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Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2016 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 
1 Årsregnskap 2016 
2 Skjervøy kommunes årsberetning for 2016 
3 Revisjonsberetning 2016 Skjervøy 
4 Kontrollutvalgets uttalelse om Skjervøy kommunes årsregnskap for 2016 
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Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017 

Behandling: 
Presisering fra ordfører: Det ønskes at kronebeløpet for overskuddet settes inn i punkt 2 i 
vedtaket.  

Votering: 
- Innstillingen med presisering, enstemmig vedtatt.

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.

2. Overskuddet på kr 1 980 651 for 2016 avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling 
 Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
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1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
 
2. Overskuddet for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 
 
 

Saksopplysninger 
Regnskap og årsmelding legges med dette frem for endelig godkjenning. Kontrollutvalgets uttalelse 
om regnskap og årsmelding ble behandlet 11. mai og følger også med. 

Vurdering 
Regnskapet for 2016 ga et overskudd på kroner 1.980.651,- 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 og derfor foreslår 
rådmannen at hele overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 
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Interkommunalt selskap kiskapertijgghet

Til kommunestyret i Skjervøy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Skjervøy kommune 2016

Konklusjon

Vi har revidert Skjervøy kommunes årsregnskap som viser kr 190.100.711 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.980.651. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold
til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.
Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon, Øvrig informasjon inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjogt. 3 Tromsø. Finnsnes. Narvik. Sortiand. Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjovegan
postci komwvnord.no w w komrev nord nu
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Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisionsberetninger

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner
som ligger til grunn for årsregnskapet 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 kontrollhandlinger 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 6. april 2017

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor
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SKJERVØY KOMMUNE 

ÅRSMELDINGER 

2016  
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Forord: 

Årsmelding 2016 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i 

kommunen. Det er virksomhetslederne sjøl som kommer til ordet i årsmeldingene. Den 

vanlige hverdagen med sin ordinære drift blir bare i liten grad kommentert. I stedet er 

lederne utfordra til å si noe om hvilke oppgaver/prosjekt de særlig har hatt fokus på i 2015, 

og hva som ligger foran.   

Skjervøy kommune har fremdeles et sterkt fokus på budsjettdisiplin i hele organisasjonen. 

Dette er synliggjort i årsmeldingene fra virksomhetene ved at de starter med noen sentrale 

nøkkeltall for budsjett og regnskap.  Forholdet mellom økonomiske rammebetingelser og 

tjenestekvalitet forsøkes beskrevet med ulike mål for virksomheten. Antall mål er bevisst 

lagt på et minimum, da det ikke er ønskelig at tida går til å måle i stedet for å gi gode 

tjenester. Vårt felles mål er likevel å få best mulig tjenester ut i fra de rammebetingelsene en 

har. Da er det ikke bare de økonomiske rammebetingelsene som gjelder, men også de 

menneskelige ressursene som ligger i de ansatte.  

I tillegg til nøkkeltall og målekort inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke 

oppgaver virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales om 

«satsingsområder». Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer 

ser vi komme i 2017? 

Rådmannen håper kommunepolitikerne tar seg tid til å lese årsmeldingene fra 

virksomhetene. De gir et bilde av en tjenesteproduksjon som er omfattende, og som berører 

de aller fleste innbyggerne på én eller flere måter – direkte eller indirekte. 

Takk til alle ansatte, politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2016! 

 

 

 

 

 

 

Cissel Samuelsen, rådmann 
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Rådmannens årsmelding: 

Nøkkeltall: 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk1 270 277 293 

 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016)2 190 100 711 188 120 060 1 980 651 

 

 2014 2015 2016 

Netto driftsresultat3  

kr/% 

294/0,1% 10 103/3,6% 7 898/2,7% 

 

 2014 2015 2016 

Sykefravær, % 12,41 11,77 10,39 

 

Kommentarer til nøkkeltall: 

Bemanningsøkninga fra 2015 til 2016 er på 15,5 årsverk (nøyaktig: 292,5). Økninga skyldes 

opprettelsen av Akutten barnehage og noe økning av spes.ped i barnehage og skole, styrking 

av hjemmetjenesten, hjemmehjelp og ergoterapeut/friskliv. Innen teknisk har det vært ei 

bemanningsøkning på Skjervøyterminalen, og så ble det tilsatt prosjektleder bygg på slutten 

av året.   

Netto driftsresultat er godt over anbefalinga på 1,75 %, men ligger noe under det 

gjennomsnittlige resultatet for norske kommuner i 2016, som var på vel 4%. 

Hovedforklaringa på et positivt driftsresultat ligger i god skatteinngang. I tillegg har mange 

av virksomhetene vært forsiktige og ikke brukt opp sine budsjetterte driftsmidler. 

Sykefraværet er fremdeles høgt, men tendensen er positiv, og det forventes at dette 

fortsetter. I 2017 igangsettes to prosjekt for å redusere sykefraværet. Det ene prosjektet 

(iBedrift) har fokus på alminnelige helseplager. Poenget er at denne kunnskapen skal heve 

                                                           
1 Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger) 
2 Tall for drift av sentraladministrasjon og etatene til sammen 
3 Tall i hele 1000 
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terskelen for når en føler seg så dårlig at en ikke kan gå på jobb. Skjervøy sykehjem og 

sykestue og Solsikken er med på dette prosjektet.  

Det andre prosjektet retter seg særlig mot virksomheter som over lang tid har høgt fravær. I 

tillegg er det budsjettert med ei ekstra 50%-stilling som fysioterapeut, som skal forebygging 

av helseplager som hovedoppgave. 

Fokusområder i 2016: 

Kommunereform: Arbeidet med kommunereform har tatt mye ressurser i 2016. Med vedtak 

i juni om fortsatt egen kommune og Fylkesmannens tilråding i oktober om at Skjervøy ikke i 

første omgang anbefales slått sammen, er det fra kommunens side satt sluttstrek i saken. 

Problemstillinger som har fulgt prosessen, sånn som kompetanse, kvalitet, økonomisk 

robusthet, evne til tjenesteinnovasjon, manglende plankompetanse m fl vil likevel være 

tema i åra framover. Og siste ord er nok ikke sagt mht kommunestruktur. 

Økonomi: De to siste åra har Skjervøy kommune levert gode resultat. Holder en unna 

utgiftene i forbindelse med diesellekkasjen i 2014, ville også dette året hatt et bedre resultat 

enn 0,1 %. God styring og positive økonomiske makroforhold som renter og skatteinngang 

fører til at reservene i disposisjonsfondet nå er på nærmere 20 millioner. Dette kan synes 

som en djup pengebinge, men det ligger økonomiske utfordringer framover både ift store 

investeringer (barnehage), økt tjenestebehov innen helse og et premieavvik på 16 millioner 

som må utgiftsføres over 7.år. 

Rekruttering av kompetanse: Fremdeles er det på noen områder vanskelig å rekruttere 

arbeidskraft, særlig innenfor høgere utdanning. Va-ingeniør, vernepleiere og helsesøster har 

vist seg vanskelig å få tak i. For å sikre seg slik kompetanse må en følge to strategier: 

rekruttering utenfra og stipend/permisjon med lønn for egne ansatte som forplikter seg til å 

ta visse utdanninger.  

I desember vedtok kommunestyret en kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og 

omsorg som forplikter kommunen til å gjøre visse tiltak for å sikre seg den arbeidskrafta det 

vil være behov for i åra framover. På fagarbeidernivå har Skjervøy til nå relativ god tilgang på 

søkere, men så har også kommunen vært offensiv ift å ta imot lærlinger. KS anbefaler at 

kommuner tar i mot 2 lærlinger pr 1000 innbyggere. I 2016 hadde Skjervøy kommune 6 

lærlinger (vår) og 9 lærlinger (høst). 

Plan og næring: 2016 har vært et hektisk år med store prosjekt. Arealplanen, som er et stort 

planarbeid, ble ferdigbehandla på våren. Store utbygginger som Langbakken, Sandøra, 

Newton og Kollagerneset setter oss på prøve ift oppfølging av ulike aktører, og flere av 

prosjektene krever god samhandling mellom politikere, næringsutvikler og teknisk sjef med 

sin stab.  
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Omstillingsprosjektet: Skjervøy kommune har brukt ekstern kompetanse 

(Bedriftskompetanse AS) for å gjennomgå drift og organisasjon for å kartlegge potensial for 

innsparinger. Prosjektet sluttføres ikke før våren 2017. Det foreløpige resultatet viser at det 

største handlingsrommet ligger innenfor helse- og omsorgsetaten. Det er også denne etaten 

som både i Skjervøy og andre kommuner har størst utfordringer, da behov for helsehjelp 

antas å øke kraftig framover i takt med en aldrende befolkning.  

 

Utfordringer framover: 

Barnehagetilbudet: Det er ikke enkelt å planlegge dimensjonering av barnehagetilbudet 

etter etterspørsel. For neste barnehageår er søkinga atskillig større enn forutsatt – 47 barn 

skal ha plass. Det betyr at det må finnes midlertidige løsninger for 2 avdelinger – i tillegg til 

de midlertidige avdelingene Solstua og Akutten! Ny barnehage på Prestegårdsjorda skal 

parallelt med dette prosjekteres og bygges. Med ny politisk behandling pga økning i  

kostnadsramme på 16  mill (ny ramme 46 mill), må også tidspunktet for når bygget kan tas i 

bruk forskyves til 2019. Ei uforutsett økning i barnetallet gir utfordringer, men det er selvsagt 

positiv at det fødes barn og at Skjervøy har tilflytting. 

Omstilling: Omstilling er prosesser som tar svært mye tid. Siden dette berører både ansatte 

og brukere, er det viktig at en har med seg de berørte i prosessene. For tida pågår det 

omstillingsprosesser både innen helse og omsorg og innen merkantile tjenester på rådhuset. 

I tillegg arbeides det med endring av organisering innen renhold og vaktmestertjeneste. Det 

må påregnes noe uro i organisasjonen underveis, for endringer er som oftest vanskelige for 

den enkelte. Intensjonen er at de nye organiseringene skal være på plass senest fra 1.1.18. 

Plan og næring: Skjervøy kommunestyre har i vedtatt planstrategi pekt på viktigheta av en 

ny samfunnsplan. I tillegg er det nærmest «et skrikende behov» etter en ny sentrumsplan. 

Siden kommunen ikke har egen planlegger, må sentrumsplanen kjøpes utenfra. Når det 

gjelder samfunnsplanen, baserer den seg så mye på intern innsikt i alle sider av 

samfunnslivet. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å ta utarbeide den selv. Det betyr ei 

streng prioritering av administrasjonens ressurser for å nå i mål med samfunnsplanen i løpet 

av året. 

Boliger: Boligmangelen har vært ei utfordring over flere år. I 2016 inngikk kommunen  

tilvisningsavtaler på i alt 5 boliger i sentrum. Disse ferdigstilles og fordeles i 2017 

(Bankbygget og Rasch). I tillegg er det gjort OPS-avtaler om bygging av 2 boliger i Arnøyhamn 

og 4 boenheter i Hollendervika. Realisering av disse betinger tilskudd fra Husbanken, og 

dette er ikke avklart pr nå. Det er også igangsatt et arbeid med innføring av gjengs leie. 

Hvorvidt endringer i prisinga av de kommunale boligene vil gi effekter på etterspørselen 

etter boliger, er usikkert. Det som er sikkert, er at behovet for boliger fremdeles er stort. 
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Skisse, boligprosjekt Hollendervika 
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Ansvar 100 – Politisk ledelse 
 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 1,2/2 1,2/2 1,2/2 

    

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1 591 054 1 548 872 42 181 

 

Økonomien på ansvaret er oversiktlig. Det har vært nødvendig å tilføre ansvaret kr 423 000 

grunnet noe utvidet møtevirksomhet og utredningsrapporten fra PWC ang. 

kommunereformen. Her skal det nevnes at kommunen har fått refundert kr 250 000 fra 

kommunene som var med på finansieringen av rapporten. Dette kommer ikke frem av 

tabellen ovenfor.  

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (100)   

Indikator Mål for 2016 Status 2016 

Andel utsendelser av sakspapirer min. 8 dager før møte 90% 100% 

Ambisjonen om utsendelse av sakspapirer med 8 dagers frist har vi overholdt 100 %, med unntak av 

6-7 dager ved ekstraordinære møter. Ettersendelse av saksdokumenter har vært holdt til minimum.  

Fokusområder i 2016: 
Kommunereformen var et stort tema i starten av 2016. Kommunestyret fikk presentert 

analysen fra PWC. Før vedtaket skulle tas i juni-16 ble det holdt folkeavstemming ang. 

kommunereformen. Ut fra folkeavstemmingen var svaret klart, flertallet av innbyggerne 

ønsket at Skjervøy kommune skulle bestå som egen kommune. Dette var også konklusjonen 

politikerne kom frem til da det ble gjort vedtak i saken i juni 2016.  

Sykestuefinansieringen har vært fokus i år også. Sykestua på Skjervøy er finansiert ut 2017. 

Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og UNN har en felles evaluering for å vurdere 

kvalitet og økonomi i forhold til sykestueordningen. Denne vil legges frem i desember 2017.  

Saken ang. Skjervøy fiskeriutvikling ble videreført i 2016. I januar 2016 klaget 

Kommunestyret på politiets beslutning om å ikke etterforske saken. Denne klagen ble tatt til 

følge og det ble igangsatt etterforskning. Dermed vil saken følges videre i 2017. 

Omstillingsprosjektet ble igangsatt i 2016, dette er en gjennomgang av ressursbruk for å se 

på mulighetene for å effektivisere fremtidig drift.  
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Anbudet for FV 866 Langbakken ble avsluttet og arbeidet med den nye veien ble igangsatt på 

slutten av 2016.  

 

Det ble i desember møtet vedtatt at kommunestyret og formannskapet skal få utdelt Ipad 

for bruk til politisk virksomhet. Disse kjøpes inn i 2017, og innkallingene skal etter hvert være 

i elektronisk format. 

Politisk ledelse: Politisk ledelse er uendret fra 2015. 

Ordfører: Ørjan Albrigtsen 

Varaordfører: Irene Toresen 

Antall møter og saker: 

Utvalg/år 2013 2014 2015 2016 

 Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker 

Kommunestyret  5 58 5 74 7 61 7 85 

Formannskap 12 113 12 113 11 86 11 74 

Adm.utvalg 0 0 0 0 0 0 1 3 

Arb.miljøutv. 2 3 2 4 2 4 3 6 

Ansettelsesutv. 16 40 23 51 15 62 17 71 

 

Utfordringer for 2017: 

- Løsninger for disponering av næringsarealer i Sentrum.  

- Oppfølging av prosjektene på Sandøra og Langbakken.  

- Finne en løsning for sykestuefinansieringen vil være tema også i 2017. 

Kathrine Kaasbøll Hanssen, Formannskapssekretær 
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Ansvar 120: Sentraladministrasjonen:  

 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 5,5/6 5,7/7 3,5*/4 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 2 298 819 2 260 142,48 38 676,29 

*Antall årsverk som er oppgitt for 2016, er de som er ansatt under ansvar 120. Tidligere år er 

det rapportert på flere ansvarsområder og derfor er det ulike tall som er brukt i 2014 og 

2015.  

Vi har tidligere hatt flere mål på sentraladministrasjonen, men dette har vist seg å være 

vanskelig å måle. Vi har derfor valgt å ikke ta de med i årsmeldingen. Vi har fokus på å være 

tilgjengelig ved at minst en ansatt skal være tilstede i sentraladministrasjonen for å ta imot 

personlige henvendelser, svare på telefonen og besvare epost. Dette er oppgaver som vi ikke 

har gode metoder for å måle. Vi bestreber likevel å være tilgjengelig og besvare 

henvendelser. 

Satsingsområder i 2016 

Sentraladministrasjonen har fortsatt å arbeide med internkontrollsystemet, sykefraværet, 

beredskap. Vi har også vært involvert i gjennomføring av folkeavstemning i forbindelse med 

kommunereformen. I tillegg har det vært avholdt 3 AMU møter, og kommunen ved 

Rådmannen har overtatt ledervervet. Det har også vært gjennomført flere møter med 

tillitsvalgte hvor vi har revidert ulike reglement og avtaler. På høsten startet arbeidet med 

Omstillingsprosjektet med konsulentbistand fra Bedriftskompetanse. Dette har også berørt 

sentraladministrasjonen, og arbeidet fortsetter i 2017. 

Sentraladministrasjonene fikk 2 nye ansatte i 2016. Maritim næringsutvikler var på plass i 

august 2016. (Se ansvar 160) Personalsjef overtok etter Kontor- og personalkonsulent og 

startet i stillingen i september 2016. Hun har vært opptatt av å være ute i virksomhetene på 

personalmøter og har deltatt på vernerunder. Sykefraværet har fortsatt et stort fokus. 

Utover dette har personalsjef en støttefunksjon for virksomhetsledere og etatsledere i 

personalsaker. I tillegg jobbes det med å utarbeide felles rutiner der det er behov og 

revidering av eksisterende reglement, avtaler og rutiner.  

Utfordringer framover 

Vi fortsetter arbeidet med omstilling i Skjervøy kommune. Utviklingen i samfunnet med 

digitalisering av tjenester og måten vi kommuniserer med våre innbyggere, vil endre seg 

framover. Dette vil utfordre måten vi utfører oppgaver på og hvordan vi samhandler med 
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våre innbyggere på. Et eksempel på dette er innføring av elektronisk svartjeneste med 

tjenesten «svar ut», som skal innføres i 2017. Vi ønsker også å ha som mål at flest mulig 

bruker e- faktura og mottar lønnslipp på epost.  

Arkivplanen er en del av kommunal planstrategi og vil bli gjort ferdig i 2017. 

Det er en nedgang i sykefraværet i hele kommunen og det er viktig at vi fortsatt har fokus på 

nærværsarbeidet. Vi ser at noen virksomheter har større utfordringer enn andre. 

Kommunen har søkt om midler hos KLP og Fylkesmannen til et arbeidsnærværsprosjekt som 

skal ha fokus spesielt mot de virksomhetene og ansatte som har særlig utfordringer.  

Implementering av internkontrollsystemet vil fortsatt ha fokus. Ansatte har fått informasjon 

om avviksrapportering i alle virksomheter. I tillegg skal vi ta i bruk resten av 

kvalitetsstyringssystemet med å digitalisere felles rutiner, prosedyrer og HMS håndbok, slik 

at alt skal foreligge elektronisk og lett tilgjengelig for alle ansatte. 

 

Helene Solvang, Personalsjef 
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Ansvar 130: Økonomiavdelingen 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 5/5 5/5 5/5 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 3.164.712 3.098.638 66.073 

Sykefravær (%) 3,51 19,06 1,12 

 

Tjeneste: Sentraladministrasjonen  130   

Indikator Mål for 2016 Status 2016 

Andel arbeidsgiverkontroller 8 4 

Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall 95% 96% 

Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån 10 dager 10 dager 

 

Vi klarte halvparten av antall arbeidsgiverkontroller. Dette er bedre enn 2014 og si prøver å 

få gjennomført i henhold til målet i 2016. Gjennomsnittlig behandlingstid på startlån holder 

seg på målet.  

 

Fokusområder i 2016: 

Kommunekassen fortsatte fokuset på innfordring i 2016. Restansene fortsatte å gå ned og 

fakturaer blir betalt tidligere enn før.  
 

I løpet av 2016 var vår kontrollør på opplæring på det nye verktøyet for 

arbeidsgiverkontroller. Han har mot slutten av året klargjort en del slik at arbeidet med 

kontroller kan starte tidlig i 2017.   

Utfordringer fremover: 

Vi har per i dag ikke noen større utfordringer i vente i 2017. Vi må fortsatt holde trykket 

oppe på god og effektiv innfordring slik at kommunen får de inntektene den skal. Vi vil også 

prøve å få flere fakturamottakere over på e-faktura. Dette vil vi spare både tid og penger på. 

På kontrollsiden på skatt legger vi mer trykk slik at vi klarer å få gjennomført vår andel 

kontroller. 

Espen Li, økonomisjef 
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Ansvar 140 IT 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2/2 2/2 2/2 

Ant. brukere 256 256 256 

 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 3 015 950 2 916 791 99 158 

 

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (140)   

Indikator 2014 2015 2016 

Antall feilmeldinger meldt ved bruk av Helpdesk 796 489 375 

Vi prøver hele tiden å få de ansatte til å bruke Helpdesk, og har tatt dette opp på ledermøter. Men 

det er fortsatt en del ansatte som kommer på døren når de har problem. Eller at de ringer eller 

sender e-post istedenfor å melde inn saken til Helpdesk. Så det må fortsatt en del oppfølging til for å 

få brukerne til å bruke dette systemet.  

Satsingsområder i 2016  

Ett av satsingsområdene i 2016 var at vi i IT-samarbeidet i 

Nord-Troms har begynt å se på en mulig omorganisering 

av vårt samarbeid. Vi har sett på flere mulige 

organiseringsformer som vertskommunemodell, 

aksjeselskap og paragraf 27-modellen. Vi ønsker fortsatt 

samordnet drift mellom kommunene.  

Videre oppgraderte vi internettinfrastruktur til Solstua 

barnehage og Skjervøyterminalen, slik at de også fikk 

fibertilkobling. Begge avdelingene har hatt en del problem 

med ustabilitet på grunn av at de før brukte det gamle 

coax-nettet på Skjervøy. 

Vi utførte en ROS-analyse i Nord-Troms-samarbeidet, og har gjort en del tiltak i forbindelse med 

denne analysen. 

I 2016 ble Mobil omsorg innført. Mobil omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og 

omsorgstjenester. Denne tjenesten ble tatt i bruk av hjemmehjelpen og rus- og psykiatritjenesten. 

Planen er at flere avdelinger kan innføre dette ved behov. 
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På legekontoret utførte vi en oppgradering av maskinparken, slik at de kunne jobbe raskere med 

fagsystemene. Vi hjalp også til med å koble opp systemet LIMS–in–a–box, et 

informasjonsstyringssystem for laboratorium, som gjør at prøvesvar fra de lokale analyseapparatene 

går rett over i journalsystemet. Dette for å øke kvalitetssikringen på laboratoriet. 

Utfordringer framover 

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel infrastruktur. Vi ønsker å skape et godt 

og harmonisk miljø for mennesker og maskiner. 

Vi vil fortsette å oppgradere internettinfrastrukturen til flere avdelinger, ved at de får fibertilkobling. 

Planen er at i løpet av 2017 skal alle avdelinger ha fibertilgang. Det er kun Eidekroken barnehage som 

mangler dette. 

En annen utfordring framover blir å få en endelig avklaring av organiseringsformen i Nord-Troms-

samarbeidet, samt å gjennomføre denne endringen. 

 

Håvar Henriksen, Leder IT 
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Ansvar 160: Fellesutgifter 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte  0,70/2 0,70/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) -7 616 609 -7 245 179 371 430 

Under dette ansvaret lønnes hovedtillitsvalgt Fagforbundet som er 60% frikjøpt og 

hovedverneombudet som er 10% frikjøpt. Vi har ikke tatt med tall på sykefravær 

Ansvarsområde 160 er knyttet til hele Skjervøy kommune. Forhold som faller inn under dette 

ansvarsområdet, bli tatt opp i andre deler av årsmeldingen.  

Vi nevner derfor bare følgende områder:  

Den norske kirke – Skjervøy kirkelige fellesråd 

Gjennom Kirkeloven har kommunen ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. 

Dette omfatter blant annet utgifter til vedlikehold av kirker, utgifter til anlegg og drift av 

gravplasser, utgifter til stillinger; kirketjenere, klokker og organist/kantor ved hver kirke og 

daglig leder av kirkelig fellesråd. Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder 

administrasjon og kontorhold. Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til 

konfirmasjonsopplæring og utgifter til kontorhold for prester.   

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i 

soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester 

kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd 

og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

For 2016 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 2 600 000,-  

Fellesrådet drifter Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2016 

hadde kirka 4,8 årsverk fordelt på 6 ansatte. Presten er ansatt av biskopen og kommer i 

tillegg.  

Fellesrådet har i dag kontorer i Idrettsveien som ikke er tilfredsstillende verken for 

ansatte eller menighet, og har i lang tid arbeidet for bedre lokaler. Høsten 2016 startet en 

prosess med å kjøpe to etasjer av det såkalte «Slottnesbygget» i Værret – et prosjekt med 

stort potensial for både kontorer og menighetssal.  

 

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn 
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Næring: 

Kommunen ansatte Maritim næringsutvikler høsten 2016. Maritim næringsutvikler bruker pr nå 25 % 

av stillingsressursen som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-Troms. 

I 2016 er det behandlet 31 saker i Næringsutvalget.  Vi fikk tildelt tilskudd til Næringsfondet med kr 1 

mill. Det ble tildelt midler fra fondet til ulike formål med kr 1,1 mill. i 2016.   

I september ble det arrangert Sjømatseminar med bl.a. fiskeriministeren som en av de besøkende. 

Det var et todelt arrangement med fokus på rekruttering og leverandørutvikling. 

Maritim næringsutvikler jobber tett med flere regionale prosjekter; leverandørutviklingsprosjektet 

Havbruk i regi av Halvti og Senja næringshage, entreprenørskapssatsinga HoppIDÈ i regi av Nord-

Troms regionråd og Blått kompetansesenter i regi av Troms fylkeskommune.  

Næringsutvikler er medlem i Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) som er koblet til Nord-Troms 

regionråd. NUNT jobber med oppfølging av den regionale entreprenørskapssatsinga og felles 

reisemålsutvikling. 

Kommunen igangsatte arbeidet med å fylle ut industriareal på Kollagernes.  

Utfordringer framover:  

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy kommune som ikke er sjøretta.  

Silja Karlsen, Maritim Næringsutvikler 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfylling, Kollagernes, foto Ørjan Albrigtsen 
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Ansvar 121 Skjervøy flyktningetjeneste  

 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 0,5/1 114/3 

 

150/3 

Ant. flyktninger 12 29 50 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) -5 535 990 -6 321 276 785 285 

Sykefravær (%) 0 0 8,05 

 

 

Vi har et avvik på 785 285 i forhold til det reviderte budsjettet, noe som bl.a. skyldes et 

uforutsett ekstratilskudd på 500 000 for bosetting av 10 flere enn opprinnelig vedtak.  

 

Kommunen besluttet i 2014 en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, 

noe som i løpet av 2015 ble utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016.  

I 2016 fulgte vi opp det utvidete vedtaket og bosatte 20 nye flyktninger. 

Satsingsområder i 2016 

Med økt bosetting av flyktninger, har det vært behov for økte stillingsressurser i 

flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til en enhet 

i august 2015, men med adskilte budsjett og regnskap. Våren 2015 var det 50 % stilling som 

flyktningkonsulent, men fra august ble bemanninga økt til 114 % fordelt på tre ansatte. I 

2016 økte ressursen ytterligere til 150 %. 

For hver bosatte flyktning, får kommunen et integreringstilskudd som i 2016 var på 184000 

(år1), 220000 (år2), 160000 (år3), 83400 (år4) og 70000 (år5).  

Integreringstilskuddene skal bl.a. dekke bosettingskostnader, betaling for helsetjenester, 

integreringstiltak, arbeidsmarkedstiltak og introduksjonsstønader. Etter lang tid med liten 

bosetting av flyktninger, har flyktningetjenesten i 2015 og 2016 jobbet for å etablere gode 

rutiner for fornuftig bruk av ressursene vi har til rådighet. 

Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for Skjervøy voksenopplæring og 

flyktningetjeneste å etablere et godt introduksjonsprogram for flyktninger, med 

norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, helsefremmende tiltak og aktiviteter som fremmer 
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trivsel, integrering/inkludering. Dette har vært vårt hovedfokus sammen med det å sørge 

for å dekke primærbehovene, ivaretakelse av den enkelte/tett oppfølging og 

realitetsorientering i forhold til det å leve i det norske samfunnet.  

Aktivtetstiltak som trening på Formica, matlaging, svømming, striking, volleyball og fotball 

har vært populært. Lørdagssvømminga har ofte mellom 30 og 40 badende. Det er en 

instruktør og to badevakter til stede for å ivareta svømmeopplæring og sikkerhet. 

Utfordringer og tiltak  

Boliger – per i dag har vi ikke nok boliger til rådighet med tanke på en årlig bosetting av 20 

nye flyktninger 

Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet - i enda større grad fokusere på tiltak som 

kan styrke flyktningene på arbeidsmarkedet, og særlig i fiskeindustrien og helsevesenet. 

Integreringstiltak - vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der skjervøyfolk møtes. 

Det er viktig at alle som bor i kommunen, også flyktningene selv, tar ansvar for trivsel og 

inkludering. Vi ønsker å gjøre flyktningene positivt synlig i lokalsamfunnet med sin 

personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med hverandre. 

Helse- og trivselsfremmende tiltak – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og voksne og 

etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet 

Etablere en møteplass – vi venter enda på Kiilgården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matservering på Rådhuskantina i oktober 
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Skjervøy kommune  

Kultur og undervisning 

                                                                              

    

                                                                                Dato  

 

ETATENS ANSVARSOMRÅDE: 

Etaten har ansvar for de seks kommunale barnehagene, de tre grunnskolene, 
Voksenopplæringa, Kulturskolen, SFO; skolefritidsordningene, PPT; - pedagogisk psykologisk 
tjeneste, Kulturhuset, Kinoen, Biblioteket, Folkehelse, samt utleie av innendørs idrettsanlegg. 
Etaten fører i tillegg tilsyn med den private barnehagene som er etablert i kommunen.  

DRIFTSREGNSKAP 2016: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2011 57.474.585 59.312.244 -  1.837.659 

2012  61.319.239 60.885.846 + 433.393 

2013 57.777.926 56.592.768 + 1.185.155 

2014 58.610.815 58.610.815 -  333 661  

2015 56.191.022 56.041.197 + 149.824 

2016 62.335.957 61.448.291 + 887 665 

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et mindreforbruk på 

kr 887.665 i forhold til budsjett. Avstanden mellom opprinnelig budsjett og regnskap er 

tilfredsstillende.  

Regnskapet viser en økning fra 2015 til 2016 på ca 5,4 mill. De største økningene ligger 

innenfor barnehagesektoren.  2,4 mill økning til privat barnehage, 1,3 mill økning helårsdrift 

Solstua og 0,6 mill økning til helårsdrift Årviksand barnehage er de største økningene i 

regnskapet. 

Regnskap for de ulike virksomhetene i 2016: 
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KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:200 Administrasjon (Kultur- og 

undervisningskontoret) 

Kontoret har i 2016 vært bemannet med kultur- og undervisningssjef, barnehagekonsulent i 
50 % - stilling og to sekretærer i hele stillinger.  Til den ene sekretærstillingen er lagt alt 
lønnsarbeid for hele etaten, mens den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, 
betaling av regninger, utfakturering, arkivering og ansvar for ephorte som er kommunens 
saksbehandlings-system. 
Sykefraværet var på 6,6 % i 2016. 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2016 1.768.930 1.915,690 + 146 867 

Årsak til avvik: 

Avviket skyldes økt sykepengerefusjon og økte inntekter på «overhead» refusjon to ansatte. 

Tjeneste: Kultur- og undervisning  200 adm   

Indikator Mål 2016 Status 2016 

Gjennomføre  et minste antall fagmøter med virksomhetene slik pr år: 

- Skole/PPT/VO/SFO 

- Barnehage:  

- Kultur (Kulturhus/Kino/Bibliotek/Kulturskole) 

 

6 

4 

2 

ok 

Kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik Hver måned ok 

Andel henvendelser/søknader besvart innen 3 dager 100% ok 
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Ansvar 203: Skjervøy PPT 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte  1,2   1,2    * 

Ant. brukere  74 89 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 767785 787196 19383 

Sykefravær (%)    46,13 

*Fra 1.08. 2016 økte stillingsprosenten til 1,5 

Målekort: 

 

 Fra 1.08. 2016 fikk PP- kontoret økt stilling til 1,5. Elisabeth Sjøblom er tilsatt som 100 % 

leder, og Elin Olsen Reiersen ble tilsatt som rådgiver 50%. Sykemelding høsten 2016 gjorde 

at Elin O. Reiersen ble konstituert leder i 50% fra 01.11.2016. Sissel Sumstad Nordin begynte 

i 50 % vikariat som rådgiver fra desember 2016, og Monica Wolf begynte i 50% vikariat, 

rådgiver, i januar 2017. PPT flyttet inn i nye lokaler (det gamle fiskerikontoret) i mai 2016. 

PP- tjenesten mottok 27 nye henvisninger i 2016. Totalt antall brukere av tjenesten (barn 

med spesialpedagogisk ressurs som pedagog eller assistent, eller hvor PP- tjenesten har 

bistått med andre ytelser) var 89. PP- kontoret har brukere fra barnehagene, barneskolen og 

ungdomsskolen på Skjervøy, to skoler og barnehager på Arnøya, Nord- Troms vgs, samt 

henvisninger og andre henvendelser ang. voksne. 

Skjervøy PPT har i målkortet satt at andel elever med spesialundervisning ikke skal overstige 

10%. Målet er satt i forhold til at gjennomsnittet i Troms fylke er 10%  

Satsingsområder i 2016 

PP- tjenestens lovpålagte og viktigste oppgave er sakkyndighetsarbeid. Nasjonale 

retningslinjer sier at tjenesten nå også skal jobbe mer systemrettet framover, og i større grad 

bistå med veiledning og rådgiving, samt være en hjelper og aktør i endrings- og 

utviklingsarbeid for tjenestens ulike samarbeidspartnere. Elin O. Reiersen er for tiden i 

Indikator: Mål 2016 Status 2016 

Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 
mnd 

     100% 100 % 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning Max 10 % Max 10% 
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utdanning, innen organisasjonsutvikling- og endringsarbeid i skole og barnehage, som er en 

nasjonal satsning for å styrke PP- tjenesten.                                                                                                                               

PPT for Skjervøy begynte i 2016, som forlengelse av 2015- satsingen med å etablere nye 

henvisningsskjema, å rette fokus på veiledning og samarbeid i forhold til kartlegging og tiltak 

som skal være gjort før henvisning til PPT. Fokuset er også et ledd i arbeidet med tilpasset 

opplæring Jf.§ 1-3 i Opplæringsloven, som omhandler tilpasset opplæring og inkludering i 

skolen. PPT har fra høsten 2016 hatt faste ukentlige samarbeidsmøter med ressursteam i 

Skjervøy barneskole og Skjervøy ungdomsskole.  PP- tjenesten har på grunn av økte 

ressurser nå, i større grad enn tidligere, muligheten til å jobbe mer forebyggende og 

veiledende inn mot skolene og barnehagene i kommunen.                    

Utfordringer framover 

Arbeidsmengde og ansvarsområdet for PP- tjenesten er stort. Oppgavene er tidkrevende og 

favner brukere i alle aldersgrupper.  

PP- tjenesten registrerer at det den siste tiden har vært en økning av henvisninger knyttet til 

flerspråklige barn, både fra barnehagene og skolene. Utfordringene knyttes i hovedsak til 

manglende språk- og kommunikasjonsferdigheter. En utfordring framover er å finne gode 

løsninger for å møte, tilrettelegge og organisere på en slik måte at flerspråklige barn utvikler 

gode norskferdigheter allerede fra barnehagealder. 

 

 

 

Skjervøy 02.03.2017 

 Elin Reiersen, Fungerende Leder 
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210 Felles- Grunnskolen: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2016 1726180 1676722 49457 

Årsak til avvik:  

Budsjettet inneholder midler som fordeles mellom skolene i løpet av året til læremidler, 

lisenser, utsyr og datamaskiner. Videre har vi under dette ansvaret blant annet utgifter til 

barnevernsplasserte elever i andre kommuner og spesialundervisning privatskole  

Generelt for skolene: 
For grunnskolen vil det i kommunestyret i mai legges frem en egen «Tilstandsrapport for 
2016».  
 

Newtonrommet 

Newton-prosjektet er finansiert av Skjervøy kommune og Troms fylkeskommune (RUP-

midler). Det ble besluttet at Newton-rommet for Nord-Troms skal etableres i 1.etg. på Nord-

Troms videregående skole, skolested Skjervøy. Finansieringen for inventar og utstyr er på 

plass, og næringslivet i Nord-Troms har bidratt sterkt til dette. Det er ansatt Newton-lærer i 

25 % stilling. Rommet forventes overlevert til kommunen medio august 2017.  

Utfordringer: At de andre Nord-Troms kommunene får tilstrekkelig eierskap til å benytte 

rommet. 

Utvikling av elevtall: 

Det totale elevtallet i kommunen var stabilt fra skoleåret 2015/16 til 2016/17. Etter flere år 

med nedgang i elevtall ser vi at det flater ut og vi får en liten økning fremover. 

Arbeidsinnvandring, mottak av flyktninger og høyere fødselstall gjør at prognosene for de fem 

neste årene er økt med 20 elever i grunnskolen i forhold til i fjor. Dette er ei positiv utvikling, 

og fortsetter det med over 30 elever i hvert kull, så vil vi ha klassedeling på alle trinn, dvs 14 

klasser på barneskolen og 6 klasser på ungdomsskolen. 

 

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE  1999-00 – 2022/2023, pr 14.03.17 

Skoleår Skjervøy 
barneskole 

  Skjervøy        
ungd.skole 

Arnøyhamn skole Årviksand skole Sum 

1999-00 248 100 39 17 404 

2000-01 283 98 42 16 439 

2001-02 286 100 41 19 446 
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2002-03 292 111 42 18 463 

2003-04 294 116 44 19 473 

2004-05 279 123 45 18 465 

2005-06 285 117 49 15 466 

2006-07 294 115 47 16 472 

2007-08 272 112 40 12 436 

2008-09 254 127 31 15 427 

2009-10 247 137 28 17 429 

2010-11 237 119 27 13 396 

2011-12 224 116 18 15 373 

2012-13 226 114 12 19 371 

2013-14 211 111 9 18 349 

2014-15 194 110 6 19 329 

2015-16 195 95 5 19 314 

2016-17 196 90 8 19 313 

2017-18 200 83 9 15 307 

2018-19 202 81 7 17 307 

2019-20 196 91 7 19 313 

2020-21 203 86 5 20 314 

2021-22 207 93 5 16 321 

2022-23 225 74 5 15 319 

 
Utvikling i rammetimetallet til skolene 
År Skole Pedagog Assistent  
2012 Arnøyhamn 

Ungdomsskolen  
Barneskolen 
Sum 

115 
445 
736 
1296 

18 
95 
181 
294 

 

2013 
 

Ahmn 
SUS 
SBS 
Sum 

91 
405 
680 
1176 

18 
104 
216 
338 

 

2014 Ahmn 
SUS 

83 
412 

6 
84 
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SBS 
Sum 

644 
1139 

228 
318 

2015 Ahmn 
SUS 
SBS 
Sum 

52 
364 
632 
1048 

13 
61 
314 
388 

 

2016 Ahmn 
SUS 
SBS 
Sum 

52 
331 
643 
1026 

30 
106 
296 
432 
 

 

I tabellen er det tatt med pedagog- og assistenttimer.  
Nedgangen fra 2015 til 2016 er på 22 pedagogtimer, ca 1 lærerstilling. 
Økning fra 2015 til 2016 på assistenttimer er 44 t/u, ca ei 100 % stilling 
 
Spesialpedagogiske tilleggstimer  
I tabellen er det tatt med timer til privatskolen og timer refundert av andre kommuner. 

År Pedagogtimer Assistentimer 

2011-12 309,5 296 

2012-13 264,5 238 

2013-14 224 282 

2014-15 217 262 

2015-16 174 344 

2016-17 163 400 

 
Elevtall pr. klasse: 

 2008/ 
09 

2009/ 
10 

2010/ 
11 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/1
6 

2016/17 

Barnetrinnet
* 

      16,5 16,2       15,1 15,0 16,4 16,6 16,6 16,6 16,6 

Ungdoms- 
trinnet 

      18,1 19,3       17,1 16,4 17,4 16,4 17,5 19,2 18,0 

Totalt       17,0           17,2       15,7 15,6 16,9 16,5 17,05 17,9 17,3 

*Arnøyhamn 1 – 7 regnes som én klasse 
Lærerdekning: 
Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av 
utdannede lærere de siste 15 - 20 årene. Utdannede lærere dekket pr. 
31.12.16  98 % av skolenes timetall.  Pedagogsituasjonen har vært og er 
fortsatt svært stabil, og vi har for tiden god tilgang på kvalifiserte lærere.  
 
Kompetanseheving/etterutdanning av lærere  
Ordningen med videreutdanning for lærere (”Kompetanse for kvalitet”) styrkes fra 2015/16. 
Regionskontorets arbeid er helt avgjørende for den kompetanseheving som må skje blant 
lærerne, både når det gjelder korte kurs og mer omfattende etter- og videreutdanning.  
3 lærere tar videreutdanning skoleåret 16/17 innenfor  departementets satsing; 

”Kompetanse for kvalitet”. Dette er i fagene norsk og engelsk.  
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Ansvar 211 SKJERVØY BARNESKOLE 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 30,48/41 31,83/42 31,25/41 

Ant. elever 195 196 195 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 17315879 17176979 138900 

Sykefravær (%) 12,03 9,16 4,65 

 

I kolonnen årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og 
ledelsen medregnet. 
 
Skolen har pr 31.012.16, kun en parallell i  2., 4. og 6.klasse. 
Disse klassene har forholdsvis høye elevtall ( 20 - 25 - 22 
elever). 
Skolen har et fått redusert sykefraværet fra 9,16 % i 2015 til 
4,65 % i 2016. Skolen har de siste årene jobbet spesifikt mot 
langtidssykemeldte, med fokus på kontinuitet i undervisning og 
arbeidskapasitet.  Kommunens mål for sykefraværet er på 
under 10 %. Skjervøy barneskole fikk i 2016 
«Oppmuntringsprisen 2015» for positivt resultat på sykefraværet i egen virksomhet. Nå må 
skolen ha fokus på å holde sykefraværet på dagens nivå. 
 

 

Medarbeidersamtaler: Rektor har ikke hatt medarbeidersamtale med alle lærerne i 2016, 

men gjennomfører de siste nå i begynnelsen av 2017.                                                                

 Elevundersøkelsen: Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen 2015/16. Elevene ligger over 

fylkesgjennomsnittet på trivsel på skolen. På mobbing er 1,0 beste mulige resultat 

Tjeneste: Grunnskolen 211   

Indikator Mål 2016 Status 2016 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 100 % 82 % 

Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel 
Snitt fylket  

4,3 
4,4 

Elevundersøkelsen 7.trinn: Mobbing Snitt fylket 1,2 1,0 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning (Skjervøy barneskole) Max 10 % 14,9 % 
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Spesialundervisning: Ved utgangen av året 2016 er det 14,9 % av skolens elever som mottar 

spesialundervisning etter § 5.1 i Opplæringsloven. I tillegg kommer 2,6 % assistentressurs til 

elever uten IOP. Skolen registrerer at antall elever som får spesialundervisning fortsetter å 

øke selv om store klasser har fått deling i skriftlige fag (norsk, matematikk og engelsk).  

 

SATSINGSOMRÅDER 2016 

Lesing i alle fag 

Fra høsten 2016 og ut kalenderåret 2017 deltar skolen i prosjektet «Ungdomstrinn i 

utvikling». Målet fra departementet er å få til en mer variert, praktisk, relevant og 

utfordrende opplæring, rettet mot ungdomsskolen. Kultur- og undervisningssjefen i Skjervøy 

ønsket at også barneskolen skulle delta i den skolebaserte kompetanseutviklingen. Ut i fra 

varierende resultater på nasjonale prøver og en ståstedsanalyse gjennomført i 2015, valgte 

skolen sammen med ungdomsskolen satsingsområdet «Lesing i alle fag».  

Vårt kommunale mål er: 

- En mer praktisk, variert og motiverende undervisning 

- Bedre leseferdighetene 

- Gi alle lærerne et verktøy til å bli bedre leselærere  

- Lage en kommunal leseutviklingsplan fra 1.-10. klasse   

Universitetet UiT støtter skolen i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling gjennom 
kursing, veiledning, observasjon/ møter i utviklingsprosessen og faglig utvikling tilpasset den 
enkelte skole. Skolen har en ressurslærer som har 2 t/u nedsatt undervisningstid og 
prosjektet organiseres gjennom skolens utviklingsgruppe (rektor, und.insp, baseleder 1-4 kl 
og baseleder 5-7). En gang i måneden møtes utviklingsgruppene fra barne- og 
ungdomsskolen for erfaringsdeling og drøfte veien videre. Ressurslærerne fra begge skolene 
møtes også jevnlig. 

Dette semesteret har skolen hatt fokus på at alle lærerne 
er leselærere. Lesing er en av de grunnleggende 
ferdighetene som skal læres i alle fag og lærerne har 
drøftet hva det vil si i de enkelte fagene. Etter at 
resultatene fra nasjonale prøver forelå, har lærerne 
arbeidet med prøvene for 5. og 8.klasse for å se hvilke 
leseferdigheter og kompetanse elevene trenger for å løse 
de forskjellige oppgavene. For deretter å drøfte hva dette 
vil si for den enkelte lærer sin undervisningspraksis. 
Oppussing av mediatek og personalrom 
Som en del av det å sette fokus på elevenes 

leseferdigheter, ble det ytret ønske om å gjøre mediateket til et funksjonelt og innbydende 

leserom.  

Skolen har som mål 

• å øke leselyst 

• å få et forhold til barne- og ungdomslitteratur 

• å skape kultur for lesing 

• å gi rom for lesing  
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Gjennom dugnadsarbeid hos skolens ansatte og med skolens egne midler, står i dag 

mediateket fram som et innbydende leserom. 

 

I 2016 fikk skolen omdisponere noen 

midler til å restaurere skolens 

inngangsparti, grunnarbeid til nytt drivhus 

og oppussing av personalrom. I mange år 

har utvidelse av kjøkkenbenken på 

personalrommet stått høyt på ønskelista. 

Etter å ha fått utvidet kjøkkenet og fått 

nytt gulvbelegg, ønsket personalet å 

pusse opp personalrommet på dugnad. I 

dag har vi fått et lyst og trivelig 

personalrom hvor vi kan ha møter og alle 

kan samles over en kopp kaffe.  

UTFORDRINGER FRAMOVER 

Samfunnet rundt oss blir mer og mer digitalisert og skolen må henge med. Det utfordrer oss 
både på ressurser og kompetanse. Flere datamaskiner og en kontinuerlig utskifting av gamle 
maskiner både til lærere og elever er kostbart. Det er ønske om smartboard på til alle 
klassene (i dag har 5-7 kl smartboard), i spesialundervisningen er det ønske om nettbrett, 
læreverkene kommer med tilleggsmateriell på nett og det finnes en mengde spennende og 
gode læringsressurser på nett. Alle administrative verktøy er i dag digitaliserte. Skolen skal 
bytte læringsplattform fra fronter til scooler, det kreves kursing og kompetanseheving av 
hele personalet. Skal smartboard bli et naturlig hjelpemiddel i undervisningen, må lærerne 
ha kompetanse i å bruke det. Og ikke minst må skolen ha kompetanse og personell til å 
administrere og vedlikeholde maskinvaren og å veilede lærerne og administrasjonen. Det 
meste av dette er ikke engangsinvesteringer, men utgifter som kommer hvert år og som 
spiser opp mer og mer av driftsbudsjettet, -uten at dette heves.  
 
Skolen opplever en mer og mer kompleks skolehverdag for våre elever. Det å finne sin plass 
og posisjon er ikke gitt alle. For å sikre elevene det gode og trygge læringsmiljø, er skolen 
avhengig av foreldre som er engasjerte og som spiller på lag med skolen.  Skal elevene 
kjenne trivsel og trygghet, må forventninger og krav fra foreldre og skole være samstemte. 
Elevundersøkelsen viser lite mobbing på Skjervøy barneskole, men den skjulte og 
digitaliserte mobbingen er vanskelig å avdekke. Skolen er avhengig av foreldre som ikke bare 
ser og følger opp sitt barn, men som også ser det andre barnet og hele miljøet som disse 
barna er en del av.  
Skolen ønsker det beste for sine elever, trivsel og læring skal gå hånd i hånd og kjennetegne 
vår skole. Igjen vil skolen oppfordre politikerne i Skjervøy til å si noe om elevtetthet i en 
klasse på barneskolen. Dette for å sikre elevene et godt læringsmiljø og gi læreren mulighet 
til å se det enkelte barn.  
Kristin Norheim, Rektor v/Skjervøy barneskole 
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Ansvar 212 Skjervøy ungdomsskole 2016 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 17,1/21 17,2/20 16,4/22 

Ant. elever 111 97 90 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 11364898 11298636 66216 

Sykefravær (%) 4,88 5,85 5,57 

Under kolonnen årsverk/ansatte er pedagoger og assistenter med. 

Skolen har i desember 2016 5 klasser; to paralleller på 8. og 10.trinn, og én klasse på 9.trinn  

(24 elever). Vi ser at elevtallet synker, og vi forventer en fortsatt nedgang. 

Vi er fornøyd med at sykefraværet er lavt, og at vi har en stabil arbeidsstokk med gode 

holdninger. 

Tjeneste: Grunnskolene 212    

Indikator Mål 2016 Status 2016 

 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha  

 

100% 

 

100% 

Grunnskolepoeng 
Snitt fylket 

(2015/16: 41 

 

43 

Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel 
Snitt fylket 

(15/16: 4,1) 
3,8 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning Max 10 % 14,4 %  

Antall elever med spesialundervisning er fremdeles høyt, men elevmassen varierer fra år til 

år, og på små enheter gir dette store utslag. 

Satsingsområder i 2016 

Høsten 2016 startet Skjervøy ungdomsskole opp som deltaker i Ungdomstrinn i Utvikling, en 

statlig satsing for å få en mer praktisk, variert, relevant og utfordrende opplæring. 

Varierende resultater på Nasjonale prøver, og en Ståstedsanalyse gjennomført på skolen i 

2015, gjorde at vi valgte å satse på lesing som vårt fokusområde. K&U - sjefen ønsket at også 

barneskolen skulle delta på prosjektet, og derfor er det et utstrakt samarbeid mellom 

skolene i forhold til dette. Mye av vår fellestid går med til oppgaver, gruppearbeid og 

framlegg i plenum, slik at lærerne skal få en felles forståelse av det vi holder på med. Vi 
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fokuserer på lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag, og at alle lærere er leselærere 

i sine fag. 

I løpet av 2016 har Skjervøy ungdomsskole gjennomgått en skikkelig oppussing. Det har 

skjedd en renovering av fasade mot Mellomveien, og klasserommene har fått nye vinduer, 

gardiner, dører og gulvbelegg. De er også blitt malt i fine farger, og fargevalget har elevrådet 

vært med å bestemme. Alle klasserom har fått nye pulter, stoler og kateter. I 3.etasje har det 

vært en ombygging slik at hvert lærertrinn/team har sitt eget arbeidsrom med møterom. Vi 

har også fått egne garderober, med låsbare skap, dusj og en dobling av antall toaletter. Nå er 

datarommet snart ferdig, og vi synes vi har fått en flott skole.  

Vi har etter tilsynsrapporten fra Fylkesmannen, jobbet med å bedre rutinene for 

spesialelever. Vi har blant annet tatt i bruk ny IOP, og startet med 8.trinn.  

Det må også nevnes at vi i løpet av året ble Miljøsertifisert, og at vi jobber med å få rutiner i 

forhold til å være en miljøbedrift på plass. 

Utfordringer framover 

Neste skoleår må vi ha fokus på å videreføre lesing som grunnleggende ferdighet til elever og 

foreldre, slik at de blir mer involvert og forstår hva vi jobber med.  

Et mål vi har satt i lesesatsinga, er å lage en leseutviklingsplan fra 1. – 10.klasse. Den bør 

være ferdig våren 2018.  

Vurdering på alle nivå, underveis og sluttvurdering, ha elevene med; vil også være et 

prioritert område for ungdomsskolen. 

Mens vi i flere år har satset på Fronter som læringsplattform, er vi nå etter hvert over på 

Skooler. Her må vi regne med skolering og omlegging i løpet av neste år. Vi har nå 

Smartboard- tavler på alle klasserom, og vi må jobbe videre for at dette skal være et nyttig 

verktøy for alle. 

Vi kjøpte i 2016 inn flere bærbare pc’er, og noen Ipad’er. Det er viktig for en skole i dag å ha 

nødvendig utstyr, og også noen som kan følge opp og vedlikeholde. 

Det sosiale miljøet må vi hele tiden ha fokus på, slik at vi kan forhindre mobbing og andre 

uønskede hendelser, og gjennom ulike tiltak skape et godt klasse – og skolemiljø. Kantina vår 

er et rom vi ser har en positiv funksjon for mange elever, og her skal vi stadig være på utkikk 

etter nye måter å bruke den på. Handlingsplanen for det psykososiale miljøet på skolen er 

bør revideres, og her kan vi trekke inn foreldre, elever og kanskje andre instanser utenfor 

skolen.  
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Nye elevskap, pulter og stoler til elevene. Nye garderober og kontorlokaler til lærerne. 

 

 

 

Brit Risdal, Fung. rektor 
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Ansvar 213 ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER  

                         

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk 

/ansatte  

Ped. årsverk  avd.skole: 3,4 

fordelt på 3 lærere og 

rektor(adm. del 0,60)  

 

Ass.årsverk i avd.skole: 0,16 som 

utføres av 1 person. 

 

 

barnehage/SFO: Ped.årsverk 

avd.2,0 årsverk fordelt på 3 

pers., inkl. ped.leder. 

 

 

Vaktmester i 50%, renholder i 

60%. 

 

 

 

 

 

 

Ped. årsverk  avd.skole: 1,5 

fordelt på 2 lærere hvorav 1 

har 50% adm. 

Ass.årsverk i avd.skole: 0,37 

som utføres av 1 person. 

barnehage 

Ped.årsverk avd.1,97 årsverk 

fordelt på 3 pers., inkl. 

ped.leder. 

Vaktmester i 50%, renholder i 

63%. 

 

 

Ped. årsverk  avd.skole: 2,0 

fordelt på 2 lærere hvorav 

1 har 50% adm. 

 

Ass.årsverk i avd.skole: 0,75 

som utføres av 2 personer 

 

Ped.årsverk avd. barnehage 

1,0 årsverk  

 

Ass årsverk SFO: 

0,55 st 

Vaktmester i 50%, 

renholder i 63%. 

 

PS 39/17



Ant. elever                             6 elever fordelt på trinn slik: 

2.-6.trinn:5 elever 

10.trinn: 1 elev 

 

Avdeling barnehage/SFO: 8 barn 

fordelt på 3 barn i SFO og 5 i 

barnehagen hvorav to barn teller 

2 plasser.  

Utleie idrettshall/basseng: 10 

ulike grupper/brukere benytter 

seg av tilbudet, blant annet 

Årviksand Montessoriskole. 

  5 elever fordelt på trinn slik: 

3.-6-trinn. 5 elever 

U.trinn: 0 elever 

 

Avdeling barnehage/SFO: 5 

barn hvorav et barn teller 2 

plasser. Ingen SFO. 

 

Utleie idrettshall/basseng: 10 

ulike grupper/brukere 

benytter seg av tilbudet, 

blant annet Årviksand 

Montessoriskole. 

8 elever fordelt på trinn 

slik: 

1.-7-trinn 

 

 

Avdeling barnehage/SFO: 4 

barn.  

 

 

Utleie idrettshall/basseng: 

10 ulike grupper/brukere 

benytter seg av tilbudet, 

blant annet Årviksand 

Montessoriskole. 

Arnøyhamn skole 213 
Mål 2016 

Status 

Grunnskolepoeng 
Snitt fylket 

(11/12: 40) 
Ingen på trinnet 

Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel 
Snitt fylket 

(11/12: 4,0) 

En elev, ikke 

gjennomført 

Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 mnd 
100 % Ingen oppmeldte 

2016 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning Max 10 % -------- 

Sykefravær Oppvekstsenteret i 2016: B.hage: 33,17 % - Skole: 12.04 % .  SFO: 41,97 

Økonomi/Regnskap 

Ahmn skole Budsjett Regnskap Avvik 

2016 1 844 747 1 705 402 59 344 

Ahmn barnehage Budsjett Regnskap Avvik 

2016 517 324 496 002 21320 

Ahmn SFO Budsjett Regnskap Avvik 

2016 218 514 234 287 15772 
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Satsingsområder 2016 og utfordringer: 

Arnøyhamn skole har den laveste andel elever i Skjervøy kommune. Dette gir både muligheter og 

utfordringer. Den pedagogiske tilretteleggingen må ta hensyn til store forskjeller da det i snitt er en 

elev per klassetrinn. De største utfordringene ligger i å opprettholde den pedagogiske kvaliteten i 

både barnehage og skole. Naturen og området rundt Arnøyhamn skole byr imidlertid på mange 

muligheter i forhold til tverrfaglig undervisning. Vi har blant annet gjennomført et større filmprosjekt 

hvor elevene har fått opplæring og innføring i hvordan man lager en film fra start til slutt. Resultatet 

ble et produkt som de viste frem for de foresatte. Dette var med på å gi elevene god 

mestringsfølelse, samt styrke det psykososiale miljøet.  

 

Skolen vil fortsette med å satse og bygge videre på slike prosjekter som innebærer bruk av den flotte 

naturen som omgir Arnøyhamn. Vi mener dette vil være givende både med tanke på læring og det 

gode samholdet blant elevene. 

 

 

Mads Kjærnli, Fung rektor 
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Ansvar 220 Biblioteket 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 1,5/3 1,5/3 1,5/2 (3) 

Ant. brukere    

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1 212 219 1 174 013 38 205 

Sykefravær (%)    7,27 

 

Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222,    

Indikator Mål 2016 Status 2016 

 

Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører Ole 

Bok-programmet (av alle inviterte) 

60 % 

100 % ble invitert  

Andel deltakere i sommerlesekampanje for barn fra 8-12 år (av 

påmeldte) 

50 % 49 av ca. 200 barn 

i målgruppen 

¼ av målgruppen 

deltok 

 

Målene for biblioteket ønsker vi å få endret. Målene er vanskelig å målsette 

 – dette er frivillige tilbud til barn og foreldre.  

 

100 % av alle barn i målgruppen i Skjervøy kommune ble invitert til Ole Bok arrangement 

eller mottok gavekort (nyfødte). 2 års arrangementet ble gjennomført i januar 2017. Ole Bok 

er et 3 årlig samarbeidsprosjekt mellom kultur- og undervisning, PPT, TVR og biblioteket, 

samt helsestasjonen. Avtalen gjelder tom 2017 og så tar vi en ny evaluering av tiltaket.  

 

Lesekampanjen «Les for svingende» er en frivillig lesekampanje for målgruppen, 6-13 år 

(barneskolebarn). 49 barn gjennomført lesekampanjen og leste fem bøker hver i 

sommerferien - 245 barnebøker ble lest i kampanjeperioden (juni-august 2016).  
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Satsingsområder i 2016 

       

 Samlingsutvikling og kassering  

Biblioteket hadde stengt hver torsdag i sommerhalvåret (1. april-1. oktober). Torsdagene ble brukt til 

samlingsutvikling og i samlingsutviklingen er kassering sentralt. Det ble kassert mange bøker, både 

skjønn- og faktabøker, litteratur for både voksen og barn. Videre ble deler av samlingen 

omorganisert. Biblioteket gjennomførte samtidig et større boksalg. 

 Hjemmeside 

Biblioteket fikk ny hjemmeside i mars/april 2016 http://www.skjervoybibliotek.no/ Hjemmesiden er 

kommet i stand gjennom et samarbeid med Troms fylkesbibliotek. 

http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/nye-nettsider/. 

 Arrangement på biblioteket i 2016:  

2016 har vært et år med mye aktivitet. Biblioteket har hatt 38 ulike arrangementer i løpet av året. 

Det har vært alt i fra foredrag og forfatterbesøk, strikkekafe, IBBY- kurs, Bokfest og Ole Bok-

arrangementer.  

o Biblioteket har i år hatt tre forfatterbesøk. Ivar Bjørklund i februar, Bjørn Ousland i 

forbindelse med Verdens bokdag i april, og i november var Jan R. Olsen innom og presenterte 

sin nyeste bok På tur i Nord-Troms.  

o Det har vært strikkekafe hver torsdag i hele vinterhalvåret, 24 strikkekafeer. Det er blitt 

strikket alt i fra lester, kjoler, gensere, kluter, og skjerf. 

o Ole Bok er et kommunalt samarbeid for å fremme leselyst og leseglede for de aller minste. 3 

forskjellige Ole Bok-arrangementer er det blitt arrangert i 2016.   

o Det har vært to bokbussbesøk - ett i februar for å markere Samefolkets dag og et besøk i mai i 

forbindelse med markering av kvenkulturfestivalen Paaskiviikko.  

o Det ble også et besøk av Alf Hansen i forbindelse med Paaskiviikko festivalen i juni.  

o I juni kom Nord-Troms friluftsråd ved Trond Østvang og presenterte Ut i Nord-turer i 

Skjervøy kommune.  

o Biblioteket har også i år arrangert sommerkampanje Les for svingende! Mange barn i 

kommunen fra 6- 13 år har deltatt. De har lest fem bøker i sommer og har deltatt på Bokfest.  

o Det har blitt markert flere forskjellige dager i biblioteket. Morsmålsdagen i februar i 

samarbeid med Voksenopplæringa, Poesiens dag 21. mars, Demensaksjonen og 

Forskningsdagene i september, og utstilling og kampanje fra Leser søker bok.  

o 2016 var året da Skjervøy folkebiblioteket ble 175 år. Det ble markert med en jubileumsuke i 

november med mange forskjellige arrangementer for store og små.  

 

 Nord-Troms Rundt og regionalt biblioteksamarbeid 

I år var Skjervøy vertskap for det regionale biblioteksamarbeidet sitt seminar Nord-Troms Rundt. 

Turen i 2016 var øyhopping i mellom Skjervøy, Kågen og Arnøy. Vi overnattet på «Lauksletta 

overnatting» og vi hadde omvisning på Maursund gård, i kirka og på Arnøy laks. Tiltaket er med på å 
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styrke det regionale samarbeidet og øke de bibliotekansattes kompetanse/kunnskap om hver 

kommune i Nord-Troms 

 Nord-Troms Studiesenter og Studiebibliotek  

I 2016 ble undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom Nord-Troms studiesenter og alle seks 

kommunene i Nord-Troms om studiebibliotektjenesten. Avtalen gjelder for perioden 2017-2020. 

Nord-Troms studiesenter har som oppgave å legge til rette for desentralisert høyere utdanning i 

Nord-Troms. Biblioteket er studiebibliotek, møteplass og en lokal læringsarena i Nord-Troms 

studiesenter - modellen.  

Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotektjenester på biblioteket. Studiebibliotektjenestene 

er implementert i den daglige drift av biblioteket og fungerer i forhold til studentenes ulike behov.  

 Fjernlån og utlån 

Fjernlånet er høyt. Et lite bibliotek må låne inn fra andre bibliotek, blant annet faglitteratur til 

studenter ved forskjellige studier og fremmedspråklig litteratur. Biblioteket har i 2016 tatt inn flere 

depoter fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Språk som biblioteket har 

hatt depot på er rumenske, somalisk, arabisk, tagalog og spansk. 

Utlån pr. innbygger i 2015 var på 4,40 i landsgjennomsnitt. Tromsgjennomsnittet var på 4,14 og i 

Skjervøy kommune var det på 4,82. 

 Samarbeid med skole og barnehage 

Samarbeidet med skolene og barnehagene i kommunen er viktig for biblioteket. Alle klassene på 

Skjervøy barneskole kommer en gang i måneden innom biblioteket. Dette er ett viktig og prioritert 

tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Barnehagene kommer jevnlig 

innom biblioteket. Samarbeidet med grunnskole og barnehager er godt synlig på utlånsstatistikken. 

Landsgjennomsnitt for utlån til barn var i 2015 på 9,28, Tromsgjennomsnitt var på 10,45 og lokalt her 

i kommunen var det på 16,29. 

Utfordringer framover 

Arbeide med å utvikle biblioteket som møteplass forsetter og det å ha arrangementer i biblioteket vil 

fremdeles være et satsningsområde. Dette på bakgrunn av den nye formålsparagrafen som trådde i 

kraft 1.januar i 2014 sier at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for 

offentlig samtale og debatt» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108  

En annen utfordring fremover vil være å møte den digitale hverdagen som omgir oss alle  

– folkebiblioteket kan bli en del av den kommunale satsningen på å øke befolkningens digitale 

deltakelse og kompetanse. 

Den desentraliserte studentenes arbeidshverdag er endret på få år, og det er viktig at 

studiebibliotektjenesten henger med. Både i forhold til den teknologiske utviklingen, men også det å 

ha en god tjeneste ved å kunne bistå studentene best mulig.   

Wenche Ratama, biblioteksjef ved Skjervøy folkebibliotek 
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Ansvar 221- 222 Skjervøy kino/kulturhus 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 

Kino/Kulturhus 

1,05 1,05/3 1,05/3 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 

Kino: 

Kulturhus:                                                                    

 

 

147781 

522335 

 

96455 

470441 

 

51325 

51893 

Sykefravær (%) 0 0 1,1 (k-hus) 

Regnskapet for både kulturhuset og kinoen viser overskudd. Dette skyldes i hovedsak høyere 

billettinntekter og husleie mot slutten av året enn stipulert. 

TBibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222, 

Indikator 
 

Mål 2016 Status 

Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører Ole 
Bok-programmet (av alle inviterte) 

60 % ca 60 % 

Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene 38 ok 

Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år 4 
2 

 

220 KULTURHUS 

Dato Produksjon Besøkstall 

   

29.01.2016 Hålogaland Teater - I Blanke Messingen UTSOLGT 

23.02.2016 Hålogaland Teater – Frøken Julie 11 

17.03.2016 UKM (avlyst pga for få påmeldte)  

16.04.2016 Storbandaften med bla Henning Stranden 97 

18.04.2016 DKS Ratzika Ca 150 

03.05.2016 Vårmønstring 166 
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08.06.2016 Skjervøykoret – Fra hjertet 92 

16.06.2016 Kulturskoleavslutning Ca 200 

30.06.2016 The Main Level 88 

02.08.2016 Inge Bremnes og Nora Konstanse 6 

18.08.2016 Rallar og bus 45 

30.08.2016 DKS Ca 150 

06.09.2016 Sjømatseminar Ca 300 

12.09.2016 DKS Ca 150 

16.09.2016 Hålogaland Teater – Zapffe 60 

17.09.2016 Tradish (Bøteriet) 31 

01.10.2016 Maria Arredondo / Torstein Sødal / 

Skjervøykoret 

126 

03.11.2016 Lars Bremnes / Skjervøykoret 125 

27.11.2016 Swinging Xmas Nord-Troms storband 59 

01.12.2016 Høstshow 10. klasse UTSOLGT 

14.12.2016 Kulturskoleavslutning Ca 200 

 

221 KINO 

Antall kinofilmer 81 

Antall besøkende 2135 

Snittbesøk pr. film 26 
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De 5 best besøkte filmene i 2016: 

Film Forestillinger Besøk 

Snekker Andersen og julenissen 2 212 

Et helt halvt år 2 137 

Kongens Nei 3 127 

Mannen fra Snåsa 2 124 

Børning 2 2 122 

 

Skjervøy kulturhus er i bruk hver dag! Det blir flittig benyttet til øving av forskjellige slag 

innen kulturlivet på Skjervøy. 

Mandager øver Skjervøy og Nordreisa musikklag. 

Tirsdag er kinodag 

Onsdag øver drill først også Skjervøykoret etterpå. 

Torsdag er ledig for de som ønsker å øve til show, Ukm osv. 

Fredag og lørdag øver band (rock/pop) om det ikke skjer noe annet på huset. 

Søndag er kinodag. 

Utfordringer 

Vi merker også at Nordreisa har fått «Halti» kultursal. Etter at den har åpnet, ser vi mindre 

publikum fra «innlandet». Vi ser likevel her mulighet til samarbeid med Halti om kulturtilbud 

i fremtiden. 

Skjervøy kulturhus er nå 23 år gammelt. Med et gammelt hus, melder det seg stadig ting som 

trenger oppgradering eller utskiftninger.  Utbedring av tak, inngangsparti, foaje, akustikk i 

sal, lysutstyr og vinsjer i scenetrekk står for tur og noe er prioritert i økonomiplanen. Kr 

600 000 skal brukes innomhus i 2017 til utbedringer, mens utbedring av tak er ikke med i 

økonomiplanen 
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Ansvar 224  Skjervøy svømme- og idrettshall  

 Budsjett Regnskap Avvik 

2016 104 828 88049 16777 

Dette virksomhetsområdet omfatter i hovedsak lønn til badevaktene og tilskudd til den 

vaktordningen SIK har på kveldstid i idrettshallen. Inntektene består av leien Skjervøy 

videregående skole betaler for sin bruk av svømme- og idrettshallen og den leie brukere av 

anleggene, inklusiv gymnastikksalen ved barneskolen, betaler for kveldsbruken.  

Etaten har avtale med håndballgruppa i SIK som står for billettsalget og kiosksalget og sørger 

for at kommunens andel av leieinntektene kommer inn. Her følger en statistikk for 

kveldsbruken i 2016: 

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2016 

 Jan Feb Mars April Sum 

vår 

Sept. Okt. Nov. Des. Sum 

høst 

Totalt 

2016 

Barn 220 205 92 132 649 31 200 210 110 551 1200 

Voksne 87 102 72 40 301 5 104 90 44 243 544 

Kort barn 17 3 4 0 24 2 13 17 5 37 61 

Kort 

voksne 

3 1 0 0 4 1 10 6 2 19 23 

Totalt 327 311 168 172 978 39 327 323 161 850 1828 

Antall 

besøkende 

pr. gang 

41 35 28 33 55 10 37 40 27 31 34 

 

Antall besøkende siste 6 år: 
ÅR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ant  2101 2069 1763 2278 1890 1828 
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Ansvar 229 Andre kulturformål 

Økonomivurdering: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2016 509 000 507 704 1295 

 

Fast støtte*, og støtte til lag og foreninger iht spillemiddelordningen  

 

*NT-museum                   243.000,-  

Kulturmidler                    100.000,- 

Eidevannet                        50.000,-    

Sportskafeen                     80.000,- 

*Idrettsrådet                      20.000,- 

                                          493.000,- 

 Tildeling av kultur- og aktivitetsmidler 2016 

     

Solsikken velforening     5000 

Nord-Troms Storband     5000 

Varehuset Skjervøy       20000 

Sik-Skiskytter                 5000 

Sik-Håndball                 15000 

Skjervøykoret                20000 

Skjervøy musikklag         8000 

Årviksand bygdelag         5000 

Årviksand ungd.lag        10000 

Bremnes konsert             3674 
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Ansvar 270 Felles barnehager 

Dette ansvarsområdet omfatter bl.a. lønn barnehagekonsulent, kommunalt tilskudd til privat 

barnehagedrift og refusjon til andre kommuner for barnevernplasserte. 

Tilskuddet beregnes ut i fra utgiftene til drift av de kommunale barnehagene. 

Økonomivurdering: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2016 11 039 670 11 028 633 11037 

Barnehagedekning: 

Barnehagedekning i kommunen Pr. 

31.12.12 

Pr. 

31.12.13 

Pr.31.12.14 Pr.31.12.15 Pr.31.12.16 

Totalt  1 – 5 år 91,2 % 91,8% 90,5 % 97,85% 99% 

Totalt antall barn  1-5 år 136 134 137 140 145 

Totalt antall barn i barnehage 124 123 124 137 143 

Antall barn  født pr år 26 29 28 30 40 

 

Barnehage:                                                                          Under 3 år              Over 3 år Totalt 

                                                  Hel 

plass 

Deltidsplass Hel 

plass 

 Deltidsplass  

Arnøyhamn 1  4  5 

Eidekroken 10  16  26 

Vågen 13  13  26 

Ørnveien 22  37  59 

Årviksand 4  3    7 

Solstua   20  20 

Totalt 50  93  143   
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Ansvar 271 Solstua barnehage  
  

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte ------ 5,0 5,5 

Ant. barn ------ 20 18 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 2.311.348,00 2.313.139.04 -1790,58 

Sykefravær (%) ----- 5,64 9,24 

 

Tjeneste: Felles for alle tjenester   

Indikator Mål 2016 Status 2016 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 100 %      0% 

 

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275   

Indikator Mål 2016 Status 2016 

Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. 2 0 

Solstua barnehage har bare vært driftet siden november 2015.  

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2016. Medarbeidersamtaler ble gjort for 

Vågen i 2016 (Vågen og Solstua hadde felles styrer), men de som har jobbet i Solstua har ikke hatt 

medarbeidersamtaler, av ulike årsaker.  Dette vil vi prioritere sterkt i mars/april 2017. Vi har heller 

ikke hatt barnehagefaglig tilsyn i 2016. 

Satsningsområder 2016 

Solstua er en midlertidig barnehage som skal driftes fram til den nye barnehagen står klar.  

Lokalitetene er bra med tanke på at det er et gammelt bygg, og at det er en midlertidig barnehage.  

Barnehagen holder selvsagt ikke helt mål etter dagens standard, men løsningen er tilfredsstillende. 

De fleste barna (14 stk) er førskolebarn, så et av satsningsområdene er skoleforberedelser.  Dette går 

på selvstendighetstrening, men også enkle skoleforberedende oppgaver. 

Språkstimulering er et prioritert område.  Dette har vært et jevnlig tema på kursdager og på 

personalmøter.  Mange av barna er flerspråklig, fra mange forskjellige nasjonaliteter.  Dette gjør det 
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noe utfordrende.  Vi jobber med konkreter og prøver å bruke dagligdagse situasjoner for 

språkstimulering.  Vi ser at de fleste barna fungerer godt sosialt, men samtidig har de begrensede 

norskferdigheter.  Noe som kan bli utfordrende for skolestart. Vi har hatt 2-3 møter med rektor som 

en del av «samarbeid barnehage-skole» 

Sosial kompetanse er noe vi satser mye på.  Leken er i så måte sentral, da det er gjennom denne at 

barna utvikler sine sosiale ferdigheter. Det å lære seg å takle ulikheter og konflikter er noe vi jobber 

med daglig.  Den sosiale kompetansen barna lærer seg i barnehagen danner grunnlaget for resten av 

livet! 

Dette året har vi hatt et samarbeid med Habiliteringsenheten på UNN i forhold til enkeltbarn. Dette 

har preget noe av drifta i barnehagen, ikke minst i forhold til at vi har økt bemanning, noe som er 

kostnadskrevende.  Vi har imidlertid sett godt effekt av dette, noe som forhåpentligvis gjør at det på 

sikt henter seg inn økonomisk, hvis en tenker 5-10 år fram i tid. 

Utfordringer fremover 

Vi ser en jevnlig økning av flerspråklige barn i barnehagen, barn som har et annet morsmål en norsk.  

Det er ressurskrevende å organisere dagen slik at vi får fulgt disse barna opp tilfredsstillende. I tillegg 

har vi flere norske barn som også krever en viss oppfølging.  Vi ser at på en grunnbemanning på 3 

voksne vil det være utfordrende gi et tilfredsstillende tilbud i så måte. Likevel jobber vi i kontinuerlig 

med å se på organiseringen slik at vi kan bli enda bedre på dette.  Det må likevel sies at det jobbes 

godt med Språkstimulering ut ifra de ressursene vi har.  Vi har dyktige og kompetente ansatte.  Når en 

vurderer ressursbruken i barnehagene, må en likevel ha dette med i vurderingene i årene fremover.  

Skjervøy har blitt et internasjonalt samfunn! 

Barnehagene står ovenfor store utfordringer i det å skaffe nok barnehageplasser til alle, spesielt de 

minste.  Det stiller store krav til grundighet i opptaksprosessen framover.  Vi må ikke glemme 

kvaliteten i prosessen for å skaffe nok barnehageplasser! 

Våren 2017 vil det komme en ny, revidert Rammeplan for barnehager.  Denne vil ha mange endringer.  

Denne må vi jobbe en del med høsten 2017 

I løpet av 2017 vil det være økt fokus på dette med Vold og seksuelle overgrep mot barn.  Planen er at 

alle ansatte skal ta et E-læringskurs på nett i løpet av 2017. 

Skjervøy 28.02.16 

Dag Johansen, Styrer Solstua og Vågen barnehage 

 

 

 

PS 39/17



Ansvar 272 Eidekroken barnehage 

 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 8.91 8.5 7.5-8 

Ant. barn 27 26 27 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 3,201,193 3,232,035 +30,84163 

Sykefravær (%) 19,67 28,08 6,34 

 

Tjeneste: Felles for alle tjenester   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 2016 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 100 % 100% 

 

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 2016 

Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. 2 1 

 

Satsingsområder i 2016 

Det har vært satset på språk og språkutvikling i 2016 gjennom kursing, tema på personalmøter og i det 

daglige arbeidet sammen med barna. Det har blitt jobbet mye med samtalen sammen med barn. Et 

eget språkrom har blitt bygget om og innredet med blant annet prosjektor, nye møbler, spill mm, og 

skal være brukes opp mot språkaktiviteter. Språk og språkutvikling er noe vi vil videreføre og jobbe 

mye med også i 2017. 

Det har vært jobbet med arbeidsmiljøet for å få til et godt arbeidsnærvær. Ansvarliggjøring, 

arbeidsfordeling og fokus på samarbeid mellom avdelingene har bidratt til at personalet ser hverandre 

og jobber godt sammen. Det har blitt tatt individuelle hensyn for personer med sårbarhet i forhold til 

egen helse, og det totalet nærværet har økt til 93,66% for 2016! 

PS 39/17



 

Utfordringer framover 

Det er stor søkermasse til få ledige barnehageplasser. Jeg er opptatt av at vi må følge lover og regler i 

forhold til bemanning, pedagogtetthet, bruk av kvadrat med mer i vår streven etter å gi så mange som 

mulig plass i barnehagene. Jeg ser det som en utfordring å få kvalifisert pedagogisk personale på plass 

om man skulle øke barnetallet på avdelingene i forhold til slik vi har det i dag. 

 

Det er flere barn fra andre kulturer og land som søker og går i barnehagen. Det oppleves ofte at 

foreldre og personale har ulike oppfatninger av hvordan man skal behandle barn, fokusområder og  

hva  man kan forvente av barn i de ulike alderstrinnene. Språket er ofte en utfordring, da det kan være 

vanskelig å forstå hverandre i bringe og hentesituasjoner. Språk er utfordrende også i møte med barna 

før de lærer seg norsk. 

 

Vi får ny Rammeplan for barnehagen fra august 2017, og har en jobb å gjøre for å gjøre denne kjent og 

som et arbeidsredskap for personalet. 

 

 

 

28.02.17 

Ragnhild F Henriksen, Styrer Eidekroken barnehage 
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Ansvar 273 Vågen barnehage  

 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 10                                     8 7,5 

Ant. barn 27 24 24 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 3056744 3034552,51 22191 

Sykefravær (%) 12.01 %  8,91 % 10,92 

 

Tjeneste: Felles for alle tjenester   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 2016 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 100 % 100% 

 

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 2016 

Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. 2 1 

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2016. 

Satsingsområder i 2016 

Barnehagen har fortsatt språkstimulerende tiltak som satsningsområde. Dette er tema som har vært jevnlig på 

personalmøter og kurs for de ansatte. Barn med flerspråklig bakgrunn trenger oppfølging og dette er svært 

viktig. Flere av barna behersker norsk bra og fungerer godt i gruppa.» Snakkepakken» er et godt verktøy som 

brukes i gruppa. Det er også viktig med godt samarbeide med ulike instanser. 

  

Vi har også satset videre på sosial kompetanse. Dette er noe som vi har hatt over flere år og sett viktigheten av. 

Leken er sentral og barna lærer / skaffer seg kompetanse via denne. Grunnlaget for hvordan man skal opptre 

ilag med andre og hvordan man kan lære å takle konflikter er svært viktig. Dette er tema som vi kommer til å 

fortsette med som et ledd for å unngå mobbing. 

Det er blitt jobbet en del med å få avdelingene til å samarbeide mere. Viktig å få til et «åpent landskap», hvor 

det er gode relasjoner mellom små og store og ikke minst de voksne. Dette har blitt mye bedre og 
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kommunikasjonen går lettere.  

 

Barna på den største avdelinga er ikke så «store» som før, så organiseringen av opplegg og rutiner er endret 

noe. Trygghet og trivsel er fortsatt i fokus. 

 

Utfordringer framover 

Utfordringer framover vil nok være som for 2016. Ettersom vi får økt inntak av flerspråklige barn fortsatt, 

kommer dette til å kreve mere av de ansatte med en grunnbemanning på 3 pr. avdeling. Det jobbes godt på 

avdelingene med språkstimulerende tiltak ut ifra de ressursene vi har og de ansatte strekker seg bra langt for å 

få ting/opplegg til å fungere på en best mulig måte. 

 

Vi må også jobbe for å få til en best mulig fordeling av alder på barna i de ulike barnehagene. De største barna 

er ikke så «store» etter at Solstua barnehage fikk førskolebarna. De minste har ingen store å se opp til, samt at 

de har et annet hjelpebehov enn de største. 

 

Våren/sommeren 2017 kommer også ny Rammeplan for barnehagene som skal implementeres i 

personalgruppa. Dette er noe vi kommer til å jobbe en god del med slik at alle spiller på lag. 

 

I tillegg til dette skal hele personalgruppa oppdateres i temaet Vold og seksuelle overgrep mot barn. 

Alle skal ta del i ett e- læringskurs over nett, slik at vi alle får en felles forståelse og felles plattform på dette 

emnet. (Dette ut ifra TRGs plan) 

Ellers er vel utfordringa framover våren 2017 å få plass til alle nye søkere dette året. 

Det haster sårt med ny barnehage, samt rekrutering av nye barnehagelærere.  

 

Når det gjelder økonomien så forholder vi oss til det vi får og det går som regel greit. Mye utstyr begynner å bli 

nedslitt og gammelt både ute og inne, og dette klarer ikke vi å få realisert uten ekstra midler. 
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Ansvar 274 Årviksand barnehage 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte  2 2 

Ant. barn  9 6 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1.012559 1.001239.18 +11.320.22 

Sykefravær (%) - - 2.36 

Satsingsområder i 2016 

Det ble endring av personalgruppa i august 2016. Det har derfor vært brukt tid på møter, samtale og 

veiledning av nytt personell. Videre har det vært brukt tid på å legge til rette for en god dag for barna 

og de ansatte ved å endre på dagrytme, gjennomføre faste innslag som sangstund, lesestund, tid for 

lek og aktiviteter. 

  Utfordringer framover 

Situasjonen med pedagogisk personale er en stor utfordring i Årviksand Barnehage. 

Inneværende barnehageår har vi en konstituert pedagogisk leder, som ikke har ferdigstilt 

barnehagelærerutdanningen sin. Det vil være behov for Pedagogisk Leder og Assistent 

kommende barnehageår. 

Det er ikke gunstig å ha styreransvar for en barnehage som ligger så langt borte, og man ikke 

treffer barn, personale og foresatte så ofte, og dermed mister muligheten til å fange opp hva 

som «rører» seg i barnehagen i det daglige. Dette særlig sett i sammenheng med foregående 

punkt. På grunn av vær og føreforhold / stengte veier er det til tider umulig å komme seg dit. 

Barnehagen er noe nedslitt, og mangler et godt tilrettelagt stellerom. Ut fra dagens budsjett 

har ikke barnehagen mulighet å gjøre noen utbedringer på dette. Ønsker dialog rundt 

muligheten for å få på plass stellerom. Vi har rom i tilknytning til bad som kan slås sammen 

med eksisterende rom som i dag brukes til stell. Det er behov for å male og pusse opp 

lokalene. 

Da barnehagen har manglet garderobeløsninger for flere av barna er dette nå bestilt, men 

dette gjør stort innhugg i et noe trangt budsjett. 

Skjervøy 28.02.17, Ragnhild F Henriksen, styrer 
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Ansvar 281 SFO-Skjervøy 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 3.5/9 3.8/13 4,45/12 

Ant. barn 63 69 85 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1 122 505 113 835,60 8669,40 

Sykefravær (%) 34.8 14.36 3,62 

 

Tjeneste: Felles for alle tjenester   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 2016 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 100 % 80% 

Skjervøy SFO har avholdt personalmøter på ettermiddager, med praktisk og faglig innhold. I tillegg til 

dette har vi ett foreldremøte hver høst. 

I forhold til budsjett, har vi dette året gått i underskudd på grunn av flere barn, og nødvendigheten av 

å handle inn utstyr.  

Satsingsområder i 2016 

Skjervøy SFO har i 2016 opplevd en stor økning i antall barn som bruker SFO tilbudet. Dette 

har ført til at vi har måttet tenke nytt i forhold til rom, og bruken av plassen vi har. Vi har 

hatt fokus på fysisk aktivitet, vi er mye ute, og vi bruker idrettshall, svømmehall og gymsal. 

Dette er med på å avlaste plassbehov, men vi opplever stadig mangel på plass og utstyr i 

forhold til antallet. Det har også vært mangel på personale til tider, da vi har mange 

krevende barn, og barn som trenger oppfølgning utover ressurser som er tildelt. Dette fører 

til slitasje innad i personalgruppa, noe vi har løst ved å hente inn personale via NAV. Dette 

har fungert noe ustabilt, som igjen har gått ut over for eksempel tilbudet om svømming på 

SFO.   

Trivselen blant de ansatte på SFO har vært god, vi opplever også at barna er fornøyde og 

glade. 
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 Utfordringer framover 

Skjervøy SFO jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø, og det å skape en positiv arbeidsdag for alle 

ansatte. Dette skaper igjen en trygg ramme for barna vi har på SFO. Dette vil vi fortsette å jobbe 

med, et arbeid vi anser som viktig også i forhold til sykefravær. 

Vi ser at plassmangel i forhold til antall barn vil være gjeldende også dette året. Med to nye 

førsteklasser også høsten 2017, der ett av barna må ha et eget rom til disposisjon, vil vi ha enda 

mindre plass enn det vi har i dag. Plassmangel fører igjen med seg rot, da barna ikke har tilstrekkelig 

med plass til tingene sine. 

 

 

Randi Larsen, leder SFO 
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Ansvar 290 Skjervøy kulturskole  
 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 276/7 276/8 259/7 

Ant. elever 145 145 109 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1 563 875 1 531 675 32 199 

Sykefravær (%) 6.27 0.93 2,08 

Vi har ansatt flere lærere: Elisabeth Opaas på sang, Kjetil Nilsen på blåseinstrument og Inge 

Richardsen på slagverk.   

Satsingsområder i 2016 

Vårt mål har vært å opprettholde et stabilt elevtall og dette har vi klart. Vi har ansatt ny sang 

lærer, slagverk lærer og lærer på blåseinstrumenter. Det har resultert i flere elever på sang, 

slagverk og klarinett/saksofon. Kulturskolen har hatt som mål å nå ut til et bredt lag av 

befolkningen. Vi har følgelig konsert 2 ganger månedlig på Skjervøy syke og aldershjem. Våre 

elever har spilt på barnehager og bibliotek. Vi har deltatt på flere lokale shower og 

konserter. 

Vi hadde sett for oss at markedsføringen vår kunne være noe som fikk antall påmeldte til 

UKM opp, men det er liten interesse for UKM blant ungdom i dette året. 

Kulturskolen har solgt tjenester til det frivillige musikkliv og har dirigenter i Skjervøykoret og 

Skjervøy musikk lag. Både kor og musikk lag drives godt og har til enhver tid prosjekt gående. 

Musikk laget samarbeider med Nordreisa korpset ved store prosjekter. 

Utfordringer framover 

1. Bedre arbeidstidsavtaler og tydelige rammer for hver ansatt.  

2. Opprettholde elevtall, tilbud og antall timer i kulturskolen. 

3. Få flere til å delta på UKM. Det kunne kanskje være en ide å få ungdomsrådet inn 

på banen. De kunne ha stått for arrangementet med hjelp av kulturskolen og 

kulturhuset. 

4. Kulturelle aktiviteter med underholdning der kulturskolens elever involveres til å 

fremføre og underholde publikum. 

 

Elena Yakovleva 

Leder, Skjervøy kulturskole 
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Ansvar 293 Folkehelse 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 0,50/2 0,50/2 0,75/2 

Ant. brukere 41 30 49 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 470 374,48 462 863,88 7 510,60 

Sykefravær (%) 0,43 20,95 3,62 

 

Frisklivssentralen ble styrket med en fast 25% stilling fra 1. januar. Folkehelsekoordinator var 

gradvis tilbake i sin 50% stilling fra årsskiftet og til 1.mai. Fra da av var vi to personer som 

utgjorde 0,75% årsverk.  Som tidligere år har en person vært lønnet på timebasis for å ta seg 

av oppgaven med å merke og skilte turstier, og vi har hatt innleide kursholdere.  

 

Satsingsområder i 2016                                                                                             

Frisklivssentralen. Vi fikk 40 000,- i 

tilskudd fra fylkesmannen i Troms. 

Vi satset på å skulle gi et tilbud om 

KID, kurs i depresjonsmestring til 

voksne. Det ble bestilt 

kursmateriell og planlagt oppstart i 

august/september. Kursholders 

honorar ble estimert til kr. 35.000,-

, noe som ble alt for dyrt og vi 

måtte trekke oss fra det 

opplegget. Vi kontaktet leder ved 

DPS, som kunne gi oss og Nord Troms et gratis tilbud, hvis de fant rom for det i sin timeplan. 

Det klarte de ikke. Dette tilbudet ble derfor ikke etablert. 

Vi har arrangert et ordinært Bra Mat-kurs vinteren 2016. Vi organiserte et røyk-og snus-

slutte-kurs høsten 2016, men det ble utsatt til februar 2017 fordi det ikke var deltagere nok. 

Bra Mat – kurs for inaktive og overvektige barn og ungdom og deres foresatte ble 

gjennomført høsten 2016. Det var veldig vellykket. 

Vi fikk etablert tilbudet «Ung og aktiv» for gutter høsten 2016. Det har i noen år eksistert et 

tilbud til jenter, som drives gjennom trivselsplanen. Gjennom 8.klassesamtalen på 
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helsestasjonen, tilbys ungdom som ikke er med på organisert aktivitet på fritiden, å være 

med i «Ung og Aktiv.» 

Frisklivssentralen engasjerte seg i fraværsproblematikken i kommunen. Gjennom 

arbeidsgruppen for folkehelse, hadde vi i januar møte med personalkonsulenten i 

kommunen. Vi fikk tall for 2015, da året startet med et sykefravær på 15%, og som gikk ned 

til 10% i 3. kvartal. Normaltall for kommunen er 9 – 10%, som igjen er 5% over 

gjennomsnittet. Konklusjonen ble at vi anbefalte to tiltak: 

 Kommunen tilrettelegger for mer fysisk aktivitet for de ansatte, ex. en time fri pr. 

uke til trening, kommunal avtale om rabattert pris på Formica treningssenter. 

 Kommunen etablerer et prosjekt for å få ned sykefraværet og knytter det opp mot 

frisklivssentralen og fysioterapitjenesten. Midler kan vi søke gjennom KLP, NAV og 

fylkesmannen i Troms. 

Vi hadde åpningsarrangementet til «Skjervøy-dagan», med en feiende flott Frisklivs-stafett.  

 

Friluftsliv. Vi startet opp med å være med på en bålsamtale som ordføreren inviterte til. 

Temaet var folkehelse og friluftsliv, og alle 

etatslederne var også invitert. Oppmøte var ikke det 

beste, men dette tiltaket kommer vi til å oppmuntre til 

hvert år. Temaene på dette møte var forankring av 

folkehelse, å redusere sykefraværet, tilrettelegge for 

mulighet for mer lavterskel-aktivitet for alle, og 

frisklivssentralen inn i egne lokaler med tilrettelagte 

områder for utetrening 

hele året.        

Ny satsing i regi av nord Troms friluftsråd har vært Turvenn og 

Aktiv på Dagtid. Det ble holdt turleder-kurs på Skjervøy i slutten 

av mai, med interkommunal og internasjonal deltagelse. 

Turvenn er et tilbud til alle eldre om å komme seg ut på tur 

sammen med en eller flere ungdommer. Vi rekrutterte 18 

ungdommer og 4 eldre. Dette har ikke «tatt av» ennå, men vi 

jobber med saken. Aktiv på dagtid er et tur-tilbud/fysisk 

aktivitet på dagtid for personer som er sykemeldt og/eller 

uføretrygdede 

I anledning Verdens aktivitetsdag 10.mai, etablerte vi 

«Frisklivsstier» i kommunen. En langs veien opp til Stussnes, og en i Årvikmarka.  Slik kan alle 

som går tur i de to områdene, stoppe opp flere ganger underveis og gjøre forskjellige 

styrketreningsøvelser. Vi skal etablere flere rundt i kommunen i 2017.                                                                                                       
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Vi var med og videreførte tilbudet Ut i Nord, en turkasse-trim for Nord Troms i regi av 

friluftsrådet. I samarbeid med biblioteket, hadde vi informasjonsmøte i forkant. Dette 

tiltaket skal videreføres.    

Under Skjervøydagan hadde vi stand i Værret med bål, popcorn, kaffe og Quiz.                                                                   

Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole fikk i oppdrag å kloppe de våte partiene av stien til 

Skattørfjellet. Vi kommer fortsatt til å ha et samarbeid med dem om tilretteleggingstiltak.                                                                                                                        

Vi har fortsatt arbeidet med merking og skilting av turstier i kommunen. 

Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv.  

Dette arbeidet har folkehelsekoordinator og leder for pedagogisk avdeling, K/U, samarbeidet 

om. Arbeidet har pågått hele 2016, og planen ble vedtatt i kommunestyret i desember.  

 

Utfordringer framover                                                                                              

Folkehelseloven pålegger kommunen å gjennomføre kartlegging av helsetilstanden i 

befolkningen. Dette arbeidet starter opp i 2017 og skal danne grunnlag for alt av videre 

planarbeid. Arbeidet med Samfunnsplanen skal starte opp som en naturlig oppfølging av 

kartleggingsarbeidet. Ressursene til dette arbeidet er små, og det vil kreve noe av de fleste i 

organisasjonen hvis vi ikke kjøper tjenester fra andre. 

Troms fylkeskommune har bedt oss revidere «Kartlegging og verdisetting av viktige 

friluftsområder i kommunen», og ha spesielt fokus på nærområdene. 

Ressurser til å følge opp lag og foreninger, spillemiddelordningen, vedlikehold av alle 

kommunens forskjellige anlegg og etablering av nye flotte aktivitetstilbud. 

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator 
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Ansvar 294 VOKSENOPPLÆRING 

                                                  2012       2013 2014 2015                                2016 

Ant. årsverk/ansatte 

Vår                                             2,5/3 

Høst                                           1,38/2 

 

Fraværsprosent                       2,09 

 

      1,42/2 

      1,42/2 

 

      1,80 

 

 

1,42/2 

1,42/2 

 

3,02  

 

1,42/2                           1,70/4 

1,70/4                           2,11/4 

 

3,2                                  29,34 

Ant. deltakere (gj.snitt)         38       42 49 51                                    49 

 

 

 

Rev. budsjett 

 

Regnskap 

 

Avvik 

Økonomi (2016)  -527 972 -603507 75535 

I forhold til det reviderte budsjettet, har vi et avvik på 75 535. Dette skyldes i hovedsak 

uforutsette tilskudd på slutten av året. Kommunen besluttet dessuten i 2014 en årlig 

bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, noe som i løpet av 2015 ble utvidet 

til et antall på 20 for 2015 og 2016. Dette har i løpet av året ført til flere tilskuddsberettigede 

elever ved skolen. 

 

Målet for 2014 var å få 75 % av innvandrerforeldre med barn i barnehage og/eller 

grunnskolealder, og som hadde behov for det, inn i norskopplæring. Dette målet ble ikke 

videreført fordi det innebar merarbeid for skoler, barnehager og helsestasjon. Det ble derfor 

ikke målt i 2015 eller 2016. Vi ønsker å utarbeide nye mål. 

Satsingsområder i 2016 

Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og fleksibilitet slik at alle voksne som har behov for 

norskopplæring (eller annen grunnleggende opplæring), skal ha muligheten til å delta på 

kurs, uansett livssituasjon og arbeidstid.  Våren 2016 hadde vi 30 elever, og høstsemesteret 

hadde vi 59 registrerte elever fra 14 forskjellige land ved skolen. Tilbudet var 9 -18 timer/uke 

på dagtid, på A1, A2 og B1-nivå, samt samfunnskunnskap. Høsten 2016 hadde vi også 

grunnskoleopplæring i norsk og matematikk. To hele dager i uka ble satt av til ulike 

språkpraksisaktiviteter. På kveldstid hadde vi nivådelte kurs a 2 timer to dager i uka.  Det var 

færre deltakere på disse kursene i 2016, og derfor har det totale gjennomsnittlige elevtallet 

gått litt ned. Men vi har desto flere deltaker på introduksjonsprogram som skal ha et tilbud 

på full tid og hele året. Derfor har det likevel vært behov for å øke stillingsressursene. 
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Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til en enhet i august 2015, men 

med adskilte budsjett og regnskap. Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for 

Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste å etablere et godt introduksjonsprogram 

for flyktninger, med norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, og ellers er variert tilbud med 

f.eks. helsefremmende tiltak og aktiviteter som fremmer trivsel, integrering/inkludering. 

Høsten 2016 hadde vi 26 deltakere på introduksjonsprogram. 

Strikkeklubben som ble påbegynt våren 2013, ble videreført i 2016. Interessen for tiltaket 

har økt og vi har hatt 28 deltakere på det meste, både innvandrere og innfødte 

skjervøyværinger. Vi håper på sikt å etablere et fast møtested i Kiil-gården.  

Med støtte fra Fylkeskommunen ble svømmetilbudet videreført. Det har vært stor interesse 

for dette, med inntil 40 deltakere i bassenget i idrettshallen hver lørdag. Vi har dessuten 

rekruttert og kvalifisert to av våre deltakere til å være badevakt/assistent for instruktør, og 

disse to har godkjente svømme- og livredningssertifikater. Vi har også hatt et svømmetilbud 

for damer i introduksjonsprogram i terapibassenget ved Skjervøy helsesenter. 

Vi har også hatt flere vellykka prosjekt med fisk, med innleide folk som har hatt kurs i bl.a. 

fiskekakeproduksjon, filetering og kokkelering med ulike lakseretter (fra Lerøy) 

Utfordringer framover 

- Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet - i enda større grad fokusere på 

tiltak som kan styrke deltakerne på arbeidsmarkedet, og særlig i fiskeindustrien og 

helsevesenet. 

- Integreringstiltak - vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der skjervøyfolk 

møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også innvandrerne selv, tar ansvar for 

trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre innvandrerne positivt synlig i lokalsamfunnet med sin 

personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med hverandre.  

- Helse- og trivselsfremmende tiltak – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og 

voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet 

- Etablere en møteplass – vi venter fremdeles på Kiilgården 

 

 

 

 

 

Skidag                                                                   Laks fra Lerøy                   Fiskekakeproduksjon 

Ragnhild Steien Henriksen, leder av Voksenopplæringa og flyktningetjenesten 
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HELSE- OG OMSORGSETATENS ANSVARSOMRÅDE 

Etaten har ansvar for helsestasjonen, legetjenesten, ergo- og fysioterapien, sosial- og 
barneverntjenesten, kommunale tjenester i NAV, hjemmetjenesten, tiltak for 
funksjonshemmede barn og unge, rus- og psykiatritjenesten, omsorgsboliger i Malenaveien 
2 & 4, aktivitetssenteret, Skjervøy sykestue og sykehjem. 
 

DRIFTSREGNSKAP 2016: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2014 86.531.681 85.215.993 + 1.315.688 

2015 82.863.899 82.174.557 +1.310.657 

2016 89.160.234 89.825.309 - 665.075 

 

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et negativt avvik på 
kr. 665.075. Hovedsakelig skyldes dette noen dyrere avtaler samt svikt i en del refusjoner. 
 
Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den enkelte 
virksomheten i denne årsmeldingen. 
Samlet regnskapsoversikt vises under: 
 

300 Administrasjon        1 608 830         1 572 410         36 420  

310 Helsestasjon        2 046 686         2 240 940      -194 254  

320 Legetjenesten        6 426 079         6 256 754       169 325  

321 Fysioterapitjenesten        1 242 344          1 648 273    -405 930     

350 Sosialtjenesten        2 560 343         2 579 544      -19 201 

351 Tilskudd eldre/uføre             39 000                    9 408                         29 592 

354 Økonomisk sosialhjelp        4 195 496           4 207 531       -12 305 

355 Edruskapsvern              5 000                  44 107       -39 107 

360 Barnevern        6 845 000          7 293 824     -448 824 

370 Hjemmesykepleien      13 176 886       13 202 292         -25 406 

372 Hjemmehjelpstjenesten        2 258 726          2 258 078              648 

375 Tiltak funksjonshemmede barn        8 282 730            8 170 140        112 590 

377 Omsorgsboligen. Skoleveien 2        7 438 738             7 483 551       -44 813 

378 Omsorgsboligen Malenaveien 2-4        7 309 646            7 358 859       -49 213 

379 Aktivitetssenter           653 174                  640 896        12 278 
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380 Skjervøy sykehjem/sykestue      21 902 590         21 718 272     184 318 

390 NAV        3 168 968        3 140 431       28 536 

SUM HELSE OG OMSORG      89 160 234  
89 825 309  

   -665 074  

 

Ansvar 300 Helse- og omsorg administrasjonen 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2,3 2,3 2,3 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1.608.830 1.572.410 36.420 

Sykefravær (%)    

  

Tjeneste: Helse og Omsorg Administrasjon 300   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 

Gjennomføre møter med virksomhetslederne om situasjonen i 
virksomheten 8 ganger pr. år. 

100% 62,5 % 

Utarbeide årshjul for helse- og omsorgsetaten 31.12.16 Ikke utført 

 

Administrasjonen fikk et avvik på regnskapet med kr. 36.420 i mindre forbruk. Dette utgjør 2,26% av 

budsjettet. Skyldes mindre pensjon samt en feilbudsjettering på en post. 

I forhold til måltall ble 62,5 % av møtene med virksomhetslederne gjennomført. Dette er for lite og 

har delvis sammenheng med at Helse- og omsorgssjef var sykemeldt i en del av året samt stort 

arbeidspress. 

Årshjulet for helse- og omsorgsetaten er ikke blitt ferdig. Skulle vært utført i løpet av 2016 men har 

ikke blitt prioritert. 

Satsingsområder i 2016 
 I løpet av 2016 ble det gjort mye arbeid til forprosjektet til utbyggingen av helsesenteret. Det ble satt 

ned arbeidsgruppe, der romprogram og tegninger ble jobbet frem sammen med arkitektene. 

I forbindelse med budsjettarbeidet ble som kjent utbyggingen lagt bort. 

 I løpet av høsten og førjulsvinteren har det vært jobbet ganske intenst sammen med 

Bedriftskompetanse i forhold til omstilling av etaten. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av 2017. 

PS 39/17



 Kompetanseplanen for helse og omsorg ble ferdigstilt og godkjent av kommunestyret i desember.  

 Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, budsjettreguleringer og 

utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungere godt. 

Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og økonomistyring. 

 

Utfordringer framover 
 

 Omstillingsarbeidet i helse og omsorg er en svært krevende oppgave som kommer til å kreve mye tid. 

 Tid er, har vært og vil være en utfordring også inn i 2017. Det er mange ting som burde vært gjort og 
som skal gjøres. Det er en liten administrasjon med mange oppgaver.  
 

Tommy Arne Hansen, helse- og omsorgssjef 
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Ansvar 310 Skjervøy helsestasjon 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 1,8 2,8 1,8 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 2 046 686 2 240 940 -194 254 

 

Tjeneste: Helsestasjonen 310   

Indikator 
 

Mål 2016 
Status 

Andel hjemmebesøk til nyfødte barn i Skjervøy kommune. 100% 100% 

Andel 4-åringer på 4-års kontroller på helsestasjonen 100% 100% 

Andel gjennomførte individuelle samtaler i forhold til kost, aktivitet og 
trivsel med 8- klassinger 

100% 99% 

Antall åpningsdager Helsestasjon For Ungdom (torsdager fra klokken 
19.00 til 20.30.) 

38          37 

 

Kommentar til økonomi:Budsjettreguleringer med – kr. 244 106, er bl. annet lønn til innleid 

helsesøster, Trine Sellevoll, samt økte utgifter på tolketjenesten og prisøkning på 

brukerstøtte EDB. 

Kommentar til målekort:.Det var en 8.klasse elev som ikke fikk 8.klasse samtale i 2016, 

derfor 99 %. 

Satsingsområder i 2016 
 

Sissel Østvang var fortsatt alene som helsesøster, da nytilsatt Ida Oline Nyvoll ble sykemeldt, og sa fra 

seg jobben som kommende helsesøster. 

-Trine Sellevoll var i hele 2016 innleid 1-2 dager i uka for å avhjelpe situasjon. 

-Anita Kobi fikk 01.01.2016 fast 80 %stilling som helsesekretær. 

-Eldbjørg Ringsby har hatt skolehelsetjeneste med fast kontortid på barne- og ungdomsskolen x1 per 

uke. 

-Sissel har hatt fast kontortid x2 per måned på Skjervøy videregående skole. Samt hatt kontortid i 

Arnøyhamn/Årviksand annen hver måned. 
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-Sissel Østvang var med på Sjumilsstegskonferansen i november 2016. Men utover de lovpålagte 

oppgavene, var det ikke andre satsingsområder i 2016 grunnet bemanningssituasjonen. 

Utfordringer fremover 
 

-Utfordringer fremover vil fortsatt være bemanningssituasjonen. Vi vet ikke per i dag når nytilsatt 

sykepleier begynner i jobben. Hun starter forhåpentligvis på desentralisert helsesøsterutdanningen 

til høsten. I tillegg til studiene vil hun jobbe på helsestasjonen. 

-Fortsatt en del utfordringer med arbeidsinnvandrere og flyktninger, da vi har mange konsultasjoner 

med tolk. 

Sissel Østvang, ledende helsesøster 
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Ansvar 320 Skjervøy legekontor 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 7,6 7,6 7,6 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 6 426 079 6 256 754 169 325 

Sykefravær (%) 7,67 18,89 25,14 

Ansatte: Leger: 3 faste leger i privat praksis med frikjøpt tid til kommunale oppgaver og 1 turnuslege i 

100% stilling, nye turnus 1. mars og 1. september.                                    

Kontorpersonell/hjelpepersonell: 3 i 100% stillinger og en 60% stilling, samt at ledende helsesekretær 

jobber hver 3 lørdag.  

Årstall 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ø. hjelp 759 732 483 204 550 419 446 

Konsultasjoner 10119 10165 10901 8615 8061 8673 8353 

Enkel pasientk.  1 3169 3596 4771 2421 1303 3167 3527 

Telefoner 2 4905 5333 4991 4948 4178 3213 2551 

 Kontakt e-resept 5842 6851 6016 2524    

Sykebesøk 62 55 150 ? 23 23 ? 

Sykebesøk ø-hjelp 109 68   18 31  

Konsultasjon 

skiftestue 

2386 2288      

 

Tjeneste: Legestasjonen 320   

Indikator Mål 2016 Status 

Andel resepter og timer bestilt på nett 25% 1325 

Reduksjon i svartid på telefon Umulig å vurdere  
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Det var registrert fra 1/5-15 – 4/6-16 (kølappsystemet vært inne 1 mnd. til reparasjon) ca. 

9.500 på laboratoriet.  Dette tallet må forståes ut ifra at ikke alle pasientene som er innom 

laboratoriet trekker kølapp, så tallet er egentlig høyere.  

Stor sykefravær grunnet langtidssykemeldte. Dette får veldig stor innvirkning på drifta av 

legekontoret da vi ikke har vikar å sette inn ved fravær.   

Legekontoret tok i bruk pasientsky nettbasert time og reseptbestilling oktober 2015.   

Satsingsområder i 2016 
- Legekontoret har satset på kvalitetssikring av svarinnskrivning av lokale prøver, ved å kjøpe 

inn systemet Lims-In-a-box. Et system som overfører lokale prøvesvar elektronisk inn i 

journalsystemet.  Skjervøy Legekontor er et ledende legekontor innen kvalitetssikring av 

elektroniske prøvesvar i Troms/Finnmark.  

- Vi har fornyet venterommet med nye møbler, har da kjøpt inn stoler av plast for å lette 

rengjøringen av dem.    

- Vi satset i 2016 på innkjøp av nytt utstyr på måling av øyetrykk, hørselstest og Doppler 

apparat for å måle fosterlyd og måle blodgjennomstrømning i kar.  

Det ble dessverre ikke kjøpt inn utstyr til informasjons tv på venterommet, dette blir derfor 

prioritert i 2017.  

Utfordringer fremover 
Stadig økning i arbeidsoppgaver både i form av laboratoriearbeid, skiftestue, konsultasjoner 

både elektive og ø-hjelp (se utviklingen på vedlagte statistikker) gjør at arbeidsbelastning 

både på hjelpepersonell og leger er gradvis økende. En del av dette kan nok forklares utfra 

de endringer og krav som har kommet som en følge av samhandlingsplanen. Stadig flere og 

mer akutte arbeidsoppgaver samt krav til dokumentering er blitt på lagt det lokale 

legekontor sammenlignet med tidligere.  Som et resultat av dette sees en økende slitasje på 

personellet som jobber på legekontoret med medfølgende økende sykefravær. Dette er noe 

kommuneoverlegen ser på som svært alvorlig og at det tidligere nevnte forslag om økning av 

stilling på hjelpepersonell fra 60% stilling til en 100% stilling.  Man ser også en tilsvarende 

slitasje hos legene, og man bør i løpet av inneværende vurdere mulige endringer enten av 

arbeidsoppgaver eller stillingsutvidelse.  

Sissel Sørvang, leder Legekontoret 
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Ansvar 321 Ergo- og fysioterapitjenesten 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2,5 (minus 0,5 ergo i 4 

mnd) 

1,3 driftsavtaler 

2,5 (2 vikarer fra 

mars/april) 

1,3 driftsavtaler 

2,75 (vikar jan-feb og 

feb-aug) 

1,3 driftsavtaler 

Ant. brukere 

 

 

 

Ergoterapeut 

 

 

 

 

 

Kommunal fysio. 

 

 

 

Privat fysio. 

På venteliste pr 31.12.14: 

47 stk  

Inntak nye 

pas.m/henvisning:129 

 

Ant. brukere: 441 

Utleverte hj.midler: 1219 

Innleverte hj.midler: 374 

 

Ant.pas: 166 

Ant. beh: 2337 

Ant. aktiviteter*: 920 

 

(Kunne ikke levere 

statistikk) 

På venteliste pr 

31.12.15: 60 stk 

Inntak nye pas.m/ 

henvisning: 169 

444 (20 nye 

brukere) 

745 

300 

 

352 

3269 

47 

 

(Kunne ikke levere 

statistikk) 

På venteliste pr 

31.12.16: 41 stk 

Inntak nye pas. 

m/henvisning: 214 

474 (39 nye brukere) 

2483 

 

303 

 

315 

3131 

628 

 

Ant. Pasienter: 194 

Ant. Behandlinger: 

3520 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1.242.344 1.648.273 -405 930 

Sykefravær (%)    

*Aktiviteter: Alle oppgaver som ikke registreres direkte på en pasient, f.eks 

sykestua/sykehjem, administrasjon, møter, kurs, hospitering, hjelpemidler, helsestasjon, 

skoler, barnehage, folkehelse, friskliv, KE, osv 

Inntak nye pas. m/henvisning:  
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Disse kommer i tillegg til personer som allerede er i et behandlings- eller 

rehabiliteringsopplegg. 

Antall brukere Fysio: Viser ant. personer på venteliste pr 31.12.16 og hvor mange nye 

pasienter som ble innkalt til time i løpet av 2016. Prioriterte pasientgrupper ble innkalt i 

løpet av 0-51 dager, hvor 28 av disse ventet 14-51 dager på behandling. Pga perioder med 

mange henviste prio.pasienter samtidig og manglende kapasitet til å ta inn alle, ble det altså 

28 brudd på kravet om inntak innen 14 dager. Lengste registrerte ventetid i 2016 var 276 

dager. 

Ant. brukere Ergo: Fra 2016 økte ergo.stillingen fra 50 til 75%. Sterk økning i antall utleverte 

hjelpemidler, både som følge av stillingsøkningen, men også som følge av flere nye brukere 

og mer omfattende behov for hjelpemidler. 

Økonomi: 398,525 kr av underskuddet kommer fra manglende refusjon fra staten og 

refusjon for sykepenger. 

Satsingsområder i 2016 
 

Fagutvikling: Renate Ingebrigtsen har fullført sin videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 

og forventer å levere sin masteroppgave i løpet av våren 2017. Ledende fysioterapeut Siv 

Karlsen tok kurs i Fysioterapi i Palliasjon i regi av Norsk fysioterapeut forbund. Ved hjelp av 

prosjektmidler arrangerte ergoterapeut Karin Meilandstind et kurs om Velferdsteknologi for 

kommunens ansatte, hvor 40 ansatte deltok. Det er nå satt i gang et interkommunalt 

prosjekt om velferdsteknologi og hvor ergo skal være kontaktperson for den lokale gruppen.  

Prioritering og venteliste: I 2016 startet også fysio Siv Karlsen og vikar Kirsten Bjørge en 

omorganisering av inntak av pasienter til behandling, hvor det var fokus på raskt inntak av 

nye plager for å begrense tilløp til kroniske plager, samt raskere avslutning og dermed 

raskere rullering av ventelisten. Pasientene ble i større grad først behandlet etter behov og 

fikk deretter økt ansvar selv for videreføring av trening og forebygging for tilbakefall. Av 

erfaring vet vi at pasienter følger dette opp dårlig selv og er etter kort tid tilbake på 

ventelisten, men med fokus på informasjon om ansvar for egen helse og forebygging har vi 

likevel sett effekt av omorganiseringen. Resultatet blir da at vi rekker å ta unna et økt antall 

pasienter, men at dette dessverre også medfører en dårligere oppfølging for flere pasienter 

som hadde hatt større utbytte av tettere oppfølging av fysioterapeut. Likevel er dette 

strengt nødvendig for å forsøke å hanskes med arbeidsmengden fordelt på 

personalressursene vi har tilgjengelig. Legene fortsetter å underhenvise, dvs ikke henviser 

alle de vet kunne hatt utbytte av oppfølging hos fysioterapeut, da de vet at det medfører 

lengre ventetid igjen. Vi har likevel valgt å la fysio Renate jobbe psykomotorisk rettet mot 

noen pasienter, til tross for at det egentlig ikke er kapasitet til det i den kommunale delen av 

tjenesten og har sett gode resultater for de gjeldende pasientene. Dette er en verdifulle 

kompetanse som bør prioriteres å holde i kommunen.  
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Ergo: Målet med ergoterapi i kommunen er å fremme helse gjennom aktivitet og deltagelse 

på ulike arenaer. Brukerne skal kunne oppleve sosial deltagelse i samfunnet, føle trygghet og 

mestring i egen hverdag og selvhjulpenhet i meningsfylte aktiviteter. Målet er også å 

forebygge passivitet, ulykker, isolasjon og nye aktivitetstap. I 2016 har det vært et økt fokus 

på å bedre samarbeidet med andre tjenester i kommunen og mer tid til oppfølging av 

utleverte hjelpemidler, som resulterer i et stabilt antall returnerte hjelpemidler, da behov, 

bruk og tilpasning følges tettere opp.  

Det har vært et travelt år, med økt press på tjenesten, til tross for økning i stillingsprosent fra 

50 til 75 %. Dette medførte i starten en bedret arbeidshverdag for ergoterapeuten og 

reduserte ventetiden på oppfølging etter meldt behov. Deretter fulgte en stadig økning i 

antall nye brukere og en sterk økning i antall og mer omfattende behov for hjelpemidler. 

Dette sees i sammenheng med den tidligere varslede økningen, bl.a som følge av 

samhandlingsreformen, tidligere hjemskrivning fra sykehus og fokus på hjemme 

rehabilitering. Med en økning på 13 % nye brukere og 333 % i hjelpemiddelbehov, har denne 

bølgen slått hardt til i 2016 og vi kan anta at det vil fortsette slik.  

Utfordringer fremover: 
Fjernet diagnoseliste: Fra 1.januar fjernet regjeringen retten til gratis fysioterapi til en lang rekke 

pasientgrupper. Dette ser vi allerede medfører at utsatte pasientgrupper takker nei til nødvendig 

behandling på bakgrunn av at de ikke kan ta seg råd til det. Det blir en utfordring å ivare ta disse 

pasientene, kartlegge konsekvenser og finne alternative ordninger. 

Ventetid og mangelfull oppfølging fra fysioterapeuter er jo det årelange gjentagende problemet og 

det følger med oss også inn i 2017, til tross for omorganisering av inntak og bearbeiding av 

ventelisten. Et bedre tilbud til noen, gir et dårligere tilbud til andre, som følge av at 

personalressursen er den samme. 

Psykomotorisk: Vi ser jo også hvor stort behov det er for psykomotorisk fysioterapi og hvor 

det spiser av en allerede presset kommunal fysioterapitjeneste, men det er vanskelig å ikke 

gi den hjelpen til de som trenger den, når vi sitter med kompetansen til å gjøre det. Det skal 

jobbes med å øke kunnskapen og forståelsen for psyk.fys og viktigheten bak tilbudet til 

innbyggerne i Skjervøy kommune. Det er lite hensiktsmessig å videreutdanne ansatte, hvis 

ikke det skal følge stillinger hvor kompetansen kan utnyttes. Vi ser stor verdi i dette tilbudet, 

noe legene også bekrefter ved økende grad av henvisninger til psykomotorisk fysioterapi. 

Det er spesielt de vanskelige pasientgruppene, med langvarige muskel- og skjelettplager, 

plager relatert til anspenthet og pust, angst, spiseforstyrrelser, depresjon, traumer, ulike 

tretthetstilstander, langstids- og gjentatte sykemeldte som har større utbytte av 

psykomotorisk kontra tradisjonell fysioterapi og kan i mange tilfeller resultere i mer varige 

resultater. Satt på spissen, kan det sammenlignes med å fjerne brannårsaken i stedet for å 

dempe flammene. 
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Forebyggende: Det jobbes også med utlysning og tilsetning i en 50 % forebyggende stilling 

knyttet til Frisklivsentralen, men utfordringen ligger i å kunne gi et helhetlig tilbud basert på 

en 50 % stilling. Her må det velges mellom drift av treningsgrupper knyttet til 

Frisklivsentralen og individuell oppfølging med behandling, undervisning i ergonomi, 

arbeidsplassvurdering, kurs i forflytningsteknikk, stresshåndtering, etc. Det forsøkes å knytte 

prosjektmidler opp mot stillingen, for å øke stillingsbrøken og sjansene for at kvalifiserte 

kandidater søker på stillingen. 

Ergo: Til tross for en sårt tiltrengt oppjustering til 75 % ergoterapeut stilling, holder ikke 

dette tritt med den utviklingen som skjer i behovet for tjenesten og ergoterapeuten jobber 

igjen under et hardt press, med ventetider som atter igjen øker. I et forsøk på å avlaste 

stillingen og skjerme ergoterapeuten for videre overbelastning og de farer dette medfører, 

er dermed målet for 2017 å få flere ansatte i utsatte virksomheter i Skjervøy kommune til å 

bli godkjente bestillere av hjelpemidler. Det er ikke lenger slik at «hvem som helst» kan søke 

hjelpemidler, man må nå gjennomgå kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentralen og bli 

godkjent bestiller. Dette er også viktig fordi tjenesten er altfor sårbar med kun en godkjent 

bestiller, med tanke på fravær ved sykdom, avvikling av ferier o.l.  

Siv Marita Karlsen, ledende fysioterapeut 
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Ansvar 354 og 360 Sosial- og barneverntjenesten 

 2014 2015 2016 

360:  

Ant. årsverk/ansatte 

 

4 

 

4 

 

4, i tillegg ansatt vikar fra oktober 

til desember i 80% stilling. 

En ansatt i 40% i samme periode.  

Ant. Brukere 

§ 4-4, inkl barn under  

§4-4.6.ledd 

 

§ 4-12 

 

 

38 

 

 

 

 

47 

 

 

41 

 

7 

 

354: 

Ant. årsverk/ansatte 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,5 

Antall brukere:  

Omsorgslønn 

Støttekontakt 

BPA / avlastning 

Delegerte vedtak 

Husbanken 

Parkeringslettelser  

 

35 

 

 

11 

 

12, pr. 31,12: 8 mottakere 

58 

3 

 

 

-16 

 Oppr.budsj Tot.budsjett Regnskap               Avvik 

354: Økonomi (2016) 2997728 4195496 4207530                   12035 

360: Økonomi (2016) 7803000 6845000 7293824                 448824 

Sykefravær:  

 

1.kvartal 

 

2.kvartal 

5,73 

3.kvartal                  4.kvartal 

  1,85                                13.4  
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Målekort 

Tjeneste: Barnevern/ sosialtjeneste 350, 354, 355, 360   

Indikator Mål 2016 Status 

Andel fristoversittelser undersøkelser over tre måneder 

0% 1.kvartal:  

2 av 11 (18% fristbrudd) 

 

2.kvartal: 

1 av 12(8,3%fristbrudd 

 

3.kvartal: 

0 av 4, 0% fristbrudd) 

 

4.kvartal: 

2 av 9 (22,22% fristbrudd)  

Andel barn med utarbeidet tiltaksplan 

100% Pr. 31.12.16 

41 barn i tiltak; hvorav 37 

barn med  

 

Andel barn med omsorgsplan 
100%  7 under omsorg, hvorav 

alle har omsorgsplan  

Brukerundersøkelse: Tilstrekkelig informasjon (skala 1-6) 4,1 Ikke målt 

Brukerundersøkelse: De ansatte følger opp avtaler (skala 1-6) 4,6 Ikke målt 

Brukerundersøkelse: Respektfull behandling av foreldre (skala 1-

6) 

4,5 
Ikke målt 

Andel søknader besvart innen frist på 4 uker 100% fristoversittelser 

 

Satsingsområder i 2016: 
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Å få ned fristoversittelser i saksbehandling i både sosial- og barneverntjenesten. Dette har vi til dels 

klart, men må fremdeles jobbes med framover. Vi har redegjort for KomRevNord og Fylkesmann. 

Det er jobbet med Rutinehåndbok og internkontroll jfr. lovverk, men dette må likevel revideres jfr. 

nye forskrifter.  

Utfordringer fremover 
 

Omstilling innen helse- og omsorg via Bedriftskompetanse, det vil mest sannsynlig bli gjort endringer 

som vil få konsekvenser i forhold til sosial – og barneverntjenesten, i tillegg er det i Nord-Troms 

engasjert en konsulent som skal utrede interkommunalt samarbeid.  

Det er store utfordringer i forhold til delegert saksbehandling som fremdeles ligger hos sosial – og 

barneverntjenesten, og her nevnes;  

- All saksbehandling innen helse- og omsorgstjenesteloven 

- Parkeringskort for forflyttningshemmede 

- Utbedring og etableringstilskudd fra Husbanken 

- Ledsagerbevis  

Satsningsområder framover vil fremdeles være  

 Holde tidsfrister 

 Stabil personalgruppe 

 Saksbehandle etter gjeldene lovverk 

Mette Øyen Blæss, leder av barnevernet 
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Ansvar 370 og 372 Hjemmetjenesten  

 2014 2015 2016 

Årsverk/ansatte 370/372 

Leder 

Merkantil 

18.27/27 pers. 

1 

0.60 

21.98/31 pers. 

1 

0.60 

23.79/36pers. 

1 

0.60 

Ant. Brukere 

 1) i løper av året 

 2) innskrevet per 31.12 

Hjemmesykepleien                     

370        

                                                                                                                 

Hjemmehjelp                                                                                            

372 

 

1)136                               

2)122 

 

 

 

1)107                            

2)92 

 

1)135 

2)119 

 

 

 

1)119 

2)107 

 

1)129 

2)115 

 

 

 

1)112 

2)104 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi  tall for 2016. 

370  

 

372                                                          

 

  13 176 886   

  

 2 258 726                                         

 

 13 202 292,29  

 

 2 258 078,33                                

 

-25 405,91 

 

 647,95  

Sykefravær (%) 9.56 11.43 10.20 

 

Tjeneste: Hjemmetjenesten 370 og 372   

Indikator Mål 2016 Status 

Arbeidsnærvær 90%    89.88 % 

Andel søknader besvart innen frist på 4 uker 100 % 100% 

Alvorlige medikamentavvik  Max 1% 1% 

Andel brukere over 70 år hvor det er foretatt medisingjennomgang med 

lege  

100% 
100% 
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I forhold til avviket på 370 på kroner -25 405,91 så var det budsjettert med at vi skulle få 

90 000 kroner refusjon fra fylket / kompetanse. Vi fikk 45 000 kroner.  Dette ga utslag på 

negativt avvik på 25 404 kroner 

Målet for sykefraværet ikke oppnådd. Hadde et mål om ikke å ha et høyere fravær en 10 %. 

Hjemmetjenesten hadde til sammen et fravær på 10.2 % 

I hjemmetjenesten innbefatter hjemmesykepleien med et fravær på 11.75 %, mens 

hjemmehjelp hadde et fravær på 9.36 % for hele året.  

Satsingsområder i 2016  
Hjemmetjenestens satsingsområde i 2016 var å få på plass Dokumentasjon Helsehjelp i vårt 

dokumentasjon program Profil. Vi var med på dette i prosjekt for hele Nord- Troms.  

Det andre satsingsområdet var å ta i bruk mobile enheter. Dette gjorde vi, og en ser at det er et flott 

verktøy som brukes.   

Fra januar 2016 skulle det etableres dagsentertilbud for hjemmeboende demente. På høsten ble det 

tilsatt personell som skulle drive Dagsentret. Marte Nilsen tiltrådte stillingen den 1. oktober-16. Hun 

pusset opp lokalene og planla oppstarten i forhold til brukerne og rutiner på Dagsentret. Dagsentret 

åpnet dørene sin i flotte lokaler i Skoleveien 2 den 16.01. 2017.  

Hjemmetjenesten gjennomførte brukerundersøkelse fra november til desember 2016. Funn av 

denne undersøkelsen er saksbehandlet og sendt til Helse- og omsorgssjefen for videre saksframlegg 

til kommunestyret.  

Hjemmetjenesten har alltid økonomi i fokus og prøver alltid  «å styre» etter tilmålte midler i 

økonomiplanen.  Det kan være utfordrende i perioder da en har mange pasienter innskrevet, og 

mange av dem krever til tider flere ressurser til oppfølging, pleie og stell en det bemanningsplanen 

vår tilsier. Dette merkes da særlig i helger og en har måtte ta inn ekstra personell slik at forsvarlig 

helsehjelp kan utføres. 

 Utfordringer framover 

1) Omstillingsprosjektet. Det arbeides med dette og en omstilling med omorganisering vil komme i 

pleie – og omsorg i følge Helse- og omsorgssjefen.  

2) Få på plass alt av prosedyrer og rutiner i forhold til kvalitetspermen/ HMS som er kjøpt inn fra 

Kommuneforlaget.  

Dette krever en gjennomgang av alle prosedyrer og rutiner og internkontroll. Disse må skrives om 

igjen og komme inn elektronisk i vår innkjøpte programvare. Per i dag brukes den i forhold til avvik og 

behandling av disse.  

3) En annen stor utfordringen er å få den kompetanse som trenges i kommunen og også beholde de 

som jobber i tjenestene. Viser til vedtatt kompetanseplan. I 2040 vil det være 2.4 yrkesaktiv alder per 

pensjonist over 67+ i Skjervøy.  
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4) Ta i bruk den velferdsteknologien som kan brukes. Det er et felles prosjekt på dette for alle Nord- 

Troms kommuner.  

Det er ansatt en egen prosjektleder i stilling som skal jobbe med velferdsteknologi. Prosjektleder skal 

kunne tilføre kommunene kunnskap om velferdsteknologi som kan benyttes i kommuner. 

Prosjektlederen må kunne jobbe mot alle kommuner og spre kunnskap og informasjon. En vet at 

blant annet roboter er på sterk frammarsj i helsevesenet. Dette i tillegg til annen velferdsteknologi. 

Robotene  erstatter ikke mennesker, men de kan frigjøre tid slik at omsorgspersoner kan gi pleie og 

andre nødvendige oppgaver. Det er nødvendig med helseteknologi da vi vet at vi vil mangle svært 

mange hender om få år.  

5) Beholde sykestua slik vi har og bruker den i dag.  

Hjelpebehov  

 

Vi har fått statistikk fra SSB med estimerte tall som viser befolkningssammensetningen over 

tid i Skjervøy Dette viser oss at det vil bli flere eldre, og da særlig blant innbyggere over 80 år 

på ca 103 %. Det er da viktig med det forebyggende arbeidet.Det at en klare seg i hjemmet 

lengst mulig må være målet. Likeledes at en gir hjelp i hjemmet så lenge som mulig samt at 

det er faglig forsvarlig.  Det er med på å utsette langtidsplass på institusjon.  

Det er mye billigere å gi hjelp i hjemmet framfor institusjonsplass, og Skjervøy kommune er 

tjent med å ha en god hjemmetjeneste som kan ivareta de nødvendige behovene i det 

enkelte hjem. Det er da nødvendig at en har fokus på omsorgstrappen og tjenestetilbudet.  
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Omsorgstrappen  

 

 

Hjemmesykepleie gis etter trinn 3 på omsorgstrappen. Praktisk bistand ( hjemmehjelp) etter 

trinn 2 eller 3. 

Hjelp i omsorgsbolig på helsesentret kommer nok på trinn 4. Dette selv om 

hjemmetjenesten ikke har heldøgns-bemanning, mens hybelhuset kommer inn på trinn 3 . 

Per i dag så er det nattevakter fra sykestua og sykehjemmet samt fra  ROP –tjenesten som 

bistår med hjelp på natten. Det beste har vært om det er egen nattevakt tilknyttet 

hjemmetjenesten. 

Tjenester etter Trinn 1 og 2 er medvirkende til at en klare seg i hjemmet. 

På disse trinnene kommer omsorgslønn, støttekontakt, matombringing og trygghetsalarm. 

Disse tjenestene forsetter når en trenger utvidede tjenester og kommer høyere opp på 

trappen 

 

Eldbjørg Nyvoll, leder av hjemmetjenesten 
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Ansvar 375 Solsikken avlastnings- og omsorgsboliger 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 1210/24 1480/31 1480/39 

Ant. brukere 

 

3 faste beboere 

1 avlastningsbruker 

4 faste beboere 

1 avlastningsbruker 

3/ 4 faste beboere 

1/ 2 avlastningsbruker *) 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 8.282.730 8.170.140 112.590 

Sykefravær (%) 12,21% 12,11% 10.31 % i 4. kvartal. Ikke 

mottatt gjennomsnittstall 

for 375 for 2016 

*) En fast beboer sa opp leiligheten og ble avlastningsbruker, 1 avlastningsbruker ble fast 

beboer. I en periode på noen måneder hadde vi tre faste beboere og 2 avlastningsbrukere. 

Vi har jobbet mye med arbeidsnærvær. Selv om dette ikke har vært innlemmet måltabellen 

for virksomheten, har dette vært et uttalt mål fra administrasjonen. Vi har klart å øke 

arbeidsnærværet ytterligere, og er veldig stolte av at vi klarer å øke det samtidig som 

vakansen har vært så stor som den har vært. 

Bunnlinja på regnskapet viser pluss, men virksomheten har fått tilført midler internt på 

nesten 1 million for å dekke opp for overskridelser på overtidsbudsjettet. Denne overtiden 

kommer som et resultat av den høye vakansen vi har hatt og at vi ikke har anledning til å gå 

med redusert bemanning med begrunnelse i økonomi.  

Tjeneste: 375 Solsikken   

Indikator Mål 2016 Status 

Andel brukere med gjennomført minimum 4 nærmøter 100% 90% 

Andel brukere med gjennomført 2 tverrfaglige ansvarsgruppemøter  100% 75% 

Lage individuelt tilpassede årshjul for brukerne 30.06.16 75% 

På bakgrunn av tvangsvedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens kap.9, har vi igjen 

innført nærmøter med gruppen av arbeidstakere som jobber rundt hver enkelt bruker. 

Enkelte nærgrupper har rukket flere møter enn andre, og disse møtene vil fortsette i all 

overskuelig framtid. I en periode framover vil det være behov for hyppige møter; deretter vil 

vi kunne holde oss til månedlige møter, gitt at noe ekstraordinært ikke oppstår.  
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Pasient – og brukerrettighetsloven sier at brukere med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester har rett til Individuell plan (IP). Brukerne har ikke fått revidert sine IP’er  de siste 

årene på bakgrunn av manglende kompetanse og ressurser. Grunnlaget for disse IP’ene er 

tverrfaglige ansvarsgruppemøter. Alle brukerne har fått gjennomført minst 1 

ansvarsgruppemøte i løpet av 2016. 

De tre brukerne som har bodd i sine omsorgsleiligheter over år har fått utarbeidet årshjul.  

Måltall 2017 

Tjeneste: 375 Solsikken  

Indikator 
 

Mål 2017 

Andel brukere med gjennomført minimum 4 nærmøter 100% 

Andel brukere med gjennomført 2 tverrfaglige ansvarsgruppemøter  100% 

Lage individuelt tilpassede årshjul for brukerne 30.06.17 

Arbeidsnærvær 92% 

Alle ansatte og vikarer skal ha gjennomført opplæringspakke (e-

læringskurs), samt gjennomgått kurs/opplæring i dokumentasjon 

12.12.16 

De tre første målene er som før. De gir til sammen en god indikasjon på kvaliteten og 

kontinuiteten på tjenestene som gis. 

Vi ønsker å fortsette den gode trenden vi har hatt de siste tre årene med økt arbeidsnærvær. 

Vi jobber aktivt med IA-verktøy og har meldt oss inn i iBedrift som er et lavterskeltilbud for 

ansatte med muskel- og skjelettplager, samt lettere psykiske plager. Vi ser fram til å fortsette 

med dette arbeidet. 

 

Etter stedlig tilsyn fra Fylkesmannen i forbindelse med tvangsvedtak hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven kap.9, fikk vi avvik på journalføringen og merknad om at opplæringen 

av ansatte og nytilsatte ikke er tilstrekkelig. Det har gjort at vi har satt sammen en pakke 

med e-læringskurs som hver enkelt ansatt skal gjennomføre helt eller delvis, basert på 

tidligere kompetanse. Et eksternt kurs i journalføring/dokumentasjon er avtalt med ei 

prosjektgruppe fra Undervisningssykehjemmene i Troms og skal avvikles innen sommeren. 

Deretter vil det utnevnes opplæringsansvarlige som vil ta seg av opplæring av vikarer og 

nytilsatte. 
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Utfordringer fremover 
 

 Rekruttering av høyskolepersonell. Vi har fortsatt to høyskolestillinger vakant, og 

behovet for avlastning ser ut til å øke. I fht til personellkrav som utløses av 

tvangsvedtaket, mangler vi ytterligere minst en vernepleier/høyskolestilling til for å 

få godkjent vedtaket hos Fylkesmannen. Det er flere tvangsvedtak som ikke er 

skrevet av mangel på ressurser, og dette vil måtte bli et fokusområde framover. På 

bakgrunn av disse utfordringene har vi opprettet og fått innvilget «Frie midler» fra 

USHTtil «Prosjekt rekruttering av vernepleiere til Solkroken.» 

 Bemanning av helgestillinger. Behovet for bemanning er konstant og gjør at vi ikke 

kan gå med redusert bemanning i helgene. Alle ressurser er knyttet opp i 

tjenesteproduksjon rundt hver enkelt bruker og med bakgrunn i bistandsbehov og 

vedtak, kan ikke en ansatt ha to brukere. Dette er et lovkrav. Dersom vi har en til 

avlastningsbruker, vil dette utløse et behov for enda flere helgestillinger enn det vi 

har vakant i dag, dvs. 10 stillinger. Det sier seg selv at dette vil bli svært vanskelig, for 

ikke å si umulig, å bemanne. Flere og flere kommuner lar seg inspirere av private 

tiltak og innfører ulike variasjoner av langturnus/nordsjøturnus. Det er viktig at vi i 

vår kommune og så utreder denne muligheten for å løse både rekrutterings- og 

helgestillingsproblematikk. 

 Slitt bygningsmasse. Bygget virksomheten er lokalisert i var nytt i januar 2006. Det er 

svært dårlig vedlikehold på grunn av manglende vaktmesterressurser (som gjør så 

godt han kan med de forutsetningene han har), og spesielt fellesarealene lider under 

dette. Dersom vi skal kunne tilby fortsatt institusjonsopphold med avlastning, må vi 

påregne en total renovering av kjøkkenet. På den positive siden har vi endelig fått 

tilført renholdsressurser, noe vi er svært glade for. 

 Flere ansatte i utdanning.  Flere av våre ansatte har søkt seg på 

vernepleierutdanningen, noe som er svært positivt. Dette vil medføre en del 

utfordringer mtp vikarer når vi allerede har så høy vakanse som vi fortsatt har. 

 Videreutdanning. Vi har behov for mer kompetanse innenfor helselovgivningen, og 

spesielt dette som omhandler bruk av tvang og makt overfor personer med 

utviklingshemming. Kursbudsjettet er svært lavt, og vi klarer ikke å dekke deltakelse 

på viktige fagkonferanser som omhandler dette temaet. Dette er svært beklagelig, og 

Fylkesmannen har etterspurt denne kompetansen.  

Lena Kvernvoll, leder av Solsikken 
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Ansvar 377 Rus- og psykiatritjenesten  

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 9,55/14 10,04/14 9,89/14 

Ant. brukere Ca 50 Ca 50 55 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 7.438.738 7.483.550,99 -44,813,04 

Sykefravær (%) 14,61% 19,94% 12,00% 

 

Tjeneste: Psykiatritjenesten 377   

Indikator Mål 2016 Status 

Arbeidsnærvær 90 % Pågående prosess 

Lage årshjul for virksomheten  30.06.15 Startet opp 2017 

Gjennomføre ROS analyser og gjennomgå, og oppdatere interne 

prosedyrer. 

1.10.15 
Gj.føres 2017 

Vedtatt tjenestebeskrivelse 30.06.54 Gj.føres 2017 

Tjenesten har i 2016 hatt 3 ledere, 1 som sluttet i januar, 1 konstituert til april og en fra april 

og ut året. Momentene på målekort er derfor ikke sluttført da ny leder har hatt et annet 

fokus enn forrige. Vi jobber med arbeidsnærværet, årshjul er implementert i pasientrettet 

arbeide. Avvik på regnskap skyldes i stor grad uforutsette utgifter. Skade på kjøretøy, Nytt 

kjøleskap etc. 

Satsingsområder i 2016 
I 2016 har det vært fokus på innfasing av ny virksomhetsleder. Bli kjent med brukergruppe, 

personalstokk og behov. Dette for å på sikt kunne effektivisere og formalisere 

arbeidsmetoder samt implementere arbeidsstokken i større grad i den daglige driften.  ROP 

har i 2016 øket arbeidstempoet, men ved å ansvarliggjøre og inkludere arbeidsstokken klart 

å få et mer inkluderende arbeidsmiljø samtidig som vi får ned sykefraværet. Vi fortsetter 

med å styrke eierskapet til arbeidsplassen. 

ROP har hatt som mål å få faset ut arbeidsoppgaver som ikke er knyttet til direkte 

pasientarbeide. Dette gjelder spesielt vasking av fellesarealer. Det er lite hensiktsmessig å 

benytte fagpersonell til renhold når pasientantallet og kompleksiteten hos disse øker. 

Teknisk etat er i gang med å ta over denne oppgaven.  
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I sammenslåingen av Rus og Psykiatri er vi godt i gang med rusrettet arbeide, vi er i dialog 

med deler av rusmiljøet og vi har innlemmet det ambulante rusteamet til Senter for psykisk 

helse og rus i Nord-Troms. Dette bruker vi bevisst for å skape et fagmiljø, likeså som vi kjøper 

oss et bedre og mer sammensatt behandlingstilbud for den enkelte.  

Vi har kommet i gang med videreutdanninger og to ansatte nå går SepRep utdanning som er 

en fordypning i psykoseproblematikk. Dette er en toårig deltidsutdanning. Det jobbes også 

med å få i gang personell på videreutdanning i Rus og psykiatri.  

Vi jobber med å forbedre oss i bruken av Profil som arbeids og dokumentasjonssystem. 

Fordele ansvar for Iplos registeringer og å bruke disse i målrettet arbeide med de enkelte 

pasientene.  

I samband med lederskifte ble det også startet en arbeidsmiljøprosess hvor 

bedriftshelsetjenesten var inne. Arbeidet her er stagnert, men skal tas opp igjen våren 2017. 

Selv om mye av problematikken ikke lenger er aktuell, må det fortsatt jobbes med 

arbeidsmiljøet. 

Utfordringer fremover 
Vi ser i ROP at pasientantallet og kompleksitet øker, og det er en større grad av 

tverrfaglighet i arbeidet med ROP pasienten. Dette er dels pga. endringer i 

behandlingsregimene, men også pga. endringer i sykdomsbildet hos pasientene. I sitt 

arbeide dreier da ROP sin funksjon mer og mer mot rollen som» koordinator» eller 

kontaktperson for de enkelte pasientene. Dette arbeidet krever et større grad av samspill 

mot NAV, spesialisthelsetjenesten, fastlegen, ASVO, barnevern. Vår svakhet der er at 

personalgruppa er brutt mellom to ulike tjenesteområder med to ulike behov. Vi har 

omsorgsboligen som krever forutsigbarhet og en døgnbemanning med nattevakter og 

helgevakter samtidig som man skal dekke opp for kvalitativt og kontinuerlig arbeide hos de 

som bor hjemme. Fremgang her må større grad må flettes opp mot andre etater som kun er 

virksomme i tiden 08-16. Å ha samtlige årsverk i turnus som vi har i dag er gir oss ikke den 

fleksibiliteten som vi trenger her.  

Personalgruppa er i stor grad på vei i pensjon og det er gjort lite for å rekruttere nye 

spesialister på et tidlig tidspunkt. Dette kommer til å bli en utfordring i 2017 da vi har 3-4 

personer som starter nedtrappingen av sitt yrkesliv og vi må fase inn nye ansatte som ikke 

har de samme forutsetningene for å gjøre kvalitativt godt arbeide. 

Den siste gjenværende dagstillingen i ROP er nå gjort om til todelt turnus med arbeide hver 

3. helg. Dette øker arbeidsbelastningen til leder da denne i enda større grad må bidra til 

kontinuitet og å holde et totalbilde av pasientenes tilstander og behandling. 

Knut Kvernvoll, leder av rus- og psykiatritjenesten 
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Ansvar 378 Omsorgsboliger i Malenaveien 2&4 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 10,51/17 10,51/17 10.51/17 

Ant. beboere 10 10 10 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 7.309.646 7.358.859 -49.213 

Sykefravær (%) 22,91% 19,73% 14,24% 

 

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379   

Indikator Mål 2016 Status 

Arbeidsnærvær 90 % 85,8 % 

Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, 

ønsker og behov. 

100% 
75 % 

Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og 

selvtillit. 

100% 
70  

Virksomheten har redusert 1.48 årsverk siden 2013, fra februar 2017 skal det reduseres 

ytterligere med 0,8 årsverk  

Alderssammensetningen for beboere var fra 21 – 72 år. Gjennomsnittsalderen var 47 år. 

 

Sykefraværet i 2016 har vært 14,2% %, lønn sykevikarer kr. 621 756,- refusjon sykepenger kr. 

346 792,- medfører høyere utgifter i forhold til inntekter. Refusjon ligger betydelig lavere 

prosentvis enn tidligere år, årsaken til dette er ikke klarlagt. Høyt sykefravær har og medført 

høyt overtidsforbruk, det er særlig vakter som krever kompetanse som for eksempel å gi 

medisin og nattevakter som har utløst overtidsbruk. 

 

Satsingsområder i 2016 
Beboerne har deltatt på ulike aktiviteter ut i fra deres ønsker og behov. Det tilrettelegges for 

at de av beboerne som ønsker, og har mulighet for dette drar på ferieturer, dansegalla og 

Barduleker. I 2016 har 4 beboer vært på kortere ferie i nærområdet, 2 på dansegalla og 4 har 

deltatt på Bardulekene. Beboerne har egen buss som de betaler egenandel i forhold til drift 

og vedlikeholdsutgifter. 

Habiliteringstjenesten har hatt kurs/fagdag i forhold til utviklingshemming og psykisk helse. 
Det har vært avholdt kurs/fagdager i forhold til ulike funksjonshemninger i forhold til 
beboere. To ansatte i virksomheten har gjennomført videreutdanning i Aktiv omsorg, dette 
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er et nettbasert kurs i regi av høgskolen i Telemark. En ansatt har avlagt fagprøve som 
helsefagarbeider.  
 
Skjervøy kommune er med i prosjekt dokumentasjon av helse, en person fra virksomheten er 
med. Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til omsorgstjenester i 
de deltagende kommuner skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og 
faglig innhold. I dag brukes mye ressurser på dokumentasjon, forventningene til prosjektet 
er at det også skal være med på å redusere ressursbruken. 
 
Virksomheten har hatt 2 personer på arbeidsavklaringstiltak i regi av Nav, dette har vært et 
positivt tiltak for oss og er med på å rekruttere personale til virksomheten, begge personene 
har i ettertid fått jobb som vikarer i virksomheten.    
 
Virksomheten har godt samarbeid med tannhelsetjenesten i kommunen, tannpleier har 
blant annet jevnlige timeavtaler hos enkelte beboere i deres bolig, i tillegg har tannpleier 
deltatt på personalmøter i forhold til informasjon og veiledning.  

 
Utfordringer fremover 
 

Arbeidsnærvær har for 2016 vært 85,8 %, flere personer har vært langtidssykemeldt, målet 

har vært 90 %, arbeidsnærvær. Det er et høyere tall i forhold til 2015 og virksomheten vil 

fortsette å jobbe for å få ned sykefraværet, Skjervøy kommune er en IA bedrift, ansatte 

følges opp i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, blant annet med 

oppfølgingsplaner, dialogmøter og rapportering til NAV. 

 

Vikarsituasjonen har i perioder vært utfordrende, dette har medført at ansatte har måttet 

jobbe overtid. Behovet for faglærte i virksomheten er økende blant annet i forhold til at 

beboerne blir eldre og har endrede behov, men og i forhold til å følge opp etablerte planer 

og tiltak i virksomheten. Fra februar 2017 skal virksomheten redusere ytterligere i 

bemanning, 0.8 årsverk, dette vil blant annet medføre et redusert aktivitetstilbud til beboere 

og dårligere tid til oppfølging for den enkelte beboer. Sett i lys av endring i beboernes 

hjelpebehov vil dette kunne by på utfordring å få gjennomført.  

 

Før 2013 hadde vernepleier og sykepleier i virksomheten 8 kontordager på 6 ukers turnus. 

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ble dette tatt vekk fra 2013, dette har 

medført et dårligere tjenestetilbud for beboerne. Planer og oppfølging blir ikke fulgt opp da 

det ikke er avsatt tid til dette, det miljøterapeutiske arbeidet i Malenaveien 2 & 4 blir utsatt 

eller ikke utført. Det er et stort behov for å få tilbake kontordager for å kunne opprettholde 

et faglig forsvarlig tilbud til denne brukergruppen, men og med tanke på å rekruttere og 

beholde vernepleiere i kommunen. 

 

Trond Sigurdsen, leder 
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Ansvar 379 Aktivitetssenteret 
 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 10,51/17 10,51/17 10.51/17 

Ant. beboere 10 10 10 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 7.309.646 7.358.859 -49.213 

Sykefravær (%) 22,91% 19,73% 14,24% 

 

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379   

Indikator Mål 2016 Status 

Arbeidsnærvær Aktivitetssenteret 90 % 59,65 

Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, 

ønsker og behov. 

100% 
75% 

Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og 

selvtillit. 

100% 
70% 

Årsverk 1, 24, hvorav 50 % er aktivitørstilling, 49,39 % er miljøarbeider og 24,64 % er 

musikkterapeut. I tillegg har leder for Malenaveien 2 & 4 10 % lederfunksjon på 

Aktivitetssenteret. 

 

Det er har vært 25 brukere av aktivitetssenteret, 5 fra Malenaveien 2 & 4, 3 fra Solsikken 

omsorg- og avlastningsbolig, 1 bruker der Skjervøy videregående skole kjøper tjeneste og 16 

brukere fra Rus – og psykiatritjenesten.  

 

I tillegg bruker Mental helse og husflidslaget lokalene på kveldstid. Aktivitør har vært 

sykemeldt gjennom hele året, det har vært tatt inn vikar i forhold til dette. Erfaringer viser at 

for å kunne gi et godt aktivitetstilbud så må det være noen som har ansvar for den daglige 

driften. 

 

Satsingsområder i 2016 
 

Det har vært satset på at aktivitetstilbudet skal gi beboerne god livskvalitet. Det har vært 

satset på turer i skog og mark og turer for eksempel til Arnøya og Nordreisa. Det har kommet 

til flere yngre brukere med behov for andre typer aktiviteter. Det er kjøpt inn en del utstyr 
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og gjort oppussingsarbeid i forhold til innredning av sanserom for brukere. Det har også vært 

satset på innkjøp av nytt aktivitetsmateriell.  

 

Utfordringer framover 
 

Fra 2018 er det vedtatt at det ikke skal være aktivitør for brukere fra Solsikken og 

Malenaveien 2& 4, disse to virksomhetene skal selv stå for drift og planlegging av 

aktivitetstilbudet. Det vil da være vernepleiergruppen på de to virksomhetene som skal 

samarbeide om dette. Slik bemanningssituasjonen for denne gruppen er i dag, så vil det 

være utfordrende å få dette til. De vil heller ikke ha muligheten til å følge opp aktivitetene 

slik en som er ansatt der kan.  

 

Dersom ingen har ansvar for drift og planlegging på Aktivitetssenteret vil heller ikke 

personalet som følger brukerne ha oversikt over aktiviteter, man vil vi da få et 

aktivitetssenter som kun blir en møteplass, man mister det gode tilbudet som er i dag.  

Det sees et økende behov for aktivitetstilbud samt at brukere med andre behov enn tidligere 

behøver et tilbud fra aktivitetssenteret.  

 

Sykefravær blant de ansatte på aktivitetssenteret er utfordrende fordi det er få som kan 

vikariere for dem, dette gjør at tjenesten blir sårbar. 

 

Det er og ønskelig at aktivitetssenteret kan fungere som en koordinator for ulike 

dagtilbud/aktiviteter utenfor selve senteret. Skjervøy kommune har siden juni 2014 fått 

tildelt prosjektmidler i forhold til tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming 

som faller utenfor jobb og aktivitetstilbud som er i dag. Aktivitetstilbudet kan da kombineres 

med diverse jobber i kommunen, som for eksempel dekkskifte, makulering av papirer, 

internpost, diverse vedlikehold, hente/bringetjeneste etc.  
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Ansvar 380 Sykestua og sykehjemmet 

 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 41,68/70 41,68/70 43,18/70 

Antall ordinære sykehjemsrom/ plasser 27 27 27 

Antall innleggelser på sykest på 6 pl 688 673 577 

Kapasitetsutnyttelse 33 plasser/365 dg 104,72% 99,53% 101,32% 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 21.902 590  21.718 272 184.318 

Sykefravær (%) 18,69 22,91 19,73 

 

Tjeneste: Sykestua/ sykehjemmet 380   

Indikator Mål 2016 Status 

Arbeidsnærvær (1) 90% 84,65% 

Andel søknader besvart innen frist på 4 uker (2)  100% 100% 

Alvorlige medikamentavvik (3) max1% 4,08% 

Implementering av elektronisk meldingsutveksling, og tilgang til 

elektronisk pasientjournal. 

01.06.14 
01.11.2014 

Tilgang til elektronisk pasientjournal 100% 100% 

Det økonomiske resultatet for 2016 viser et avvik på 184 318 kr. I hovedsak skyldes dette 

økte inntekter på vederlag. 

Antall innleggelser på sykestua er fortsatt høyt, selv om det er en nedgang på 2,23 % 

sammenlignet med forrige år.  

Vi har i 2016 tildelt 9 sykehjemsplasser, samtidig har vi 6 stk som har søkt sykehjemsplass og 

som ikke har fått innvilget langtidsplass. Vi har gjennom året hatt 19 avlastningsopphold og 

12 dagopphold. Den totale kapasitetsutnyttelsen i 2016 på 33 plasser viser at vi har et 

overbelegg på 1,32 %.  

Arbeidsnærværet har gått ned med 4,69 % sammenlignet med 2015. Det betyr at 

virksomheten ligger 5,35 % under målet om et totalt nærvær på 90 % (1). Sett i forhold det 

samlede arbeidsnærvær for kommunen som er på 89,61 %, ligger vi 4,96 % lavere.  

PS 39/17



I 2016 er det registrert 66 søknader (2).Antall registrerte medikamentavvik for 2016 fram til 

og med september er på 98, hvor 4 av dem er alvorlig (3). Fra oktober 2016 har vi tatt i bruk 

kommuneforlaget sitt digitale internkontrollsystem for avviksmelding. Meldte avvik etter 

dette er derfor ikke med i tallmaterialet. 

Satsingsområder i 2016 
 

Faglig utvikling: Helse- og omsorgstjenestene har i flere år brukt IT som verktøy i sin 

dokumentasjon på pasientopplysninger. Dette er nå i utvikling og det er økt 

dokumentasjonsplikt, noe som medfører at samtlige ansatte skal arbeide med IT som 

verktøy. Dette krever kontinuerlig opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet. For å 

imøtekomme dette har vi i 2016 vært med i et prosjekt Dokhelse Troms; Et kompetanse- og 

kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms. Prosjektet tok sikte på å bedre 

kompetansen knyttet til dokumentasjonen av helsehjelp i det elektroniske 

pasientjournalsystemet som vi bruker (profil). En økt kompetanse om dokumentasjon av 

helsehjelp vil kunne bidra til økt kvalitet på tjenesten både for pasienter, og derigjennom 

kunne bidra til rekruttering og stabilisering av kvalifisert helsepersonell. Dette må vi også 

jobbe videre med i 2017. 

  
Vi har kontinuert samarbeidsprosjektet med tannhelsetjenesten slik at vi kan gjøre oss i 
stand til å møte utfordringene med at de som nå får plass i institusjon i langt større grad har 
egne tenner. Dette stiller større krav til godt munnstell, og krever mer oppfølging og bredere 
kompetanse hos personalet. Prosjektet skal avsluttes inneværende år. 
 
Rekruttering: Å påse at virksomheten har ei forsvarlig drift hele døgnet alle dager i året er 

svært krevende.  I tillegg til fast kvalifisert personell er vi helt avhengig av å ha tilgjengelig 

tilstrekkelig med helsepersonell som ikke har formell utdanning til å dekke opp fravær. Det 

betyr at vi må ha en jevn tilstrømning av nye vikarer som igjen krever opplæring. 

Utfordringen er at vi stort sett til enhver tid ikke har nok vikarer for å dekke opp ulike former 

for fravær. 

Gjennom et nært samarbeid med universitetet og den videregående skolen, har vi studenter 

og lærlinger i praksis hos oss. Dette er den største rekrutteringskilden vi har.  Vi er en 

kompetansearbeidsplass med dyktige fagfolk og helsefaglige utfordringer som gir elevene og 

studentene unike læringsforhold. I den nye vekslingsmodellen for helsefagarbeiderlærlinger 

har vi hatt 3 lærlinger hos oss, og vi ser at en slik modell (med noen justeringer) kan være 

hensiktsmessig, selv om det krever tett oppfølging. 

 Arbeidsnærvær:Virksomheten jobber kontinuerlig med å ha fokus på nærværsarbeid. 
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Kvalitetsarbeid/HMS: Fra oktober 2016 tok vi i bruk det digitale internkontrollsystemet til 

avviksregistrering. Dette må videreutvikles slik at man etter hvert også kan ta i bruk de andre 

modulene. 

Utfordringer fremover 
Fra sentrale myndigheter kommer det tydelige signaler på at man vil forbedre den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste omhandler tiltak som skal gjøre 

kommunene i stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og 

helhetlige pasientforløp, mer forebygging og tidlig innsats. Det handler også om flere 

tjenester nær der brukerne bor, og at en større del av tjenestene leveres i kommunene. Med 

samhandlingsreformen har kommunene fått en viktigere rolle i å sørge for nødvendige 

helse- og omsorgstjenester til befolkningen. I tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen har arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten endret seg. Ansvaret, kompleksiteten og bredden i 

oppgavene kommunene skal ivareta har økt. Det har blitt kortere liggetid i 

spesialisthelsetjenesten, mer dagbehandling og poliklinisk behandling. Pasienter som trenger 

videre oppfølging og behandling i kommunen, skrives for eksempel ut med mer alvorlige, 

mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander enn tidligere. Ut fra 

dette må kommunen utvikle mer fremtidsrettede måter å løse helse- og omsorgsoppgavene 

på. Utviklingen stiller større krav til ledelse, kapasitet, rekruttering, kompetanse, samarbeid, 

innovasjon og nye arbeidsformer. 

Tjenester/kapasitet: En grunnleggende forutsetning for gode og effektive pleie- og 

omsorgstjenester er at tiltakskjeden er dimensjonert i tråd med de behov som kommunen er 

pliktig å dekke. 

Den forventa utbygginga av ei ny demensavdeling og samtidig utvidelse av kjøkkenet er lagt 

på is. Mangel på institusjonsplasser for demente og andre forebyggende tiltak bidrar til at 

det etterspørres tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappen enn nødvendig. Det er 

lønnsomt å utsette en institusjonsplass ved å styrke egenmestringsevnen til brukerne og 

tjenestetilbudet i hjemmet. Dette krever at hjemmetjenesten må styrkes ytterligere og vi er 

avhengig av å få en døgnbemannet tjeneste for å kunne gi et forsvarlig tilbud hele døgnet. 

Samtidig må det legges til rette for at kjøkkenet skal kunne produsere mere mat til denne 

brukergruppa, noe som igjen krever ei utbygging da kapasiteten i henhold til dagens areal 

ikke strekker til.  

Omstilling: For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for 

faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige 

tilnærminger. 

Kommunen har pågående et omstillingsprosjekt hvor Bedriftskompetanse har vært inne 

blant annet for å se på organiseringen og ressursbruken i kommunen. Årsaken til dette er at 

PS 39/17



vi skal få belyst hvilke muligheter kommunen har for å justere drifta til et nivå som 

balanserer framtidige inntekter og utgifter. Det er fra politisk hold allerede gjort et vedtak på 

at det skal være ei økonomisk innsparing av å omorganisere etaten. Det er også signalisert at 

det vil komme strukturendringer med blant annet færre ledere enn dagens nivå. Man må i 

det videre også se på hvorvidt man har en fleksibel og god nok utnyttelse av de ressursene 

og den kompetansen man har.  

Kompetanse/Rekruttering: Virksomheten står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok 

personell med riktig kompetanse. Kommunen blir stadig pålagt flere oppgaver uten direkte 

økonomiske insentiver. Det er behov for flere med høyere kompetanse og for bredere klinisk 

kompetanse for å kunne møte disse utfordringene. I tillegg må vi også sørge for at vi har nok 

personell med fagkompetanse. Det er vedtatt en ny kompetanseplan for sektoren med en 

handlingsdel hvor det er gjort prioriteringer som skal ivareta både grunn- og etterutdanning 

for å møte de utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer. 

Dagens komplekse helse- og omsorgstjenester stiller også høye krav til ledelse. Det er derfor 

behov for et lederløft i de kommunale helse- og omsorgstjeneste på alle nivå, fra de som 

jobber direkte med pasientene til administrativ ledelse i kommunen.  

Arbeidsnærvær:Det er ei forventning om at kommunen skal få ned det totale sykefraværet 

med 1 % i 2017. Virksomheten har i inneværende år hatt et lavere nærvær sammenlignet 

med 2015. For å oppnå et arbeidsnærvær lik den kommunale målsetningen, må det jobbes 

systematisk, langsiktig og målrettet med nærværsproblematikken. Vi har i år blitt en del av I-

Bedrift som er et samarbeid som bidrar til trivsel og god helse på arbeidsplassen. Dette skal 

være med på å styrke nærværsarbeidet. 

Sykestua: Samtidig som sykestua gir et godt og samfunnsøkonomisk helsetilbud til 

lokalbefolkningen, får de ansatte faglige utfordringer. Tjenesten styrker samarbeidet mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten og er et viktig fundament for både å beholde 

kompetent arbeidskraft, men også en viktig faktor i rekrutteringsarbeidet.  

Nord-Troms kommunene er i sluttfasen av evalueringa av sykestuene. Det er styret i Helse 

Nord som skal fatte beslutning om hva som blir utfallet av sykestuene fra 2017; Både hva 

gjelder finansiering, innhold, organisering og lokalisering. Det er forventet at det vil komme 

ei avklaring i løpet av våren 2017 hvorvidt sykestua eksistens skal bestå.  

Innovasjon/Velferdsteknologi: Bekymring for de kommunale velferdstjenestenes langsiktige 

bærekraft tvinger frem et større fokus på fremtidige behov og muligheter for å ta i bruk og 

utvikle teknologi i den kommunale helsetjenesten. Forholdet mellom kravet og 

forventningene til kommunene som velferdsprodusenter og de ressursmessige 

forutsetninger for å innfri kravene, er et regnestykke som stiller krav til nytenkning og 

kreativitet. For å møte de demografiske, samfunnsmessige og helsemessige utfordringene 

må man sette fornying, innovasjon og bruk av velferdsteknologi på dagsorden. 
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Nord-Troms kommunene har et samarbeidsprosjekt om velferdsteknologi hvor det er ansatt 

en prosjektleder som skal drive fram prosjektet. Hovedmålet er å innhente kunnskap og 

kartlegge muligheter for økt bruk av IKT og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og 

dernest legge opp en strategi for innføring av velferdsteknologi i Nord-Troms.  

Demografi: Befolkningens alderssammensetning endres og morgendagens brukere blir flere 

i alle aldersgrupper, spesielt de over 80 år. Samtidig vil de ha et mer sammensatt 

omsorgsbehov enn tidligere. Kommunen må utvikle mer fremtidsrettede måter å løse disse 

oppgavene på.  Nye faglige metoder og arbeidsformer, samt endring av organisatoriske og 

fysiske rammer/boformer, må utvikles. Tjenesteytingen må i større grad flyttes fra 

kompenserende tiltak til forebyggende og tidlig innsats, innovasjon, forskning og økt bruk av 

ny teknologi. 

Fremtidens tjenester må derfor ha nødvendig fleksibilitet og omstillingsevne. Tjenestene må 

være tilstrekkelig proaktive og samtidig ta med populasjonsperspektivet i planleggingen. 

Åshild Hansen, leder av Skjervøy sykehjem og sykestue 
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Ansvar 390 NAV 
 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2,15/2 2,15/2 2,15/2 

Ant. brukere 124 117 103 

Økonomi ansvar 390 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

2016 3 168 968 3 140 431 28 537 

Tjeneste: NAV 390   

Indikator Mål 2016 Status 

Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall 3,5 3,5 

Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år 32 32 

Positivt avvik har sammenheng med færre antall brukere. NAV Skjervøy har også hatt rutiner 

på å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad, noe som har ført til 

deltakelse i arbeidsrettede tiltak eller lønnet arbeid. 

Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen hos NAV. Målstyring er å sette mål for hva 

virksomheten skal oppnå, der målekortet blir brukt som et oppfølgingsverktøy for å måle 

resultater og sammenligne resultatene med de fastsatte målene. Denne informasjonen 

brukes til styring, kontroll og læring for kontinuerlig utvikling og forbedring av virksomheten. 

Målekortet inneholder både fylkesmål og kommunale mål.  

I 2016 var målet for sosiale tjenester i NAV Skjervøy: 

 Mottakere av økonomisk sosialhjelp skulle ikke utgjøre mer enn 1,4 prosent i forhold 

til befolkningen i alderen 18-66 år. Resultat 2016: 1,3 prosent. 

 I forhold til totalt antall sosialhjelpsmottakere skulle ungdom under 25 år ikke utgjøre 

mer enn 2,4 prosent. Resultat 2016: 2,2 prosent.  

 Andelen langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til 

livsopphold skulle ikke overstige 0,2 prosent. Resultat 2016: 0,1 prosent. 

 Andelen sosialhjelpsmottakere som har forsørgelsesplikt for barn, skulle ikke utgjøre 

mer enn 25 prosent i forhold til totalt antall sosialhjelpsmottaker. Resultatet 2016:  

30 prosent. 

 Det er et mål å ha 4 deltakere i kvalifiseringsprogrammet.  Resultat 2016: 4 deltakere.  

Jevnt over gode resultater, med færre antall brukere. Svært positivt at antall brukere under 

25 år er redusert. NAV Skjervøy har i likhet med andre Nord-Troms kommuner hatt fokus på 
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barneperspektivet. Det er derfor ikke noe påfallende med negativt avvik på andel 

barnefamilier som har mottatt sosialhjelp.  

NAV Skjervøy har de siste årene gjennomført brukerundersøkelser for alle brukere av NAV 

kontoret, felles for kommunale og statlige tjenestemottakere. De siste års 

brukerundersøkelser viser at folk er stadig mer fornøyd med NAV.  NAV Skjervøy har hatt 

fokus på å tilrettelegge for brukermedvirkning og finne gode løsninger for det enkelte 

individ.  

Satsingsområder i 2016 

Det har vært en spesiell bemanningssituasjon for NAV Skjervøy det siste året. To personer 

har gått ut i permisjon, samt har det vært lederskifte. Kontoret har vært heldig og fått besatt 

alle stillinger med fagkompetanse, slik at driften har kommet opp mot det normale.   

NAV Skjervøy har i 2016 fortsatt prioritert oppfølging av de unge og de med nedsatt 

arbeidsevne. For unge som har søkt økonomisk sosialhjelp, har det vært stilt vilkår om 

aktivitet. Et nært samarbeid med andre kommunale virksomheter og lokalt næringsliv har 

vært av avgjørende betydning for at NAV Skjervøy har kunnet tilbydd sosialhjelpsmottakere 

arbeidsrettet aktivitet. Det har mest sannsynlig bidradd til færre brukere i 2016, og at det er 

flere som har hatt kortere løp på stønad. 

Utfordringer framover 

Mange unge brukere står langt fra arbeidslivet. Disse har ofte lav utdanning, lite eller ingen 

arbeidserfaring og ofte sammensatt problematikk (psykiske, fysiske, sosiale problemer).  

NAV Skjervøy skal gi de unge høy prioritet. Brukere under 30 år skal prioriteres ved 

oppfølging og bruk av arbeidsrettede tiltak. Ved tildeling av økonomisk sosialhjelp skal det 

stilles krav om aktivitet. Arbeidsrettet oppfølging med utgangspunkt i den enkeltes behov, 

herunder nødvendig samarbeid med andre aktører, eks. utdannings- og helsesektoren, skal 

gi best mulig resultat for inkludering og overgang til arbeid eller utdanning.  

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel mot fattigdom. Det er et 

tilbud for personer med nedsatt arbeidsevne som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, og 

som trenger tett og individuell oppfølging. Med mål om at deltakere i 

kvalifiseringsprogrammet skal fullføre og komme i arbeid, kreves det store ressurser av NAV 

kontoret til oppfølging.  

Innvandrere fra land utenfor EØS er en prioritert gruppe for NAV også i 2017. NAV Skjervøy 

skal bidra til at den høye yrkesdeltakelsen blant fremmedspråklige opprettholdes i 

kommunen. Gjennom samarbeid med flyktningetjenesten skal NAV Skjervøy bidra til å gjøre 

introduksjonsprogrammet arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt, med mål om at 

fremmedspråklige integreres og kommer raskere ut i jobb.  

Elin Lindbom, NAV-leder 
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Årsmelding – tverrfaglig ressursgruppe (TRG) 

Tverrfaglig Ressursgruppe har avholdt 7 ordinære møter i 2016.  

Endring i medlemmer:  

Ole Bithammer tilbake som medlem fra Ungdomsskolen fra høsten av. 

 Dag Johansen representerte barnehagene. 

Peder Andre Amundsen ny representant fra NAV. 

 Oppmøtet er relativt stabilt. 

I praksis har det i liten grad vært deltagelse fra Arnøyskolene, videregående skole og 

flyktningetjenesten.  

På alle møter har vi hatt en «åpen runde» for orienteringssaker, oppfølging og drøfting av 

aktuelle utfordringer og problemer, noe som er en viktig del av tverrfagligheten. Det har en 

egenverdi å være kjent med andre arenaer enn sin egen. Utfordring er fortsatt å nå ut til flest 

mulig og innarbeide gode samhandlings- og samarbeidsrutiner på alle nivåer.  

Det ble behandlet 24 saker.  

Satsingsområder i 2016  

TRG har ikke lagt vekt på å gjøre så mye nytt, men å få til og ha fokus på det vi allerede gjør og som er 

implementert gjennom noen år. 

      Trivselsplan  

 Utstyrsbank – Støtte til innkjøp av etterspurt utstyr. Ansvar for Utstyrsbank er lagt til 
Fysak / Folkehelse i samarbeid med biblioteket. Inntil videre lokalisert på Kulturhuset. 

 Samarbeid med biblioteket og PPT om ”Ole Bok” prosjektet; bokgave og samlingsstund 
på biblioteket for henholdsvis 2-, 4- og 6-åringer en gang i året. 

 «Ung og aktiv” – tilbud til jenter i 9.klasse med Line Nilsen Eliassen som ansvarlig. 
Deltagerne fanges opp i obligatoriske helsesamtaler i 8.klasse og tilbys de jentene som 
ikke deltar i aktiviteter eller som har sosiale utfordringer.  

 Tilbud om DU kurs til ungdom.( «Mestring av livet») Line Nilsen Eliassen sertifisert 
kursleder. Vanskelig å rekruttere deltagere.  

 En kort periode tilbud om «Ung og Aktiv» også til gutter. Ansvarlig for dette hadde 
dessverre ikke anledning til å følge opp og videreføre tiltaket over tid.  

Mobbeplan: Arbeidet med mobbeproblematikk og problemstillinger omkring dette drøftes 

jevnlig. Barnehager og skoler har sine mobbeplaner som følges opp. Vi drøfter jevnlig i TRG 

hvordan man kan jobbe med holdninger – betydningen av relasjonskompetanse og vennskap. 

Dette er tematikk vi aldri kan si oss ferdig med. Vi har ikke iverksatt spesielle tiltak i løpet av 

året.  
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Foreldremøter: Tema Rus og psykisk helse ble avholdt i november. Der var politiet ved Edgar 

Johansen, Line Nilsen Eliassen og Trine Lund med og hadde innlegg. Svært vellykket, men få 

foreldre til stede. Vi planlegger å gjenta dette i løpet av 2017. Møtet var en oppfølger av at 

Ungdomsrådet arrangerte temadag på ungdomsskolen om Rus og psykisk helse. 

TRG ønsker i større grad å invitere til åpne foreldremøter om aktuelle temaer. 

En flyktning forteller: TRG hadde et temamøte hvor Noor fra Syria fortalte sin historie og om 

sine erfaringer. Politisk og administrativ ledelse var også invitert. Det gjorde inntrykk å høre fra 

Syria; om krigen, familie, samhold og håp. Historiene tydeliggjorde virkeligheten på en annen 

måte enn det vi får inn gjennom media. 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – oppfølging av tiltak 

 Evaluerings og erfaringsdelingsmøte avholdt 24.november . Godt frammøte fra flere 
virksomheter 

 Planen revidert i november. (skal opp som sak i kommunestyret mars 2017) 
Handlingsplan mot fattigdom- oppfølging av tiltak 

 Planen revidert i april. Referatsak i kommunestyret juni  
Rapport til Fylkesmannen om tverretatlig samarbeid for våre barn og unge 

 TRG har utarbeidet rapport / oversikt over tverrfaglige møtesystemer og deres 
målgrupper. Oppfølging av Sjumilssteget. 

Veien videre: TRG har funnet en form og er en plattform for tverrfaglig samarbeid. Utfordring å 

sørge for god nok informasjon ut til alle arenaer, noe som er den enkelte TRG medlem sitt 

ansvar.  

Mandatet bør revideres med beskrivelse av TRG sitt ansvar. Det er viktig med ansvarlig sekretær og 

kontaktperson for gruppa. Det er fortsatt Rådgiver på helsestasjon sitt ansvar. 

Terskelen for å ta kontakt med hverandre på tvers av fag- og etatsgrenser er etter hvert blitt ganske lav. 

En del tiltak og tilnærmingsmåter er blitt godt implementert, for eksempel bruk av barnehage-

skolehelseteam som verktøy for samarbeid. Det er økt kompetanse på forebygging, tverrfaglighet og 

samarbeid generelt. Dette er viktig å fortsatt ta vare på.  

Økonomi: Ansvar 444 «Trivselsplan» (opptrappingsmidler vedr- psykisk helse fra 

helsestasjonen): Vi er så sparsommelige vi kan og har i 2016 totalt brukt mindre enn 

disponibelt. Det er likevel svært viktig å ha mulighet til en viss aktivitet og disponere midler til 

gjennomføring av ulike tiltak.  «Trivselsplan» som navn på ansvaret erstattes av «TRG». Her 

ligger ansvar for noen av tiltakene både i plan mot vold og plan mot fattigdom. Midlene i Ivar 

Lunds legat er knyttet opp mot fattigdomsplan og blir en del av Ansvar 444. 

Eldbjørg Ringsby, leder TRG 
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TEKNISK ETATS ANSVARSOMRÅDE: 

Ansvarsområdet for teknisk etat er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, 

brann, feiing, forurensningsmyndighet, havn, byggesaksbehandling, hjelpemiddelsentralen, 

utleie og vedlikehold av kommunale utleieboliger, drift og vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, 

idrettshall, m.v). Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale 

utbyggingsoppgaver. 

Ansvar 600 Administrasjon 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 3 3.5/4 3,5/4 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 2 277 761 2 106 196 171 565 

Sykefravær %   8,49 

 

Regnskapene viser et overskudd 2016, dette er i hovedsak økt inntjening på byggesaksgebyr 

ved at det er flere større bygg og flere byggesaker som er blitt behandlet.  

Sykefraværet er innenfor det akseptable.  

Det ble bestemt oppstart av bygging/prosjektering av ny barnehage og utvidelse av 

helsesenteret. Utvidelsen av helsesenteret er utsatt og en jobber nå med å få til en løsning på 

hovedkjøkkenet, dette grunnet flere brukere av dette kjøkkenet. Etaten fikk tilsatt en ny 

prosjektingeniør, Einar Lauritzen, for oppfølging av de store kommunale anleggene. Han 

begynte i stillingen 1. desember og har jobbet med barnehagen og vært kommunens 

representant i forbindelse med ombyggingene ved Newtonrommet  

En del av administrasjonens kapasitet på høsten 2016 ar gått med til forberedelse og deltakelse 

i ankerettssaken mot Bunker Oil. Rettssaken gikk over ei uke i oktober. Skjervøy kommune vant 

fram og ble frikjent for å ha handlet uaktsomt. Kommunen hadde lagt ut egne kostnader i 

forbindelse med dieselutslippet som ikke omhandlet denne rettsaken. Skjervøy kommune 

inngikk forlik med Bunker Oil og fikk i store trekk tilbake det beløp som var blitt utbetalt. 

Utfordringer framover: 

Kommunen har budsjettert med store utbygninger og har således igangsatt arbeider med 

industriareal, offentlige bygg og kommunale utleieenheter som ny barnehage, utfylling 

Kollagerneset og vann og avløp renovering.   
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Det er i 2016 nedsatt en fast byggekomite som skal ivareta alle de store innvesteringene i 

kommune.  

Tjeneste: Teknisk administrasjon 600   

Indikator Mål 2016 Status 

Andel byggesaker behandlet innenfor frist 100 % 90% 

Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet 

saksbehandlingsfeil 

0% 
0% 

 

Landbrukssaker/ Byggesøknader/akvakultur/motorferdsel 

Vi har hatt følgende saker til behandling: 3 produksjonstilskuddssaker, 1 dreneringstilskuddssak,  

4 konsesjonssøknader ang. erverv av eiendom, 3 søknader om regionalt miljøtilskudd Troms – 

2016 samt gjort 2 stedlige kontroller på landbruket. 

Det er gitt fellingstillatelse til 6 elg samt fellingstillatelse av grågås utenom jakttid.  

Vi har kun 3 bruk som er i drift, dette er ikke mye sammenliknet med nabokommunene. Dette 

gjør likevel at vi må holde oss oppdatert på lovverk, bruk av elektroniske 

saksbehandlingssystemer på lik linje med andre og større landbrukskommuner. 

Det har vært behandlet 57 saker fordelt på ulike typer saker. 29 saker er ført for 

formannskapet, herav 8 som omhandler dispensasjoner fra reguleringsplan.  

 

Det har vært ført 6 saker for formannskapet vedrørende Akvakulturtillatelser og arealuttalelser 

ihht kystsoneplan. Det har vært innvilget 18 dispensasjonssøknader som omhandler 

motorferdsel i utmark for snøscooter. 

Større saker som har tatt mye tid 

 Arbeid med sluttbehandling av kommuneplanens arealdel  - forberedning av mekling. 

 Arbeide med reguleringsplanen til Bjørkestøl + forberedning til mekling 

 Arbeid med den helhetlige ROS-analysen tok mye tid, spesielt mot slutten av året. 

 

Matrikkelføring ikke ájour med gamle saker. Her ligger en god del etterarbeid. 

Svein Solberg 

PS 39/17



Skogbruk har en stillingshjemmel på 8% fordelt på 5% skogmester (Nordreisa) og 3 % 

skogforvalter (Lyngen). Skjervøy kommune har så langt ikke hatt noen saker som omhandler 

disse emnene, oppgavene er imidlertid lovpålagte. 

Ansvar 605 Kart og oppmåling 

 2014 2015 2016 

Ant. Årsverk/ansatte 1 1 1 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 268 630 230 792 37 837 

Sykefravær %   0 

 

Tjeneste: Kart og oppmåling 605   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Andel delingssaker i regulert område behandlet innen 3 uker  100% 100% 

Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager 100% 100% 

Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 

12 uker 

100  % 
100% 

Andel veier med veiadresse 100 % 70% 

 

Regnskapet viser et lite overskudd for 2016, overskuddet fremkommer grunnet økte inntekter 

på oppmålingsgebyrer.  

Satsingsområder i 2016 

I 2016 ble det etablert 83 nye veiadresser. Det er for lite i forhold til det som var planlagt. 

Grunnen er at det måtte vike for å få reguleringsplanen for ny barnehage på Prestegårdsjorda 

vedtatt. Det ble satt i gang etablering av digitalt planarkiv i samarbeid med kartverket. Planene 

er nå digitalisert og det er laget en sømløs base av disse. Det som gjenstår er å legge disse i lag 

med tekstdokumentene til planene i programvaren slik at vi kan legge disse på nett. Dette vil 

kreve en god del arbeid og det må også regnes med at det må kurses de som skal utføre jobben.  

En har også hatt oppfølging av utbyggingen på Kollagerneset. Fremdriften der ser bra ut, og det 

ser ut til at det vil være innenfor det budsjetterte.  

PS 39/17



Utfordringer framover: 

 Få ferdig veiadresseprosjektet. 

 Ferdigstille planregisteret slik at det kan legges på hjemmesida. 

 Ferdigstille utbyggingen på Kollagerneset. 

 Hvis det er økonomi og tid til det, så bør man se på å komme i gang med regulering av 

Vågvann steinbrudd.     

Det ser ut til at det vil skje mye fremover. Når Kollagerneset er utfylt, bør man se på hvordan 

man skal fremføre infrastruktur til området.  

En bør også være såpass offensiv at en bør se på neste byggetrinn/vei i Hollendervika boligfelt. 

Eivind Mathisen 

Ansvar 606 Arealplanlegging  

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 1 0 0 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 126 000 99 034 26 965 

 

Regnskapet viser et lite overskudd i 2016. Dette skyldes at kommunen fikk et tilskudd til 

planregisteret. 

Det har vært jobbet med planregisteret i 2016, som nå er ferdig. Dette betyr at alle 

reguleringsplaner er digitalisert. Befolkningen kan nå selv kan gå inn og se hva de forskjellige 

planene omhandler.  

I hovedsak jobbes det med arealplaner i kommunene, men også behandling av private 

reguleringsforslag. 

Det er kommet innsigelse til reguleringsplan Bjørkestøl fra Fylkesmannen i Trom. Innsigelsen 

består i at det ikke tillates hyttebygging på nedsiden av fylkesveien. Reguleringsplanen ble 

egengodkjent av kommunestyret med innsigelsen. Saken skal til mekling og befaring, det ble 

ikke funnet tid fra fylkesmannen side å ta denne meklingen/befaringen i 2016 så dette må da 

foregå i 2017. 

Reguleringsplanen for industriområde i Årviksand ble egengodkjent i 2016.  

Arealdelen av kommune planen ble egengodkjenning m/innsigelse i kommunestyret juni 2016. 

Det er blitt utført meklingen av planen og den er nå godkjent.  
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Stillingshjemmelen til Planleggerstillingen er lagt vakant inntil videre. Teknisk sjef er imidlertid 

av den oppfatning at planleggerstillingen bør lyses ut og stillingen besettes.  

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef 

Ansvar 610, Anleggsseksjonen 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2,2/3 2/2 2/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 357 229 315 569 41 669 

Sykefravær (%)  2,39 29.72 

 

Tjeneste: Veg, vann og avløp 610   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 2% 

Andel avvik på vintervedlikehold veier 0 % 0% 

 

Ansvarsområde har et lite overskudd som kommer fra refusjon av sykepenger.   

Anleggsseksjonen utfører snørydding på de kommunale offentlige plasser som kaier, parkering 

skoler/ barnehager/ rådhus, samt snuplasser og andre områder.  

Snørydding av kommunale veier har fungert greit og det er ikke kommet klage på dette, det 

samme gjelder for kommunale plasser og bygninger. Anleggsseksjonen utfører flere forskjellige 

oppgaver av forskjellig art, både for egen og øvrige etater. 

Anleggsseksjonen er et hovedbegrep der både vei, vann og avløp inngår i den praktiske utøvelsen 

av hverdagen. Kort sagt forestår anleggsseksjonen drift og vedlikehold av de kommunale veier 

og anlegg. 

Traktorgraveren ble annonsert gjennom Nettauksjonen AS der salgssummen ble kr.385 000. Vi 

prøver å selge hjullaster for så å kjøpe en ny/brukt hjullaster som er tilrettelagt driften ved 

avdelingen. Før hjullasteren blir solgt, må vi finne en ny som vi da kan kjøpe for antatt salgspris.  
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Av oppgaver er det først og fremst ventilasjonsanlegget på anleggsseksjonen som må prioriteres 

fremover.  

Ansvar 620, Vannverk 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2/2 1,95/2 1,95/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 1 56 236 874 799 694 436 

Sykefravær (%)  1,1 0 

 

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler, der 

flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger. Avviket 

skyldes at man er pliktig å avsette eventuelt overskudd til bundet driftsfond. 

Tjeneste: vann 620   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 15% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 0% 

Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann Max 2 timer 2 timer 

Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann Max 6 timer 8 timer 

Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes 20 % 20% 

 

Ansvarsområde hadde et overskudd i 2016, overskuddet fremkommer grunnet ubesatt stilling 

og lite bruk av konsulenter.  

Det ble søkt etter ny VA-ingeniør den 11.02.16 med søknadsfrist 01.03.16. Det kom inn 10 

søkere, men en ønsket et bredere spekter av søkere og la den ut til 2. gangs utlysning i april 

med søknadsfrist i mai. Det innkom 7 søknader, der 1 ble tilbudt stillingen som VA-ingeniør. 

Vedkommende sa imidlertid nei til denne stillingen. Stillingen har derfor stått ledig i hele 2016.   

Vannverkene har som mål å levere drikkevann med tilstrekkelig vannmengde, trykk og kvalitet, 
samt ha et tilfredsstillende ledningsnett, slik at større investeringer kan unngås og effektiv og 
sikker drift av våre anlegg 
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Store deler av vårt fordelingsnett er av gammel årgang, noe som kan gi seg utslag i lekkasjer av 

ulik størrelse, uten at dette foreløpig har gitt noe innvirkning på vår leveranse. I 2016 har vi hatt 

5 store vannlekkasjer på fordelingsnettet i Skjervøy.  

Det vil alltid være en del mindre lekkasjer på fordelingsnettet, men det er et mål å prøve å 

holde forbruket så lavt som mulig. Lekkasjesøk er en kontinuerlig prosess som blir gjennomført 

med jevne mellomrom. Vi fortsatte i 2016 med lekkasjesøk der deler av ledningsnettet ble 

sjekket, og vi vil fortsette å søke etter lekkasjer i 2017.  

Det har blitt skiftet vannmåler i høydebassenget. Innkjøring og ombygging av 

trykkøkningsstasjonen i Rypeveien er utført. Det er blitt foretatt flere utspylinger av 

vannledningene deriblant Kirkegårdsveien, så målet med 50 % utspyling av vannledningsnettet 

er nådd. Daglige/ukentlige rutiner som gjennomgang av vannprøver er utført. I den 

sammenheng har regionalt Mattilsynet vært på tilsyn ved kommunens vannanlegg og funnet at 

kommunens anlegg er tilfredsstillende og uten avvik.  

Kommunen har fått 2 Regresskrav fra forsikringsselskap etter at forbrukere har hatt tette 

stikkledninger. Kommunen har avvist disse kravene og vunnet frem med dette. Disse 

fortetningene kan medføre at forbrukerne får lite vanntrykk og farge på vannet.  

Årviksand skole hadde tilløp til larver i vannet (mygg fluelarve) Det ble gjort et akuttiltak i denne 

sammenheng, og det ble sendt en hasteprøve til Tosslabb. Konklusjon på denne prøven var at 

det var fluelarve i vannet, noe som en må forvente i vannet i denne perioden  (vårperioden). 

Tiltak for å forhindre dette er å finne et filter som kan renske vannet for disse larvene. En venter 

på svar om det finnes sikre metoder for å hindre slike larver i vannet.   

Ved å holde lekkasjene så små som mulig, letter dette driften av anlegget samt at kostnadene 

med vannbehandlingen går ned. Dette gjør også at leveringssikkerheten styrkes – dette gjelder 

både for Skjervøy- og Årviksand vannverk. Årviksand vannverk har sjelden lekkasjer, noe som er 

svært positivt. Dette kommer i stor grad av alderen på ledningsnettet, som generelt sett er ca. 

30 år yngre enn ledningsnettet på Skjervøy tettsted.  

Arnøyhamn har problemer med UV anlegget, dette må en prøve å få utbedret i 2017.  

Prosjektet med inntaksdammen på Kågen er igangsatt og en forventer at prosjektet blir 

ferdigstilt i 2017.  

Det er imidlertid kommet en del sauer til Kågen som går rundt inntaksvannet vår, sauene har 

ingenting på Kågen å gjøre, slik at en må gjøre tiltak mot de som driver sauehold i dette 

område. En ser også at Reinen som ikke skal være i dette område nå oftere er å se, vi må jobbe 

aktivt i 2017 for å få bort disse uønskede dyrene i dette område.  
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I forbindelse med arbeider i Langbakken må kommunes vannledninger legges om. Dette 

arbeidet er ikke ferdig, og en må avvente dette inntil nye entreprenører er engasjert til 

veibyggingen dette pga. at de andre entreprenøren gikk konkurs.  

Arbeidet med å få laget en rehabiliteringsplan for vann og kloakk ble påbegynt i 2016 og er nå 

ferdigstilt. Arbeidene med renoveringen vil bli starte opp i 2017.   

Det er også blitt utarbeidet en rehabiliteringsplan for SD anlegg. Rehabiliteringen vil bli 

påbegynt i 2017 og ferdigstilt i 2018.  

Skjervøy vannverk hadde ikke sykefravær i 2016. 

Ansvar 630, Kloakkanlegg 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 1,6/3 2,1/4 2,05 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 4 712 500 4 252 102 460 397 

Sykefravær %   0,33 

 

Tjeneste: Veg, vann og avløp 630   

Indikator Mål 2016 Status 

Ventetid ved tilstopping i private avløp Max 2 timer 2 timer 

Responstid ved tilstoppet/tett avløp Max 2 timer 2 timer 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 0% 

 

Ansvarsområde hadde et overskudd i 2016, overskuddet fremkommer grunnet ubesatt stilling. 

Avløpsanleggene har som mål å ta hånd om alt avløpsvann slik at verken miljøskade eller 

sjenerende forhold oppstår, utbedring av stikkledninger og bekkeinntak, effektiv og sikker drift 

av våre anlegg 

Selv om det er mye gamle rør, fungerer våre anlegg stort sett meget bra. Det er sjelden og aldri 

at man får tilstoppinger i det kommunale avløpsanlegget.  
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Pumper og SD anlegg i kompasset og Vågen er blitt skiftet ut i år, dette pga pumpene var gamle 

og utslitte. Nye pumper gir nå en optimal bruk av disse stasjonen.   

På grunn av mye fremmedvann (overvann/felles) i kloakknettet går ofte pumpestasjoner i 

overløp, vi prøver å forhindre dette. Problemet med overløp må sees på særskilt i 2017. 

Arbeidet med å få laget en rehabiliteringsplan for vann og kloakk ble påbegynt i 2016 og er nå 

ferdigstilt. Arbeidene med renoveringen vil bli starte opp i 2017.  Det er også blitt utarbeidet en 

rehabiliteringsplan for SD anlegg. Rehabiliteringen vil bli påbegynt i 2017 og ferdigstilt i 2018.  

Renseanlegget i Hollendervika må bygges om, og prosjektet er lagt ut på anbud. Prosjektet vil 

igangsettes på våren 2017 og ferdigstilles på høsten.   

Skjervøy kloakkanlegg har lavt sykefravær - det ligger innfor det akseptable. 

Ansvar 650 – 652 BRANNVESEN/FEIING 

Økonomi, 650: 

3 811 447,00 2016 – Budsjetterte driftsutgifter for brannvesenet 

3 936 476,49 2016 – Netto driftsutgifter for brannvesenet 
125 029,46 2016 – Underskudd i forhold til budsjettert 

Underskuddet skyldes merforbruk på lønn beredskap, antall utrykninger varierer fra år til år, 

mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %) underskuddet utgjør 3,28 % av budsjett 

Økonomi, 652: 

561 145,90 2016 – Netto driftsinntekter for feiertjenesten 
474 033,04 2016 – Netto driftsutgifter for feiertjenesten 

87 112,86 2016 – Overskudd i forhold til budsjettert 
Overskuddet skyldes regulering av selvkost området, og utgjør 18.37 % av budsjett. 

 

Tjeneste: Brann og feiing (650, 652)   

Indikator Mål 2016 Status  

Negativt avvik fra budsjett (650) 10 % 3,25% 

Negativt avvik fra budsjett (651)  62,51% 

Negativt avvik fra budsjett (652) (overskudd på 18,37%) 10% 0,00% 

Andel tilsyn på § 13-bygg 100 % 70,96% 

Antall gjennomførte brannøvelser 6 8 

Andel husstander som tilbys feiing 100 % 100% 

Andel boliger med utført tilsyn 100 % 10,3% 
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Dimensjonering: 

100,00 % Foretaksleder – Brannsjef // IKS samarbeid 
020,00 % Leder Beredskap 
100,00 % Leder Forebyggende // IKS samarbeid 
100,00 % Tilsyn Forebyggende // IKS samarbeid 
300,00 % Feier // IKS samarbeid 
100,00 % Befalsvakt 
100,00 % Sjåførvakt 
-- 
20 stk.   Beredskap 
220 % fast stilling + 20 deltids mannskaper 
600 % fast stilling i samarbeid med kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 
 

Brannforebyggende arbeid: 
 

 Vi har pr. i dag 31 objekter som er registrert som særskilte brannobjekter og 
er omfattet av § 13 i brannvernloven. 

 

 31 av disse er i bruk, det er ført tilsyn med 22 av disse i 2016 (70,96%) 

 
 Etter ønske har brannvesenet stilt opp for skoler og barnehager for informasjon 

og brannforebyggende tiltak. 
 

 Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd. 
 

 Brannvesenet var aktiv i media i desember måned, forebyggende info. 

 
 Brannvernuka 2016 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet 

med besøkende fra skoler og barnehager. 

Opplæring og kompetanse: 
 

 2.stk. GRK Grunnkurs – Norges Brannskole 
 1.stk. UTRYKN Utrykningsleder – Norges Brannskole 

Feiing / ildstedstilsyn: 
 

 Skjervøy kommune, utfører feiing og tilsyn med ildsted / fyringsanlegg hele året. 
 Det ble gjennomført feiing av 1266 piper av totalt 1266 stk. (100%) 
 Det ble gjennomført tilsyn med 130 ildsteder av totalt 1266 stk. (10,3%) 
 Det utføres feiing, etter FOR-2015-12-17-1710. 
 Kom- Tek database- Registreringer av feier / tilsynslister, lister følges opp og 

ajourføres kontinuerlig. 
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Utrykninger: 
 

 Brannvesenet har vært utkalt til 30 hendelser i 2016 
 

Øvelser: 

 Brannvesenet har i alt gjennomført 8 brannøvelser i 2016, dette ihht. Opplæringsplan. 
 Det årlige varmedykket som er lovpålagt for røykdykkertjenesten, gjennomføres 

ved Avinors anlegg i Alta og er i regi av Alta brannvesen. 
 IUA Midt- og Nord- Troms avholdt Årsmøte i mai på Skjervøy – Med fagseminar om 

olje aksjon på Skjervøy 14.12.13. 

Utstyr: 

 Det er foretatt investeringer i 2016 – Ny befalsbil (450 000,-) 
 

Tilsyn § 13: For 2016 er det ført tilsyn med 22 av kommunens 31 §13 objekt. (70,96%) 

Dette er i tråd med Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §13 Særskilte 

brannobjekter. 

Vurdering av tilsyn: Tilsynet ble gjennomført som ordinære tilsyn. Gjennomføringen viser økt 

forståelse for brannvernarbeid. Vi må gi nødvendig opplæring til brannvernledere på respektive 

bygg. 

Vurdering: Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det 

høye krav til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å få på plass 

minstekravet til utdanning ihht. Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen. Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til 

å takle alle hendelser på en tilfredsstillende måte. 

 
Brannordningen stiller krav til minimum 6 øvelser i året. Vi gjennomførte 8 øvelser i 2016, 

dette for å imøtekomme fremtidige utfordringer. Jfr.Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) §3-2 særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. 

Kompetanse: Kravet i utdanningsmodellen innebærer basisutdanning i 2 år ved det lokale 

brannvesenet, samt gjennomført nettbasert kurs hvor avsluttende grunnkurs gjennomføres 

i regionen som deltidsreform eller ved Norges Brannskole. Forskrift om organisering og 

dimensjonering av brannvesen § 7-1-11 

Vi ser utfordringer i rekruttering og oppfylling av kvalifikasjonskrav i fremtiden. Vi må 
stimulere arbeidstaker til å øke egen kompetanse noe som betyr økte kostnader på 
utdanning mot kvalifikasjonskrav. 
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Vurdering av ytre Skjervøy: Det konkluderes med at innsatspersonell fra brannstasjon på 

Skjervøy ikke har mulighet til å bistå innbyggerne på Arnøya, Laukøya eller på Uløya innenfor 

krav til innsatstid. Som konsekvens av dette med svært tett bebyggelse og de rette vindforhold 

kan et begrenset branntilløp utvikle seg til og bli svært omfattende. 

 
Det er opprettet depot på Arnøya (Årviksand). Sentrale personer er tilknyttet 
Nødnett Depot består av utstyr som står til forventet risiko. (Brann reduserende 
tiltak). Det blir foretatt vedlikehold og gjennomgang av alt brannmateriell. 
 
Vurdering av beredskap for ytre Skjervøy, konkluderes med at brannsikkerhet for beboerne 
på Arnøya, Laukøya og Uløya er ivaretatt. 

 
Vurdering av hovedstasjon: I samtlige av kommunens tettsteder er ikke vannverkenes 

ledningsnett dimensjonert for å levere tilstrekkelig mengden vann som kreves for 

brannbekjempelse, dette utløser krav til et kompenserende tiltak, tiltaket for brannvesenet kan 

være å bringe dette med seg i tankvogn. Kommunen skal sørge for at den kommunale 

vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets 

behov for slokkevann. 

 
I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens 

brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor 

sprinkling er aktuell, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å 

dekke behovet Jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 Vannforsyning. 

Nils-Arnold Nilsen, brannsjef 
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Ansvar 660 Boligforvalter 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 2,04/4 2.0385/2 2/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 3 880 239 4 022 616 142 377 

Sykemeldinger   1,55 

 

Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670, 671, 675)   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg 20.12.16 Påbegynt 

 

Ansvarsområde hadde et overskudd i 2016, overskuddet fremkommer grunnet refusjon 

arbeidsmarkedstiltak 

I 2016 er det gjort en del vedlikehold av boligene, men prioriteringene har vært å pusse opp/rep 

av div i de leilighetene som har skiftet leietakere. Standard er økt i mange av leilighetene som 

nye leietakere har flyttet inn i. Dette for å redusere klager fra beboere og sikre stabile 

leieinntekter. 

Vi har foretatt bortimot totalrenovering av leilighet i Skoleveien 10, samt en god del arbeid ved 

Akutten barnehage. Blant annet ny trapp for barnevogner ved inngangen, og ny port i garasjen. 

Garasjen brukes som lager for Akutten barnehage. 

I Ørneveien 13 B er det skiftet gulv i stue og kjøkken, pga misbruk av tidligere beboer. Det måtte 

også vaskes og males for å bli kvitt røyklukt. (Petterøes) 

Bekkefaret 12 A     Der er det skiftet fyringsovn og ny pipe, samt en del maling. 

Røv 9 B    Der ble det nye gulv og ei ny dør, samt maling av tak og vegger. 

SSV 3-5-7    Der har vi skiftet ca. 5 vinduer og montert 3 nye dusjkabinetter. 

Strandveien 125 , kommunens nye bygg.  Ombygging av 1 soverom til 3, + ett nytt soverom 

nede i inngangen.  I baderommet nede ble vegger og gulv revet og nytt montert. Nye 

varmekabler også. Ved oppstart av arbeidet ble vi klar over mange rørkoblinger og el.koblinger i 

vegg som ikke var bra. Veranda på nordside måtte også rives og bygges på nytt, pga råte. 
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Vi har også vært til hjelp for andre kommunale bygg.  Blant annet er det montert nytt kjøkken 

på Helsesenter, samt laget vindfang til pasienter som bruker utearealer. 

Ved Skjervøy Barneskole han vi også skiftet kjøkken og utbedret personalrom. Ved Årviksand 

skole har vi skiftet vinduer. 

Det er også byttet ca 15 vinduer rundt omkring på kommunale boliger, i tillegg til 

røykvarslere/toaletter og andre ting som beboerne har plagdes med. 

Ved eldreboligen i Arnøyhamn har vi montert tak under veranda, for å unngå isdannelse. 

Det har også vært utfordringer med kjøretøy til boligforvalter siste halve 2016. Litt utfordringer 

har det også vært med bosetting av flyktninger, men det ser ut til at det går seg til etterhvert. 

Vi er også fornøyd med budsjettildelingen for vår del, det betyr mye å ha litt frihet med hensyn 

til å skaffe verktøy og materiell til vedlikehold. 

Bjørnar Johansen (og snekkerne) 

Ansvar 670, 671 kommunale bygg og renhold 

Konto 670 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 6,2/7 7/7 7/7 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 9 928 738 9 925 373 3 364 

Sykemeldinger (%)  6,46 6,08 

 

Konto 675 2014 2015 2016 

Ant. Årsverk/ansatte 12,42/17 1,42/17 12,42/17 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 5 668 447 5 668 875 -429 

Sykemeldinger (%)  17,47 20,96 
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Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670,675)   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Avvik fra renholds standard Insta 800 0% 0% 

Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg 20.12.15 Påbegynt 

Andel brudd på frister i internkontrollsystem for bygg 0 % 0% 

Andel avvik i E-save som er sjekket/fulgt opp innen en uke 100 % 100% 

På kommunale bygg har det i hovedsak vært utført løpende vedlikehold av tekniske anlegg, 

men lite vedlikehold av bygningsmassen. Budsjettet gikk stort sett i balanse, i 2016. 

Tekniske anlegg består av ventilasjonsrom, fyrrom med EL-kjele, basseng/rom, lysanlegg, 

sanitær, brannvarsling, nødlysanlegg, sprinkelanlegg, heiser o.l. 

Vi registrerer også at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2016. Det er service på 

brannvarslings- og slukkesystemer, heis, overføring av signal fra brannsentraler til 110-

sentralen, lisenser på dataprogrammer, kontroll av løfteutstyr, sprinkleranlegg, røykluker, 

medisinsk oksygenanlegg, kjemikalier til basseng, etc.  

Det er store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg. De fleste av våre anlegg trekker på 

årene. Helsesenteret er inne i sitt 17. år. Teknisk utstyr svikter stadig og må skiftes ut. Her må 

det som oftest leies inn fagfolk til å utføre arbeidet, noe som er nødvendig, men kostbart for 

kommunen. Radiatorer på Barneskolen og Kulturskolen er fra 1964, og må byttes ut i nærmeste 

fremtid.  

Bemanningen for å utføre vedlikeholdsoppgaver på 35.000 kvadratmeter bygningsmasse er 

krevende. Daglig drift tar mye av tiden til vaktmestrene, i tillegg utføres mange oppgaver for 

virksomhetene, med både store og små oppgaver. 

Hovedutfordringen videre er fortsatt satsing på et godt vedlikehold. Det er svært viktig å ta vare 

på vår bygningsmasse, slik at omfattende renoveringsprosjekter som er svært kostbare blir 

unødvendige. 

Vi registrerer at bygningsmassen forfaller raskere og raskere. Vi har flere ganger i økonomiplan 

bedt om midler til økt vedlikehold, uten å få det. Som eksempel på helt nødvendige tiltak er 

reparasjon/montasje av skredsikring på kulturhustaket, og nytt taktekke på barneskolen 

(gammel del). I tillegg et det et stort behov for generelt vedlikehold. Spesielt maling av fasader 

og vinduer på flere av byggene våre. Pga kort sommer her i nord og avvikling av sommerferie, er det 

spesielt utfordrende å få utført utvendig vedlikehold. Det er kostbart å leie inn malerfirma for å gjøre 
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utvendige malerjobber, men tidspresset på egne ansatte er stort, slik at det kan bli nødvendig 

med innleie i fremtiden. 

RENHOLD: Renholdet organiseres av teknisk etat og det fungerer rimelig bra.  Det er 

vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne. Vedlikeholdsleder har mange oppgaver og 

tiden strekker ikke til for å gå dypere inn i problemstillingen. 

Sykefraværet er høyt. 

Vi har vært uten ledende renholder (50% stilling) fra 1.sept 2016, og stillingen ble «trukket inn» 

under omstruktureringen, fra 1.jan 2017. Ledende renholder skulle hjelpe til med 

administrerende oppgaver, som renholdsplaner, struktur, vikarer o.l. Dette er oppgaver som er 

overført til vedlikeholdsleder. Siden det er mye sykefravær hos renholderne, så bruker 

vedlikeholdsleder spesielt mye tid på å skaffe vikarer/omdisponering av ansatte, og har lite tid 

til andre typer renholdsoppgaver.  

Renholdsbudsjettet gikk i balanse, for 2016.  

Satsingsområder i 2016 

- Stua på Helsesenteret har fått nytt kjøkken. 
- Teknisk har foretatt renovering av Skoleveien 4, Hybelhuset. Radiatorer, vinduer og 

balkongdører er skiftet på 10 leiligheter. Alle leiligheter har nå relativt nye minikjøkken. 
Nødutgangslys er oppdatert til dagens LED-lys standard. 

- Skjervøyterminalen har fått montert nye LED-lys i lagerhallen. 
- Energispareprosjektet (EPC) som ble ferdigstilt i slutten av 2015, fungerer veldig bra, og 

kommunen sparer strøm som planlagt. 
- Arbeidet med renovering av Kiilgården er enda ikke ferdig, men er inne i sluttfasen mtp. 

Ferdigstillelse av 1.etg. 
- Barneskolen har fått nytt kjøkken og nytt brannalarmanlegg, samt at inngangspartiet er 

renovert med nytt betongdekket og nye plattinger. 
- Skoleveien 10 er renovert til midlertidig bruk for Akutten barnehage. 
- 2.stk ventilasjonsanlegg har blitt vasket og rengjort. Dette gjelder Rådhuset, gammel del 

og psykiatridelen i skoleveien 4. 
- Vi har fått en tilstandsoversikt på veilys fra Ymber. Dette gir oss ett godt grunnlag for å 

jobbe videre med renovering og vedlikehold av veilysnettet i Skjervøy kommune.   
 

Utfordringer fremover 

- Renhold burde fått på plass en ledende renholder som har hatt anledning til å arbeide 
med renholdsplaner, struktur og HMS arbeid. 

- Vedlikehold bør ha større fokus på utvendig vedlikehold, tilstandsanalyse og FDV-planer.  
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Ansvar 676 Vaskeri 
 

 2014 2015 2016 

Ant. Årsverk/ansatte 1,5/2 1,75/2 1,75/2 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 970 627 471 482 -855 

Sykemeldinger %   0,78 

 
Vi har igjen overtatt og driver vaskeriet. Oppstart var 1.oktober 2015.  

Vaskeriet har 1,75 årsverk. 

Vaskeriavdelingen holder til i underetasjen i Skoleveien 4. 

Her er det bygd en ren og skitten sone, og dette fungerer tilfredsstillende.  

Vaskeridriften for 2016 har fungert veldig bra. 

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder 

Ansvar 680 Havneforvaltning 

 2014 2015 2016 

Ant. Årsverk/ansatte 1 1 1 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 3 110 860  2 663 425 447 434 

Sykefravær (%) 27,25 30 66,64 

 

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler der 

flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger. 

Havneforvalteren har vært delvis sykemeldt i perioder, men har tatt det mest prekære 

papirarbeidet. Kommunen har avtale med Asvo om brøyting av flytebryggene.  
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Tjeneste: Havn 680   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 12% 

Andel fortøyninger inspisert før 1.10 50 % 50% 

Andel sikkerhetsutstyr på kaier med mangler pr 15.1 og 1.9 0% 0% 

 

Havnen fikk i 2016 et overskudd som i stor utstrekning fremkommer av lossing av søppel over 

kai fra den gamle søppelfyllingen i forbindelse med Langbakken prosjektet.  

Båten Viljen ble satt på land i mars 2016 og har stått der siden. Kommunen har fått 

eierforholdet til denne klarert, og kan nå få denne bort enten ved salg, skraping eller gi den 

bort.  

Refakaien har blitt reparert i perioden, den fikk nytt fenderdekke, da det gamle hadde løsnet.  

Flytebrygge v/gatekjøkkenet har fått nye lodd til forankring samt at det har vært årlig kontroll 

av flytebryggene og ellers diverse vedlikehold på kaiene.  

Det er skiftet ut enkelte armaturer på lysmaster som er tilknyttet havna. Det er lagt ny hoved 

kabelstrøm til gjestebryggen og brygge2. Det er i tillegg skiftet ut 4 strømsøyler til bruk for 

leietakere av gjestebryggen.  

Lerøy Aurora fikk tillatelse til etablering av boligrigg på conteinerkaien for en periode på  

2 år. 

Kameraene som viser situasjon i havnen har vært på sjekk og funnet i orden. I løpet av en 

periode på 18 måneder hadde vi 115 485 visninger på kameraet som er oppsatt på 

helsesenteret, dette viser en fantastisk interesse for slik informasjon i havna.   

Rivning av kaien ved/på Skjervøy fisk og skaldyr er blitt gjennomført og da ihht avtalen som var 

underskrevet.  

Fyllingen av Kollagerneset er påbegynt og forventes ferdig i juni 2017.  

Marine Harvest har igangsatt utfyllingen av kai v/Skattørsundet, og avtale om kjøp av tomt blir 

underskrevet i 2017.  
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Ansvar 681 Skjervøyterminalen 

 2014 2015 2016 

Ant. årsverk/ansatte 4/4 4/4 4,5/5 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 633 145 829 589 196 444 

Sykemeldinger (%)  12,97 2,64 

 

Tjeneste: Havn 681   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Reduksjon av skadefrekvens på gods 50 % 50% 

Andel avvik på temperatur og renhold på thrmofasiliteter 0 % 0% 

Andel fraktleveranser som overskrider avtalt frist 0 % 0% 

Virksomhetens art: Skjervøyterminalen har som hovedformål å drive godsbåt - og 

hurtigruteekspedisjon samt innhenting og utkjøring av gods i forbindelse med dette. Kontor og 

driftsanlegg ligger i Havnegata 18 ved «dampskipskaia» 

Arbeidsmiljø og personale: Avdelingen har 3,5 ansatte på terminal og sjåførsiden og 1 ansatt i 

administrasjonen. Kjønnsfordelingen er 4 menn og 1 kvinne. 

Arbeidsstokken har økt med ei halv stilling etter at vi inngikk kontrakt med Torghatten Nord om 

ekspeditørtjenester for MS «Kvænangen». 

Totalt sykefravær i året er på 2,64 %, en vesentlig forbedring i forhold til forrige år på 12,97 %. 

Arbeidsmiljøet anses å være godt. Det har ikke vært ulykker med personskader i 2016. 

Miljø: Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som knytter seg til vanlig drift 

og vi er godt i gang med kildesortering. Skjervøyterminalen har stort fokus på økonomikjøring 

og bestreber seg på å kjøre med fulle biler på distribusjonsrutene sine. Hoveddelen av lasten 

inn til avdelingen ankommer med båt som anses og være mer miljøvennlig enn biltransport. 

Norlines som er vår hovedsamarbeidspartner har dessuten to LNG skip i sin drift. 
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Satsingsområder i 2016 

Skjervøyterminalen har dette året hatt god synergieffekt av utbyggingen av tunellen på 

Reisafjellet og kraftledningen i regi av Statnett. Dette har vært et godt tilskudd til driften når 

transport av byggevarer og annet stykkgods har sviktet. Innkjøp av ny lastebil med 

thermofasiliteter har dessuten stabilisert driften og gjort oss mer attraktiv som transportør av 

Tine produkter. 

Utfordringer framover 

Det er betydelig nedgang i godsmengde på hurtigruten og godsbåter. Skjervøyterminalen er 

aktivt med i prosessen for å øke volumet. Dette arbeidet, samt å bidra aktivt i prosessen med å 

påvirke positivt til en ny anbudsrunde for kjøp av hurtigrutetjenester også etter 2019 blir svært 

viktig for å sikre vår eksistens i fremtiden. 

Gerd Kristiansen, leder 

Ansvar 690 Kommunale veier 

 2014 2015 2016 

Ant. Årsverk/ansatte 0.2/1 0.2/1 0,2/1 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2016) 4 527 949 4 516 591 11 357 

Sykemeldinger (%)  0 0 

 

Tjeneste: Veg 690   

Indikator Mål 2016 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 0% 

Andel avvik på vintervedlikehold veier 0 % 0% 

 

Kommunen har store utfordringer på de kommunale vegene som enda har grusdekke, og da 

spesielt på øyene. Avdelingen prøver å lappe vegene så godt det lar seg gjøre med de midler 

som er tilgjengelig.  Veien til Sandvågen, på Kågen, er fortsatt i en elendig forfatning.  Her må 

det årlig kjøres på grus og høvles. Det har vært bedt om midler for å ruste opp denne veien 
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gjennom flere år, men er ikke nådd fram. Veien trenger en skikkelig oppgradering, slik at den 

holder og vintervedlikeholdet gjøres enklere. På Sandviksveien ble det i 2016 kun utført høvling.  

Regrusingen av Akkarvikveien ble gjennomført i 2016 etter at den ble påbegynt i 2015. 

Avdelingen har fått utført asfaltering på deler av Klaus dreiers vei og Nordveien. Det ble i tillegg 

brukt 14000 kg asfalt for bruk som lappemasser for generelle skader samt etter reparasjoner på 

vannledninger som ligger i veibanen.  

Etaten har skiftet ut overvannledning mellom gamle taxi bu og Raskbygget fra Nordveien og 

over Havnegata til sjø.  

Det er blitt skiftet rekkverk i Severin Steffensens vei og ved innkjøringen til Havnegata.   

Den største utfordringen Teknisk sjef ser for seg er kulverten som går over veien 

v/Severin Steffensensvei som kommer opp i vegbanen, denne må det prøves å finne midler til å 

skifte ut i den nærmeste fremtid.   

Veglys er et annet tema som gir avdelingen stor frustrasjon, da veglysnettet er i dårlig 

forfatning. Avdelingen har i hovedsak jobbet med å få lys i de armaturene kommunen 

disponerer, men det er vanskelig å få dette til, dels pga. midler og liten tilgang på el-

reparatører.  

Ymber har utarbeidet en oversikt over hva som trengs av vedlikehold i nærmeste fremtid. 

Hovedproblemet er kablene som i dag er blanktråd og som må skiftes ut til EX hengekabel. Det 

er bevilget kr. 1 600 000 i perioden 2017-2020 for utskiftning av dette. Parallelt med dette vil 

vedlikehold som pæreskift mm foregå fortløpende.
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/351 -51 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 22.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/17 Formannskap 31.05.2017 
40/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 
 

 

Kjøp av utstyr renhold samt bil til vaktmesterne og renhold 

Rådmannens innstilling 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ihht økonomirapporteringen for konto 670 og 675 lages saksfremlegg for politisk behandling. 
  
Teknisk etat har vært og er i omstilling, ihht politisk vedtak skulle en vaktmesterstilling bort og 
en halv renholds stilling samt at fellesarealer på 3 ulike lokaliteter skulle innbefattes i renholdet 
på teknisk etat. Dette medfører da at det blir flere personer som må gjøre renholde på flere 
lokaliteter. 
I den forbindelse er det fremkommet et behov for renholds materiell og biler til forholdsvis 
vaktmestere og renholdere.  
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Vurdering 
Bil til vaktmesterne har teknisk etat så langt klart å løse internt med omrokkeringer av 
arbeidstedene til vaktmesterne, så i skrivende stund ser det ut til at bil til vaktmesterne er løst 
uten at det gås til innkjøp av ny bruktbil.  
 
Innkjøp av renholds materiell på kr. 154.500 eks mva. prøves innarbeid i driftsbudsjettet med 
omrokeringer på teknisk etats totale driftsbudsjett.  
 
Renholderen har mistet en halv stilling samt fått nye lokaliteter og gjøre renhold på, dette 
medfører at flere renholdere må gjøre rent på flere lokaliteter. Dette medfører at behovet for en 
bil til renholdstjenesten er tilstede for at renholdet skal bli så effektivt som mulig. 
 
Utfra ovenstående går teknisk sjef inn for at det blir kjøpt inn ny bruktbil til renholderne over 
investeringsbudsjettet for 2017.   
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/550 -12 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 22.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/17 Formannskap 31.05.2017 
41/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Økonomirapportering vår 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 1A 
2 Skjema 1B 
3 Reguleringsskjema 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
På grunn av sensitiv personinformasjon som blir lagt frem under deler av behandlingen lukkes 
møtet under deler av orienteringen, jf. kommuneloven §31-4. Møtet åpnes før votering.  
 
Votering:  

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

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

22.05.2017.  
 

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

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema datert 
22.05.2017.  
2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B.  
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S 

aksopplysninger 
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 
 
Kort om situasjonen for de ulike virksomhetene: 
 
100 Politisk virksomhet 
Intern reguleres siden det er kjøpt Ipader. Dette hentes fra kontorutstyr. 
 
101 Valg 
Som budsjettert 
 
102 Kontroll og tilsyn 
Som budsjettert 
 
120 Administrasjon 
Som budsjettert i hovedsak.  
 
121 Tiltak flyktninger 
Behov for interne regulere mellom postene. Økte utgifter til sykevikar og husleie, men dette 
dekkes av henholdsvis refusjon sykepenger og husleieinntekter. Utover dette er det behov for å 
bruke kr. 189 000,- av statstilskuddet til økte driftsutgifter på grunn av bosetning av flere 
flyktninger og dermed økte utgifter.  
 
130 Kommunekassa 
Det ser ut til å gå greit. 
 
140 EDB 
Behov for noen interne reguleringen mellom postene.  
 
141 Interkommunal EDB 
Som budsjettert 
 
160 Felles utgifter 
Behov for interne reguleringer mellom postene.  
 
 
KULTUR OG UNDERVISNING 
 
Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det ikke være behov for å tilføre midler i 
denne reguleringa til kultur- og undervisningsetatens i budsjettet for 2017. Ny vurdering i 
september. 
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Det store bildet for etaten er:  
 
Vi har økte utgifter på: 

- Barnehagedrift, pga økt barnetall 
- Spesialundervisning i skolene 

 
Vi har innsparing/økte inntekter på: 

- Skolene: Refusjoner fra andre kommuner, kompensasjon fra dep. vedr tidlig innsats   1-4 
kl, refusjon fra udir ved utgifter til videreutdanning. 

- Mindre forbruk av sykevikarer. 
- Egenandeler i SFO og barnehager. 

 
Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene: 
 
 
 
200 Administrasjon 
Budsjettet styrkes midlertidig for å øke personellressursen til økt arbeid med nye og midlertidige 
barnehager, og nytt saksbehandlersystem spillemidler 
 
203 PPT 
Ingen reguleringer denne runden 
 
210 Felles grunnskole 
Økte utgifter til spesialundervisning privatskolen 100 000 og til regionkontakt 30 000.  
Midler til privatskolen kan bli høyere. 
 
211 Skjervøy barneskole 
I økonomiplanen er det forutsatt nedtak på 1,1 pedagog og 36 % assisten fra 1/8-17. 
Nedtaket blir 25 % pedagog og 23 % assistent. 
Økning av ressurser skyldes: - en klasse mer, - økt spes ped behov, - økt senior ressurs. 
Reduksjon er gjort på ; friluftsgjengen (halvert), fast sykevikar og norsk for fremmed- språklige. 
Pga av økte refusjoner fra staten på  økt satsing 1 – 4 klasse, - udir videreutdanning for lærere og 
fra hjemkommune fosterplasserte barn, så dekkes økte utgifter inn og vel så det. 
Fortsatt som vanlig usikkert om omfanget av svikt sykepengerefusjon. Styrkes i denne 
reguleringa med 200 000,-. 
 
212 Skjervøy ungdomsskole 
I økonomiplanen forutsettes et nedtak på 1,5 st pedagog og 50 % ass. 
Nedtaket blir: 0,53 pedagog og 0 % assistent. 
Økning av ressurser skyldes en klasse mer (8 kl) og økt spes ped. 
Reduksjon er gjort på vikarressurs og gruppedeling. 
Samlet må det tilføres kr 522000, det meste på fastlønn. 
 
213 Arnøyhamn skole  
Arnøyhamn skole tilføres kr 135000 på sykelønn og fastlønn. 
 
221 Kino 
Budsjettet ser ut til å holde.  
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222 Kulturhuset 
Budsjettet ser ut til å holde. Egne midler oppgradering scene, sal, foaje og inngangsparti. 
 
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 2015. 
Budsjettet er kr 10,2 mill. Beregner viser at posten vil holde. 
 
271 Solstua  
Etter øk. planen skal det reduseres med to stillinger 1/8-17. Dette vil gjennomføres. 
 
272 Eidekroken barnehage 
Økning i bemanning med ca 0,5 stilling pga økt barnetall på ei avdeling (fra 9 til 12). Samtidig 
forutsetter BØP et nedtak på 0,5 stilling fra 1/8. Fastlønna styrkes. 
 
273 Vågen barnehage 
Økning i bemanning med ca 0,5 stilling pga økt barnetall på ei avdeling (fra 9 til 12). Samtidig 
forutsetter BØP et nedtak på 0,5 stilling fra 1/8. Fastlønna styrkes. 
 
274 Årviksand barnehage. 
Budsjettet ser ut til å holde 
 
275 Arnøyhamn barnehage 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
276 Akutten barnehage. 
Ny to-avdelings barnehage i Kulturskolens lokaler. Bemanning øker fra 3,5 stillinger til 7,75 
stillinger. Budsjettet tilføres kr 648 000,- for drift i 5 mnd 2017. 
 
281 SFO Skjervøy 
Barnetallet på SFO ligger for tiden rundt 80. Økte inntekter egenandeler på ca kr 100000,-, 
budsjettet er på kr 850 000 etter regulering. Økte inntekter går til bemanningsøkning med ca 100 
% stilling fra 1/8 pga økt barnetall og økte spes ped ressurser 
 
282 SFO Årviksand 
Budsjettet holder 
 
290 Kulturskolen 
Budsjettet ser ut til å holde 
 
293 Folkehelse  
Budsjettet ser ut til å holde. Regulering kr 29000 fra fond Friskliv. 
 
283 SFO Arnøyhamn 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
294 Voksenopplæringa 
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Aktiviteten ved VO har vokst i takt med elevtallet og det er behov for styrking av 
driftsbudsjettet. Dette vil foreslås i neste BØP.  I denne reguleringa styrkes midler til læremidler 
og vikarer. 
 
 
HELSE OG OMSORG 
 
300. Administrasjonen 

 Det er ellers foretatt noen interne reguleringer. 
 Budsjettet for øvrig ser ut til å holde gjennom året. 

 
310. Helsestasjonen 

 Det er positivt avvik i forhold til fastlønn der 34% er brukt. Dette skyldes vakanse i 1 stilling. 
Ansettelse er gjort men det er ikke startet noen i stillingen enda. Det leies inn helsesøster for å 
dekke opp det akutte behovet. 

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

 Det er foretatt mange interne reguleringer innenfor ansvaret. 
 Over tid har økningen i arbeidsmengde hos helsesekretærene blitt varslet. Det har over flere år 

vært behov for å øke fra 360% til 400%. Det legges derfor inn en økning fra 1. juni med 40%. 
Dette vil også medføre at det vil være behov for kun 1 vikar i sommer fra vikarbyrå. 

 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 105.000,- 
 

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. 908 000 i lønn og kr. 172 000 i pensjon. 

 Det er videre 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.  Det gjøres ingen reguleringer nå, men skal reguleres til høsten innenfor eget 
ansvar. 

 Lønn forebyggende tiltak – Sosialtjenesten har gjennom flere år hatt en bruker der behovet for 
bistand har blitt løst gjennom omsorgslønn og avlastning. Det har vært og er behov for å flytte 
bruker i egen bolig med heldøgns omsorgstilbud. Til nå har ikke dette lykkes. Det er overforbruk 
på denne kontoen som skal reguleres til høsten innenfor eget ansvar. 

 
355. Edruskapsvern 

 Ingen kommentarer. 
 

360. Barnevern  
 Det vil være behov for å regulere ansvaret i løpet av året. Spesielt Fosterhjemslønn, 

advokatutgifter og frivillige hjelpetiltak.  
Budsjettet for barneverntjenesten ser så langt ut til å holde totalt sett.  
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370. Hjemmetjenesten  
 Det er et negativt avvik på fastlønn som skal forsøkes inndekket i løpet av året. 
 Det er gjort en del reguleringer internt på ansvaret.  

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

 Bruk av variabel lønn er for høy for dette ansvaret. Det skyldes vakanser i faste stillinger. Det er 
gjort en mengde tilsettinger i løpet av våren, men mangler fremdeles 2 hele stillinger.   

 Det er videre gjort en god del interne reguleringer uten ekstra behov. 
 For dette ansvaret har det vært nødvendig å gå til det skrittet å leie inn firma for en bruker da vi 

ikke har kapasitet på bemanning eller bolig. Brukeren har krav på heldøgns omsorg noe som 
ikke var budsjettert med.  Tiltaket startet opp 11. mai.  Kostnadene ut året er på kr. 1.875.000. 
Fratrekk refusjon ressurskrevende med kr. 150.000. Denne saken er klaget inn til Fylkesmannen 
av pårørende. 

 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 1.725.000,- 

377. Rus og psykiatritjenesten 
 Overforbruk på variabel lønn som delvis skyldes to som er ute i etterutdanning jf. 

Kompetanseplanens handlingsdel. Kontoene vil tilføres midler på høsten. 
 Noen få interne reguleringer uten ekstrabehov. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 
 Økt utgift med kr. 250.000 på lønn syke vikarer, sees i sammenheng med refusjon sykepenger. 
 Det er jevnt over et overforbruk på variabel lønn på ansvaret. Dette har sammenheng med 

helsetilstanden hos brukerne som har medført ekstra bemanning og større utgifter. 
 Det er gjort en del reguleringer på ansvaret som har medført et merbehov på kr. 94.000. Dette 

dekkes gjennom mindre forbruk på 379 og 390. 
 Det vil bli behov for å tilføre midler senere på året.  

 
379. Aktivitetssenteret 

 En del reguleringer på driftsbudsjettet. 
 Kr. 14.000 i mindre forbruk er med på å medfinansiere økt forbruk på 378. 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 
 Venter med reguleringer på ansvaret til høsten.  

390. NAV 
 Det må reguleres fra lønn i faste stillinger til tjenestekjøp fra Staten på grunn av fordeling av 

lederlønn mellom stat og kommune. Dette gjøres på reguleringen til høsten. 
 En del andre mindre interne reguleringer uten ekstra behov. 
 Kr. 80.000 i mindre forbruk er med på å medfinansiere økt forbruk på 378. 

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. 1.830.000 
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Hovedårsakene til dette er økte utgifter på 375 da vært nødvendig å gå til det skrittet å leie inn 
firma for en bruker da vi ikke har kapasitet på bemanning eller bolig. Brukeren har krav på 
heldøgns omsorg noe som ikke var budsjettert med.  Tiltaket startet opp 11. mai. Denne saken er 
klaget inn til Fylkesmannen av pårørende. 
I tillegg er det svært viktig å øke bemanningen på 320 da det over tid har blitt varslet om økning i 
arbeidsmengde hos helsesekretærene. Det har over flere år vært behov for å øke fra 360% til 400%. Det 
legges derfor inn en økning fra 1. juni med 40%. Dette vil også medføre at det vil være behov for kun 1 
vikar i sommer fra vikarbyrå. 
 
  
Lønn lærlinger er ikke budsjettert, men tas ikke med før til høstens regulering. 
 
 
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  
Inntjeningen på byggesakskontoret er ca. 20% av budsjettert men byggeaktiviteten er størst på sommer 
og høst og en antar at inntjeningen vil bli som forventet. Utover dette ser det ut til at ansvarsområdets 
budsjettet vil gå i balanse.   
 
Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Det skal utføres FKB data-kartlegging igjen i år med en kostnad ca. 70.000,- 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 ansvarsområdets budsjettet skal gå i balanse.   
 
Ansvar 606 Arealplanlegging  
I år skal en igangsette arbeidet med områderegulering/sentrumsplan. Denne planen ser en nødvendighet 
om å spørre om større budsjett til. Reguleringsplan på Arnøya skal utarbeides i samarbeid med 
kystverket, Denne er ikke igangsatt enda da kommunen avventer tilbakemelding fra kystverket. 
Administrasjonen skulle igangsette arbeidet med rullering av reguleringsplanen i bruddet men midlene til 
denne er imidlertid omdisponert. Utfra de planer som en har budsjettdekning for og som skal igangsette 
ser det ut som om at ansvarsområdets budsjett skal gå i balanse.   
  
Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Avdelingen har solgt gravemaskinen og en vil også selge den gamle hjullasteren for så å gå til innkjøp av 
en ny/brukt hjullaster. Ansvarsområdets budsjett ser ut til å gå i balanse.   
 
Ansvar 620 vannverk  
Det er godkjent ramme for innvesteringer i vannledningsnettet, prosjektering er igangsatt. Årsavgiften og 
m2 satsen er nedsatt i år og en vil bruker fjorårets overskudd for å dekke dette inn på årets budsjett.  
 
Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det er godkjent ramme for innvesteringer i avløps/overvann-nettet, prosjektering er igangsatt. Det er 
noen av avløpspumpene som har trøblet, årsaken er trolig at de har gått tett og blokker så ut. Dette kan 
trolig repareres og nyinvesteringer trenges ikke. Ansvarsområdets budsjett ser ut til å gå i balanse.   
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Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt selskap. 
Utenom dette må kommunen drifte lokal avdeling. Ansvarsområdets budsjett ser ut til å gå i balanse.  
 
Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Dieselutslippssaken i havnen er nå sluttført og kommunen fikk full seier. Kommunen har også fått 
etterbetalt ca kr. 2 000 000,- for utlegg de hadde i havnen i forbindelse med dieselutslippet. 
Ansvarsområde har således 2. 000 000 i overskudd.  
 
Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten er blitt interkommunal og det er avsatt midler til dette. Område er selvkost og overskudd 
avsettes til fond.  
 
Ansvar 660 Utleieboliger  
Boligforvalteren har sluttet og vi har søkt etter erstatter for ham. I mellomtiden har vi funnet en annen 
løsning frem til juli i år. Ny boligforvalter forventes ansett innen august måned i år. Da kommunen har 
flere interne prosjekter som tilrettelegging for sivilforsvaret og midlertidig barnehage og kulturskole har 
en vært nøtt il å benytte ansatte ved avdelingen til disse prosjektene. Ansvarsområde har personer inne på 
tiltak slik at vedlikeholdet av boligene holdes på et akseptabelt nivå.  
Det forventes at avdelingen vil leie inn eksterne handverkere for å få ferdigstilt prosjekter på boligsiden. 
Ansvarsområdets budsjett ser ut til å gå i balanse.   
 
Ansvar 670 Kommunale bygg  
En har nedbemannet ansvarsområde med en person som medfører en omdisponering av mannskapet. En 
ser i den sammenheng nødvendighet av å få tilført en ekstra bil da mannskapet har fått utvidet 
arbeidsområdene sine geografisk. Det vil bli laget til en sak til kommunestyrer ang. midler til ny bil.  
Med forsiktig bruk ser det ut til at ansvarsområdets budsjett vil gå i balanse.   
 
Ansvar 671 Park/idrettsanlegg  
Ansvarsområdets budsjett vil gå i balanse.   
 
Ansvar 675 Renhold  
Ansvarsområde har blitt tilført nye arealer uten at det har blitt tilført midler til dette. Dette betyr at 
mannskapet må omdisponeres og renholderen får større geografiske områder de må vake i. dette 
medfører at det må investeres i nye rengjøringsmaskiner og behovet for en bil er til stede. Det vil bli 
laget sak til kommunestyrer for midler til kjøp av rengjøringsutstyr og bil. Med forsiktig bruk ser det ut 
til at ansvarsområdets budsjett vil gå i balanse.  
 
Ansvar 676 Vaskeri  
Med forsiktig bruk ser det ut til at ansvarsområdets budsjett vil gå i balanse.  
 
Ansvar 680 Havneforvaltningen  
Anløpsavgiften er vedtatt å tas bort for en periode, dette betyr at ansvarsområde får ca. kr 500 000 
mindre enn budsjettert, dette dekkes inn ved bruk av ansvarsområdets fond. Ansvarsområde budsjett ser 
da ut til å være i balanse.  
 
Ansvar 681 Skjervøyterminalen  
Så langt ser det ut som at ansvarsområdets budsjett er i balanse.   
 
Ansvar 690 Kommunale veier  
Brøytekontraktene er i år ute på anbud, og en forventer at prisene vil ligge på samme nivå som 
de foregående år. Det vurderes om brøytingen av fortau og strøing på Skjervøy sentrum kan 
gjøres av ansatte ved avdelingen, dette vil bli vurdert når brøytekontraktene er fordelt og avklart. 
Ansvarsområdets budsjett forventes å gå i balanse.   
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Ansvar 900 
Det er vedtatt at Avfallsservice skal betale ut utbytte i år. Det er satt av 3.000.000,- som skal 
deles på alle saks eierkommunene, 500.000,- på hver. 
På grunn av økte investeringer i investeringsbudsjettet legger vi inn kroner 125.000,- til renter 
og avdrag. 
 
 
TOTALT INNMELDTE BEHOV 
 
Sentraladministrasjonen     0,- 
Kultur og undervisning     0,- 
Helse og omsorg   1.830.000,- 
Teknisk   -1.455.000,- 
Finans       -375.000,- 
Sum         0,- 
 
 
 
 
 
 
INNDEKNING 
 
Det er ingenting å dekke inn i årets første økonomirapport. Alt dekkes innenfor etatenes 
budsjetter.  
 
OPPSUMMERING 
I motsetning til tidligere år klarer vi i år å dekke inn alt uten å måtte bruke av lønnsbuffer eller 
disposisjonsfond.  
Refusjonen av utleggene i forbindelse med dieselutslippssaken på ca kroner 2.000.000,- og 
varslet utbytte fra Avfallsservice på kroner 500.000,- gjør at vi klarer å balansere denne 
rapporten uten å måtte be om penger fra hverken disposisjonsfond eller lønnsbuffer. 
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Vedlegg 1

Budsjettskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinneli

g budsjett 

2017 Regnskap 2016

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -58 424 -58 424 -62 595
Ordinært rammetilskudd -131 039 -131 039 -128 600
Eiendomsskatt verk og bruk -1 050 -1 050 -960
Eiendomsskatt annen fast eiendom -7 150 -7 150 -6 427
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -11 792 -11 603 -11 717
Sum frie disponible inntekter -209 455 -209 266 -210 299

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -2 304 -1 804 -2 041
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 522 7 522 7 572
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 10 800 10 675 8 750
Netto finansinntekter/-utgifter 16 018 16 393 14 281

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0
Til ubundne avsetninger 0 0 5 993
Til bundne avsetninger 0 0 5 405
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -3 002
Bruk av ubundne avsetninger -5 068 -5 068 -837
Bruk av bundne avsetninger -2 050 -850 -2 523
Netto avsetninger -7 118 -5 918 5 035

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 825 825 882
Til fordeling drift -199 729 -197 965 -190 101
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 199 729 197 965 188 120
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -1 981

22.05.17 Espen Li
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Budsjettskjema 1B - drift

Tall i 1000 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinneli

g budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 33 384 33 195 23 001
Kultur og undervisning 62 444 62 444 61 257
Helse og omsorg 93 487 90 577 89 423
Prosjekter 120 0 -180
Investering 0 0 0
Teknisk 17 160 18 615 15 825
Finans -6 866 -6 866 -1 206
Netto for Etat 199 729 197 965 188 120

22.05.17 Espen Li
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Budsjettendring 2017 - skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Beløp Beskrivelse

12705 606 301 540 000     Sentrumsplan

17701 651 339 1 995 000-  Refusjon dieselutslipp

10100 320 241 88 000       Lønn i faste stillinger

10900 320 241 17 000       Pensjon

13709 375 254 1 875 000  Div. kjøp fra andre

17000 375 254 150 000-     Refusjon fra staten

19050 900 870 500 000-     Utbytte Avfallsservice

15101 900 870 125 000     Avdrag

SUM -              

Dato og sign: 22.05.17 Espen Li

PS 41/17



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/550 -13 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 22.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/17 Formannskap 31.05.2017 
42/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Investeringsrapport vår 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 2A 
2 Skjema 2B 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 
 
 

Saksopplysninger 
 
505 U-skole/idrettshall 
Brannsikring 600 000,- Mener ramma skal holde. 
100.000,- til skolekjøkkenet er ikke igangsatt enda. 
3.000.000,- til garderobeanlegg og annet er under planlegging. 
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508 Teknisk utstyr kulturhuset 
Ramma skal holde. 
 
510 Flytebrygge 
Blir ikke gjort i år. Regulerer ut kroner 500.000,- 
 
511 Kiilgården 
Her er man godt i rute til å bli ferdig i år. Nå når kulturskolen skal inn i 2. etasje må det brukes 
kroner 300.000,- ekstra på Kiilgården. 
 
  
512 Inngangsparti kulturhuset 
Ikke påbegynt enda. Kan se ut som om ramma blir for liten, men det jobbes med løsning. Får 
komme tilbake til dette i neste rapportering. 
 
514 Skredsikring Arnøyhamn 
Blir ikke prioritert av NVE i år. Reguleres derfor ut av årets investeringsbudsjett.  
 
515 Oppføring av lager 
Tenkt lager ble dyrere enn budsjett og man ber derfor om kroner 150.000,- for å få dette 
gjennomført. 
 
518 Innkjøp av GPS 
GPS er innkjøpt innenfor budsjett. 
 
519 Maskinparken 
Ny lift er levert innenfor budsjett. 
En gammel traktorgraver er solgt og en gammel hjullaster er til salgs. Dette skal erstattes i en 
nyere og bedre hjullaster. 
Renholdstjenesten trenger en bil da de har fått mer arealer og flere forskjellige bygg å vaske. For 
å frakte med seg utstyret de trenger må de ha en bil. Reguleres inn med bruk av lån kroner 
200.000,- 
 
520 Vannverk 
SD-anlegg skal på plass i løpet av året. Kroner 1.150.000,- legges inn med bruk av lån. 
Den store oppgraderingen av vann og avløpsnettet påbegynnes i år dersom alt går som planlagt. 
Kroner 1.950.000,- legges inn med bruk av lån 
 
521 Kloakkanlegg 
SD-anlegg skal på plass i løpet av året. Kroner 1.150.000,- legges inn med bruk av lån. 
Den store oppgraderingen av vann og avløpsnettet påbegynnes i år dersom alt går som planlagt. 
Kroner 4.000.000,- legges inn med bruk av lån. 
 
522 Utfylling Kollagerneset 
Er i rute både budsjett- og tidsmessig. 
 
525 Prestegårdsjorda barnehage 
Utarbeidelse av anbudspapirer starter i slutten av mai. Tvilsom at vi kommer så langt at vi 
trenger hele årets ramme, men vi kommer tilbake til dette i neste rapportering. 
 
560 Ombygging til Sivilforsvaret 
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Ombyggingen av deler av u-skolen til sivilforsvaret er godt i gang og det ventes at ramma på 
kroner 300.000,- skal holde. 
 
562 Kommunale veier 
Opprustingen av veilys er i gang. Skal byttes ut kabel på flere strekker. 
 
563 Kulvert SSveien 55 
Kulverten i Severin Steffensensvei 55 må byttes og det er vedtatt i sak 33/17 at dette skal gjøres 
i 2017. Regulerer inn kroner 500.000,- med bruk av lån. 
 
 
 
564 Lauksletta skole 
Etter branntilsyn har Lauksletta skole fått flere pålegg. Totalkostnad er beregnet til kroner 
220.000,- Vi ser ikke at vi kan prioritere dette prosjektet og skoledelen av bygget blir derfor 
stengt. Nødvendige tiltak for å holde overnattingsdelen åpen vil bli gjort og kostnaden tas over 
driftsbudsjettet.  
 
565 Ombygging Skoleveien 2 
På grunn av økt behov for barnehageplasser er det vedtatt å starte en ny midlertidig barnehage i 
Skoleveien 2. Kulturskolen må da flyttes til Kiilgården. Totalkostnad, inkludert nødvendige 
ombygginger for kulturskolen i Kiilgården blir kroner 2.500.000,- 
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Budsjettskjema 2A - Investering

Tall i 1000 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Regulering

er 2017

Opprinneli

g Budsjett 

2017

Regnskap 

2016

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 47 970 18 400 29 570 31 243
Utlån og forskutteringer 0 0 0 3 130
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 882
Avdrag på lån 0 0 0 5 563
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 740
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 47 670 18 100 29 570 41 558

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -40 371 -14 300 -26 071 -26 931
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -249
Tilskudd til investeringer -4 100 -4 100 0 0
Kompensasjon merverdiavgift -3 499 0 -3 499 -2 678
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 -7 649
Andre inntekter 0 0 0 -18
Sum ekstern finansiering -47 670 -18 100 -29 570 -37 525

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -882
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 0 0 0 -3 151
Sum finansiering -47 670 -18 100 -29 570 -41 558

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

22.05.17 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i hele 1000

Oppr. 

budsj. 2017

Regulering

er 2017

Regulert 

budsjett 

2017

Til investeringer anleggsmidler 29 570 9 500 39 070

Fordelt slik:

Ny GPS 300 300
U-skole 3 700 0 3 700
Lift 320 0 320
Vannverk 2 000 5 600 7 600
Kloakkanlegg 2 700 5 150 7 850
Flytebrygge 500 -500 0
Lagerbygg 600 150 750
Bil renhold 0 200 200
Inngangsparti kulturhuset 350 0 350
Teknisk utstyr kulturhuset 600 0 600
Kiilgården 600 0 600
Kommunale veier 400 0 400
Skredsikring Arnøyhamn 2 500 -2 500 0
Ny barnehage 15 000 0 15 000
Kulvert 0 500 500
Ombygging Skoleveien 2 til bhg. 0 2 500 2 500
Ombygging u-skolen til sivilforsvaret 0 300 300
Kollagerneset 0 7 000 7 000
Sum fordelt 29 570 18 400 47 970

22.05.2017 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/196 -4 

Arkiv: G00 

Saksbehandler:  Tommy Arne Hansen 

 Dato:                 02.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Tildelingskriterier helse- og omsorgstjenester Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
   
 Henvisninger til lovverk og veiledere fremkommer i kap 2 i vedlegg 1.  
 
 Vedlegg: 
Tildelingskriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester 
Høringsbrev 
Høringssvar Skjervøy eldreråd 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre tar vedlagte dokument, “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester” i 
Skjervøy kommune til orientering  
 

 

Saksopplysninger 
Vedlagte dokument “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester”, Skjervøy kommune, er 
utarbeidet i et samarbeid og dialog mellom virksomhetslederne i pleie- og omsorgstjenesten og helse- og 
omsorgssjefen.  
Dokumentet er en presisering av hvordan Skjervøy kommune ønsker å tilby sine tjenester innen pleie- og 
omsorg til våre innbyggere. Målet med dette dokumentet er å skape en best mulig felles forståelse for 
nivået på tjenesteytingen på bakgrunn av myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger og politiske 
prioriteringer. Det skal også gi innbyggerne i kommunen informasjon om hva de kan forvente seg av de 
kommunale tjenestene. Beskrivelsene omfatter blant annet:  
 

 Lovgrunnlag for tjenesten  
 Målsetting med tjenesten 
 Hvilke tjenester Skjervøy kommune tilbyr  
 Hva den enkelte tjenestemottaker kan forvente  
 Hva tjenesten forventer av mottaker  
 Opplysninger om søknad, saksgang og saksbehandlingen  
 Andre praktiske opplysninger  

PS 43/17



 Beskrivelse av “omsorgstrapp”  
 
Dokumentet har vært ute på høring hos Skjervøy eldreråd, Skjervøy ungdomsråd, LHL Skjervøy, Mental 
helse Skjervøy og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Skjervøy. 
 
Det er kommet høringsinnspill fra Skjervøy eldreråd. Det er ingen merknader til innholdet i dokumentet, 
men for mange forkortelser og engelske ord. 

Vurdering 
De overordnede målene for helse og omsorgstjenester, er å sikre nødvendige tjenester til hele 
befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av diagnose, bosted i kommune, inntekt, 
kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.  
Målet er å skape et variert og fleksibelt tilbud som kan ivareta hensynet til befolkningens endrede behov 
og krav, og som sikrer kvalitativt gode tjenester for alle pasient- og brukergrupper. I forhold til dette vil 
beskrivelsene som fremkommer i et endelig vedtatt dokument være et viktig bidrag til en kvalitetssikring 
av at bruker får det tjenestetilbud som er best mulig tilpasset behovet og som vedkommende kan ha krav 
på. Gjennom dette tiltaket oppnår en å legge til rette for god kommunikasjon om hvilke forventninger 
brukere og pårørende kan ha til de kommunale tjenestene innen helse og omsorg. Samsvar mellom 
forventninger og opplevelser er viktig i forhold til brukertilfredshet og omdømme.  
En ytterlig profesjonalisering av forvaltning og saksbehandling i forbindelse med tildeling av tjenester vil 
gi en mer forutsigbar og bedre utnyttelse av de ressurser som disponeres innen helse- og 
omsorgssektoren. Et godt og forutsigbart tjenestetilbud til befolkningen vil bidra til økt trygghet slik at 
man kan opprettholde eller vedlikeholde egen helse og dermed mestre eget liv på best mulig måte. 
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1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester i Skjervøy 
kommune 
 
Dette dokumentet er en presisering av hvordan Skjervøy kommune ønsker å tilby sine tjenester innen pleie- og 
omsorg til våre innbyggere. Vårt mål er å skape en best mulig felles forståelse for nivået på tjenesteytingen på 
bakgrunn av myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger og politiske prioriteringer.  
 
Det er kommunene, som gjennom desentralisering og utvikling av lokalt selvstyre, har fått en viktig rolle i fordeling 
av helse- og omsorgstjenester. Kommunene har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringsarbeidet og for at 
tilbudet organiseres på en helhetlig måte. Kommunene har et planleggings- og driftsansvar, et økonomisk ansvar for 
tjenestene og et arbeidsgiveransvar for de som jobber i tjenestene.  
 
I henhold til internkontrollforskriften må kommunene sørge for systematiske tiltak som sikrer at virksomhetenes 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og 
omsorgstjenestelovgivningen.  
 
Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-1 i 1. og 2. ledd fastslår kommunens ansvar: «Kommunen skal sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar 
omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne». 
 
Lovens formål i § 1-1 er særlig å:  

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,  

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge 
sosiale problemer,  

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i 
fellesskap med andre,  

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset 
den enkeltes behov,  

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet   

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.  

Kommunens «sørge for – ansvar» etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jamfør § 3-1 
3. ledd» 
 
Tjenestemottakere som har et særskilt behov for at helse- og omsorgstjenestene samhandler, har det til felles; at de 
har et behandlings- og omsorgsbehov som ikke en tjeneste kan tilfredsstille alene. Det er viktig at tjenestene er 
samordnet ved at de er, individuelt tilpasset, helhetlige, koordinerte og sammenhengende. Et av de mest sentrale 
punktene i samhandlingsreformen er at de ulike delene av helse- og omsorgstjenestene skal ivareta pasientenes behov 
for koordinerte tjenester. Det forutsettes god kommunikasjon og samhandling mellom de ulike tjenestene. Det et mål 
at tjenestemottakerne møter en helhetlig helse- og omsorgstjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og 
med helhetlige tiltakskjeder.  
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1.1 Grunnleggende prinsipp 

 All tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og føre til at brukeren opprettholder eller 
gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. 

 Skjervøy kommune skal tilrettelegge tjenester slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig med unntak av 
de begrensninger som eventuelt fremkommer i kapittel 9. 

 Skjervøy kommune skal ha fleksible, trygge og tilstrekkelige tjenester med stor grad av brukermedvirkning. 
 Våre tjenesteytere skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, 

likeverd og deltagelse for våre tjenestemottagere. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.2Målsetting 
 Sikre søker en tverrfaglig og individuell vurdering av alle typer pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester. 
 Tildele rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig mengde, for å bygge opp om den enkeltes egne ressurser og 

mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor hjemmet.  
 Brukere skal få bo lengst mulig i egen bolig. 
 Utføre tjenester med god kvalitet. 
 Utnytte ressursene på en god og effektiv måte.  
 Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå. 

 
Hvilken tjeneste som skal tilbys og i hvilken mengde, besluttes etter at det er vurdert om vilkårene for å få tjeneste(r) 
etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt. 
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Omsorgstrappa (Beon-prinsippet) 
De førende prinsipper kan synliggjøres gjennom omsorgstrappa: 
Brukere kan motta flere trinn av trappa samtidig, og mottar en kombinasjon av tjenester. Andre tjenestetilbud vil 
inngå i ulike nivåer i trappa, eksempelvis ergoterapi, fysioterapi, rus/psykiatri og avlastning. 
Omsorgstrappa illustrerer de ulike tjenestenivåer og BEON- prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå). Hensikten 
er å tildele tjenester ut fra det hjelpebehov den enkelte har, men på så lavt trappetrinn som mulig for å bygge opp om 
og ha fokus på ens egne ressurser og derved bidra til størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet. Nederst i 
trappa ligger eks lavterskeltilbud, dagsenter, trygghetsalarm etc. Øverst finner vi heldøgnsbemannede tilbud med 
sykehjem som den mest ressurskrevende tjenesten. 
Ingen tjenester kan i prinsippet utelukkes på noe nivå. Det kan f. eks tildeles både hjemmehjelp og støttekontakt i 
heldøgns bemannet bolig. 
 
 
1.3 Tjenester Skjervøy kommune tilbyr 
Skjervøy kommune tilbyr tjenester til alle pasient- og brukergrupper herunder. 

 Trygghetsalarm 
 Matombringing 
 TT-kort (fylkeskommunalt tilbud som administreres av kommunen) 
 Praktisk bistand, hjemmehjelp 
 Støttekontakt 
 Brukerstyrt personlig assistanse 
 Helsetjenester i hjemmet 
 Dagtilbud / aktivitetssenter 
 Omsorgsbolig   
 Avlastningstiltak  
 Omsorgslønn (er en ytelse) 
 Korttidsopphold i institusjon (kortidssats inntil 60 døgn pr kalenderår, over 60 døgn vederlags beregnes) 
 Langtidsopphold i institusjon, vederlags beregnes 
 Ø-hjelp-opphold 
 Tilbud om demensutredning 

 
1.4 Søknad 
Søker må være tjenestemottaker. Dersom en annen person skriver søknaden for å hjelpe søker/ tjenestemottaker skal 
årsaken til dette beskrives i søknaden, og sørge for at eventuelle nødvendige fullmakter innhentes, (se pkt1.5) 
Dersom det er mulig, skal «den det søkes for» selv uttale seg om sitt tjenestebehov. Det søkes skriftlig på 
kommunens søknadsskjema. 
 
Det kan søkes elektronisk, søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside eller på søknadskjema som fås ved 
henvendelse til hver enkelt virksomhet. 

PS 43/17



Vedtatt 

Side 9 av 46 

 
1.4.1 Samtykke  
Det skal foreligge informert samtykke fra søker, eller innhentet samtykke fra pårørende eller hjelpeverge der søker 
selv ikke er i stand til å gi informert samtykke på grunn av sin helsetilstand. Dersom pasienten ikke har 
samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. Søkers / 
tjenestemottagers samtykkekompetanse skal dokumenteres dersom tjenestemottaker vurderes til ikke 
samtykkekompetent. (Lov om pasient- og brukerrettigheter kap.4). 
 

1.4.2 Utredning 
Når søknad er mottatt vil tjenesten, i de tilfeller det er nødvendig, ta kontakt med søker for å avtale hjemmebesøk 
eller samtale pr telefon eller på kontoret. Det er nødvendig med en kartlegging og IPLOS registrering sammen med 
søker for å avklare søkers egne ressurser i forhold til behov for hjelp (se beskrivelse s.10 - 11). Eventuelle 
medisinske opplysninger fra lege/sykehus må foreligge før saken kan behandles. Ved 
vederlagsberegning/egenbetaling skal opplysninger om økonomi dokumenteres i tilstrekkelig grad.  
 
IPLOS - individbasert pleie og omsorgsstatistikk, anvendes også ved kartlegging ved tildeling av 
tjenester/saksbehandling. 
 
IPLOS er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker eller mottar 
nærmere definerte kommunale helse- og sosialtjenester og hvilke tjenester som ytes. 
Formål (jf forskrift § 1-3) 

• IPLOS-registerets formål er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottatt 
eller mottar pleie- og omsorgstjenester for og: 

• Gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial og 
helsetjenesten og sosial og helseforvaltningen. 

• Gi grunnlag for forskning. 
• Opplysninger i IPLOS-registeret kan foruten formålene nevnt foran, behandles og brukes til utarbeidelse av 

nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk. 
• IPLOS ble obligatorisk i alle landets kommuner 1.mars 2006 
• IPLOS er utviklet for at helsemyndighetene nasjonalt, regionalt og lokalt: 
• Kan utvikle tjenestene på grunnlag av kunnskap om søkers/tjenestemottakers bistandsbehov. 
• Skal kunne følge med på utviklingen innenfor helse og sosialsektoren. 

 
Målet med IPLOS er å bidra til: 

• Systematisk kunnskap og statistikk til kommunene og sentrale myndigheter. 
• Kvalitetsutvikling av tjenesten. 
• God ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester. 
• For å kunne gi tilrettelagte tjenester som kan imøtekomme tjenestemottakers behov trenger vi god kunnskap 

om bistandsbehovet. 
 
I kriterier for tildeling av tjenester vektlegges det ulike variabler som gir opplysninger om søkers/tjenestemottakers 
behov for bistand ut i fra grad av funksjonsnedsettelse: 
 
1 Alminnelig husarbeid 7 Spise 13 Beslutninger i dagliglivet 
2 Skaffe seg varer og tjenester 8 Bevege seg innendørs 14 Sosial deltakelse 
3 Personlig hygiene 9 Bevege seg utendørs 15 Styre atferd 
4 På og avkledning 10 Ivareta egen helse 16 Syn 
5 Toalett 11 Hukommelse 17 Hørsel 
6 Lage mat 12 Kommunikasjon 18 Ivareta egen økonomi 
 
IPLOS-score 
Ved vurderingsbesøk skal det kartlegges IPLOS-score og dette gjøres ved å gå igjennom hver variabel i IPLOS og 
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sammen med søker og/ eller pårørende finne frem til hvilke variabler som er relevante og gi en score fra 1-5 på de 
variablene som må vurderes. Tabellen under er veiledende for hva slags score man skal gi på hver enkelt variabel. 
Tabellen under viser at det først ved en score på tre er behov for personbistand ut i fra grad av funksjonssvikt. I 
tillegg til denne kartleggingen må det alltid også inn en faglig vurdering for å få en totalvurdering av situasjonen.  
 
1 Utgjør ingen problem for søker / tjenestemottaker 
2 Ikke behov for bistand / assistanse.  

Utfører klarer selv, (evnt med hjelpemidler), men har utfordringer 
eller endret standard.  Endret standard vil si hvordan 
enkeltindividet utfører / klarer aktivitet i forhold til tidligere. 

 
Ikke behov for personbistand 

3 Middels behov for bistand / assistanse. 
Utfører / klarer deler av aktiviteten selv, men trenger 
personbistand til andre deler av aktiviteten. Bistandsyter kan evnt 
gå til og fra 

4 Store behov for bistand / assistanse. 
Utfører / klarer deler selv, men med bistandsyter til stede hele 
tiden. 
Bistandsyter er til stede for assistanse, tilrettelegging, veiledning 

5 Fullt bistands- / assistansebehov. 
Behov for personbistand til alle aktiviteter 

 
 
 
Behov for personbistand tilpasset 
ut i fra grad av funksjonssvikt 

9 Ikke relevant 
Opplysningene er ikke relevant for å kartlegge ressurser og 
vurdere behov for personbistand.  Det foreligger ikke behov på 
registreringstidspunktet 

 
Ikke relevant 

 
IPLOS – opplysninger skal ikke anvendes ved barnevernstjenester, helsestasjons-/skoletjenester, PP- tjenesten, 
legetjeneste, psykologtjenester og annen behandling, terapeutisk vurdering, økonomisk veiledning/bistand, fysio- og 
ergoterapitjenester (inkl. tilpasning av hjelpemidler) når det ikke er et ledd i habilitering eller rehabilitering. 
Opplysningene anvendes heller ikke ved lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud, der personer gjøres oppmerksom 
på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler og / eller det ikke fattes vedtak om tjenesten 
 
Alle søknader om tjenester behandles av virksomhetsleder i den virksomheten det søkes tjenester fra. 
Institusjonsplasser og omsorgsboliger blir tildelt av et inntaksteam som består av virksomhetsleder for helsesenteret, 
virksomhetsleder av hjemmebasert omsorg og kommunelege. 
 

1.4.3 Svar på søknad 
Søker vil få tilsendt skriftlig svar på sin søknad, med vedtak om tildelt tjeneste(r) som er tildelt, eller eventuelt 
avslag. I brevet er det også opplysninger om klageadgang.  
 

1.4.4 Klage 
Alle enkeltvedtak med tjenestetype og omfang kan påklages innen 4 uker, som er klagefristen. Dersom det er behov 
for hjelp til å skrive klagen kan saksbehandler / tjenesteyter bistå med dette. Klagen sendes til den virksomheten som 
har fattet vedtaket.  Om vedtaket opprettholdes uten endring av kommunen, oversendes klagen til Fylkesmannen for 
endelig vurdering og avgjørelse. 
 
Annen klage/tilbakemelding: 
Klage på tjenesteutførelse, kvalitet eller helsepersonell skal gå til virksomhetsleder for tjenesten. 
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1.5 Prinsipp for saksbehandling 
Saksbehandling av søknader innen pleie- og omsorgstjenester utføres i tråd med: 

 Forvaltningsloven,  
 helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter, 
 pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter, 
 veileder fra Helsedirektoratet «IS-2442 – Veiledning for saksbehandling (tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6, 3-6 og 3-8) 
  og dette dokument «Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester».  

 
Behovene til søker kartlegges, og dersom det vurderes at søker har rettskrav på helse- og omsorgstjenester, skal 
tjenestene som tilbys være faglig forsvarlig. Avgjørelse om tildeling av pleie- og omsorgstjenester regnes som et 
enkeltvedtak, slik at forvaltningslovens regler kommer til anvendelse.  
 
Med enkeltvedtak menes en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. 
Forvaltningsloven § 2 b. Intern saksgang og rutiner for saksbehandling blir beskrevet i egne dokument i kommunens 
kvalitetsstyringssystem, KF Kommuneforlaget. Avvik på rutinene meldes i samme system.  
 
Disse tildelingskriteriene revideres og godkjennes av Skjervøy kommunestyre årlig, eventuelt ved behov.   
 

 Ved mottatt henvendelse skal søknaden registreres og det skal kartlegges/avklares innen rimelig tid og senest 
innen 4 uker hvilke tjenester som er aktuelle i forhold til behov. Tjenesten har veiledningsplikt om 
tjenestetilbudet. 

 Når tjenestebehovet skal kartlegges/vurderes tas det utgangspunkt i søkerens egne ressurser, herunder også 
hjelp fra pårørende. 

  IPLOS informasjonsbrosjyre skal gis til alle søkere. Dersom søker har behov for det gjennomgås innholdet 
med søker.  

 Det blir foretatt IPLOS- kartlegging som beskriver ressurser og bistandsbehov til den som søker eller mottar 
omsorgstjenester. Dette er en minimumskartlegging.  

 Søker / tjenestemottager får tjenester vurdert ut ifra lovverk, tverrfaglig individuell vurdering etter vedtatte 
«Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester» (dette dokument). 

 Det blir lagt vekt på brukermedvirkning i samarbeid med tjenesteyter og pårørende for å komme frem til 
korrekt tjenestenivå og tilrettelegging av tjenestene.  

 Det blir deretter foretatt en vurdering av søker/ tjenestemottager sitt behov for helsehjelp. 

 Det er ikke krav til enkeltvedtak for tjenester som antas å vare mindre enn 14 dager. Det blir i de tilfeller 
fattet en «avgjørelse» om tjeneste. IPLOS skal likevel registreres og dokumenteres. 

 All datainnsamling dokumenteres og tas med i vurderingen av tjenestebehov/tjenestetilbud. 

 Søker / tjenestemottager skal i møte med Skjervøy kommune, få god service der vi er tilgjengelige, 
imøtekommende og gir god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter. 

 Saksbehandlingen følger Forvaltningsloven. 

 Søknader og personlige opplysninger behandles konfidensielt, og taushetsplikten overholdes. 
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 Tjenesten tar kontakt med søker for å avtale kartleggingsbesøk. Vanligvis blir dette gjort ved hjemmebesøk 
eller ved besøk der søker befinner seg. Dersom søker bor i annen kommune blir det innhentet opplysninger 
fra bostedskommunen. 

 Ved behov for nødvendig helsehjelp etter sykehusinnleggelse eller akutt behov for nødvendig helsehjelp uten 
forutgående sykehusinnleggelse, vil tjenesten sammen med tjenesteutfører komme fram til tiltak som skal 
settes i verk. Dersom behovet forventes å vare lenger enn 2 uker skrives vedtak på tildeling av tjenester i 
etterkant, jfr. HOL § 11. 

 Søker / tjenestemottager som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell 
plan og koordinator, jfr. HOL §§ 7-1 og 7-2. 

 Vedtak om tjenester blir fortløpende evaluert av tjenesteyter og ved endring av behov kan det fattes 
endringsvedtak av virksomhetsleder som iverksetter kartlegging av behov. 

 Tjenester som ytes i hjemmet settes til «midlertidig opphør» ved sykehus- og institusjonsopphold eller annet 
fravær. Ved langtidsopphold i institusjon opphører tjenester som er gitt i hjemmet. 

 Alle vedtak skal evalueres fortløpende men likevel rutinemessig ha en evaluerings måned og årstall. 

 
 
1.6 Hva kan forventes fra Skjervøy kommune   
Dette er felles for alle tjenestene. Mer utfyllende forventninger er omtalt under hvert enkelt tjenestetilbud. 

 Taushetsplikten blir overholdt. 
 Møter brukeren med respekt og vennlighet. 
 Kartlegging av det helhetlige hjelpebehovet sammen med søker / tjenestemottager og eventuelt pårørende. 
 Tildelingskontoret behandler søknaden i samarbeid med annet helsepersonell, og tiltaksteamet fatter vedtak 

om tildeling av tjenester. Tiltaksteamets medlemmer; lege, leder av sykehjemmet, leder av hjemmetjenesten 
og leder for PU-tjenesten. 

 Skriftlig vedtak på søkt tjeneste(r) jamfør punkt 3.4 i Veileder for saksbehandling IS-2442 fra 
Helsedirektoratet utgitt 2/2016. 

 Tjenester utføres i tråd med vedtak. 
 De tjenestene som ytes, skal være faglig forsvarlige og tilstrekkelige for å dekke grunnleggende behov. 
 Eventuelle klager blir tatt på alvor. 
 Tilbakemeldinger fra bruker/pårørende dokumenteres av de som motter tilbakemeldingen i pasientens 

journal. 
 Tjenestetilbudet blir revurdert ved endring av behov/funkjsonsnivå. 
 Gir relevant informasjon om tjenester innen pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenesten i Skjervøy kommune. 

 
1.7 Hva forventes fra søker / tjenestemottager 
Dette er felles for alle tjenestene. Mer utfyllende forventninger er omtalt under hvert enkelt tjenestetilbud.  

 Fremskaffer nødvendige opplysninger og / eller fullmakt til innhenting av opplysninger som er relevante for 
tildeling og utførelsen av tjenester. 

 Gjør seg kjent med innhold i vedtaket. 
 Er det husdyr i hjemmet, skal det sørges for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteyter. 
 Om det røykes i hjemmet, skal det sørges for god utlufting før ansatte kommer. 
 Gir beskjed til tjenesteyter ved endring av behov, og skrive ny søknad/henvendelse til virksomheten. 
 At tjenesteytere ikke kontaktes på fritiden.  
 At du melder fra til saksbehandler, tjenesteyter eller leder for tjenesteytende enhet dersom du er misfornøyd 

med noe, har behov for informasjon, råd, rettledning eller eventuelt klage. 
 Tilrettelegger evt. Tar initiativ til/tar imot hjelp til utbedring av bolig. 
 Tilgjengelighet til bopel, at vei brøytes/strøs vinterstid. 
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2 Viktigste lovgrunnlag for de kommunale tjenester 
 
Følgende lovverk danner rammen for de kommunale tjenestene: 

 Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-1 (Khol).  
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven (Fvl.)).  
 Lov om bruker- og pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven (Pasrl.)). 
 Psykisk helsevernlov med forskrifter 
 Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven (Hlspl.)). 
 Lov om folkehelsearbeid. 
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
 Forskrift om en verdig eldreomsorg 
 Forskrift om IPLOS-registeret 
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 Veileder IS-2442 (2016) Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven  
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3 Trygghetsalarm  
 
3.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. Vurderes trygghetsalarm som en nødvendig 
tjeneste, gis det vedtak på innvilgelse som en del av praktisk bistand, med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 punkt 6, bokstav b.  
 
3.2 Egenbetaling 
Det betales en månedlig egenandel for å inneha trygghetsalarm, men det betales ikke egenandel ved utrykking til 
bruker, som følge av utløst alarm, jamfør Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8. 
 
3.3 Målsetting 
Trygghetsalarm skal være ett bidrag til at innbyggere kan bo hjemme eller i omsorgsbolig så lenge som mulig. 
Trygghetsalarm skal bidra til økt trygghet i livssituasjonen. I en akuttsituasjon skal bruker ved hjelp av 
trygghetsalarm ha mulighet til å tilkalle hjelp. 
 
3.4 Kriterier for tildeling 

 Det må foreligge underskrevet søknad. 
 Bruker må ha egen fasttelefon, eller mobiltelefon. 
 Bruker må kunne forstå trygghetsalarmens funksjon. 
 Enslige prioriteres, men for søkere i en familiesituasjon skal familiens totalsituasjon vektlegges. 
 Bruker har redusert bevegelighet med fare for fallulykker. 
 Bruker føler stor grad av utrygghet. 
 Bruker har kronisk sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon/mobiltelefon. 
 Bruker har alvorlig sykdom hvor behovet for faglig bistand fra helsepersonell / øyeblikkelig hjelpebehov kan 

oppstå. 
 Bruker har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol og lignende) som kan svikte, og som kan føre til behov for 

hjelp utenfor rekkevidde av vanlig telefon/mobiltelefon. 
 
3.5 Betingelser for leie av trygghetsalarm 

 Brukere av trygghetsalarm er koblet mot Skjervøy helsesenter sykestua, som videreformidler alarmen til rette 
instans eller selv rykker ut.  

 Bruker må betale månedsleie for trygghetsalarm. 
 Vedlikehold og reparasjoner som følge av vanlig bruk dekkes gjennom månedsleien. 
 Bruker må selv betale skade som skyldes uaktsomhet. 
 Skjervøy kommune forbeholder seg retten til å inndra trygghetsalarmer som ikke brukes i tråd med tildeling. 
 Bruker sørger for fremkommelig vei til bostedet. 

 
 
3.6 Kvalitetskrav til tjenesten trygghetsalarm 

 Mulighet for å tilkalle hjelp 24 timer i døgnet. 
 Bruker gis opplæring i bruk av alarmen. 
 Når brukeren har behov for hjelp, skal denne være på plass så raskt som mulig. 
 Det gjennomføres månedlig sjekk på signaloverføring. 

 
3.7 Dette kan bruker forvente av tjenesteyter 

 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 Opplæring i bruk av alarmen. 
 Telefonisk kontakt eller bistand fra helsepersonell ved utløst alarm. 
 Test av alarm i henhold til rutine. 
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3.8 Hva forventes fra bruker 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Alarmen benyttes når uventede situasjoner oppstår. 
 Alarmen bæres på hele døgnet. 
 Bruker varsler vaktsentral ved lengre fravær. 
 Alarmen behandles forsvarlig. 
 Samtykke til at nøkkelboks blir montert på utsiden av huset for innlåsing av husnøkkel.  
 Trygghetsalarmen brukes kun i akutte tilfeller 
 Utenfor tettstedet må bruker gjøre avtaler med nabo eller familie slik at de kan være kontaktpersoner ved 

mottak av alarmer. 
 
3.9 Praktiske opplysninger 

 Det kan være venteliste på tildeling av tjenesten. 
 Det betales leie for alarmen. Leien fastsettes årlig av kommunestyret.  
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4 Middagsombringing 
 
4.1 Lovgrunnlag 
Tjenesten vurderes etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 b. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. 
Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis som en del av praktisk bistand med 
hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b. Dersom tjenesten ytes for å dekke et 
hjelpebehov, vil beregning av egenandel omfattes av utgiftskjerming jfr. forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester § 10. 
 
4.2 Målsetting 
Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få kjøpt 
middag som produseres på sykehjemmet og få maten tilkjørt. Tilbudet består av middag ½ eller en hel porsjon som 
bringes hver dag. Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som av ulike 
årsaker ikke er i stand til å dekke dette behovet fult ut selv, og derav forebygge feil- / underernæring og sykdom. 
 
4.3 Kriterier for tildeling 

 Det må foreligge søknad fra bruker. 
 Bruker må oppholde seg i kommunen. 
 Hjemmeboende med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikke er i stand til å ivareta sitt 

ernæringsbehov og har behov for spesial/diett kost og er i fare for underernæring. 
 Spesialkost blir levert i svært spesielle tilfeller, dersom det foreligger medisinske årsaker til det. Dette kan 

medføre økning i pris. 
 All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 

tverrfaglig vurdering. 
 For de som ikke fyller kriteriene oppfordres til å kjøpe ferdig middag som f.eks Fjordland. 

 
4.4 Tjenestens innhold 

 Maten produseres og pakkes ved kjøkkenet ved Helsesenteret, og blir kjørt ut til bruker etter vedtak. 
 Du leveres varm mat.  
 Matombringing kan gis inntil 7 dager i uken hvis behovet tilsier det.  
 Utleveringen starter kl. 13.00 i ukedagene og 13.15 i helgene.  
 Maten skal være av god ernæringsmessig kvalitet.  
 Middagen leveres fra det kommunale kjøkkenet ved Helsesenteret.  
 Dersom du er innvilget dagopphold ved Sykestua og sykehjemmet får du levert maten ved Helsesenteret. 

4.5 Hva kan bruker forvente av tjenesteyter 
 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 Tilbudet leveres i henhold til vedtak. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 

4.6 Hva forventes fra bruker 
 Det må søkes om tjenesten.  
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Avbestilling må skje senest 2 dager før levering, ellers kreves betaling. 
 Bruker må være tilstede ved levering eller sørge for at noen tar imot maten.  

 
4.7 Praktiske opplysninger 

 Pris per porsjon vedtas årlig av kommunestyret. 
 Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned. 
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5 Transporttjenesten for bevegelseshemmede TT-kort 
 
5.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Troms Fylkeskommune. 
 
5.2 Målsetting 
Motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for bevegelseshemmede. I hht Reglement for bruk av TT-ordningen i 
Troms er ordningen et transporttilbud til personer bosatt i Troms, som på grunn av forflytningshemming har store 
vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig 
forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 
Bruker får tilsendt et elektronisk kort, samt brev om hvor stort beløp som er satt inn på kortet.. Dette kortet brukes 
som betalingskort. 
Brukar må i tillegg betale en egenandel av transportkostnadene. Alle godkjente brukere kan ha med seg en ledsager 
gratis dersom bruker ikke kan reise alene. 
 
TT – ordningen er ment til ”frie” reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. 
 
TT-ordningen skal ikke benyttes til: 

 TT-kortet kan ikke benyttes som betaling for egenandel på pasienttransport eller til reiser som dekkes av 
folketrygden. 

 Skyss i forbindelse med godkjente attføringsopplegg 
 Skyss til medisinske undersøkelser /behandling 
 Transport til avlastningsopphold/institusjoner 
 Skoleskyss 
 Arbeidsreise 

           Kilde: Troms fylkeskommune 
 
5.3 Kriterier for brukergodkjenning 
Søker har bostedsadresse i kommunen. 
Søkere kan godkjennes ut fra varig fysisk eller psykisk forflytningshemning. Med varig menes minimum to år. Det 
skal være en direkte sammenheng mellom den varige forflytningshemningen og den manglende evnen til å benytte 
seg av det ordinære kollektivtilbudet.  
Søkere må ha et individuelt transportbehov, og være i stand til å benytte seg av transporttilbudet.  
 
Følgende forflytningshemning kan gi grunnlag for godkjenning, når andre forutsetninger er oppfylt:  
a) Blinde og sterkt svaksynte.  
b) Personer som er helt avhengig av rullestol.  
c) Andre sterkt forflytningshemmede brukere, etter særlig vurdering. 

 
Godkjenning kan gis for 2 år eller varig 
Godkjenningen kan bli opphevet dersom en TT – bruker ikke lenger fyller godkjenningskriteriene  
Personer som er godkjent som TT-brukere, men som ikke benytter seg av ordningen over tid, kan trekkes ut av 
ordningen.  
 
5.4 Kriterier som ikke er grunnlag for godkjenning  

 Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.  
 Naturlig alderdomssvekkelse er ikke alene grunn for å bli godkjent som bruker.  
 Tidsbegrenset forflytningshemning, herunder også kronisk forflytningshemning som knyttes til kun deler av 

året, er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.  
 TT – ordningen er en individuell ordning, og brukerrettighet kan ikke tildeles en institusjon. Beboere på 

institusjoner kan godkjennes på individuelt grunnlag dersom sterke faglige argumenter tilsier det og de for 
øvrig tilfredsstiller kriteriene.  

 Personer under 10 år kan ikke godkjennes som TT – bruker.  
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 Søker disponerer egen bil 
 En annen i husstanden er TT-bruker. 

 
5.5 Hva kan forventes av tjenesteyter 

 Skjervøy kommune behandler søknaden ut i fra retningslinjer fra Troms fylkeskommune. 
 Skriftlig vedtak og retningslinjer fra Troms fylkeskommune utsendes. 
 Inntaksteamet oversender behandlede søknader til Troms fylkeskommune. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 
5.6 Våre forventninger til brukerne 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gir oss nødvendige opplysninger i hht. søknad. 
 Gjør seg kjent med innholdet i retningslinjene. 

 
5.7 Praktiske opplysninger 

 Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune tildeles et visst antall hjemler. 
 Retningslinjene er vedtatt av Troms fylkeskommune, mens saksbehandler/inntaksteamet behandler alle 

søknader i hht. disse. 
 TT-kort utstedes av Rogaland Taxi. 
 Når disse er utdelt vil det ikke være mulig med ytterligere tildeling før det blir en ledig hjemmel.  
 Nye søkere kan dermed være kvalifisert ut fra retningslinjene, men likevel ikke få tilbudet. 

 
5.8 Klage 
Klager på vedtak rettes til kommunen, og behandles som klage på enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 28.  
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6 Personlig assistanse - praktisk bistand, opplæring og støttekontakt  
 

6.1 Lovgrunnlag 
Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt er hjemlet i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b.  
 
6.2 Målsetting 

 Tjenesten skal sørge for at det totale omsorgsbehovet blir dekket slik at vedkommende i størst mulig grad 
kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. 

 
6.3 Kriterier for tildeling 

 Søker har psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger. Det skal foreligge eventuelle 
helseopplysninger som tilsier at søker ikke kan ivareta egenomsorg eller er helt avhengig av praktisk eller 
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.  

 
6.4 Tjenestenes innhold 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  
 
Praktisk bistand; er støtte og hjelp i daglige gjøremål 
 
Opplæring; er å bli lært opp i daglige gjøremål, slik at tjenestemottaker kan bli i bedre stand til å mestre oppgavene 
selv. Opplærling omhandler også kunnskap om egen sykdom, medisinering og mestring. Opplæring etter 
bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler 

 Opplæring i dagliglivets gjøremål 
 Pasientopplæring 

 
Dagliglivets gjøremål – ADL; kan defineres som aktiviteter vi til daglig utfører. Eksempler på dette er av- og 
påkledning, matlaging, spising, holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene. 
Dagliglivets gjøremål kan også betegnes som ADL (activities of daily living). 
Graden av evne til å utføre dagliglivets gjøremål kan brukes til å måle funksjonsgraden til en person. Slike målinger 
kan være nyttig når man skal vurdere hvilke pleie- og omsorgstjenester personen eventuelt trenger. 
 
Nødvendig renhold: 
 Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørk, gulvvask, støvsuging og vask av bad/WC 
 Bistand til oppvask av kjøkkenutstyr 
 Bistand til innvendig vask av kjøleskap og mikrobølgeovn ved behov 
 Bistand til vask av klær i vaskemaskin 
 Sengetøyskift 
 For rengjøring, klesvask og sengetøyskift er minstestandard utmåling i tid 1,5 time hver 4. uke. I spesielle 

tilfeller (helsemessige årsaker hos søker, dårlig tilrettelagt bolig eller der du selv kan utføre deler av arbeidet) 
kan standard fravikes i tid og innhold. Det skal da begrunnes faglig. 
 

Nødvendige ærend: 
 Bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer ved bruk av konto på butikk.  
 Bistand til å hente inn brensel der det er lett tilgjengelig for tjenesteyter etter konkretisert vedtak om denne 

tjenesten. 
 Det oppfordres til bruk av varmepumpe for oppvarming. 

 
Ernæring: 
 Bistand til oppvarming av ferdiglagd middagsmat 
 Kan få tilbud om tilrettelegging / påsmøring av brødmat. 
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Annet: 
 Planlegging av daglige gjøremål ved bruk av for eksempel dagsplaner eller ukeplaner. 
 Opplæring i sosiale ferdigheter – nettverksbygging. 
 Bistand til og komme i gang med arbeid, dagtilbud og fritidsaktivitet. 

 
 
 
Spesielt for hjemmehjelp/praktisk bistand: 
Husrengjøring utføres bare i rom som er i daglig bruk; stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og korridor/entre. Det 
avsettes normalt 2 timer i eldrebolig/omsorgsbolig og i annen bolig. 

 Husrengjøring innvilges normalt 2 timer hver 3 uke til 1 gang pr. mnd og innbefatter vask av gulv, 
støvsuging, evt. risting av lettere matter og støvtørking. I enkelte tilfeller og kun etter nøye vurdering 
innvilges noen brukere hjelp x 1 hver uke. 

 Hjelp til oppvask av kjøkkenutstyr x 4 pr. uke.  
 Hjelp til å vaske kjøleskap/komfyr/microbølgeovn x 4 pr. år.  
 Sengetøy skiftes normalt hver 14. dag, klær vaskes normalt 1 gang hver uke.  

Spesielt for støttekontakt: 
Ved søknad om støttekontakt skal nødvendig helsehjelp vurderes etter Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til 
nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
En støttekontakt skal bidra til å gi den enkelte en meningsfull fritid med muligheter for livsutfoldelse og mestring av 
ulike livssituasjoner.  
 

 Gi bistand til deltagelse i ulike aktiviteter/fritidsaktiviteter. 
 Gi bistand til deltagelse i sosiale og/eller åndelige aktiviteter. 
 Bidra til at bruker får en meningsfull fritid og samvær med andre. 
 Ved midlertidig opphør for eksempel pga. sykehusopphold, utover 1 uke, faller tildelte timer bort. Tjenesten 

opphører ved langtidsopphold. 
 
6.5 Hva kan forventes av tjenesteyter 

 Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. 
 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 Tjenesten blir gitt i henhold til vedtak.  
 Dersom tjenesteyter er forhindret fra å møte til avtalt dag, melder vi fra om dette snarest mulig.  
 Dersom avtalt dag faller på en hellig/høytidsdag får du informasjon om ny dag.  
 Målet med tjenesten blir avklart sammen med bruker og skal fremkomme i vedtaket. 
 Tjenesten vurderes sammen med andre tjenestetilbud. 
 Avbestilling må skje senest 1 uke før levering, ellers kreves betaling. 
 Om avbestilling ikke er gjort vil timen utgå, og vil ikke erstattes. 
 Bistand til å skaffe personlige assistenter (BPA). 

 
6.6 Våre forventninger til bruker 
Det vil alltid bli vurdert slik at det brukeren kan utføre selv, skal brukeren gjøre selv så langt det er mulig. Dvs. at 
dersom brukeren selv kan tørke støv ved hjelp av hjelpemiddel, for eksempel vasketralle, blir det ikke innvilget hjelp 
til støvtørking. 
 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Bruker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
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 Bruker er til stede når tjenesteyter utfører praktisk bistand. Ellers må det varsles fra senest dagen før. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det er et vilkår at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Bruker innehar nødvendig utstyr som kan forventes som standard i norske hjem.  
 Gir beskjed innen 1 uke på forhånd dersom det er ønske om å avlyse besøket/bytte dag.  
 Gir beskjed snarest mulig dersom det oppstår akutte situasjoner som gjør at bruker ikke kan ta imot hjelpen. 
 Hjemmet er lagt til rette for at hjemmehjelperen får en god arbeidsplass, evt. tar initiativ til/tar imot hjelp til 

utbedring av bolig. 
 Fungerer som arbeidsleder i hht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø. 
 Renhold blir ikke utført når det er besøkende til stede. 

 
6.7 Oppgaver som ikke inngår i praktisk bistand   

 Stryking av klær. 
 Rengjøring av områder over ”skulderhøyde” eller rom som ikke er i bruk. 
 Hagearbeid som stell av blomster, plenklipping og/eller raking 
 Storrengjøring av tak og vegger, vindusvask, boning av gulv, lufting av store/tunge tepper, pussing av 

sølvtøy/kobber, innvendig vask av skap, etc.  
 Gang- og trappevask. 
 Baking. 
 Rydde og vaske opp etter pårørende eller besøkende.  
 Hjelp til kjæledyrhold. 
 Frakting av søppelsekk.  
 Rydding av inngangsparti for is og snø 
 Forberedelse til høytider. Kan i spesielle tilfeller avtales innenfor tilmålt tid der bruker bor alene og ikke har 

pårørende i nærheten. 
 Tjenesteyter har ikke anledning til å benytte brukerens bankkort for kontantuttak eller handel. Tjenesteyter 

skal som hovedregel heller ikke håndtere brukerens kontanter, men kan etter avtale med økonomisk 
hjelpeverge håndtere et begrenset beløp for bruker. Begrenset oppad til kr. 5.000 pr. mnd. 

 
6.8 Praktiske opplysninger 
Møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon for fremkommelighet i hjemmet og for å redusere fare for fall 
mm. 
Egenbetaling, i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av netto 
inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle / samboer, hjemmeboende barn under 18 år) før 
særfradrag. Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir vedtatt av 
kommunestyret hvert år. 
  
Det tas ikke egenandel for personlig stell. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, 
personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende 
behov. 
 
Egenandel tas for praktisk bistand også brukerstyrt personlig assistanse som ikke er til personlig stell og egenomsorg 
som nødvendig renhold og nødvendig ærend som er beskrevet under punkt 6.4 
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7 Spesielt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse (pkt. 6) til 
mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie 
dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. 
 
7.1 Lovgrunnlag 
Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i HOL § 3-8, jfr. § 3-2 punkt 6, bokstav b. 
Den 1. januar 2015 trådte § 2-1 i Pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse i kraft. 
 
7.2 Målsetting 

 BPA skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til og ha en meningsfylt tilværelse i 
felleskap med andre, jfr. HOL § 1-1 punkt 3. Vurderes der bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik 
art at det er mer hensiktsmessig å gi praktisk bistand i form av BPA enn gjennom øvrige tjenester. 

 
7.3 Kriterier for tildeling 

 Bruker må være under 67 år for å motta tjenesten. 
 Det er en forutsetning at søkers grad av funksjonssvikt og bistandsbehov er av en sånn art at det er mer 

hensiktsmessig å organisere tjenesten som BPA enn mer tradisjonelle tjenester.  
 Bruker har rollen som arbeidsleder, og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine 

behov. Det må derfor vurderes hvorvidt søkers funksjonshemming er til hinder for å utøve nødvendig 
brukerstyring.  

 Bruker skal ha egeninnsikt og ha ressurser til et aktiv liv i og utenfor boligen. Den som helt, eller i det 
vesentlige er ute av stand til å ivareta arbeidslederrollen, kan søke om å få dekket sitt behov for praktisk 
bistand på en annen måte.  

 Rett til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. BPA er personlig assistanse, herunder 
praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 
18 år med nedsatt funksjonsevne, jf helse og omsorgstjeneste. 

 
7.4 Tjenestens innhold 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  
 

 BPA innvilges for praktisk bistand og eventuelt opplæring i husholdningsoppgaver og personlig bistand, i og 
utenfor hjemmet.  

 Det skal være reel brukerstyring, og brukerens ønsker og behov tillegges vekt.  
 Bruker leder arbeidet og tar selv ansvar for hvilke oppgaver som skal utføres, hvor og når de skal utføres, 

innenfor tildelt timeramme.   
 BPA kan kombineres med andre tjenester, f. eks. sykepleiefaglig bistand. Det avgjørende er hva som er den 

mest hensiktsmessige hjelpen. 
 Dersom bruker ikke er i stand til å ivareta arbeidslederrollen, kan det likevel tildeles BPA, men da med en 

annen nærstående person ha rollen som arbeidsleder.  
 Selv om brukeren har arbeidsgiveransvar eller annen virksomhet har det, har fortsatt kommunen ansvaret for 

å vurdere den enkeltes behov for bistand og å fatte enkeltvedtak om hvor mye assistanse vedkommende 
trenger. 

 Oppgaven med å være assistert arbeidsleder utløser ikke lønnskompensasjon.  
 Hvis assisterende arbeidsleder ikke kan fungere i daglig arbeidsledelse over en periode, pga. ferie eller annet, 

kan det bli nødvendig at bruker får tildelt tjenester på annen måte enn BPA, for eksempel bistand fra 
hjemmebaserte tjenester. 

 Støttekontakt omfattes av begrepet personlig assistanse. 
 Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten. Selv om helsetjenester ikke kan kreves organisert som BPA, 

vil det ofte være hensiktsmessig. 
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 Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange timer 
personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle. Minst 32 timer pr. uke. 

 Rett til BPA omfatter ikke tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjeneste, med 
mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. 

 Det er arbeidsgiver som ansetter og eventuelt sier opp eller avskjediger assistenter, og som har ansvaret for at 
gjeldende lovverk følges for slike prosesser. 

 I tilfeller der arbeidsledelsen helt eller delvis skal ivaretas av andre enn brukeren selv eller nære pårørende, 
må det sørges for at arbeidsledelsen ivaretas av en person som har slik nærhet til den daglige tjenesteytelsen 
at reell brukerstyring sikres. 

 
7.5 Hva kan forventes av tjenesteyter 

 Kommunen har veiledningsplikt, både med hensyn til å informere om ordningen og ved å gi hjelp til 
utfylling av søknad. 

 Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 Målet med tjenesten blir avklart sammen med bruker og skal fremkomme i vedtaket. 
 Tjenesten vurderes sammen med andre tjenestetilbud. 
 Bistand til å skaffe personlige assistenter (BPA). 
 Kommunen kan også påta seg arbeidsgiveransvaret eller det kan inngås avtale om at andre private aktører 

skal være arbeidsgiver for assistentene. Dersom kommunen velger en slik løsning, må den følge 
anbudsordningen og innhente anbud fra flere interessenter. 

 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 
7.6 Våre forventninger til bruker 
Det vil alltid bli vurdert slik at det brukeren kan utføre selv, skal brukeren gjøre selv så langt det er mulig. 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Bruker må forplikte seg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen. 
 Bruker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Bruker må sørge for at veien er fremkommelig og trygg uansett årstid. 
 Bruker innehar nødvendig utstyrt som kan forventes som standard i norske hjem.  
 Gir beskjed snarest mulig dersom det oppstår akutte situasjoner som gjør at bruker ikke kan ta imot hjelpen. 
 Hjemmet er lagt til rette for at assistenten får en god arbeidsplass, evt. tar initiativ til/tar imot hjelp til 

utbedring av bolig. 
 Fungerer som arbeidsleder i hht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø. 

 

7.7 Oppgaver som ikke inngår i tjenesten  
 Tjenester som omhandler medisinsk faglig kompetanse skal ikke inngå i ordningen med brukerstyrt 

personlig assistanse, disse tjenester skal hjemles som helsehjelp i hjemmet og andre bestemmelser i helse- og 
omsorgstjenesteloven kommer til anvendelse.  

 
7.8 Praktiske opplysninger 

 Møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon. 
 Egenbetaling, i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av 

netto inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle / samboer, hjemmeboende barn) før 
særfradrag. Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir 
vedtatt av kommunestyret hvert år. 
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8 Utleieboliger for vanskeligstilte etter Helse- og omsorgstjenesteloven 
 
Forvaltes av pleie og omsorgstjenesten 
 Helse- og omsorgstjenesteloven  

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 
ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for 
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

 
Forvaltes av NAV 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen NAV 
 § 15 Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger 
til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
27. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det 
selv. 
(Akutte situasjoner, brann, utkastelse)Nødbolig 
Midlertidig botilbud – skal ikke vare over tid 

 
NB: Det følgende retter seg mot brukere som søker om/får tildelt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
8.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen 
er pålagt å medvirke til boliger for vanskeligstilte, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Tildeling forutsetter 
ledighet i bolig. Vedtak om tildeling av bolig er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til 
Forvaltningsloven § 28. Leieforholdet reguleres av husleieloven. 
 
8.2 Målgruppe/målsetting 
Vanskeligstilte på boligmarkedet med hjelpe- og vernetiltak til dem som trenger det på grunn av alder, 
funksjonshemming eller av andre årsaker. Søkere må være bosatt i kommunen, eller bosette seg i kommunen senest 
ved inngåelse av leieavtale. 
 
8.3 Kriterier for tildeling av bolig 
Søker har ett eller flere hjelpebehov og mottar tjenester fra helse- og omsorgstjeneste på grunn av alder eller 
funksjonshemminger, og som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. 
 
Vanskeligstilt på boligmarkedet, dvs.:  

 Greier ikke selv å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, og som heller ikke har fått 
noen form for hjelp.  

 Har fått noe hjelp til å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, men har likevel ikke 
kommet seg ut av en vanskelig bosituasjon 

 
8.4 Praktiske opplysninger 

 Boligene er gjennomgangsboliger og leietiden er maksimalt 3 år 
 Leieforholdet kan i leietiden sies opp av begge parter med 3 mnd. frist. 
 Boforholdet reguleres gjennom Husleieloven, og det skrives husleiekontrakt. 
 Husleie etter gjeldende regulativ, vedtatt av kommunestyret. 
 Leieforholdet følges opp av eiendomsavdelingen.  

 
 
8.5 Våre forventninger til søker 

 Søknad sendes Skjervøy kommune ved pleie- og omsorgstjenesten. 
 Vi forventer at vi får nødvendige opplysninger med betydning for saken, eventuelt fullmakt til innhenting av 

andre relevante opplysninger før tildeling.  

PS 43/17



Vedtatt 

Side 28 av 46 

 
8.6 Behandling av søknad 
Søknadene blir fortløpende vurdert og de søkerne som fyller kravene vil få tildelt bolig dersom det er ledig bolig. 
Søker vil bli skriftlig underrettet om søker får stå på venteliste eller får avslag på dette. Ventelisten er uprioritert, da 
det ved hver tildeling foretas en behovsvurdering. 
 
Utfyllende saksbehandlingsregler  

 Når den som er tildelt omsorgsbolig av ulike grunner ikke lenger bor der, skal man vurdere hvorvidt 
gjenboende ektefelle/ partner oppfyller vilkårene for fortsatt å kunne bo i heldøgns bolig. Henv. Til punkt 
11,4 

 Er ikke minst ett av vilkårene oppfylt kan vedkommende tilbys leilighet for en tidsbegrenset periode på inntil 
3 måneder. 
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9 Helsetjenester i hjemmet 
 
9.1 Lovgrunnlag og forskrifter 
Helsetjenester i hjemmet er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a. og omfatter 
ulike helsetjenester som ytes i hjemmet, herunder sykepleie og psykisk helsetjeneste, samt de mest aktuelle lover 
kommunen må forholde seg til når det gjelder tjenesten i hjemmesykepleie er pasient og brukerrettighetsloven, 
helsepersonell loven, tannhelsetjenesteloven og forvaltningsloven.  
 
Forskrifter. 
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
Kvalitetsforskriften, internkontrollforskriften, Journalforskriften og forskrift om legemiddelhåndtering og 
helsepersonell som yter helsehjelp (omhandler i delen om legemiddelhåndtering) Forskrift om vederlag i den 
offentlige tannhelse tjeneste (omhandler i delen om betaling for tjeneste) 
 
9.2 Målsetting 

 Bruker bor hjemme med nødvendig helsehjelp og får ivaretatt grunnleggende behov ved kort- eller langvarig 
funksjonssvikt. 

 Forebygge behov for heldøgns botilbud ved å legge til rette for å kunne bo i eget hjem så lenge de selv 
ønsker og det er praktisk gjennomførbart. 

 Mottaker i størst mulig grad tar ansvar for eget liv, og herunder bruker egne ressurser. 
 Det er brukers eget ansvar å legge til rette egen bolig (eks ombygging) ved funksjonshemming, eller 

eventuelt flytte i annen egnet bolig. 
 
9.3 Kriterier for tildeling 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), helsetilstand og etter 
individuell / tverrfaglig vurdering.  
 
Det kan være midlertidige tilstander som gjør at den enkelte har behov for hjemmesykepleie av kortere varighet, eller 
det kan være langvarige behov for tjenesten i tilfeller der brukeren er kronisk syk eller av andre grunner har et varig 
behov. For å sikre at tjenestetilbudet etableres etter lavest effektive omsorgsnivå gjennomføres; 
vurderingsbesøk og kartlegging av behov for helsehjelp. 
 
Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Tjenesten tildeles for å hjelpe den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikke greier å 
ivareta eget liv eller helse på en forsvarlig måte. Brukere av hjemmetjenester skal få dekket grunnleggende behov 
Dette skal imøtekommes med å yte tilpasset hjelp etter faglige vurderinger. Hvis bruker må ha daglig hjelp og tilsyn 
gis hjelpen på tettstedet. Må bruker flytte fra distriktet til tettstedet så vi en bistå så langt som mulig i forhold til hjelp 
med   å se eller formidle bolig.  
 
Det vurderes om bruker er avhengig av hjelp av medisinsk og helsemessig karakter til: 

 personlig stell og hygiene 
 bevegelse og mobilitet 
 opprettholde ernærings- og væskebalanse 
 eliminasjon av avfallsstoffer 
 nødvendig aktivitet, søvn og hvile 
 respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering 
 hjelp til å administrere medisiner 

 
 Formidling av hjelpemidler 
 Rehabilitering 
 Psykisk helsearbeid 
 Betjening av trygghetsalarmer. 
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 Oppfølging etter legebesøk 
 Oppfølging etter sykehusinnleggelser 
 Informasjon om tannhelsetilbud 

 
 
9.4 Standard for tjenesten 
 
9.4.1 Personlig stell og omsorg 
Bistand til å stå opp, legge seg og ivareta personlig hygiene. 
Bistand til dusj, samt vask av hår. I forbindelse med dusj ytes bistand til å klippe negler ved behov. Det kan 
forordnes hjelp til bestilling av fotpleier. 
Opplæring i bruk av inkontinens utstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av urinkateter. 
 
9.4.2 Ernæring 
 Alle skal ha mulighet til 3 måltider pr. dag. 
  Brukeren skal gis nødvendig hjelp til å spise dersom det vurderes behov for det. 
 Maten skal være av god ernæringsmessig kvalitet. Det forventes da at bruker har tilstrekkelig mat i huset. Hvis 

problemer med dette må bruker eller brukerens representant ordne konto på matbutikk slik at vi kan ringe inn 
ordre for levering av matvarer. Det innvilges da hjelp til å bestille og motta matvarer x 1 ukentlig. 

 Behov for middag fra det kommunale kjøkken etter søknad.  
 
9.4.3 Tilsyn 
Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging fra tjenesteyter skal ha en klar, konkret hensikt og være faglig 
begrunnet. 
 
9.4.4 Rehabilitering 
Med rehabilitering menes tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere 
aktører/profesjoner samarbeider om å gi assistanse / veiledning/ trening til brukerens egeninnsats, for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, sosial og samfunnsmessig deltakelse. 
Søker må ha et aktivitetsproblem og/eller en funksjonsnedsettelse, som gjør hverdagen vanskelig å mestre.  
Pasienten må ha et rehabiliteringsbehov som ikke krever opphold i institusjon.  
Det må finnes et rehabiliteringspotensiale som innebærer at søker responderer på den trening/stimuli som tjenesten 
inneholder. 
Funksjonsnedsettelsen må ikke være av en slik art at søker må ha trening daglig eller flere ganger pr. dag over lang 
tid, men at tjenesten kan gis som et dagtilbud. 
Det skal utformes klart hovedmål og delmål for rehabiliteringen i samarbeid med bruker.  
Tilbudet skal vurderes fortløpende og avsluttes så snart målsetting er oppnådd. 
 
9.4.5 Administrering av medikament 
Hovedregelen er at brukere bør ta hånd om medisinene sine selv. Bistand til å administrere medisiner (levere resept 
på apotek, hente medisin, istandgjøring og utlevering av ukedosett) kan innvilges når: 

- Bruker har nedsett hukommelse/vurderingsevne. 
- Bruker har betydelig nedsatt funksjonsevne. 
- Bruker er rusavhengig/har rusproblem. 

Ukedosett brukes til de brukere som har ofte endringer i medikamenter, ellers blir multidose igangsatt. Bruker må 
selv kjøre ukedosetter, minimum 3 stykker. 
Multidose er ferdig dosert medisin fra apotek og prioriteres brukt, ukedosett unntaksvis dersom det vurderes mest 
hensiktsmessig. 
Hjelpemiddel for bruker som kan benyttes er velferdsteknologi som medisinrobot der dette er hensiktsmessig.  
Hjemmetjenesten har samarbeid med Skjervøy apotek. 
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9.4.6 Sårbehandling 
Hovedregel er at sårstell gjøres på legekontoret. 
Det kan utføres sårstell i hjemmet dersom det medfører stort besvær for bruker og komme seg til legekontor, og når 
det foreligger faglig begrunnelse fra lege på at sårstell må utføres av helsepersonell. Sår skal som hovedregel være 
vurdert av lege. 
På legekontor fakturers pasienter for sårutstyr. Skal hjemmetjenesten bistå legekontor med sårstell i hjemmet hentes 
sårutstyr fra legekontoret som i etterkant fakturer dette. 
 
9.4.7 Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l. 
Hovedregel er at prøvetaking gjøres på legekontoret. De tjenester som bruker kan få tilbud om andre steder, vil 
hovedsakelig ikke tilbys. Eksempel er ulike typer blodprøver, injeksjoner som f. eks. B 12, influensavaksine o.l. 
Bruker eller pårørende må bestille drosje for at bruker skal kunne kom seg til lege. Dersom det av helsemessige 
grunner ikke lar seg gjøre at bruker kan få utført disse tjenestene hos lege, må det foreligge en søknad på tjeneste. 
Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser som blir gjort som ledd i en observasjon. Dette skal 
begrunnes faglig og være tidsavgrenset. 
 
9.4.8 Omsorg ved livets slutt 
Ved alvorlig sykdom gis det mulighet å gi tjenester slik at den syke kan få dø hjemme, dersom det er et ønske. For at 
dette skal være mulig er det nødvendig at pårørende stiller betydelig opp i denne tiden. Det samtales med 
bruker og pårørende om: Hvordan det skal legges til rette for at bruker kan dø hjemme, og hvilke utfordringer som 
er/kommer for den syke og de pårørende i denne situasjonen. 
 
I disse tilfelle skal følgende vektlegges: 

- Brukeren skal sikres best mulig pleie og stell gjennom færrest mulig personer å forholde seg til. 
- Brukerens ønsker og behov skal så langt som mulig imøtekommes. 
- Sikre at pårørende får nødvendig hjelp og støtte. Det blir avklart samhandling med behandlende sykehus 

og/eller fastlege. 
- Det kan gis tilbud om smerte- og symptomlindrende behandling i samhandling med behandlende lege. 
- Samtale om hva skjer når pasient/bruker er død. 

 
9.4.9 Medisinsk ansvarlighet 
Ved behov for observasjon, vurdering og oppfølging av medisinsk behandling, skal det alltid foreligge medisinsk 
vurdering fra lege. Dersom dette mangler, skal tjenesteyter sørge for at pasienten får nødvendig legetilsyn. 
 
9.5 Oppgaver som ikke inngår i tjenesten 

 Brukere som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til 
spesialisthelsetjenesten av vakthavende lege. 

 Følge til lege/ tannlege og korttidsopphold/avlastning/dagopphold på sykehjem. 
 Følge til undersøkelser hos spesialisthelsetjenesten. 
 Skyss/transport i bil samt turkjøring. 

 
9.6 Kva kan bruker forvente av tjenesteyter 

 Når søknad er mottatt vil tjenesteyter ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale på kontoret. 
 Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpen bli satt i gang og kartlegging vil bli 

utført etterpå. Vedtak fattes så snart som mulig. 
 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 Bruker får beskjed senest samme dag dersom avtaler må forandres. 
 Tjenesteyter vil samhandle med bruker om utførelse av tjenesten. 
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 Tjenesten organiseres på en slik måte at det tilstrebes færrest mulig tjenesteytere, det vil si primærsykepleie. 
 Alle som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn 3 måneder har rett til fri tannbehandling ved offentlig 

tannklinikk. 
 Personalet ikke har anledning til å motta personlige gaver. 

 
§9 i Helsepersonelloven: Helsepersonell må heller ikke motta fra pasient eller bruker gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi. 
 
9.7 Våre forventninger til bruker 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Bruker må være tilstede i hjemmet og det forutsettes at bruker gir beskjed dersom han/hun ikke er hjemme til 

avtalt tid. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Det er bruker sitt ansvar at hjemmet er utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr for eksempel neglesaks, 

toalettsaker og temperaturmåler til utføring av arbeidsoppgavene. 
 Bruker må sørge for at veien er fremkommelig og trygg uansett årstid. 
 Det må være lys utendørs slik at det er lett finne fram. 
 God hygiene er viktig for både bruker og tjenesteyter. Det skal det være flytende såpe og tørkepapir 

tilgjengelig. 
 Nødvendig tilrettelegging i boligen aksepteres, f.eks. hjelpemidler, ommøblering. 
 Når det søkes om bistand til å administrere medisiner må bruker samtykke til at medikamenthandteringen 

forgår i samsvar med ”prosedyre for legemiddelhåndtering til hjemmeboende”. 
 
9.8 Praktiske opplysninger 
Det er ikke egenbetaling for helsetjenester i hjemmet. 
Akutte situasjoner kan oppstå slik at oppdrag kan bli forskjøvet. 
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10 Dagaktivitetstilbud 
  
10.1 Lovgrunnlag 
Dagaktivitetstilbud er en del av det kommunale omsorgstilbudet for brukere av PU- tjenesten, demensomsorgen og 
ROP – tjenesten. 
Tildeles med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 som omhandler sosial, psykososial og medisinsk 
habilitering og rehabilitering eller Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b personlig assistanse, 
herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt eller bokstav d som omhandler avlastningstiltak.  
 
10.2 Målsetting 
Møteplass og aktivitetssenter er lokalisert i Skoleveien 2, og er et lavterskeltilbud for de ulike brukergruppene som 
har behov for et tilrettelagt dagtilbud.  
 
Målsettingen er at tilbudet til brukerne i kommunen er et tilpasset arbeids og aktivitetstilbud slik at de trives og blir i 
stand til å kunne delta med samfunnsnyttig arbeid/ syssel / aktivitet ut fra egne forutsetninger.  

 Oppleve en strukturert og meningsfull hverdag. 
 Få styrket sin mulighet til å ta del i bestemmelser om egen livssituasjon og framtid. 
 Ivareta behovet for sosial deltaking. 
 Øke mulighetene for integrering i nærmiljøet. 

 
Dagtilbud for demente er et tilbud som gis i Skoleveien 2 (gamle PPT lokalene).  
 
Dagaktivitetstilbud kan: 

 Avlaste omsorgsyter. 
 Bidra til utsettelse av opphold i institusjon. 
 Bidra til en meningsfylt hverdag. 
 Kan utsette tjenester fra hjemme- eller institusjonstjenester. 
 Bidra til økt livskvalitet og redusere risiko for livsstilsykdommer, 

 
10.3 Hvem kan få tjenesten 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  

 Brukere med behov for å øke evnen til fysisk, psykisk og sosial egenomsorg. 
 Brukere med behov for veiledning/trening/aktivisering og vedlikehold av ferdigheter. 
 Brukere med pårørende som har behov for avlastning.           

 
10.4 Hva kan forventes av tjenesteyter 
Det gis et tilpasset og helhetlig tilbud til den enkelte bruker. Brukerne møtes på det nivået de er og det blir tilrettelagt 
slik at den enkelte føler mestring i de arbeidsoppgavene de gjør.  
 
10.6 Praktiske opplysninger 
Aktivitetssenteret og dagtilbudet er lokalisert i Skoleveien 2 (gamle PPT lokalene). 
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11 Omsorgsbolig /andre boliger og bolig for heldøgns omsorg og 
pleie(HDO) 
 
11.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig. Kommunen er 
pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpasning og hjelpe- vernetiltak, i henhold til Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-7. 
 
11.2 Generelt 
En omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på boliger som i sin utforming har ulike tilpasninger, som skal bidra til at 
beboeren i større grad skal kunne mestre sin hverdag på en tilfredsstillende måte. En omsorgsbolig er en bolig som er 
tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, og er å betrakte som beboerens private hjem. 
Omsorgsbolig er ikke bemannet, slik at beboere får tildelt andre kommunale tjenester på individuell basis som andre 
hjemmeboende. Beboere med behov for hjelpetiltak som fyller vilkår for tjenester tildeles disse gjennom egne 
enkeltvedtak. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkeltvedtak i forhold til den enkelte tjeneste. Omsorgsbolig 
tildeles av omsorgstjenesten 
 
Fra Rundskriv I-27/97, H - 24/97 B - Omsorgsbolig – en veileder, finner vi følgende føringer: 
"Pleie- og omsorgstjenester må gis etter brukerens behov, og så lenge som mulig i brukerens ordinære bolig. Mangel 
på livsløpsstandard i egen opprinnelig bolig vil likevel kunne føre til at brukeren på et visst tidspunkt må ta ansvar 
for å flytte til bolig som er tilrettelagt for at han/hun skal kunne motta slike tjenester. Hvilket behovsnivå mennesker 
må ha før de kan få tilbud om omsorgsbolig, vil bl a påvirkes av kommunens dekningsgrad når det gjelder 
omsorgsboliger. Samlet betyr dette at omsorgsboliger skal kunne være et tilbud til mennesker med et omfattende 
behov for pleie og omsorg." 
 
11.3 Målsetting 
Beboeren skal ha et mest mulig selvstendig liv og kunne motta heldøgns omsorgstjenester etter behov i en bolig 
tilrettelagt for heldøgns omsorg (HDO).  
 
11.4 Kriterier for tildeling av omsorgsbolig / HDO  
Søker har en helsesvikt, og / eller er fysisk / psykisk funksjonshemmet, og dagens bolig er lite funksjonell. IPLOS 
brukes som en del av vurderingen. 

 Boligen kan påføre ny-, eller videreutvikle en allerede eksisterende helsesvikt 
 Boligen gir lite rom for/mulighet for mobilisering og utnyttelse av fasiliteter 
 Boligen gir lite rom for/mulighet for utnyttelse av egenomsorgsressurser 
 Boligen har liten mulighet for tilrettelegging ved hjelp av tekniske hjelpemidler/innretninger 
 Boligsituasjonen øker omsorgsbehovet, og dermed overforbruk av personalressurser 
 Boligsituasjonen gir vanskelige arbeidsforhold for hjelpepersonell 
 Boligens eierforhold, beliggenhet og utforming gjør det uaktuelt å iverksette tiltak med hensyn til forbedring/ 

rehabilitering eller krav / behov for kort responstid. 
 Søker har behov for tilrettelagt bolig i forhold til funksjonshemming slik at søker kan opprettholde evne til 

selvhjelp og dermed ha mindre behov for hjelp. 
 
Søker må fylle minst ett av vilkårene for tilrettelagt bolig, som er beskrevet over. 
Omsorgsboliger er ulike med hensyn til utforming og tilgang på tjenester og hjelpetiltak. Dette innebærer at det ved 
tildeling, ut fra kjennskap til den enkelte bolig, foretas en vurdering av søkerens behov opp mot den enkelte boligs 
utforming og tilgang til tjenester og hjelpetiltak. 
 
11.5 Praktiske opplysninger 

 Boforholdet reguleres gjennom Husleieloven, og det skrives husleiekontrakt. 
 Husleie etter gjeldende regulativ, vedtatt av kommunestyret. 
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11.6 Våre forventninger til søker 
 En må søke om å få bolig. Søknadskjema på kommunens hjemmeside eller i resepsjonen på helsesentret.  
 Søknad og medisinske opplysninger sendes omsorgstjenesten. 
 Vi forventer at vi får nødvendige opplysninger, eventuelt fullmakt til innhenting av andre relevante 

opplysninger før tildeling.  
 Søker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 

11.7 Andre boliger 
Tildeles etter helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, -3-2 
 
Det trenges ikke fatte vedtak på omsorgsboliger eller andre boliger, men det skal inngås en leiekontrakt i henhold til 
husleieloven.  Alt av utgifter i forhold til leien skal vedlegges kontrakten. Vedtak på omsorgsbolig kan allikevel 
skrives i tillegg til husleiekontrakten. 

11.8 Målgruppe 
Primær målgruppe er eldre som ønsker og trenger en mer selvstendig bolig, og ikke har så store behov for tjenester 
som innebærer trinn 4 eller 5 på omsorgstrappen.  
Målgruppe for omsorgsbolig er også yngre mennesker med omfattende behov for pleie – og omsorgstjenester. 
Omsorgsbolig vil for dem være et godt boalternativ.   
 

 Eldre 
 Andre med et pleie – og omsorgsbehov.  
 Mennesker som har behov for bolig som er fysisk tilrettelagt for orienterings -og bevegelseshemmede er 

aktuelle beboere. Dette bør gjelde ved prioriteringer, men er ikke absolutt.  
 For personer med moderat funksjonssvikt kan det i et forebyggende perspektiv være hensiktsmessig å flytte i 

en omsorgsbolig.  
 
11.9 Praktiske opplysninger 

 Eget inntaktsteam for tildeling av bolig.  
 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 Positivt vedtak forutsetter ledig bolig.  

 
Utfyllende saksbehandlingsregler  

 Når den som er tildelt omsorgsbolig av ulike grunner ikke lenger bor der, skal man vurdere hvorvidt 
gjenboende ektefelle/ partner oppfyller vilkårene for fortsatt å kunne bo i heldøgns bolig. Henv. Til punkt 
11,4 

 Er ikke minst ett av vilkårene oppfylt kan vedkommende tilbys leilighet for en tidsbegrenset periode på inntil 
3 måneder. 

 
Klage: 
Avslag kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. 
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12 Omsorgslønn 
 
12.1 Lovgrunnlag  
Omsorgslønn kan tildeles med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og er en ytelse til pårørende eller 
andre frivillige som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av 
alder, funksjonshemming eller sykdom. Kommunene er pålagt å ha ordningen, men det er ikke en individuell 
rettighet for innbyggerne. Kommunen og den som har behov for tjenestene må vurdere den pårørendes omsorg som 
best og nødvendig. 
 
12.2 Målsetting 
Skal sørge for best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for privat omsorgsyter å 
fortsette med omsorgsarbeidet. 
 
12.3 Kriterier for tildeling 

 Kriteriene for tildeling skal kvalitetssikre at tildelingen av omsorgslønn bygger på faglige vurderinger og er i 
samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter. 

 Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende omsorgsarbeid full lønn for de 
timene de arbeider. 

 Det skal foreligge egensøknad. Søker kan være omsorgsyter eller den hjelpetrengende selv. Det er den som 
yter hjelp som kan tilstås omsorgslønn. 

 Kartlegging foretas som hovedregel etter at det er søkt om hjelpestønad, og søker bør være innvilget 
minimum sats 2 

 Den omsorgstrengende må støtte omsorgsgivers søknad om omsorgslønn.  
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende. 
 Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sykdom, alder, funksjonshemming 

eller andre årsaker.  
 Det skal foreligge et tidsestimat fra søker med døgn og ukeplan. Omfang av hjelpen som ytes kartlegges. 
 Etter kartleggingen skal det fremgå for voksne at det foreligger et særlig tyngende omsorgsarbeid for at 

omsorgslønn kan være et aktuelt hjelpetiltak. For barn skal det framgå at omsorgen klart overstiger vanlig 
omsorg for barn på samme alder. 

 Det er en forutsetning at søker utfører omsorgsarbeid som ellers ville høre inn under helse- eller 
omsorgstjenesten i kommunen. Den hjelpetrengende skal tilfredsstille kriteriene for innvilgelse av praktisk 
bistand og /eller hjemmesykepleie. 

 
12.4 Vurdering 
Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov og omsorgsarbeidet må være særlig tyngende. 
Følgende skal vurderes: 

 Omfang av tjenesteyting angitt i timer pr. mnd. 
 Grad av fysisk/psykisk belastende omsorgsarbeid sett i forhold til normalsituasjon. 
 Graden av nattarbeid – avbrudd i søvn. 
 Hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, i perioder eller hele tiden. 
 Om omsorgsarbeidet har vart over lang tid, eller er forventet å vare. 
 Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 
 Om søker har omsorg for mer enn 1 person. 
 Om søker har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. De vil kun være aktuelt 

med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder. 
 Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak 

til avslag. 
 Omsorgslønn må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende 

omsorgsarbeidet. 
 Søker skal i begrenset grad kunne nyttiggjøre seg annen form for hjelp eller fast avlastning. 
 Omsorgen skal ytes store deler av døgnet, og gi søker begrenset mulighet til fritid. 
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 Omsorgsgiver må være vurdert til å være egnet og kompetent til omsorgsarbeidet både av den 
omsorgstrengende og kommunen i det enkelte tilfelle. 

 Det skal foreligge søknad om hjelpestønad. 
 
12.5 Omfang og begrensninger 

 Omsorgslønn skal tildeles med utgangspunkt i den faktiske omsorgsbelastningen, og i antall timer pr uke 
som finnes rimelig. 

 Tilkjent hjelpestønad og annen form for reell avlastning skal komme til fratrekk ved utmåling. 
 Omsorgslønn skal bare unntaksvis tildeles omsorgsgivere for barn under skolealder. 
 Inntektstap er ikke noe vilkår for å få omsorgslønn. Det vil si at kommunen ikke skal ta stilling til søkers 

økonomi i vurderingen av omsorgslønn. 
 Vedtak på omsorgslønn innvilges for en tidsperiode og revurderes fortløpende. 
 Mottaker av omsorgslønn plikter å melde fra til Skjervøy kommune ved endring i pleie og 

omsorgsforholdet. 
 Ved midlertidig opphør i omsorgsytingen, for eksempel pga. sykehusopphold, utover 1 uke, stoppes 

utbetalingen. 
 
12.6 Avlønning 

 Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, som et oppdrag mellom omsorgsgiver og 
kommune. 

 Avlønning skal skje etter til enhver tid gjeldende lønnsplassering/ timelønn for assistenter i Skjervøy 
kommune. Lønnes fra søknadsdato. 

 Omsorgslønn er skattepliktig inntekt, og gir rett til pensjonspoeng etter Lov om folketrygd (omsorgspoeng). 
 Det skal inngås omsorgskontrakt hvor vilkår for avlønning skal framgå. 

 
12.7 Klage 

 Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 
 Eventuell klage rettes til Pleie- og omsorgstjenesten ved saksbehandler. 
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13 Avlastning i hjemmet 
 
13.1 Lovgrunnlag 
Avlastning er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d, avlastningstiltak. 
 
13.2 Målsetting 
Omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan ivaretas i hjemmet. 
 
13.3 Hvem kan få tjenesten 

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir 

begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 
 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp 

enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat 

omsorgsgiver. 
 
13.4 Tjenestens innhold 

 Avlasting kan gis i privat bolig eller hjemme hos den omsorgstrengende. 
 Avlastning kan være på dagtid, kveld eller natt. 
 Det gis tilpasset hjelp til den omsorgstrengende etter faglig og individuell vurdering. 
 Avlastning vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende 

omsorgsarbeidet. 
 
13.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 

 Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker og den omsorgstrengende. 
 Tidfestet plan for avlastningen utarbeides.  
 Ved privat avlasting skal denne følges opp av den virksomheten som tildeler tjenesten. 
 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 

 
13.6 Våre forventninger til bruker/foresatte 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Er selv ansvarlig for verdisaker/gjenstander som medbringes. 
 Gir oss nødvendige opplysninger om omsorgsbehovet. Eventuelt fullmakt til innhenting av nødvendige 

opplysninger slik at behov for hjelp blir ivaretatt. 
 
13.7 Kommunale vilkår 

 Pårørende/omsorgsyter må ta imot tilbud om tekniske hjelpemidler. 
 Foreldrenes omsorgsplikt overfor mindreårige barn skal medregnes før arbeidet kan anses å være omfattende 

og særskilt tyngende. 
 Den som mottar avlastning må ha med seg nødvendig personlig utstyr, medisiner og hjelpemidler som 

brukes daglig. 
 Tjenesten omfatter ikke transport. 

 
13.8 Praktiske opplysninger 
Det er ingen egenbetaling for avlastning. 
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14 Avlastning i institusjon 
 
14.1 Lovgrunnlag 
Avlastning er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d, avlastningstiltak. 
 
14.2 Målsetting 
Pleietrengende som bor hjemme kan få et opphold på institusjon i et tidsbegrenset tidsrom slik at de som har den 
daglige omsorgen kan få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. 
 
14.3 Hvem kan få tjenesten 
De som vurderes å ha tyngende omsorgsarbeid. 

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir 

begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 
 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp 

enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat 

omsorgsgiver. 
 
14.4 Tjenestens innhold 

 Tidsavgrenset opphold i institusjon for den som er pleietrengende. Inneholder pleie- og omsorg for 
ivaretakelse av grunnleggende behov, men ikke utredning, behandling og rehabilitering. 

 Hjelpeomfanget avgjøres ut fra det faktiske behovet. Kommunen skal sikre at tjenesten ligger på et forsvarlig 
nivå i forhold til de behovene som skal dekkes. 

 Avlastningen kan gis noen timer enkelte dager eller som døgnbasert tjeneste. Muligheten for å motta en slik 
avlastning samt omfanget og innholdet i et evt tilbud må avklares med kommunen. Det må søkes om 
tjenesten. Kommunen vurderer behovet og fatter deretter vedtak. 

 
14.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 

 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 All Pleie og omsorg gis i henhold til rutiner som er i institusjonen. 

 
14.6 Våre forventninger til bruker 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage. 
 Den enkelte bruker utfører selv det han/hun mestrer. 
 Tar med seg egne legemidler og medisinsk utstyr. 
 Tar selv ansvar for eventuelle verdisaker som tas med. Dette bør begrenses. 
 Sørger for at private klær er navnemerket. 
 Sørger for transport og betaling for den til og fra avlastningsoppholdet. 

 
14.7 Praktiske opplysninger 
Det er ingen egenbetaling for avlastningsopphold. 
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15 Korttidsopphold i institusjon 
 
15.1 Lovgrunnlag 
Korttidsopphold i institusjon er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-, 3-2 punkt 6, bokstav 
c, plass i institusjon.  
Ved opphold utover 60 døgn pr kalenderår blir det regnet som langtidsopphold i forhold til egenbetaling, jfr Forskrift 
om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 6. 

15.2 Generelt 
Med korttidsopphold menes et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller 
nattopphold. 
Korttidsopphold kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinsk vurdering som ikke krever 
sykehusinnleggelse, Opphold kan bli forlenget til man mener potensialet et nådd og andre tiltak må iverksettes. 
 
15.2 Målsetting  

 Tjenesten skal benyttes for å utrede tjenestemottakers evne til egenomsorg og vurdere behov for fremtidige 
tjenester/ tjenestenivå. 

 Tjenesten benyttes i en avgrenset periode for tjenestemottakere som på grunn av sykdom / endring i 
funksjonsnivå trenger omfattende tilsyn og hjelp. 

 Bruker skal kunne fortsette å bo i egen bolig. 
 Bruker skal kunne fungere på et lavere omsorgsnivå enn institusjon. 
 Behov for langtidsopphold i institusjon utsettes. 
 Bruker opprettholder og / eller igjenopptrener funksjoner. 
 Forebygge langtidsopphold i institusjon. 
 Medisinsk utredning og / eller behandling. 
 Rehabilitering. 
 Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer. 

 
15.3 Hvem kan få tjenesten 
Brukere som for en tidsavgrenset periode trenger: 

 døgnkontinuerlig observasjon,  
 vurdering,  
 pleie,  
 behandling,  
 tilsyn og / eller opptrening / rehabilitering 
 omsorg ved livets slutt.  

 
Det vil bli vurdert om nødvendig helsehjelp kan gis på en faglig forsvarlig måte i hjemmet. Ved behov for 
observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må ytes av 
spesialisthelsetjenesten. 
 
15.4 Tjenestens innhold 

 Brukerne får individuell observasjon, pleie, behandling, og veiledning, der målet er at de skal greie mest 
mulig selv. 

 Medisinsk behandling og pleie ved sykdom. 
 Det ytes tverrfaglig oppfølging fra bl.a. lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tilsynslege kan henvise til 

fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste ved behov. 
 Legge til rette for at bruker har nødvendige hjelpemidler. 
 Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og fremtidige omsorgsbehov. 
 Etterbehandling fra sykehus. 
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 Brukere med behov for langvarig og koordinerte tjenester, skal få tilbud om å få utarbeidet en individuell 
plan jf. Lov om pasientrettigheter § 2-5, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, individuell plan. 

 Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 
 Pleie og omsorg ved livets slutt. 
 Tidsbegrenset opphold blir ikke automatisk et langtidsopphold selv om behovet for hjelp øker. Forlenging av 

opphold skjer etter en tverrfaglig vurdering. 
 Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 

 
15.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 

 All tildeling av tjenester blir gjort med bakgrunn i kartlegging av brukerens ressurser og behov, etter 
individuell / tverrfaglig vurdering.  

 Skriftlig vedtak, blir utsendt. 
 Betaling for tjenesten vil fremgå av vedtaket. 
 Kontakt med andre tjenesteområder blir vurdert ved behov. 

 
15.6 Hva forventes av bruker 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage. 
 Den enkelte bruker utfører det han / hun mestrer selv. 
 Tar selv ansvar for verdisaker som tas med til institusjonen. Dette bør begrenses. 
 Sørger for at private klær er merket. 
 Sørger selv for transport og betaling til og fra institusjonen. 

 
15.7 Praktiske opplysninger 
Egenandel for oppholdet kreves i hht. ”Forskrift om egenandel for helse.- og omsorgstjenester.  Betalingssats 
fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjett. Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- 
eller nattopphold fra første dag. 
Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på 
institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 
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16 Langtidsopphold i sykehjem 

16.1 Lovgrunnlag 
Langtidsopphold i sykehjem er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 punkt 6, bokstav c, og etter 
Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
 
16.2 Målsetting 
Gi pleie og omsorg til personer som har et omfattende døgnkontinuerlig behov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig 
og faglig forsvarlig i eget hjem eller annen tilpasset bolig 
 
16.3 Hvem kan få tjenesten 

 Det må foreligge en somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende medisinsk 
behandling og pleie, og som medfører et varig behov for tilsyn og tilgang på fagpersonell gjennom hele 
døgnet.  

 Beboeren er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål pga 
mentalt eller fysisk funksjonstap. Det foreligger ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan 
kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem. 

 Fått alle andre alternative tjenester vurdert, prøvd ut, eller der det ikke er funnet hensiktsmessig.   
 Somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende medisinsk behandling som ikke 

kan ytes i hjemmet.  
 Omfattende døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem 

eller annen tilpasset bolig.   
 Varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av 

mentalt eller fysisk funksjonstap. 
 For å oppfylle vilkårene for å bo i skjermet enhet er det påkrevet at en har demensdiagnose. Dersom dette 

ikke foreligger må utredning foretas. 
 
16.4 Tjenestens innhold 

 Tjenesten gis ved langtidsavdeling og skjermet avdeling for personer med demenssykdom.  
 Faglige vurderinger av behov hos beboer kan medføre forflytning av rom eller avdeling.  
 Sykehjemmet har egen tilsynslege som har ansvaret for den medisinske behandlingen. 
 Sykehjemmet er tilknyttet fysioterapitjeneste som kan benyttes hvis behov. 
 I de tilfeller der ektepar oppfyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem tildeles separate rom. 

 
16.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 

 Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i relevant kartlegging av brukeren. 
 Skriftlig vedtak og en orientering om vederlag for opphold i institusjon blir utsendt. Vederlagsberegningen 

blir utført av tjenesteyter.  
 Revurdering av tilbudet ved endring i funksjonsnivå. 
 Skriftlig informasjon om hverdagen på sykehjemmet blir utsendt. 
 Det skal tilstrebes å ha pårørende møter 1 gang pr. år.  

 
16.6 Hva forventes av bruker / pårørende 

 Det må søkes om tjenesten.  
 Gir nødvendige opplysninger i hht. Vederlag for opphold i institusjon. 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket og orienteringen om vederlag for oppholdet. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. klage. 
 Den enkelte beboer utfører selv det hun / han mestrer. 
 Forståelse for at vedtaket kan endres ved endring av funksjon. 
 Dersom beboeren ønsker alternative behandlingsformer, må beboeren selv betale. 
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 Transportutgifter til private besøk må beboer selv betale 
 Er selv ansvarlig for verdisaker/ gjenstander som tas med til institusjon. 
 Sørge for at beboeren til enhver tid har tilstrekkelig med klær som er merket med påsydde merkelapper. 
 Fyller ut bakgrunnsopplysninger om beboeren. 
 Det forventes at pårørende møter opp på pårørende møter. 
 Det forventes at pårørende bidrar ved behov for hjelp ved sosiale tilstelninger og øvrige sosiale 

arrangementer ved sykehjemmet. 
 Øvrige servicetilbud som frisør, fotpleie osv. må besørges av pårørende. 
 I de tilfeller pårørende disponerer økonomien må det sørges for at det til enhver tid er lommepenger 

tilgjengelig. 
 Pårørende har ansvar for å innreie og møblere rommet,  
 Pårørende skal være behjelpelig ved flytting til annet rom. 
 Ved opphør av tjenesten skal pårørende tømme beboerrommet ta med søppel og sørge for rundvask av 

rommet.  
 I de tilfeller der pårørende ikke kan ivareta de oppgaver som er forventet kan tjenesten kjøpes fra 

kommunen. Fakturering må påregnes. 
 
16.7 Praktiske opplysninger 
Egenandel for oppholdet kreves i hht. Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 1-3.  For 
langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved 
flytting direkte fra annen institusjon eller privat forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon mv. medregnes. 
Plikten til å yte egenandel gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører. jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-2.  
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17 Individuell plan og koordinator 
 
17.1 Lovgrunnlag 
Individuell plan og koordinator er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 Individuell plan og § 7-2 
Koordinator, og i Pasientrettighetsloven § 2-5 Rett til individuell plan. 
 
17.2 Målsetting 
Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt koordinator og utarbeidet 
en individuell plan dersom de selv ønsker det. 

 Koordinator skal sørge for oppfølging av den enkelte pasient/bruker og sikre samordning av 
tjenestetilbudet. 

 Koordinator skal sammen med bruker utarbeide en individuell plan for de aktuelle tjenestene, 
dersom pasient/bruker ønsker det og påse at planarbeidet koordineres. 

 
17.3 Hvem kan få tjenesten 
Pasienter /brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  
Med koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester fra 
forskjellige tjenesteytere og at tjenestene bør sees i sammenheng. 
 
17.4 Tjenestens innhold 

- Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker.  
- Koordinator skal sikre samordning og samarbeid av tjenestetilbudet.  
- Utarbeide individuell plan dersom pasienten eller brukeren ønsker det. 

 
17.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 
Helse personell skal snarest mulig gi melding om pasientens og brukerens behov for individuell plan og 
koordinator, jf. Helsepersonell-loven § 38 a 
Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 2-1. 
Koordinerende Enhet har ansvar for å saksbehandle søknad/henvendelsen, ved behov igangsette 
kartlegging av tjenestebehovet, og sende ut brev om tildelt tjeneste til pasient/bruker. 
Koordinerende Enhet sørger for at koordinator blir utnevnt og at nødvendig opplæring blir gitt.  
 
 
17.6 Hva forventes av bruker/pårørende 

 Bruker eventuelt i samarbeid med pårørende gir samtykke til at det utnevnes koordinator og/eller 
utarbeiding av individuell plan. 

 Samarbeider med koordinator og ved utarbeiding av individuell plan. 
 Gir beskjed til koordinator ved eventuelle endringer i tjenestebehovet/oppfølging. 

 
 
17.7 Kommunale vilkår 
Koordinator skal ikke oppnevnes uten pasienten/brukerens samtykke, det samme gjelder for utarbeidelse av 
individuell plan. Jfr. § 17 i Forskrift om Habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator. 
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17.8 Praktiske opplysninger 
Ved utnevning av koordinator og utarbeidelse av individuell plan er det ofte et nært samarbeid med andre 
helsetjenester som f. eks helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialisthelsetjenesten mm. 
 
17.9 Innhold i individuell plan 
Innhold i individuell plan jamfør «Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator» 
§ 19. 
 
«Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. 
Det skal under utarbeidelse av planen tas hensyn til vedkommendes etiske, kulturelle og språklige 
forutsetninger. Planen skal inneholde følgende hovedpunkter: 
 
a) En oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester 
b) En oversikt over hvem som deltar i utarbeidelse av planen 
c) En angivelse over hvem som er koordinator 
d) En oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyter og eventuelt pårørende vil bidra med i 

planarbeidet 
e) En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for 

disse 
f) En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres 
g) En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen 
h) Pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i 

planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 
i) En oversikt over nødvendige eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater.» 
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Skjervøy kommune 
Helse- og omsorgsetaten 

 

 
   
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775553 
Postboks 145 Rådhuset, Skoleveien 6  Orgnr: 974792931 
9189  SKJERVØY           
E-post:  
helseogomsorg@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
47400504578 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/196-1 2529/2017 G00 09.05.2017 

 

Høring: Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Skjervøy 
kommune 

Vedlagte utkast til dokument “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester”, Skjervøy kommune, 
er utarbeidet i et samarbeid og dialog mellom virksomhetslederne i omsorgstjenesten og helse- og 
omsorgssjefen.  
 
Dokumentet er en presisering av hvordan Skjervøy kommune ønsker å tilby sine tjenester innen pleie- og 
omsorg til våre innbyggere.  
Målet med dette dokumentet er å skape en best mulig felles forståelse for nivået på tjenesteytingen på 
bakgrunn av myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger og politiske prioriteringer. Det skal også gi 
innbyggerne i kommunen informasjon om hva de kan forvente seg av de kommunale tjenestene. 
Beskrivelsene omfatter blant annet:  
 

 Lovgrunnlag for tjenesten  
 Målsetting med tjenesten  
 Hvilke tjenester Skjervøy kommune tilbyr  
 Hva den enkelte tjenestemottaker kan forvente  
 Hva tjenesten forventer av mottaker  
 Opplysninger om søknad, saksgang og saksbehandlingen  
 Andre praktiske opplysninger  
 Beskrivelse av “omsorgstrapp”  

 
 
Det bes med dette om eventuelle uttalelser fra dere. Dokumentet skal legges frem til politisk behandling i 
kommunestyret 14.06.2017. 
 
Høringsfristen settes til 29.05.2017 
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Uttalelser sendes til Skjervøy kommune v/Tommy Hansen, Postboks 145, 9180 SKJERVØY eller på e-
post tommy@skjervoy.kommune.no og postmottak@skjervoy.kommune.no 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Tommy Arne Hansen 
Helse- og omsorgssjef 
77775550 
 
Vedlegg: Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Skjervøy kommune 
 
 
 
 

Dette brev sendes til: 
Skjervøy eldreråd  9180 SKJERVØY 
LHL Skjervøy  9180 SKJERVØY 
Mental helse Skjervøy  9180 SKJERVØY 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Skjervøy  9180 SKJERVØY 
Skjervøy ungdomsråd  9180 SKJERVØY 
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Helse- og omsorgssjefen, Skjervøy kommune

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref: Lønenr. Arkivkode Dato

2015/571-22 2832/2017 033 23.05.2017

Vedtaksmelding: Høring: tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Skjervøy

kommune

Vedlagt følger melding om vedtak i ovemevnte sak.

Med hilsen

Kathrine Kaasbøll Hanssen

Formannskapssekretær/Arkivleder

77 77 55 03/90 56 87 47

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.
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ervøy kommune Arkívsaknr: 2015/571 -21

Arkiv: 033

Saksbehandler: Kathrine Kaasbøll Hanssen

Dato: 15.05.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

4/17 Eldreråd 23.05.2017

Høring: tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Skjervøy kommune

Saksprotokoll i Eldreråd - 23.05.2017

Behandling:

Forslag fra eldrerådet:

Eldrerådet har ingen innvendinger til innholdet i planen. Men ønsker å påpeke at bruk av

forkortelser i dokumentet må forklares bedre, det samme med hensyn til bruk av fremmedspråk.

Dette for at informasjonen i størst mulig grad ikke skal kunne misforstås.

Behandling:

- Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådet har ingen innvendinger til innholdet i planen. Men ønsker å påpeke at bruk av

forkortelser i dokumentet må forklares bedre, det samme med hensyn til bruk av fremmedspråk.

Dette for at informasjonen i størst mulig grad ikke skal kunne misforstås.

Rådmannens innstilling

Rådet tar stilling til høringsdokumentet og om det skal sendes høringssvar.

Saksopplysninger

Skjervøy eldreråd har mottatt høringsdokumenter ang tildelingskriterier for helse- og

omsorgstjenester i Skjervøy kommune.

Utkastet er utarbeidet i samarbeid med Virksomhetslederne i omsorgstjenesten og helse- og

omsorgssj efen.
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Eldrerådet har derfor mulighet ågi sin uttalelse til dokumentet for saken behandles i

kommunestyret  14  .j uni 2017.

Høringsfrist er 29.mai 2017.

Viser ellers til Vedlagte saksdokumenter.
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/233 -1 

Arkiv: G00 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 06.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Oversikt over folkehelseutfordringer i Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om folkehelsearbeid https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-

29#KAPITTEL_2 
 
Vedlegg 
1 Folkehelseutfordringer 
2 folkehelseprofil 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre tar oversikt over folkehelseutfordringer til etterretning. 
 

2. Den fremlagte oversikten tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og andre relevante kommunedelplaner. 

 
 

Saksopplysninger 

Det vises til lov om folkehelse, §5:  

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som 
kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, 
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og 
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser 
og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 
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Oversikten som nå legges fram for kommunestyret er resultat av et omfattende arbeid for å 
innhente informasjon, analysere de enkelte faktorene og til slutt peke på hvilke 
hovedutfordringer arbeidsgruppa mener vi står overfor i de neste årene. 
 
God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig faktor 
for god utvikling. En rekke forhold i samfunnet påvirker folkehelsen, som bolig, arbeid og 
fysiske og sosiale miljøer. Folkehelse er derfor et sammensatt begrep. For å avgrense og 
strukturere en folkehelseoversikt er det utarbeidet en mal av Helsedirektoratet.  Dette er 
hovedtemaene i oversikten: 
 

a) Befolkningssammensetning 
b) Oppvekst – og levekårsforhold 
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
d) Skader og ulykker 
e) Helserelatert atferd 
f) Helsetilstand 

 
Hvert av temaene har også forslag til undertema. Ikke alle er like relevante for Skjervøy 
kommune. Det er derfor gjort ei forenkling i forhold til malen. 
 
Å lage en oversikt over folkehelsa i kommunen er et omfattende og tidkrevende arbeid som 
krever faglige vurderinger fra alle sektorer. Etatssjefene har derfor hatt en rolle som både 
bidragsytere til statistikk og annen fakta, samt drøfting av årsaker og utfordringer. 
Kommuneoverlegen har hatt det overordna faglige ansvaret for oversikten, mens 
folkehelsekoordinator og koordinator for Tverrfaglig ressursgruppe har stått for notater og 
innsamling/redigering av statistisk materiale. 
 
Oversikten baserer seg på statistikk fra ulike kilder og analyser av disse. For hvert tema er det 
pekt på utfordringer og /eller konsekvenser. Til sammen gir oversikten over folkehelsa i 
Skjervøy kommune et bredt og godt grunnlag for å kunne peke på innsatsområder som må tas 
hensyn til i den videre samfunnsplanlegginga. 
 

Vurdering 
Oversikt over folkehelse i Skjervøy kommune gir et bredt og dekkende bilde av viktige 
utfordringer som må tas med i videre samfunnsplanlegging. Dette gjelder både 
kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner i alle sektorer. 
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Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

 

 
 

 
                          Foto: Cissel Samuelsen 

Skjervøy kommune 2017 
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Folkehelse i Skjervøy kommune – hovedutfordringer: 

 
På bakgrunn av statistisk materiale, egne undersøkelser og 

analyser av ulike sider ved folkehelse, oppsummeres oversikten 

med følgende 5 hovedutfordringer: 

 

Lavt utdanningsnivå: 40 % av Skjervøys befolkning har 

bare grunnskole som utdanning, og nivået på 

grunnskoleutdanninga i form av grunnskolepoeng er lavere enn 

både landet og fylket. Hvorfor er lavt utdannningsnivå så 

problematisk? Statistisk sett er utdannningsnivå en viktig premiss 

for mange indikatorer som igjen påvirker helsa vår. Med lav 

utdanning er sjansen for å havne utenfor arbeidsmarkedet større, 

noe som igjen får økonomiske og sosiale konsekvenser. 

Tilknytning til en arbeidsplass er én av hovedpilarene vi baserer 

våre liv på, og uten fagutdanning eller høgere utdanning er det 

liten robusthet i forhold til et skiftende arbeidsmarked. Lavt 

utdanningsnivå har ikke bare betydning for attraktiviteten i 

arbeidsmarkedet. Statistisk sett er personer med lav utdanning 

overrepresentert i forhold til mange livsstilsykdommer. 

Kunnskap om kosthold og helse henger sammen med det 

allmenne utdanningsnivået. Holdning til utdanning i 

lokalsamfunnet må derfor endres, og kvaliteten på utdanninga må 

forbedres. 

 

Økt behov innen eldreomsorg: En større andel av 

Skjervøys befolkning vil utgjøre gruppe 67 år og eldre. Selv om 

den generelle tendensen er at vi holder oss friskere lengre, vil 

behovet for helsetjenester øke. Flere må sysselsettes innen 

eldreomsorgen, og de eldre vil befinne seg kortere tid på 

institusjon. Morgendagens eldre vil teknologisk være mer 

oppdaterte og kunne nyttiggjøre seg teknologiske hjelpemidler, 

slik at de kan bo hjemme. Det offentlige vil ikke alene kunne 

handtere morgendagens eldreomsorg – vi blir avhengig av 

frivillige som kan yte tjenester for hjemmeboende eldre. 

 

Polarisering: Svært mange av folkehelseindikatorene viser at 

samfunnet er i ferd med å polariseres. Økonomisk er det færre 

som holder til i et midtsjikt, mens ytterpunktene blir større. Det 

er mange husholdninger i Skjervøy som sliter med å klare de 

økonomiske forpliktelsene, samtidig som mange har svært god 

økonomi. Siden økonomi er avgjørende for deltakelse i 

aktiviteter, vil den svakeste sosioøkonomiske gruppa også henge 

etter. Aktivitet-inaktivitet følger altså i stor grad de samme 

linjene. Tiltak som for eksempel «Utstyrsbanken», som skal 

dempe på skillelinjene, har bare begrensa effekt. Er det for  
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stigmatiserende å låne snowboard og ski når en ikke har råd 

til slikt utstyr selv? Polarisering kan sette fellesskapet på 

prøve. 

 

Integrering: Skjervøy er etter hvert blitt et samfunn 

besående av innbyggere med ulike kulturer og morsmål. Det 

vil være avgjørende for alle innvandrere at de gjennom 

språkopplæring og arbeidspraksis så snart som mulig kan gå 

inn som ordinære arbeidstakere og innbyggere. «Kulturelt 

utenforskap» har både sosiale og økonomiske konsekvenser, 

så det påhviler både kommunen og næringslivet et ansvar for 

å arbeide for god integrering. Det er også viktig å finne et 

balansepunkt i forhold til hva som er mulig å få til. Samtidig 

må en regne med at globaliseringa av arbeidskraft vil 

fortsette, og det styres av krefter utenfor politikerens 

kontroll. 

 

Livsstilsendringer: Det viser seg at Skjervøys 

befolkning innenfor mange kategorier scorer dårligere enn 

fylkes- og/eller landssnittet. Forklaringene på hvorfor det er 

slik, er ikke enkle. Skjervøy kommune har høgt sykefravær 

og et høgt antall uføre. Folkehelseprofilen viser at 

befolkninga kommer dårlig ut i forhold til mange 

livsstilssykdommer, og ungdomsskoleelevenes vurderinger 

av kosthold, egen helse og trivsel viser samme tendens. 

Kunnskap om hva som er positivt og hva som er negativt i 

forhold til folks helse, er kjent, men det er en vei å gå før 

denne kunnskapen omgjøres til praksis i hverdagen. Her er 

ingen «quick-fix» - det må holdningsendring til. Vi må rett 

og slett bli mer robuste til å takle hverdagens store og små 

utfordringer, og vi må anvende kunnskapen om god helse på 

oss selv. 

Selv om folkehelseutfordringene her er oppsummert i fem 

punkt, gjelder også: 

Alt henger sammen med alt. 

 (sitat Gro Harlem Brundtland) 
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1. Innledning 
Folkehelse har etter hvert fått større og større plass i det offentlige rom, noe som blant anna 

uttrykkes gjennom Folkehelseloven (2009) og Forskrift om oversikt over Folkehelse (2012).  

§ 5 i Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) pålegger kommunene å ha en skriftlig 

oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal identifisere 

folkehelseutfordringer i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. 

Utfordringsbildet skal legges til grunn for mål og strategier for folkehelsearbeidet, som igjen 

skal forankres i øvrige kommunale delplaner. Oversikten er altså ikke en plan, men skal vise 

utfordringer som må tas opp i relevante planer – ikke minst vil folkehelseutfordringer legge 

føringer for kommuneplanens samfunnsdel. 

 

God folkehelse1 skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig 

faktor for god utvikling. En rekke forhold i samfunnet påvirker folkehelsen, som bolig, 

arbeid og fysiske og sosiale miljøer. Folkehelse er derfor et sammensatt begrep. For å 

avgrense og strukturere en folkehelseoversikt er det utarbeidet en mal av Helsedirektoratet2.  

Denne er igjen bygd på forskriftens §3, som lister opp hvilke temaer som skal inngå i en slik 

oversikt: 

a) Befolkningssammensetning 

b) Oppvekst – og levekårsforhold 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) Skader og ulykker 

e) Helserelatert atferd 

f) Helsetilstand 

Hvert av temaene har også forslag til undertema. Ikke alle er like relevante for Skjervøy 

kommune. Det er derfor gjort ei forenkling i forhold til malen. 

 

Å lage en oversikt over folkehelsa i kommunen er et omfattende og tidkrevende arbeid som 

krever faglige vurderinger fra alle sektorer. Etatssjefene har derfor hatt en rolle som både 

bidragsytere til statistikk og annen fakta, samt drøfting av årsaker og utfordringer. 

Kommuneoverlegen har hatt det overordna faglige ansvaret for oversikten, mens 

folkehelsekoordinator og koordinator for Tverrfaglig ressursgruppe har stått for notater og 

innsamling/redigering av statistisk materiale. 

 

Oversikten baserer seg på statistikk fra ulike kilder (se kildehenvisninger underveis), men 

SSB, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er flittig brukt. I tillegg er det gjennomført en 

undersøkelse blant ungdomsskoleelever (Ungdata), som gir viktig informasjon og 

indikasjoner om folkehelse i deler av befolkninga. Til sammen gir oversikten over folkehelsa 

i Skjervøy kommune et bredt og godt grunnlag for å kunne peke på innsatsområder som må 

tas hensyn til i den videre samfunnsplanlegginga. 

 

Cissel Samuelsen  Paul Odberg    Rita Mathiesen 

Rådmann   Kommuneoverlege   Folkehelsekoordinator 

 

                                                 
1 Definisjon av folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning 
(Folkehelseloven §3) 
2 God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer ((Helsedirektoratet, 2013) 
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2. Befolkningssammensetning 

2.1. Folketall, aldersgruppering, kjønnsfordeling 

 
Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklinga i 2016: 

Tabell 1. Fødselsover-/ underskudd og mobilitet i befolkninga Kilde:SSB 

 

Tabellen gir et statisk bilde av sentrale tall for befolkningsutvikling for 2016. Folketallet, 

som pr 31.12.2016 var på 2912, har vist seg å være nokså stabilt de siste tiåra. Skjervøy 

kommune var i 2016 den kommunen som hadde størst fødselsoverskudd bortsett fra Harstad 

og Tromsø. Vi vet at forholdet mellom antall fødte og døde kan variere mye fra år til år, dette 

fordi folketallet i kommunen er så lavt. Innenlandsk flytter flere ut enn inn, mens det er større 

innvandring enn utvandring. Det er derfor ei viss utskifting i befolkninga. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Innenlandsk utflytting er den sterkeste enkeltfaktoren som påvirker 

befolkningsutviklinga  - og da i negativ retning. Den mest mobile delen av 

befolkninga er aldersgruppa 16-66 år, da studier og arbeid ofte er utløsende faktor for 

flytting. Dette kan tappe kommunen for kompetanse og produktivitet. 

 Fødselstallet varierer mye fra år til år, og gir utfordringer ift dimensjonering av 

tilbudet. Størrelsen på elevkullene illustrerer dette: største elevkull er på 42, mens det 

minste er 23. 
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Alderssammensetning – framskriving til 2040 

 
Tabell 2.Befolkningsutvikling ift aldersgruppe i ti-års intervaller + 2014, 2016 Kilde: SSB 

 

Andelen av befolkninga som har avslutta yrkeslivet (67 ->) er den gruppa som forventes å 

øke mest i de neste tiåra. Antallet eldre over 80 år var 138 personer i 2016. Dette tallet vil 

mer enn fordoble seg frem mot 2040. Det totale antallet innbygger vil ikke på langt nær ha 

samme utvikling. Aldersgruppa 20-44 år, som er aldergruppa som «produserer barn», 

forventes å reduseres noe, uten at dette ser ut til å gi store utslag for de yngste gruppene.  

 

Den prosentvise vektbalansen mellom aldersgrupper i Skjervøy sammenligna med landet 

som helhet, gir flere nyanser av utviklinga: 
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Tabell 3: Befolkningsutvikling i 25-års-intervall (1990-2040), relativ frekvens  

Kilde: SSB 
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Skjervøy hadde i 1990 ei større yngre befolkning enn landsgjennomsnittet. 30 % av 

Skjervøys befolkning var i 1990 i alderen 0-19 år, mens tilsvarende tall for landet var 26 %. 

Ei forklaring kan være at det var færre unge som reiste bort og tok høgere utdanning ift i dag. 

Unge som reiser bort på grunn av studier flytter i liten grad tilbake.   

 

I 2015 er talla for aldersgruppa 0-19 år hhv 23 % og 24 %, og i 2040 22 % og 23 %. Vi ser at 

den produktive aldersgruppa (20-44 år) reduseres og gir utslag ift antall barn/unge. Det betyr 

at Skjervøy og landet som helhet har samme tendens: befolkninga «forgubbes». I den 

motsatte enden av skalaen (67 år og eldre) var andelen i Skjervøy 13 % i 1990, mot 15 % på 

landsbasis. For 2015 er forholdet snudd: Skjervøy: 19 % og landet 14 %, og i 2040: hhv 24% 

og 20%. Forgubbingseffekten er altså sterkere i Skjervøy enn landsgjennomsnittet. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Når andel eldre over 80 år øker markant, vil behov for helsetjenester også øke. Stadig 

flere eldre må få sine behov for hjelp og helsetjenester dekket i hjemmet.(LEON-

prinsippet = laveste egenomsorgsnivå)3  

 Velferdsteknologi må bygges ut. 

 Antall årsverk retta mot helsetjenester vil øke. 

 Andelen barn/unge vil ikke endre seg så radikalt at tjenestetilbudet kan bygges ned 

for å gi økonomisk rom innenfor helse og omsorg. Det betyr at alle tjenester i 

kommunen må effektiviseres for å ivareta det forventa behovet for helsetjenester i den 

eldste delen av befolkninga. 

 Behov for samhandlingsplaner med andre kommuner ift spesialiserte tjenester som 

f.eks kreftomsorg, demens? 

 

2.2. Netto inn-/utflytting, intern flytting i kommunen 

 

 
Tabell 4: Mobilitet innenfor kommunegrensene, 2000-2014 Kilde: Kommunereformen, 

Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy, rapport av PWC,.2016. 

 

Tabellen viser ei klar sentralisering og fraflytting fra ytterdistrikt til sentrum. Dette er for så 

vidt en tendens som gjelder for landet som helhet. Elevtallsutvikling (kap 3.8) viser at tallet 

på barn/unge i distriktet er redusert betydelig, og da blir andelen eldre forholdsmessig større i 

distriktet enn på Skjervøy tettsted. 

 

 

 

                                                 
3 Hjelpemidler fra NAV er eksempel på tiltak som bidrar til at folk kan bo lengre hjemme. Pr 1.1.17 er ant. 
hjelpemiddel distribuert til brukere 474, ant. hjelpemiddel: 2483. Kilde: Ergoterapeuttjenenesten 

2000 2005 2010 2014

Skjervøy 2467 2537 2496 2521 54 2,2 % 25 1,0 %

Arnøya-Laukøya 466 465 383 348 -118 -25,3 % -35 -9,1 %

Uoppgitt delområde 1 1 2 12

Skjervøy 2349 2376 2324 2341 -8 -0,3 % 17 0,7 %

Resten av kommunen 585 627 557 540 -45 -7,7 % -17 -3,1 %

Hele kommunen 2934 3003 2881 2881 -53 -1,8 % 0 0,0 %

Endring 2000-2014 Endring 2010-2014
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Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Uttynning av tjenestetilbudet i distriktet. Dette gjelder ikke minst innen barnehage og 

skole. 

 Behov for helsetjenester øker enda mer i distriktet enn på tettstedet. Å være et 

øysamfunn gir store utfordringer ift rekruttering og tjenestetilbud. Det er lange 

avstander – ikke i km men i tid. Fergeruter og relativ lav frekvens på 

kollektivtransport gir utfordringer for dem som skal oppsøke helsetjenester og for 

dem som skal gi slike tjenester. Velferdsteknologiske løsninger må utnyttes i stor 

grad. 

 Utarming av små lokalsamfunn skaper bekymring for framtiden (lavere samhørighet, 

tilhørighet, delaktighet) for dem som blir igjen, noe som kan gi økt fare for dårligere 

psykisk helse. 

 Polarisering sentrum-periferi kan øke når ressurser og behov ikke samsvarer 

 

2.3. Enpersonshusholdninger 

 

2001 2005 2010 2016 

456 499 522 548 
Tabell 5: Enpersonshusholdning. Kilde: SSB 

 

Andelen enpersonshusholdninger viser ei økning på 20% fra 2001 til 2016. Hvis denne 

økningsgraden fortsetter, vil det i løpet av den neste 15-årsperioden være ytterligere 110 

personer som bor alene. Det er en generell tendens i landet at enpersonshusholdninger øker. I 

aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke entydig forskjellig fra landsnivået 

(se vedlagte folkehelseprofil). 

 

Hvem befinner seg i enpersonshusholdningene? Dette er nok ei kompleks gruppe: Unge 

mennesker som ikke har etablert seg med familie, enker, enkemenn, aleneboende etter 

samlivsbrudd, arbeidsinnvandrere og flyktninger. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 

 Økt behov for boliger/ små boenheter. 

 Økonomisk er det vanskeligere å klare seg alene i ei husholdning. Når denne gruppa 

øker, vil det kunne øke behovet for økonomisk sosialhjelp. 

 Helsekonsekvenser: Eldre enslige menn klarer seg dårligere fysisk mens eldre enslige 

kvinner klarer seg dårligere psykisk. 
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2.4. Etnisitet  

 
Tall for de største gruppene: 

Romania 128 

Somalia  27 

Latvia 18 

Tyskland 17 

Thailand 17 

Russland 10 

Syria 9 

 

Tabell 6: Antall personer med innvandrerbakgrunn fordelt etter land i 2016 i Skjervøy. 

Kilde: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1941/fakta 

 

Figuren ovenfor gir et bilde av den etniske befolkningssammensetninga i Skjervøy i 2016. 

Den store andelen arbeidsinnvandrere, ikke minst fra Romania, kommer tydelig fram. Svært 

mange av arbeidsinnvandrerne arbeider innenfor den landbaserte fiskerinæringa (havbruk). 

Tilflytting av så mange rumenere kan også forklares med en selvforsterkingseffekt. Familier 

flytter og tar med seg andre slektninger/venner.   

 

Skjervøy kommune har også tatt imot mange flyktninger de siste to åra. Ved utgangen av 

2016 hadde Skjervøy kommune bosatt 50 flyktninger. De er i hovedsak fra Syria(24)4 og 

                                                 
4 Differansen mellom flyktningetjenestens antall registrerte flyktninger og tall fra IMDI, må skyldes ulikt 
tidspunkt for registrering. Skjervøy kommune tok imot mange syriske flyktninger i siste halvdel av 2016. 
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Somalia(11), og noen fra Sudan(3), Etiopia(7) og Eritrea(5). Ikke samsvar med figur. 

Kommunen har vedtatt å bosette 20 flyktninger også i 2017. Dette tallet kan bli noe lavere på 

grunn av mindre press på bosetting. For 2018 er det gjort vedtak om bosetting av 10 

flyktninger. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Integrering av både arbeidsinnvandrere og flyktninger er hovedutfordring. Både 

Skjervøy kommune, privat næringsliv og den enkelte innbygger må bidra for å skape 

trivsel og samhørighet. 

 Flyktninger som gruppe kan gi egne utfordringer på helsesiden, både innenfor 

psykiatri og somatikk.  

 Kultur for bruk av helsetjenester er ulik i forskjellige folkegrupper. Noen bruker ofte 

helsetjenester, noe som tar opp store ressurser i legetjenesten. De som blir boende 

tilpasser seg etter hvert.  

 Et større etnisk mangfold krever kompetanse på flere felt 

 

 

Samisk befolkningsgruppe: 

SAMINOR5 har gjennomført helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og 

norsk bosetting, men Skjervøy er ikke del av denne undesøkelsen. De kan derfor ikke bidra 

med noe helseinformasjon til vår kommune. 

 

Sett i forhold til de andre Nord-Troms-kommunene har samisk kultur stått svakere. Antall 

manntalsførte til Sametingsvalget er 576.  Når det gjelder samisk undervisning i skolen, er det 

skoleåret 2016/17 2 elever som får undervisning i samisk som andrespråk 

(lyd/bildeundervisning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 SAMINOR er et forskningsprosjekt innen helse og levekår som Senter for samisk helseforskning har ansvar 
for. 
6 Foreløpig tall da manntallet ikke er ferdigstilt. 
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3. Oppvekst og levekår 

3.1. Grunnskole som høyeste utdanning 

 

 Skjervøy 2000 Landet 2000 Skjervøy 2016 Landet 2016 

Grunnskole 50 34 40 27 

Vid.skole 39 44 39 41 

Univ./høgskole 
kort. 

10 17 15 23 

Univ./høgskole 
lang 

1 5 3 9 

Ikke oppgitt el 
ingen 
utdanning 

  3  

Tabell 7: Den prosentvise fordelinga av utdanningsnivået i Skjervøy sammenligna med 

landet. Kilde: SSB 

 

Sammenligner en utdanningsnivået i Skjervøy med landsgjennomsnittet er midtnivået – 

videregående skole – nokså likt. Dette gjelder særlig for dagens situasjon.  Men på 

ytterpunktene er det store forskjeller. Mens 40 % av befolkninga over 16 år i Skjervøy kun 

har grunnskole, gjelder dette for 27 % i landet som helhet. Forskjellen er litt redusert fra 

2000, da det var en differanse på 16 % mellom kommune- og landsnivå.  Det er motsatt for 

høgere utdanning: i Skjervøy har 18 % høgskole eller universitet i 2016, landsgjennomsnittet 

ligger på 32 % - en differanse på 14 %. I år 2000 var differansen på 11 %. Det betyr at mht 

andel høgere utdannede er forskjellen mellom landet som helhet og Skjervøy kommune økt. I 

Skjervøy har det totale kompetansenivået økt i perioden, selv om andel med videregående 

opplæring er stabilt. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 En større andel av befolkninga med laveste utdanningsnivå har statistisk sett 

konsekvenser på mange samfunnsområder, som f.eks grad av uførhet, andel 

sosialhjelpsmottakere, svak økonomi, svakere helse, liten konkurranseevne i 

arbeidsmarkedet m.fl. 

 På grunn av framtidas kompetansekrav og –behov må andelen med kun grunnskole 

reduseres. 

 

 

3.2. Lavinntekt husholdninger 

Hva er en lav inntektshusholdning? 

En enslig forsørger med to barn har inntekt under lavinntektsgrensen hvis inntekt etter skatt 

er 321 000 kroner per år eller mindre. Tilsvarende vil et hushold med to voksne og to barn ha 

inntekt under lavinntektsgrensen hvis samlet inntekt etter skatt er 422 000 kroner eller 

mindre. Dette er basert på tall for 2013 og gjelder for EUs mål, hvor grensen er definert som 

60 % av nasjonal medianinntekt.  
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Tabell 8: Inntekt= fratrukket skatt, i Skjervøy. Kilde: SSB 

 

 
Tabell 9: Inntekt etter skatt ift ulike typer husholdninger. Kilde: SSB 

 

Det er ca 1200 husholdninger i Skjervøy, og av disse er ca 25% lavinntektshusholdninger, 

om en regner med husholdninger med inntekt fratrukket skatt på under 350 000. 

Sammenholder en tabell 9 og 10, ser en at husholdninger med bare ei inntekt har svak 

økonomi, og at den økonomisk sterkeste husholdningstypen, par med barn, har hatt en bedre 

økonomisk utvikling i tiårs-perioden. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent

Samlet inntekt  150 000 - 249 999 kr, prosent

Samlet inntekt  250 000 - 349 999 kr, prosent

Samlet inntekt  350 000 - 449 999 kr, prosent

Samlet inntekt  450 000 - 549 999 kr, prosent

Samlet inntekt  550 000 - 749 999 kr, prosent

Samlet inntekt 750 000 kr og over, prosent

Husholdninger etter inntekt - 2015
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Fordelinga av husholdninger basert på økonomi viser økt polarisering. Husholdninger med 

middels inntektsnivå er liten, mens det er flere med lav og høg inntekt. Dette ser vi i vår 

kommune, men det er også en generell tendens. Andel barn (0-17 år) i Skjervøy, som bor i 

husholdninger med lav inntekt, er likevel signifikant lavere enn i landet som helhet (se 

vedlagte folkehelseprofil). 

 

Sammenholder en tabell 9 og 10, ser en at i husholdninger med bare én voksen med inntekt, 

vil husholdninga ofte falle i kategorien lavinntektshusholdning. Enslige forsørgere er eneste 

gruppe som fra 2013 har stagnasjon og liten tilbakegang i inntekt. Inntekten i husholdninger 

med to forsørgere har hatt en sterkere økonomisk utvikling fra 2012. 

 

Fra barnehageåret 2015/16 kunne forsørgere med lav inntekt søke om redusert betaling i 

barnehagene, såkalt inntektsgradert foreldrebetaling.  For Skjervøy gjaldt dette for 14% av 

barna. 

 

 

Utfordringer / Mulige konsekvenser: 

 Lavinntektshusholdninger har færre muligheter til å delta i samfunnslivet 

 Tiltak i fattigdomsplanen må følges opp 

 

3.3. Tilgjengelighet til boliger for ulike grupper   

 

Skjervøy Nordreisa Kvænangen Lyngen Troms Landet 

57 41 61 14 22 20 
Tabell 10: Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innb. Kilde: SSB, tall pr 15.03.2017 

Kåfjord: tall ikke tatt med da de har eget boligselskap 

 

Skjervøy kommune har mange kommunale boliger sammenligna både med nabokommuner 

og landet. Boligene disponeres ut i fra et todelt system: helse og omsorg disponerer deler av 

boligmassen til brukere med særskilte behov. Slike tilrettelagte boliger finnes på 

Helsesenteret og Hybelhuset. I tillegg har etaten tildelingsrett på Røde Kors-boligene og  

boliger på Naustet. Etaten disponerer også hyblene på Rådhus 2, men de er først og fremst 

beregna på midlertidige ansatte (vikarer). Resten av boligmassen tildeles av ei tverretatlig 

husutleienemnd7 som administreres av boligforvalter. 

 

Antall boenheter i forhold til størrelse: 

Store boenheter (fra 90 m2 og opp)             36    

Mellomstore boenheter (fra 50 til 89 m2) 61    

Små boenheter (under 50 m2)               43    

Totalt i kommunen              140     

         

Av 140 er det 6 boenheter (store/mellomstore) i Årviksand   

Av 140 er det 6 boenheter (3 små og 3 mellomstore) i Arnøyhamn som disp. av helse. 

         

                                                 
7 I husutleienemnda er både NAV, flyktningetjenesten, kultur- og undervisningsetaten og helse- og 
omsorgsetaten representert. 
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Boenheter som disponeres av helse og omsorg:.  Store              0  

                             Mellom 33   

                             Små             30 

       Til sammen 63   

         

Boenheter som tildeles av husutleienemnda:  Store             36  

                             Mellom 28   

                             Små             13   

                  Til sammen     77   

Av 77 boenheter husutleienemnda tildeler, er det tilvisningsrett på 4 mellomstore leiligheter.8 

 

Av boenheter som kan tildeles fritt, er det for mange store leiligheter. De er for store i 

forhold til behovet, og leieprisen er for høg for mange. Det er derfor en ubalanse mellom 

tilbud og etterspørsel.9 

 

Hvorvidt flere leier enn eier bolig i dag sammenligna med noen ti-år tilbake, er vanskelig å 

si. Det private markedet var større tidligere. Mange som før leide ut sokkelleilighet og 

hybler, trenger ikke gjøre det i dag på grunn av god økonomi. I tillegg er forventning om 

standard økt, slik at boligeiere som har uutnytta areal ikke leier ut, fordi det ikke samsvarer 

med dagens krav til standard. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Følge opp tiltak i boligsosial handlingsplan 

 Samstemme tilbud og etterspørsel 

 Totalt sett bør antall kommunale boenheter reduseres. Forvaltning og vedlikehold 

krever etter hvert store ressurser. Det vil likevel være et antall 

lavinntektshusholdninger som ikke klarer å stå på egne ben ift å skaffe seg bolig og 

klare boutgiftene.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8 Det er undertegna OPS-avtale som vil gi tildelingsrett på 4 små boenheter på Skjervøy tettsted og 2 store i 
Arnøyhamn. Plan om oppføring 2017/18. 
9 Søkerbunken pr 1.5.17 illustrerer dette: 16 søknader ligger inne. Av disse er det 11 nye boligsøkere, der 2 
ønsker små, 7 ønsker mellomstore leiligheter mens resterende 2 ikke har presisert behovet. 5 søker om å få 
bytte bolig. 
10 I 2016 ble det betalt ut 0,5 mill i bostøtte. 
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3.4. Arbeidsmarkedet  

 

3.4.1. Næringsstruktur og kompetansebehov 

 

 
 

Jordbruk/skogbruk/fiske 119 

Sekundærnæringer 379 

Varehandel 328 

Offentlig adm., forsvar, sosialforsikring 67 

Undervisning 111 

Helse og sosial 326 

Personlig tjenester 27 

Tabell 11: Fordeling av antall sysselsatt ift næring Kilde SSB (Tall fra 2016) 

 

Skjervøy kommune er den kommunen i Nord-Troms som har laveste andel offentlige 

arbeidsplasser (40 %). Kilde: PWC-rapport. Innenfor privat næringsliv dominerer 

primærnæringene og ikke minst industriarbeidsplasser tilknytta havbruk. Store bedrifter 

innen næringa gir god sysselsetting, men bidrar også til en viss sårbarhet ift konjunkturer. 

Fiskeindustri er en type næring som har store variasjoner i aktivitet, noe som fører til 

perioder med permitteringer.  
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3.4.2. Arbeidsledighet  

 

  Skjervøy   Troms  Hele landet 

Helt ledige i 2016 3% (44 personer) 2% (1786 personer) 2% (81327 personer) 

Ledighetstall pr. 

30.04.16. 

 

2,09 

 

2,24 

 

3,20 

Ledighetstall pr. 

30.04.17 

 

2,49 

 

2,02 

 

2,82 

Tabell:12: Kilde: NAV 

 

Arbeidsledige i Troms pr. januar 2017 er 1968 – en svak nedgang fra 2016. Sammenligna 

med landet er arbeidsledigheten i Skjervøy lav. Arbeidsledige i Skjervøy pr. januar 2017 er 

51. Det utgjør 3,4% av arbeidsstyrken, og er en økning på 4 (9%) fra 2016. I en liten 

kommune vil et fåtall personer gi utslag på ledighetstall, selv om forholdene i et større 

perspektiv må sies å være stabile. Antall arbeidsledige er lavt. 

 

3.4.3. Pendlere 

 

Pendling i og utenfor Nord-Troms 

                

  Arbeidssted 

    

Sk
je

rv
ø

y 

N
o

rd
re

is
a 

K
åf

jo
rd

 

K
væ

n
an

ge
n

 

U
te

n
fo

r 
 

Sy
ss

el
sa

tt
e 

B
o

st
ed

 

Skjervøy 1175 40 4 1 185 1405 

Nordreisa 59 1941 16 23 429 2468 

Kåfjord 13 61 665 1 292 1032 

Kvænangen 3 26 1 389 128 547 

Utenfor 121 133 50 35     

              

  Arbeidsplasser 1371 2201 736 449     

        

Tabell 13: Antall pendlere til og fra kommunene i Nord-Troms4.  Kilde: Kommunereformen, 

Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy, rapport av PWC, 2016 

 

Tabellen ovenfor skal illustrere i hvor stor grad tilsatte har sin arbeidsplass i egen kommune 

eller må pendle. I Skjervøy er det 1405 sysselsatte, hvorav 1175 jobber i egen kommune, 40 

pendler til Nordreisa. 185 pendler til andre kommuner enn Nord-Troms4. Av disse utgjør 

pendlere til Tromsø den største gruppa. Skattemessige fordeler ved å være registrert boende i 

Nord-Troms kan være en grunn til at flere pendler ut enn inn til regionen.  

 

Ser en på innpendling til Skjervøy, utgjør den i alt 196 sysselsatte. 59 av disse bor i 

Nordreisa kommune. Det er grunn til å tro at når infrastrukturen mellom Skjervøy og 

Nordreisa forbedres ved at Sørkjostunnelen ferdigstilles, vil pendling ytterligere økes. 1 
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times pendling blir ansett være øvre grense for pendlingstoleranse. Mellom Skjervøy og 

Sørkjosen/Storslett er kjøretiden pr i dag ca 45 min.  

 

Dagpendling gjennomføres nok i størst grad med privatbilisme, mens det for ukependling 

kan variere. 

 

Bedre infrastruktur gir også muligheter for høgere mobilitet og større radius for 

arbeidssøkende. Blant anna har endringer i retningslinjer for arbeidsavklaringspenger (AAP)  

medført skjerpede krav til mobilitet for arbeidssøkere. 

 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser, kap 3.4.1 – 3.4.3: 

 Sårbarhet ved at store deler av næringslivet baserer seg på fiske/havbruk 

 Sesongvariasjoner – som fører til at behovet for arbeidskraft svinger 

 Rekruttering i stillinger som krever spesialkompetanse 

 Større mobilitet internt i regionen (særlig til/fra Nordreisa) på grunn av kortere vei og 

bedre infrastruktur. 

 

3.5. Sykefravær 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Skjervøy 8,3 8,1 8,8 9,1 7,3 

Nordreisa 8,5 6,6 7,4 6,7 6,2 

Kåfjord 8,1 7,1 5,8 5,7 6,1 

Kvænangen 7,3 5,7 10,5 6,7 9,9 

Troms 6,7 6,3 6,3 6,0 6,0 

Landet 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 
 

Tabell 14: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere. Kommuner i Troms 3. kv 2012-2016  

Kilde: SSB 

 

Sykefraværet ser ut til å være stigende dess lenger nord en kommer! Skjervøy kommune har 

det høgeste sykefraværet i forhold til de omkringliggende kommunene. Selv om tallene 

svinger, noe som er naturlig når antall sysselsatte er så lavt, er nivået høgt. Hvorfor? Selv om 

forklaringa nok er sammensatt, er det vanskelig å skjønne hvorfor Skjervøy skiller seg ut i 

forhold til nabokommunene. Er terskelen for å sykemelde seg lavere? Har vår kulturhistorie 

knytta  til fiskeri med av-og-på sysselsetting (permitteringer, hjemmeværende pga kvoter er 

oppfiska) betydning? En kunne kanskje tenke seg at mange industriarbeidsplasser med 

skiftarbeid er en stor belastning, men det viser seg at det sykefraværet innenfor kommunal 

sektor er større enn det totale sykefraværet i kommunen.11   

 

Ser en på folkehelseprofilen, har Skjervøys befolkning signifikant svakere helse når det 

gjelder muskel- og skjelettplager, diabetes 2 og innen psykiatri. Hvilken rolle har legenes 

                                                 
11 Tall for kommunal sektor for tilsvarende periode: 2012: 8,7%, 2013: 9,3 %, 2014: 11%, 2015: 9,1% og 2016: 
8,3 % 
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vurderinger både i forhold til sykefravær og folkehelseprofil? Skjervøy har et visst 

gjennomtrekk av leger, noe som vanskeligjør felles terskler for ulike typer vurderinger. 

 

3.6. Uførhet  

                

 31.12.14 31.12.15 31.12.16 

Skjervøy 14,8 14,8 14,3 

Troms 11,0 10,9 10,6 

Landet   9,4   9,4   9,5 

Tabell 15:. Andel uføre i forhold til folketall (16-66 år). 

Kilde.https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+u

foretrygd+-+satistikk/Uforetrygd 

 

Graden av uførhet viser samme tendens som for sykefravær: Skjervøy har svakere resultat. 

Også her må en legge til at det på kommunenivå vil et lite antall personer gjøre store utslag 

på talla. I Skjervøy var det fra 2015 til 2016 en reduksjon av antall uføre på 13 personer. Det 

må understrekes at uførhet ikke nødvendigvis betyr at personer er 100% uføre – det kan være 

ulike grader av uførhet. 

 

Det er grunn til å tro at mange av forklaringene som er nevnt i forbindelse med sykefravær 

også er gjeldende her. 

 

3.7. Sosialhjelpsmottakere 

 

 Antall personer Prosent i alderen 20-66 

2014 124 4,3 

2015 117 4,0 

2016 102 3,5 
Tabell 16:. Andel sosialhjelpsmottakere i Skjervøy Kilde: SSB 

 

Gjennomsnittlig andel sosialhjelpsmottaker på landsbasis var i 2016 2,6 %.  

Utviklinga de siste tre åra viser at antall sosialhjelpsmottagere i kommunen har gått ned. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser, kap. 3.5., 3.6. og 3.7.: 

 En større andel av befolkninga har en svakere tilknytning til arbeidslivet på grunn av 

sykefravær og uførhet, noe som igjen har både økonomiske og sosiale konsekvenser.  

 Om AAP-ordninga forkortes fra 4 til 3 år, er det mulig at antallet uføre øker. 

 Gradert sykemelding må i enda større grad utnyttes for å forsterke 

arbeidslivstilknytninga. 
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3.8. Skolestruktur og elevtall 

 

Skoleår Skjervøy 

barneskole 

Skjervøy        

ungd. skole 

Arnøyhamn  

skole 

Årviksand  

skole 

Sum 

1999-00 248 100 39 17 404 

2003-04 294 116 44 19 473 

2007-08 272 112 40 12 436 

2010-11 237 119 27 13 396 

2015-16 195 95 5 19 314 

2019-20 196 91 7 19 313 

Tabell 17: Elevtallsutvikling i Skjervøy med 5-års-intervall, Kilde: Årsmelding fra Kultur og 

undervisning. 

 

Elevtallsutviklinga viser at tallet på elever har sunket drastisk. Det totale antallet elever vil i 

løpet av 20 år være redusert med 22,5 %. Prognosene framover viser ei svak økning.  

 

I forhold til skolestruktur er antallet kommunale skoler redusert med én, da Årviksand skole i 

2012 ble privat. Fra skoleåret 2017/18 er Arnøyhamn skole ren barneskole. 

 

Selv om elevtallet er redusert i perioden, ser tallet for Årviksand skole ut til å være stabilt. 

Overføring av ungdomsskoleelever fra Arnøyhamn vil bidra til å holde elevtallet stabilt.12 

Det er elevtallet ved Arnøyhamn skole som i perioden har hatt den desidert sterkeste 

nedgangen – spesielt har den negative utviklinga skutt fart etter 2007. Den generelle 

sentraliseringa har fått store konsekvenser for denne skolen. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 

 Læringsmiljøet i de små skolene blir svært sårbart, og det er vanskelig å rekruttere 

personell med tilstrekkelig kompetanse – spesielt ift de økte kompetansekrava. 

 Privatskolen i Årviksand drifter innenfor marginale rammer. Det gjelder både grensen 

for statsstøtte, som er på 15 elever, men det gjelder også rekruttering av kompetanse, 

særlig innenfor Montessori-pedagogikk.  

 

3.8.1. Elevprestasjoner og læringsmiljø 

Grunnskolepoeng og resultat på nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk på både 

barne- og ungdomstrinnet er de standardiserte måtene å vurdere elevprestasjoner på.  

Grunnskolepoeng viser gjennomsnittet av alle karakterer etter endt grunnskoleutdanning, og 

er det elevene har med seg «i bagasjen» når de skal videre i den videregående skolen. Siden 

dette viser seg å ha avgjørende betydning for elevenes videre opplæring, gjengis her antall 

grunnskolepoeng13 de siste 5 skoleåra: 

 

 

 

                                                 
12 Elever fra Arnøyhamn/Lauksletta har mulighet til å velge Årviksand eller Skjervøy tettsted, så det er en viss 
usikkerhet ift framtidige tall for Årviksand. 
13 Grunnskolepoeng = gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemålet X 10 
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2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

37,4 36,7 39,1 38,4 43,0 

Tabell 18: Grunnskolepoeng, 10-klassinger i Skjervøy i 5-års-perioden. Kilde: Skoleporten, 

Udir. 

 

Til sammenligning: Tromssnittet i 2015-16 var 41,1, og landsgjennomsnittet var 41,2. I hele 

perioden ligger både fylkes- og landsgjennomsnittet mellom 40 og 41. Skoleåret 2015/16 er 

første år i perioden at Skjervøy ligger over snittet. Tabellen viser også at resultatet veksler fra 

år til år, noe som skyldes at tallet på elever er lavt. Erfaring tilsier at elever med 

grunnskolepoeng under 40 har større problem med å fullføre videregående opplæring.14 

Bortsett fra siste skoleår viser antall grunnskolepoeng at Skjervøyelevene i gjennomsnitt 

avslutter grunnopplæringa med et svakere grunnlag enn fylkes- og landsnivå. 

 

For å måle læringsmiljø gjennomføres trivselsundersøkelser både på barne- og 

ungdomstrinnet. Gjennomgående er resultatene for elevene på barnetrinnet mer positivt enn 

for ungdomstrinnet. Resultatet fra Ungdata-undersøkelsen (se figurer nedenfor) viser samme 

tendens som Folkehelsebarometeret: Trivselsfaktoren er lavere enn på landsbasis. Samtidig 

er det heldigvis få som opplever skolen som et sted en gruer seg å gå til. 

 

  
 

                                                 
14 Kilde: 
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Barnehage_og_skole/Gjennomforing_og_frafall_i_sk
olen/ 
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Tabell 19: Kilde: Ungdataundersøkelsen 2017 

 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Hvordan skape trivsel og godt læringsmiljø på ungdomstrinnet, slik at også 

læringsresultatene blir bedre? 

 

 

3.8.2. Frafall/fullføring i videregående opplæring  

 

 Total, 2014-15, 

2015-16, 2016-

17 

2015-16  2014-15   2013-14 

1902 Tromsø 3 (3) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 

1931 Lenvik 1 (1)  1 (1)  

1939 Storfjord 2 (2)  1 (1)  

1940 Gàivuotna 

Kåfjord 

2 (2) 1 (1) 1 (1) 3 (3) 

1941 Skjervøy 13 (13) 9 (9) 3 (3) 3 (3) 

1942 Nordreisa 7 (7) 1 (1) 1 (1) 4 (4) 

1943 

Kvænangen 

4 (4) 3 (3)   

Totalt 32 (32) 15 (15) 9 (9) 14 (14) 

Tabell 20: Antall elever ved Nord-Troms videregående skole som slutta underveis i 

skoleåret15 Kilde: Troms Fylkeskommune, utdanningsetaten. 

 

Elever fra Skjervøy utgjør ca en fjerdedel av elevmassen ved Nord-Troms videregående. Sett 

i forhold til dette har Skjervøy forholdsmessig høgt frafall, spesielt i skoleåret 2015-16. 

                                                 
15 Elever som slutter før 1.10. teller ikke med ift antall sluttere. Elever som bytter 
skole/utdanningsprogram/klasse internt i fylket regnes heller ikke med som sluttere. 
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Detaljert informasjon om dette året gir ingen indikasjoner på særskilte forhold. Tallet 

fordeler seg både ift kjønn og utdanningsprogram. 

 

Når Nordreisa har relativt lavere antall sluttere enn de andre Nord-Troms-kommunene, kan 

noe av forklaringa være pendling. Det er ei større belastning for elever å pendle til skole 

(både dag- og ukependling) enn det er å kunne gå på skole i hjemkommunen. Usikkerhet 

rundt opprettholdelse av skolested Skjervøy kan også ha hatt en viss negativ effekt på 

Skjervøy-elevene. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Bedre grunnlag fra grunnskole gir bedre sjanse for fullføring i videregående skole. 

 Opprettholdelse av et bredt skoletilbud i distriktet, da pendling er ei belastning. Det er 

også lettere for borteboende elever å falle fra enn de som bor sammen med sine 

foresatte. 

 

3.9. Barnehagedekning og barnehagemiljø  

 

Barnehagedekning i 

kommunen 

Pr.  

31.12.12 

Pr. 

31.12.13 

Pr. 

31.12.14 

Pr. 

31.12.15 

Pr. 

31.12.16 

Totalt 1 – 5 år 91,2 % 91,8% 90,5 % 97,85% 99% 

Totalt ant. barn 1-5 år 136 134 137 140 145 

Totalt ant. barn i 

barnehage 

124 123 124 137 143 

Antall barn født pr år 26 29 28 30 40 

 Tabell 21: Barnehagedekning i kommunen. Kilde: Årsmelding for kultur og 

undervisningsetaten 2016. 

 

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage tar utgangspunkt i Barnehagelovens §1 

Formål, og bygger på gjensidig åpenhet og tillit. Barnehage og hjem har et felles ansvar for 

barns trivsel og utvikling. For å få til godt barnehagemiljø vektlegges å ha god kjemi og god 

omsorg, å skape trygghet og trivsel i barnegruppene. Det er viktig å se signaler som kan 

skape uro, og ta disse med én gang. 

Barnehagepersonalet er bevisste på å tilrettelegge for gode lekemiljø som fenger barna ut fra 

alder, modning og interesser både innendørs og utendørs.  Leken har en sentral rolle i  

barnehagemiljøet.  Gode rammer for lek og de voksnes rolle i leken er av stor betydning for 

hvordan læringsmiljøene blir.  

 

Barnehagene på Skjervøy bruker i perioder deler av undervisningsopplegget «Steg for steg», 

i forhold til sosial kompetanse. Dette har vært brukt over flere år og oppleggene tilpasses ut 

ifra de oppsatte barnegrupper og hva det er behov for til enhver tid.  

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Unngå midlertidige barnehageløsninger mht lokaliteter, slik at kapasiteten også er 

tilstrekkelig for toppene i barnekullene. 

 Rekruttering av pedagogisk personell 
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3.10. Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

Helsestasjonen har ei bemanning 2,8 stillinger, men har vært underbemanna over lang tid, da 

det har vist seg vanskelig å rekruttere helsesøstre. I en slik situasjon må en prioritere de 

lovpålagte oppgavene, som f.eks barnekontroller og vaksinering, mens oppgaver av mer 

forebyggende karakter blir liggende.  

  

I 2016 ble det født 36 barn + 4 tilflyttede barn  

Det totale antall barn (0-15 år) fordeles slik, geografisk:  

- Årviksand 22 barn  

- Arnøyhamn 13 barn (hvor 2 er barn av arbeidsinnvandrere) 

- Skjervøy 414 barn (hvor 36 er barn av arbeidsinnvandrere og 22 er barn av   

flyktninger). 

 

Helsestasjon for ungdom er åpen hver torsdag 19 – 20.30 i skoleåret. Det er et tilbud for 

ungdomsskoleelever, elever ved den videregående skolen og voksen ungdom. Her gis det 

veiledning om prevensjon, og det er mulig å få prevensjon. I tillegg er det mulig å få utført 

klamydiatest. Noen henvendelser går på psykisk helse, mens rus sjelden er tema. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Jenter 56 46 40 24 49 

Gutter 5 4 8 13 6 

Totalt 61 50 48 37 55 
Tabell 22: Bruk av helsestasjon for ungdom 2012-2016, tall fra Helsestasjonen 

  

Utfordringer/ mulige konsekvenser:  

 Rekruttere personell på helsestasjonen. Myndighetene har bevilga ekstra midler de siste åra 

før å styrke skolehelsetjenesten, og dette innebærer at det også framover vil være sterk 

etterspørsel etter helsesøstre. 

 Mange arbeidsinnvandrere og flyktninger som ikke snakker godt norsk, gir økt behov 

for veiledning, informasjon og tolketjenester. 

 Aktiv forebygging ute i skoler og barnehager, særlig ift foreldreveiledning og 

atferdsutfordringer. 
            

3.11. Tverretatlig samarbeid i forhold til barn og unge 
 

Det er etablert flere arenaer for tverretatlig samarbeid.                                                                                          

På systemnivå er Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG) med politisk forankret mandat ansvarlig 

for oppfølging av tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner og handlingsplan mot 

fattigdom. TRG utarbeider også rutiner og retningslinjer for tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeid. Hovedfokus er forebygging med målgruppe barn, unge og deres familier.                                                                                                                                                                        

På individnivå er Barnehage-skolehelseteam et verktøy for å forebygge utvikling av ulike 

vansker. Bekymring for et barn drøftes i et tverrfaglig forum med samtykke fra foresatte. 

Videre tiltak kan drøftes og avklares i dette møtet. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Vedlikeholde og utvikle det etablerte systemet av møteplasser og planverk.  
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4. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
En rekke miljøforhold kan påvirke helsen, for eksempel støy, drikkevannskvalitet og 

luftkvalitet. Men også tilgang på friområder, grøntområder, sykkelvei og nærmiljøkvaliteter 

har innvirkning. Kap 4 tar for seg en del fysiske forhold, men også forhold som påvirker 

folks trivsel tas med her. 

 

4.1. Fysisk miljø – Trafikale forhold 

4.1.1. Skoleveier, gang- og sykkelstier, utsatte 
strekninger/ulykkespunkt 

Trafikale forhold som gjelder tilrettelegging for myke trafikanter – ikke minst for skolebarn – 

er først og fremst aktuelt for Skjervøy tettsted, der trafikktettheten er størst: 

 Gang- og sykkelsti i og fra Hollendervika og Vågadalen til sentrum 

 Fortau i Skoleveien, Strandveien og deler av Myrveien 

 Fartsdumper i flere veier 

 Kommunestyret har anbefalt 40 km/t som fartsgrense gjennom Værret, f.o.m krysset 

Havnegata/Strandveien. 

 

Det er registrert få ulykkespunkt vedr. skolevei i kommunen. Et par elever på Arnøya har 

skoleskyss internt i bygda på grunn av vær og trafikksikkerhet. Ellers gjelder en generell 

adgang til gratis skoleskyss for barn som bor 4 km unna skolen. 

 

Et trafikalt tiltak som ikke rettes mot skoleelever, men som har betydning for folks 

muligheter til å gå trygt langs veien: Når Langbakken er ferdig i 2018, vil det være gang- og 

sykkelsti fra Hollendervika til rasteplassen på Kågen. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Utarbeiding av trafikksikkerhetsplan, slik at en får et helhetlig bilde av utfordringene 

og kan gjøre prioriteringer. En trafikksikkerhetsplan gir også muligheter for å søke på 

trafikksikkerhetsmidler. 

 Trafikksikkerheten er ikke tilfredsstillende når barn kjøres til og fra barnehage og 

skole, spesielt gjelder dette Klaus Dreyers vei, Skoleveien og Mellomveien. Biler på 

skoleområder er også utfordrende. 

 Det mangler fortau fra kulturhuset til Lerøy. 

 Krysset i Strandveien inn til Helsesenteret og Sjøhuscampen må utbedres for å gi 

bedre plass for gående 

 Legge opp til flere gode ferdselsårer til/fra den nye barnehagen på Prestegårdsjordet. 

Ex. gang- og sykkelstier til og gjennom området, fortau i Kirkegårdsveien og bilvei 

inn til barnehagen. Her må det være mulig å gå gjennom området for å komme til 

skolene. 

 Privatbilismen på tettstedet bør reduseres 

 Rasutsatte skoleveier på Arnøya  

 Sikring av brua over Skattørsundet mot at noen hopper utfor (selvmordsforsøk). 

 Trafikkfarlige tunneler 
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4.1.2. Rekreasjon og friluftsliv 

 
Turkart for Skjervøy. Kilde: Teknisk etat. 

 

I de seinere åra har det blitt satt fokus på bruk av natur og nærmiljøområder for å legge til 

rette for rekreasjon og friluftsliv. Dette er et resultat av et nasjonalt påtrykk som har ført til 

konkrete tiltak som registrering og/eller etablering av turstier, bygging av gapahuker og 

bålplasser, klatrejungler og skaterampe. Tiltaka er gjennomført gjennom samarbeid mellom 

Nord-Troms Friluftsråd, Frisklivssentralen og Fysak. Nå pågår et arbeid sammen med Troms 

Fylkeskommune som har som mål å kartlegge og verdisette viktige friluftsområder (inklusive 

nærmiljøområder) i kommunen.  
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Andre tilbud for rekreasjon og friluftsliv: 

- Brygger som er tilrettelagt for fiske for funksjonshemmede 

- Rasteplass med fiskebrygge og grillhytte for funksjonshemmede. 

- Lekeplasser 

- Fritidsfiske på hav og i ferskvann 

- Bærplukking 

- Lysløyper /skiløyper 

- Skytterbane 

- Ballbinger 

- Scooterløyper i Uløybukt, Arnøyhamn og Årviksand 

- Baneanlegg for skøyter, skiskyting, ski og fotball 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser:  

 Hvordan få den mest inaktive delen av befolkninga til å utnytte de mange 

mulighetene som finnes til aktiviteter i nærområdet? 

 Videre utbygging av områder for lavterskel friluftstilbud, for eks. «Fra molo til 

molo», Eidevannet friluftsområde og eventuelt Vågavannet friluftsområde. Her 

bør universell utforming være et mål 

 Vedlikehold av etablerte og nye områder 

 

4.1.3. Kollektivtransport  

De fleste kollektivtilbud er rettet mot Tromsø og Nordreisa. Trafikken mot Tromsø er i stor 

grad handels- og pasienttrafikk, mens trafikk relatert til skolegang går både mot Tromsø 

(fredager og søndager) og daglig til Nordreisa.         

 

De viktigste kollektivtilbudene:      

- Buss 1-2 ggr pr. dag, lokalt i kommunen, i Nord Troms og regionalt. 

- Hurtigbåt 4 ggr pr. uke fra Skjervøy via Arnøya og evt. Vorterøy og Laukøy til 

Tromsø. 

- Hurtigbåt til Kvænangen ggr. pr. uke. 

- Daglig hurtigruteanløp på nord og sør. 

- Ferge daglig mellom Kågen – Laukøy – Arnøy og ferge mellom Rotsund-Uløy 

- Kortbaneflyplass i Sørkjosen med daglige forbindelser til Finnmark og Tromsø. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Tilbudene er sårbare på grunn av geografi og klima/vær  

 Kollektivtilbudet er ikke lagt til rette for interkommunale tilbud, som for eksempel 

DMS og DPS, da reiser internt i regionen stort sett retter seg etter skoleruter.  

 Ny trafikkløsning over Kvænangsfjellet kan føre til at samhandling nordover – ikke 

minst mot Alta, øker. 

 Mye privatbilisme 
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4.1.4. Støy 

Hva er støy, og hvor mye støy tåler vi før det blir et problem? Støy defineres som uønska lyd. 

Retningslinjer fra Statens støymåling har følgende gradering av støy (innvendig støy): Ved 

støy målt til < 35decibel er ikke tiltak nødvendig. Ved 35-42 dBA skal tiltak vurderes og ved 

støy >42 decibel skal tiltak gjennomføres. 

 

Støy innbefatter også lavfrekvent lyd, som ligger under grensen for tiltak og som evt. 

forplanter seg i grunnen. Dette er støyforurensning som kan forårsake helsemessige problem 

for noen. 

 

Trafikkstøy: Det foreligger ikke noen komplett støymålinger, men målinger gjort i forhold til 

en spesifikk bolig i Strandveien, kan gi en indikasjon:  

 

 
Støymåling i Strandveien. Kilde: Statens Vegvesen. 

 

Strandveien 94, hvor det her er gjort støymåling, ligger svært nær den trafikkerte 

Strandveien. Som det framgår av tabellen, er den innvendige støyen beregna til max 38 
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decibel, altså et nivå der det ikke er nødvendig å gjøre tiltak. Med utgangspunkt i dette 

eksemplet er det ikke grunnlag for å anta at det er noen beboere i Skjervøy som har 

trafikkstøy som gir innendørs støy over 42 decibel, siden ingen andre boliger ligger så nær 

hovedveien som denne. Det betyr likevel ikke at trafikkstøy kan oppleves som et helsemessig 

problem, for eksempel ved at lyder forplanter seg. 

 

Ellers vet vi at det i enkelte boligområder oppleves støy fra industri. Dette gjelder først og 

fremst Fiskenes (Lerøy Aurora AS) og Hollendervika (aktivitet i steinbruddet). I tillegg 

kjenner vi til at innbyggere i områder ved Stussnes og Vågavannet føler støyplager vår og 

sommer på grunn av måker. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Ved planlegging av boligområder bør det tas hensyn til støyproblematikk, slik at en 

unngår «støykonflikter», for eksempel er det problematisk å omdisponere 

næringsareal til boliger i områder der en må regne med støy på grunn av 

næringsvirksomhet. 

 Flytting av tungtrafikk fra Strandveien til Havnegata 

 

4.1.5. Forurensning                         

 

Følgende forurensingstyper er særlig relevante for Skjervøy: 

 

- Luftforurensning: svevestøv ift biltrafikken, industrien (renseanlegget, Lerøy, NoFi) 

- Forurensing i grunnen etter tidligere aktivitet ved skipsverftet og i Årviksand havn 

- Forurensning i grunnen ved den gamle søppelfyllingen 

- Generell forsøpling rundt bedrifter og på offentlige områder 

- Forsøpling i strandsonen. I en øykommune er det mange og lange strandsoner med 

mye søppel, særlig har plastsøppel alvorlige konsekvenser for miljøet 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Fjerning av forurensa grunn er økonomisk svært krevende.  

 Holdningsendring i befolkninga i forhold til å redusere forsøpling og resirkulere i 

større grad. 

 

4.1.6. Rasutsatte områder               

  

Geofarer er et fellesbegrep for begivenheter som skyldes geologiske egenskaper og prosesser 

som representerer alvorlige trusler mot mennesker, eiendommer og miljø. For Skjervøy er det 

store områder som karakteriseres som aktsomhetsområder for jord-, flom- og/eller snøskred.  

Her ER det ikke lov å bygge på uten at det er gjort undersøkelser først. 

 

Aktsomhetskart for jord- og flomskred og snøskred er først og fremst utarbeidet som et 

hjelpemiddel ved arealplanlegging og utbygging. Det sier ingenting om sannsynlighet, men 

viser området som potensielt kan bli rammet av disse skredtypene. Skjervøy kommune har en 

del fjellområder som kan rammes, og spesielt har Arnøya mange merkede områder. For mer 

detaljert og utfyllende informasjon vises det til www.ngu.no. 
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Kart over aktsomhetsområder(mørke felt) for jord- og flomskred, Kilde: www.ngu.n 

 
Kart over aktsomhetsområder (røde felt) for snøskred, Kilde: www.ngu.no  

 

Vi har ikke hatt store utfordringer ift jordskred, men i framtida kan vi oppleve jord- og leirras 

og marine skred som en følge av klimaendringer. 
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Vi har 2 skredsikringstuneller, men det er veistrekninger på Arnøya og Laukøya som årlig 

må stenges midlertidig på grunn av snøras eller fare for snøras. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Flom er en potensiell fare i framtida på grunn av klimaendringer 

 Snøskred er den viktigste utfordringa, da den kan føre til ei psykisk belastning for 

dem som daglig passerer på vei til skole og jobb. Snøskred er også en potensiell fare 

for naturbasert turisme. 

 Større aktsomhetsområder innskrenker muligheter for bolig- og næringsetablering. 

 

 

4.2. Biologisk og kjemisk miljø 

4.2.1. Smittsomme sykdommer      

 

Vaksinering er det viktigste tiltaket for å unngå utbredelse av smittsomme sykdommer som 

for eksempel kikhoste, meslinger, poliomyelitt m.fl. I Skjervøy er det en gjennomsnittlig 

vaksinasjonsdekning på ca 98 %, mens landsgjennomsnittet ligger på ca 94%. For å unngå 

epidemier regnes 85% dekningsgrad som tilfredsstillende.  

 

Mens de fleste vaksinene har en lang historikk, har en i nyere tid starta HPV-vaksinasjon, en 

vaksine som skal beskytte mot livmorhalskreft. Denne tilbys jenter over 12 år. Også for 

denne typen er vaksinasjonsdekninga i Skjervøy god – og den er økende. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Det vil være behov for økt beredskap ift importsykdommer som malaria og dysenteri, 

spesielt fra Asia og Afrika. Risikoen for slik smitte er blitt større med økt turisme og 

innvandring. Innvandrere som reiser på besøk til sine hjemkontinent, vaksinerer seg 

sjelden da de regner seg som «immune», men immunitet har kort «holdbarhet». 

 Vi reiser mer og tar med oss smitte hjem 

 Pandemier er en reell utfordring – tiltak er beskrevet i smittevernplan 

 

4.2.2. Drikkevann                               

  
Kommunen har to vannverk: Kågen vannverk og Arnøya vannverk i Årviksand.  

De er godt beskyttet ift forurensning ved overvann, dyreekskrementer og dyrekadaver. 

Vannet renses ved kloring. Det kommunale kloakksystemet er 99,99% sikkert ift overvann. 

Deler av kommunen har vannforsyning via private brønner, og der kan det være ei utfordring 

ift forurensing. 

 

I Skjervøy kommune hadde 100 % av befolkningen som er tilknyttet rapportpliktig vannverk 

(både kommunale og private) tilfredsstillende analyseresultater i 2016. 100 % hadde 

tilfredsstillende hygienisk kvalitet16 mht. E.coli/ koliforme bakterier, og 98 % hadde 

tilfredsstillende leveringsstabilitet.  

                                                 
16 Definisjoner på tilfredsstillende analyseresultater:  
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Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen som er 

tilknyttet rapportpliktig vannverk. I Skjervøy kommune er over 95 % av befolkningen 

tilknyttet rapportpliktig private eller kommunale vannverk. Drikkevann fritt for smittestoffer 

er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av de mest sentrale parametere 

for kontroll.  

 

Utfordringer/ mulige utfordringer: 

 Kommunen har ikke kontroll på vannkvalitet og leveringsstabilitet i husstander med 

private brønner. Noen har også private kloakksystem 

 Kommunen har ikke oversikt over private slamavskillere (septiktanker). Uten 

slamavskillere vil beboere i distriktet (fastboende og hyttebeboere) slippe kloakk 

direkte ut i sjø.  

 

 

4.2.3. Radon                                        

 

Radon er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. I følge Verdens 

Helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter 

aktiv røyking. Risikoen for lungekreft forårsaket av radon er spesielt stor for røykere og 

tidligere røykere. Grunnforholdene er den klart viktigste kilden til forhøyde 

radonkonsentrasjoner i bygninger. 

 

Nasjonale krav for kommunale bygg/boliger og utleieboliger/leiligheter er under 100 

becerel/m3. I private boliger er grensen under 200m3, før det gjøres tiltak. Etter 2010 sier 

plan og bygningsloven at alle nye bygg skal ha radonsperre. 

 

På grunnlag av ei kartlegging som ble gjennomført i 2000/2001, kan Skjervøy kommune 

klassifiseres som en kommune med stedvis radonproblem. I området Vågen/Vågadalen er det 

funnet at over 20 % av målingene som er foretatt overstiger 200 Bq/m3. Dette indikerer høy 

sannsynlighet for forhøyet radonkonsentrasjon i inneluft i dette området. Statens Strålevern 

anslår at denne sannsynligheten gjelder for hele Skjervøya.   

 

Det er ikke funnet områder på Arnøya, Kågen, Uløya, Laukøya og Vorterøy som overstiger 

tiltaksgrensen på 200 Bq/m3.  

 

4.2.4. Inneklima i kommunale bygg   

Det er ikke gjennomført en systematisk kartlegging av inneklimaet i kommunale bygg. Det 

har vært gjort undersøkelser i forbindelse med enkeltsaker, særlig på skolene. I forhold til 

luftkvalitet er det nå installert nye ventilasjonssystem /renoverte ventilasjonssystem i de 

kommunale byggene med unntak av Solstua barnehage og Akutten – som er midlertidige 

formålsbygg. 

                                                 
- For hygienisk kvalitet er kriteriene at minst 4 prøver må være analysert og minst 95 % av disse må være tilfredsstillende. - 
For leveringsstabilitet er tilfredsstillende her definert som under 30 minutter ikke-planlagte avbrudd i året. - For 
samlekategorien må begge parameterne, både hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet, være tilfredsstillende.  
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Det mangler ventilasjonssystem i lokalene til anleggsseksjonen. 

 

I tillegg til ventilasjon er det gjort konkrete tiltak ift legionella og PCB. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Asbest i kommunale bygg 

 

 

 

4.3. Sosialt miljø 

4.3.1. Frivillighet, friluftsaktiviteter, kulturliv 

 

Medlemmer i lag og foreninger i Skjervøy (ikke fullstendig oversikt): 

Navn Antall medlemmer 

Årviksand Bygdelag 194 

Mental Helse 44 

LHL 154 

Skjervøy Båtforening 250 

SIK 252 

Skjervøy Skøyte- og Ishockeyklubb 82 

Skjervøy Skytterlag 99 

Skjervøykoret 30 

Blåtind IL 30 

Tabell 23: Antall medlemmer i lag/foreninger Kilde: Kommunens tall. 

  

Det er ikke enkelt å sette opp en komplett oversikt over hvor stor tilslutning de enkelte lag og 

foreninger har, da oppdateringer ofte mangler i offentlig tilgjengelige kilder. Det er gjort 

henvendelser til ledere, men ikke alle svarer. Oversikten er derfor noe mangelfull. Når det 

gjelder antall medlemmer, vil antallet ikke alltid gjenspeile aktivitet.  

 

For å få et bilde av reell aktivitet og tilknytning til lag/foreninger, gjengis her resultat fra 

Ungdataundersøkelsen2017. Den dekker bare ungdommer fra 13-16 år, men det vil gi en 

pekepinn. 
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Tabell 24: . Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

Kulturliv: 

2016 Antall 

oppsetninger 

Antall 

besøkende 

Antall 

brukere 

Kulturhuset 20 2296  

Kino 81 2135 

(gj.sn.26) 

 

Kulturskole   109 

Svømmehall  1828 

(gj.sn.86) 

 

Tabell 25:. Kilde: Årsmelding for kultur- og undervisningsetaten, 2016. 
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Som tabellene og figurene ovenfor viser, har Skjervøy et godt og variert kulturtilbud, men i 

hvor stor grad benytter vi oss av tilbudet? Som Ungdataundersøkelsen viser, er  

Skjervøyungdom i mindre grad delaktige i organisasjons- og klubbaktiviteter enn 

gjennomsnittsungdommen i Norge. Det kan også synes som om Skjervøyungdom i større 

grad faller av organisert aktivitet når de kommer i ungdomsskolealder. Bortsett fra idrett 

deltar ungdom i Skjervøy svært sjelden i organiserte aktiviteter. Det er grunn til å tro at 

aktivitetsnivået blant ungdom også speiler nivået blant voksne. På barnetrinnet vil en anta at 

aktivitetsnivået er større. Oppslutning om onsdagsrenn (ski), fotball/handball og 

kulturarrangement tilsier dette. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Ei framtidig utvikling innenfor idrett, kultur og friluftsliv fordrer at det frivillige 

arbeidet styrkes, og at den enkelte må bidra mer. 

 Små samfunn er avhengig av ildsjeler. 

 Kollektive aktiviteter innen musikk/kor er på vikende front, mens de individuelle 

aktivitetene øker. 

 Det kulturelle aspektet vil være viktig for integreringsarbeid. 

 

 

4.3.2. Møteplasser / sosiale nettverk 

 

Det finnes en rekke arenaer som fungerer som sosiale møteplasser: 

Biblioteket er ikke lenger et stille sted for lesing; Her arrangeres strikkekafè,  

kulturarrangement og foredrag. Idrettsbaner, idretts- og svømmehall og sportskafé er ikke 

bare arena for å drive idrett, men å treffes. Forsamlingshus og kirker er også møtested for å 

pleie sosiale nettverk, og innenfor kommunal tjeneste tilbys sosiale møtesteder for 

hjemmeboende senil demente og for beboere og brukere av rus- og psykiatritjenesten.  

 

De fleste sosiale møtestedene er lokalisert på tettstedet, men også bygdene har møteplasser i 

form av nedlagte skoler/internat, som brukes som grendehus. Bygdene på Kågen og 

Uløybukt har ingen offentlige møteplasser. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Vi har et bredt tilbud, men det er en utfordring å treffe dem som trenger det mest. 

 Mye kommunikasjon og sosial interaksjon foregår gjennom digitale kanaler. Den 

tiden vi bruker på digitale medier kan være skadelige for sosial interaksjon. Når 

møteplassen i stor grad er cyberspace, vil det kunne ha konsekvenser for evnen og 

muligheten til sosial interaksjon. 

 De viktigste møteplassene av alle er arbeidsplassene og skolene. Langtidssykemeldte 

og uføre kan uten aktiv egeninnsats havne utenfor de sosiale møteplassene. 
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4.3.3. Politisk deltakelse og engasjement 

 

 
    Tabell 26: Valgdeltakelse i % ved kommunevalg i perioden 1995-2015. Kilde: SSB 

 

Valgdeltagelsen er generelt dårlig for hele landet, også for Skjervøy. Flere av Nord-Troms-

kommunene har hatt bedre oppslutning i 2007 og 2011, men så har deltakelsen gått tilbake 

igjen i 2015. Betyr dette at velgerne har det så godt at de store kampsakene mangler? Er det 

vanskelig å rekruttere politikere? Er det for liten forskjell på partiprogramma? 

 

Ser en på alder og kjønn i Skjervøy kommunestyre, er det færre kvinner enn menn, og de 

yngste er så godt som ikke representert. Skjervøy Ungdomsråd møter i noen kommunestyrer, 

der de har talerett. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Opprettholde arbeid i ungdomsrådet, og videreføre barnas- og ungdommens 

kommunestyre for å lære de yngste hvordan politisk arbeid foregår og inspirere til 

politisk arbeid i voksen alder 

 Skjervøy har ingen politiske utvalg utover formannskap, og det kan bidra til at 

politikere føler sakene de arbeider med bare er på et overordna nivå. Et unntak er 

formannskapet som planutvalg – men for unge er kanskje ikke garasjer og takvinkler 

så interessante? 

 

5. Sykehusinnleggelser, skader og ulykker 
 

Det finnes ikke oppdaterte og fullstendige oversikter over skader og ulykker i ulike grupper 

av befolkninga i Skjervøy. I forbindelse med planen «Trygg og tilgjengelig – Handlingsplan 

for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming» som ble vedtatt i 2014, ble det 

utarbeidet ulike oversikter over skader og ulykker. Tallmaterialet er fra 2012 og det antas at 

de gir et bilde som fremdeles er dekkende. I tillegg legges også fram statistikk over 

sykehusinnleggelser, både ved UNN og på sykestua. Dette tallmaterialet er satt sammen i 

forbindelse med den pågående evalueringa av sykestueordninga i Nord-Troms. 
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5.1. Sykehusinnleggelser UNN/sykestua  

 
Periode 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gj.snitt 

Skjervøy 810,7 828,1 695,4 824,4 824,2 767,8 722,3 781,8 

Nord-Troms 820,54 801,59 757,25 749,36 811,28 820,47 747,91 786,9 

Troms Ofoten 812,3 772,8 734,3 715,7 701,6 699,2 696,4 733,2 

Nord-Norge 874,4 857,9 803,5 780,4 766,7 763,3 751,4 799,7 

Norge 780,7 762,4 724,5 702,7 684 678,2 657 712,8 

Tabell 27: Antall liggedøgn på sykehus pr. 1 000 innbygger / år. Kilde: Helse Nord, 

evalueringsrapport sykestuene, 2017 
 

Periode 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gj.snitt 

Kommune         

Skjervøy 92,2 66,7 67,5 74,6 80,5 83,9 82,7 78,3 

Nord-Troms 75,54 70,79 74,71 78,96 72,41 69,2 74,49 73,7 

Troms Ofoten 88,3 83,1 83,9 86,1 74,6 74,6 74,9 80,8 

Nord-Norge 99,5 96,5 96,3 97,1 88,5 86,3 85,2 92,8 

Tabell 28: Antall akuttinnleggelser i sykehus pr. 1 000 innbygger/år. Kilde: Helse Nord, 

evalueringsrapport sykestuene, 2017 
 

Ser en på antallet sykehusinnleggelser (liggedøgn og akuttinnleggelser) i Skjervøy (og Nord-

Troms), ser en at antallet sykehusinnleggelser er markant høgere enn landsgjennomsnittet. 

Dette er nok et uttrykk for befolkningssammensetninga, der andelen eldre er større her enn på 

landsbasis, jfr statistikk i kap 2. Er det også et uttrykk for manglende stabilitet i 

legebemanninga, i den forstand at nye leger er mer usikre og forsiktige enn eldre erfarne? 

Antallet sykehusinnleggelser ser ut til å være redusert de to siste årene, mens antallet 

akuttinnleggelser er høgt.  

 

Også innenfor hjemmetjenesten viser tallene at vi yter mange tjenester overfor innbyggerne: 
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Tabell 29:Hjemmebaserte tjenester pr 1000 innbyggere 

Tabell 30: Tilbud om hjemmetjenester, over tid, Kilde for begge: http://samdata-

kommune.helsestatistikk.no/     

 

Antall sykehusinnleggelser (tabell 27) er relativt lavt. Det kan forklares med at Skjervøy gir 

svært mange hjemmebaserte tjenester. Vi ser av tabell 29 at økninga skyter fart etter 2012, da 

Samhandlingsreformen ble innført. Tabell 29 sier ingenting om hvor omfattende tilbudet er, 

bare antallet som får tjenester er med. I følge hjemmetjenesten har en prioritert at mange får 

litt. Når kriteriene for tildeling av tjenester innføres høsten 2017, kan denne profilen bli endra. 

Periode  
Kommune  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjennomsnitt 

Troms 
Ofoten 39,97 22,4 24,34 36,85 33,31 46,66 33,92 

Balsfjord 38,35 6,65 1,07 8,57 5,26 11,23 11,86 

Karlsøy 57,32 32,37 40,7 31,89 20,16 24,54 34,50 

Lyngen 23,12 4,31 14,37 51,68 18,87 16,78 21,52 

Storfjord  1,03 9,27 10,54 9,65 20,73 10,24 

St-Ly-Ka-Ba 29,7 11,1 16,4 25,7 13,5 18,3 19,1 

Kåfjord 24,89 0,91 17,56 11,46 9,77 10,54 12,52 

Skjervøy 2,78 0,69 8,33 4,49 5,48 2,28 4,01 

Nordreisa 14,15 3,3 4,53 32,98 29,01 6,26 15,04 

Kvænangen    8,97  3,25 6,11 

Nord-Troms 10,5 1,2 7,6 14,5 11,1 5,6 8,4 

Tabell 31: Utskrivningsklare pasienter. Kilde: Helse Nord, evalueringsrapport sykestuene, 

2017 
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Skjervøy har fram til må hatt tilfredsstillende kapasitet ift å ta i mot utskrivningsklare 

pasienter. Vi unngår at pasienter blir liggende på UNN for lenge, noe som er positivt for både 

pasienter og pårørende. I tillegg slipper en den økonomiske belastninga døgnmulkter17 er.  

 

Innleggelser på sykestua: 
Det foreligger ikke data eller beskrivelser av innhold i og aktivitet i sykestuesenger versus 

ØHD senger som kan dokumentere at aktivitetene i de to tilbudene er forskjellige. Praksisen i 

kommunene er at disse tilbudene drives som en felles enhet med felles bemanning og 

aktivitet. Samhandlingsreformen la premisser for en aktivitet i kommunene (ØHD senger) 

basert på størrelsen i befolkningen.  

 

År 

Antall 

innleggelser 

2000 382 

2002 342 

2004 540 

2006 582 

2008 498 

2010 423 

2012 508 

2014 688 

2016 577 

Tabell 32: Tall for innleggelse på sykestua på Skjervøy i perioden 2000 – 2016.  Kilde: Helse 

– og omsorgstjenesten 

 
Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Sykestua er en trygghetsfaktor som reduserer sykehusinnleggelser 

 Hjemmetjenesten blir en nøkkelfaktor ift å kunne gi et framtidig større antall pasienter 

tilfredsstillende tilbud. Det kan ikke forventes at dagens tjenestenivå kan videreføres. 

 Det er viktig at kriterier for tildeling av helsetjenester er tydelige. 

 Opprettholde kapasiteten mht å ta imot utskrivningsklare pasienter, både av 

økonomiske årsaker, men også av hensyn til pasientene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Døgnmulkt: 4622 pr døgn 
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5.2. Skader og ulykker i ulike aldersgrupper  

 

Alder Antall skader 

0-5 år 7 

6-15 år 18 

16-19 år 20 

20-24 år 10 

25-66 år 102 

67-79 år 22 

80-89 år 3 

>90 år 2 

I alt 184 

Tabell 33: Registrerte skader ift alder, Kilde: «Trygt og tilgjengelig», 201418 

  

Årsaker Antall  

Ulykke 125 

Annen 3 

Villet egenskade 4 

Ukjent 47 

Vold/Overfall 5 

I alt 184 

Tabell 34 og 35: skadåersak og skadested, 

jamfør registrering i ”WinMed” i 2012 

 

 

I tillegg til de 184 registrerte skadene/ulykkene ble det i 2012 gjort registreringer av fall i hhv 

Skjervøy Sykehjem og Sykestue og i hjemmesykepleien. På institusjonen ble det i løpet av 

året registrert 70 fall, de fleste hadde sammenheng med toalettbesøk. I hjemmetjenesten ble 

det notert 18 fall, men det foreligger ingen nærmere beskrivelse av situasjon/årsak. (Kilde: 

Trygt og tilgjengelig, 2012) 

 

Selv om det ikke foreligger en god oversikt over hvor stor andel av innleggelser som knyttes 

opp mot skader/ulykker, er det generelle inntrykket at det er få skader og ulykker i 

kommunen. Det er grunn til å tro at figuren nedenfor også er dekkende for Skjervøy: 

 

                                                 
18 Tall registrert i ”WinMed” januar 2012, samt systematisk fallregistering etter standard skjematikk fra januar 

2012 ved Skjervøy Sykehjem og sykestue, og ved Hjemmesykepleien på Skjervøy. 

 

Skadested Antall 

Ukjent 49 

Bolig/boligområde 48 

Syke-, aldershjem 6 

Annet 17 

Gate/vei (unntatt trafikkulykke) 8 

Idrettsanlegg, gymsal 12 

Friluftsområde, hav, sjø, vann 31 

Skole, skolegård (ikke idrettsanlegg) 9 

Veitrafikkulykke 2 

Barnehage/lekeplass 2 

I alt 184 
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Tabell 36:. Fordeling av skadde i Troms fylke beregnet etter skaderaten i definerte 

aldersgrupper i Harstad/Narvik. Kilde. Troms fylkeskommune (2012): Trygt fylke. 

 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 For å kunne forebygger skader og ulykker i ulike virksomheter er det behov for 

systematisk registrering.  

6. Helserelatert adferd 

6.1. Fysisk aktivitet i barnehage, skole og blant voksne 

Barnehage: 

Den nye rammeplanen for barnehagene vektlegger i stor grad mestring av egen kropp både 

fysisk og psykisk. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra 

til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.  

 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og den 

skal forebygge mobbing og krenkelser. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der 

barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede 

og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å 

utvikle matglede og sunne helsevaner. Barna skal også ha mulighet til ro og hvile og 

avslapning i løpet av barnehagehverdagen. 
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Skole: 
Den fysiske aktiviteten i skolene dekkes gjennom de faste, ordinære kroppsøvingstimene og 

valgfag(ungdomsskolen). I tillegg gjennomføres følgende faste ordninger: 

- Uteskole 3 t/uke i 1.-7. trinn (Årviksand) 

- Læring i friluft i samarbeid med Nord Troms Friluftsråd 

- Overnattingsturer 

- Leirskole for alle 7. klassinger 

- Friluftsgjengen 

 

Utover dette har de ulike skolene forskjellige opplegg knytta opp mot fag og årstid.  

 

Ungdataundersøkelsen på ungdomstrinnet gir noen måltall på aktivitet:  

 

 

 
Tabell.37: Trening – elever på ungdomstrinnet, Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

Skjervøy-elevene på ungdomstrinnet skiller seg ikke radikalt ut ift landsgjennomsnittet når det 

gjelder treninigsfrekvens.10 % trener sjelden eller aldri, mens 38 % trener minst 5 ganger i 

uka. 61 % trener 3 ganger eller mer i løpet av uka. Svært mange av de som trener, gjør det på 

PS 44/17



 45 

egenhånd. Organisert trening ser ut til å miste appell dess eldre elevene blir. Ofte faller 

ungdom fra organisert idrett på slutten av ungdomstrinnet, da det krever mer tid om en skal 

satse videre.  

 

Voksne: 

For den voksne delen av befolkninga finnes ingen oversikt over mengde fysisk aktivitet. 

Folkehelseprofilen viser at vi scorer dårlig på mange av helseindikatorene, noe som indikerer 

lav fysisk aktivitet. Ved legekonsultasjoner som gjelder bl.a. muskel- og skjelettplager, som 

svært mange lider av, blir viktigheten av fysisk aktivitet tatt opp, men det viser seg at mange 

vegrer seg for å komme i gang. Det gis også tilbud om frisklivstrening og Aktiv på dagtid. 

 

Utfordringer/mulige konsekvenser: 

 Aktiviteter i barnehage og skole styres av rammeplaner og læreplanmål. Hvordan 

ivareta målene i de nasjonale planene samtidig som en øker den fysiske aktiviteten? 

 Tilbud om obligatorisk fysisk aktivitet i arbeidstida? 

 Hvordan omforme kunnskapen om de helsemessige gevinstene av fysisk aktivitet til 

reell endring i livsstil? 

 

6.2. Rusmidler og røyking/snus 

6.2.1. Alkohol 

 

Antall salgsbevillinger:   5                                                                             4 butikker og 
Vinmonopolet 

Antall skjenkebevillinger 6  

 
2016 

 
Gruppe 1 

 
Gruppe 2 

 
Gruppe 3 

Antall liter solgt butikk 119 901   

Antall liter solgt vinmonopol 1108 27658 7410 

Antall liter skjenket 9346 1351 399 

Tabell 38: Oversikt over skjenkesteder og alkoholkonsum i Skjervøy kommune. Kilde: 

Kommunens administrasjon 

Salg av alkohol i Skjervøy er det eneste tallgrunnlaget som finnes for å kunne si noe om 

alkoholkonsum. Fordeler man salget på hhv gruppe 1 (øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 

(brennevin) på antall innbyggere over 15 år, blir oppgitt konsum pr innbygger pr år: 54 liter 

øl, 12 liter vin og 3 liter brennevin. 

Oversikten gjelder bare omsetning i Skjervøy. Det må påregnes at konsumet er høgere, da det 

handles alkohol i butikker og vinmonopol spesielt i Nordreisa og Tromsø. Taxfree er heller 

ikke medregna.  

 

Det gjennomsnittlige alkoholkonsumet pr innbygger over 15 år på landsbasis var for 2016: 58 

liter øl, 18 liter vin og 2,6 liter brennevin (Kilde: SSB). 

 

Ungdataundersøkelsen gir følgende bilde for elevene på ungdomstrinnet: 
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Tabell 39:. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

Det er ikke de store forskjellene mellom Skjervøy og landet ift alkoholkonsum, men det er 

noen flere i Skjervøy som har drukket alkohol 6 ganger eller mer enn på landsbasis. Det må 

likevel understrekes at tallene for Skjervøy er så små at det er vanskelig å konkludere med 

noe. Det ser ut som om ungdom i liten grad drikker alkohol, og at jentene i enda mindre grad 

drikker alkohol enn guttene. 
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6.2.2. Tobakk og snus 

 
 

 

 
Tabell 40:Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

Røyking er helt ute på ungdomsskolen. Det er heller ikke mange som snuser. 

Andel røyking i den voksne befolkningen (kvinner)presenteres i folkehelseprofilen for 2016. 

Der er tallene følgende: Skjervøy (20%), Troms fylke (11), Norge (9,1). Tallene i 

Folkehelseprofilen baserer seg på undersøkelse blant gravide kvinner. Det kan enten bety at 

mange starter med tobakk som eldre ungdom, eller det kan bety at tallene fra ungdomstrinnet 

indikerer at antallet røykere er på vei ned også i Skjervøy. 
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6.3. Kosthold  

6.3.1. Mat og måltider i barnehager 

Barnehagene har to måltider. Frokost fra kl. 8.00 og lunsj fra ca. kl.12.00. 

Det kjøpes inn pålegg, frukt og grønt. Barna velger pålegg og smører selv. Barna har med 

brødskiver/knekkebrød.  Man har de fleste påleggssorter unntatt syltetøy og Nugatti. 

Det lages varm mat noen ganger i måneden. Fiskegrateng, grøt, lapskaus m.m.  

Det kjøpes inn melk, selv om tendensen er å drikke vann til måltidene. Saft er sjelden. 

Bursdager blir markert med varm mat. Barna får da velge mellom pølsepizza, grøt, 

fiskeburger, pølse /chips, kjøttdeig/spagetti, laksepakke o.l. 

De fleste barnehagene har et frukt/ yoghurt måltid ved 14.00 tiden. 

 

En sjelden gang steikes vafler. Barna får lite sukkertøy/sjokolade også; kun i juleposen og 

til påske når påskeharen kommer. 

Barnehagene følger retningslinjer for måltider i barnehagen. 

Barnehagene samarbeider med tannklinikken om «tannhelseprosjekt» jevnlig. Dette går på 

kosthold og tenner. Etter frokost er det tannpuss. 

 

 De sukkerholdige måltidene og bursdagsfeiringer er ute av barnehagene! 

 

6.3.2. Mat og måltider i skoler og SFO 

Barneskolen: Elevene har med seg nistemat. Det tilrettelegges for to måltider i småskolen og 

ett måltid på mellomtrinnet i løpet av skoledagen. Forbud mot kjeks, kaker og godteri. Tilbud 

om å kjøpe frukt og melk. Ikke alle benytter seg av dette.   

 

SFO: Frokost for elevene som kommer tidlig. Ett måltid etter skoletid med varm mat en dag i 

uka, de andre dagene brød med enkelt pålegg 

 

Ungdomsskolen: Alle tilbys frokost med grovt brød og enkelt pålegg. Oppskåret frukt tilbys 

også i løpet av skoledagen. Elevene har kantine med salg av grov og fin landgang samt 

meieriprodukter. Kantina er et positivt samlingssted også i forhold til det sosiale. Mange 

elever har med seg nistemat. 
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Resultat fra Ungdataundersøkelsen ift kosthold: 

 

 

 
Tabell 41:Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

Tabellene over ungdommenes spise- og drikkevaner viser at sukkerinntaket er høgt. Ca 50 % 

av ungdommene oppgir at de spiser sjokolade/godteri fra 2-3 ganger i uka til hver dag. Når 

det gjelder drikke viser tabellen at over 60 % av ungdommene drikker sukkerholdig drikke fra 

2-3 ganger i uka til hver dag. Dette står i kontrast til kostholdet i skolene og barnehagene. Her 

har det vært ei dreining mot et sunnere kosthold.  

 

Utfordringer/mulige konsekvenser: 

 Omforme kunnskapen om sunt kosthold til praksis i egne liv. 

 

6.4. Annen risikoatferd - skjermaktivitet 

 

Det er for tida stort fokus på de samfunns- og helsemessige konsekvensene av at vi bruker 

mye tid framfor skjerm, både på arbeid/skole og i fritida. Skjermavhengighet, mobbing i 
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sosiale medier og mindre fysisk aktivitet trekkes ofte fram som konsekvenser. Samtidig er 

skjermaktivitet en forutsetning for at dagens samfunn skal fungere. 

 

 
 

 
 

Tabell 42:Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017.  

Skjervøy-ungdommene sitter lengre foran skjerm enn den gjennomsnittlige norske 

ungdommen. 76% av ungdommene i kommunen bruker 3 timer eller mer hver dag foran 

skjerm! Landsgjennomsnittet er på 49 %. Det er en radikal forskjell. Ser en på hvilke medier 

som benyttes, er det særlig sosiale medier, spill og filmer/serier/Youtube.  

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Hvilke sosiale- og helsemessige konsekvenser vil en så omfattende skjermbruk ha 

over tid? 

 Hvilke andre aktiviteter skyves bort når tidsbruken framfor skjerm er så stor? 
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7. Helsetilstand  

7.1. Livsstilssykdommer   

Folkehelseinstituttet utarbeider profiler i forhold til ulike temaer som er relevante med tanke 

på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er begrenset hvilke data som 

er tilgjengelige på kommunenivå, men det er tatt hensyn til alders- og kjønnssammensetning.  

Det er ellers gjennom kartleggingsdokumentet generelt tatt hensyn til kunnskap om lokale 

forhold som ikke nødvendigvis framkommer i Folkehelseprofilen. Den er likevel en god 

indikator når ulike situasjoner og utfordringer beskrives (se vedlagte folkehelseprofil i sin 

helhet). 

 
 2011-2013 2014-2016 

 Landet Skjervøy Landet Skjervøy 
Legemiddelgruppe     

Diabetesmedikamenter  27 39,2 28,9 39,8 
Midler mot hjerte- og 
karsykd. 

137,2 166,1 141,4 173 

Kolesterolsenkende midler  79,2 96,9 80,1 87,8 
Smertestillende midler  219 272,6 220 272,1 
Midler ved psykiske 
lidelser  

67,5 66,5 69,2 66,6 

Sovemidler/beroligende 
midler  

93,5 116,8 92,5 120,5 

ADHD-midler  6,9 4,6 8,1 2 
Allergimidler  152,6 156,5 165,5 149,9 

Tabell 43:Bruk av legemidler i Skjervøy sammenligna med landet, kilde: www.khs.fhi.no 

(kommunehelsa statistikkbank) 

 

Legemiddelbruk i Skjervøy er stort sett som i landet forøvrig. 

Vi ser et noe høyere forbruk av legemidler i forhold til livsstilsrelaterte sykdommer. En 

medvirkende årsak til dette kan også være at disse (utsatte) personene plukkes ut tidligere og 

kommer tidlig under behandling. 

 

Tall på bruk av ADHD-medisin er signifikant lavere enn landet forøvrig. Vi ser også en 

nedgang i løpet av få år. Dette er en gledelig utvikling som forteller noe om alternative tiltak 

og tilnærmingsmåter i forhold til barn. Det er lagt vekt på å se helhet, ikke bare symptomer. 
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7.2. Trivsel / selvopplevd helse 

Det finnes ingen data for trivsel og selvopplevd helse som dekker alle aldersgrupper i 

befolkninga. Det vises her til utvalgte deler av Ungdataundersøkelsen som tar opp moment 

som er relevante.  

 

 
 

 
Tabell 44: Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

I underkant av 70 % av Skjervøy-ungdom oppfatter sin egen helse som ok, dvs svært eller litt 

fornøyd – landsnivået er på 72%, så her er ikke forskjellene store. Men noen flere i Skjervøy 

er misfornøyd. Så spørs det hva ungdommer måler «fornøydhet» i forhold til? 
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Tabell 45:. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

Ca 50 % av ungdommene i Skjervøy og på landsbasis svarer at det er fornøyd (litt eller svært) 

med utseendet sitt. I ytterkanten er forskjellen størst: 19 % av Skjervøy-ungdom er svært 

misfornøyd med utseendet sitt mot landsgjennomsnitt på 11%. 

 

 
Tabell 46: Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

Her er det store forskjell på nasjonale tall og Skjervøy-tall. De er atskillig færre i Skjervøy 

som angir at de aldri plages av ensomhet, og det er atskillig flere – 20 % - som oppgir at de er 

veldig plaga av ensomhet.  
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Tabell 47: Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

Tabellen ovenfor viser at jenter i større grad enn gutter er plaga av depressive symptomer. ¼ 

av jentene oppgir dette. Ser en på hvilke typer plager dette gjelder, fordeler det seg på mange 

av kategoriene, men med et flertall innen typen «alt er et slit» og bekymringer for mange ting. 

Dette er nokså vage kategorier, og det uttrykker vel at det ligger noen mørke «skyer», som en 

ikke helt klarer å definere. 
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Tabell 48:. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

 
Tabell 49: Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

Bruken av medikament kan ha sammenheng med undersøkelsen om depressive symptomer. 

26 % av ungdommene i Skjervøy oppgir at de bruker reseptfrie medikamenter ukentlig og 

flere ganger i uka. Tilsvarende tall for landet er 18%. Nederste tabell viser at det nok er 

vanlige plager som hodepine og magesmerter som er de vanligste grunnene til at ungdommer 

bruker medikamenter. 
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Tabell 50:. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Skjervøy 2017. 

 

Her er elevene forelagt et eksistensielt spørsmål, og det ligger nok my usikkerhet rundt 

hvordan spørsmålet oppfattes, og hva en regner med som «fasit» for et godt liv. Likevel viser 

tallene at svært mange (1/3) nok ikke er så reflektert i forhold til spørsmålet. Om 13 % færre i 

Skjervøy enn på landsbasis tror de får et lykkelig liv, er usikkert. Kanskje er det heller uttrykk 

for usikkerhet i forhold til målestokken. 

 

Utfordringer/ mulige konsekvenser: 

 Utvikle mestringsstrategier som gjør både unge og voksne i stand til å tåle 

hverdagens problemer. 

 Et godt psykososialt miljø i skole og barnehage gir grunnlag for god folkehelse i 

voksen alder. 

 

 

7.3. Tannhelse i ulike grupper 

 

 

 5-åringer 12-åringer 18-åringer 

2011 50% 7% 7% 

2016 77% 45% 12,5% 

Tabell 51: Andel 5-, 12- og 18-åringer som ikke har hull i tennene, Kilde: Skjervøy 

tannklinikk 

 

Tabellen ovenfor viser at andel barn og unge som ikke har hull i tennene har steget for alle 

grupperinger, spesielt er det ei stor og positiv økning blant 12-åringer.  

 

Det finnes ikke statistikk for tannhelsen blant voksne. Inntrykket fra tannlegene i Skjervøy er 

at det er behov for et mer stabilt tannhelsetilbud, som ikke krever at en må reise langt. Mange 

voksne har et stort behov for tannbehandling. 
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Barn under 18, eldre og personer tilknyttet helseinstitusjoner i kommunen får tilbud om gratis 

tannbehandling. De pasientgrupper der det kreves, får et oppsøkende tilbud, og her er 

dekningen god sammenligna med de andre kommunene i nord. 

 

Det er samarbeid mellom Tannklinikken og øvrige institusjoner som Malenaveien, og 

helsesentret. 

 

Utfordringer / mulige konsekvenser: 

 Ustabil tilgang på tannleger 

 Tilbudet til voksne er ikke tilstrekkelig i forhold til behovet 
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Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste 
tilgjengelige periode per oktober 2016 og er 
basert på kommunegrenser per 1.1.2017. 

Nytt i 2017:
•  Fortrolig venn
•  Fornøyd med helsa
•  Antibiotikabruk, resepter
•  Vaksinasjonsdekning influensa, se
   figur på midtsidene
•  Indikatornavnene i folkehelsebarometeret
   er klikkbare og går til figur som viser
   utvikling over tid 

Noen trekk ved kommunens folkehelse

Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på 
mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er 
også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. 
Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og 
kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av 
annen kunnskap om lokale forhold. 

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke entydig forskjellig 

fra landsnivået.

Levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i 

landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal 
medianinntekt.

Miljø
• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2014-

2016, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet. Utilstrekkelig betyr at 
tallene er for små eller at det mangler opplysninger om klassetrinn og kjønn, 
noe som er nødvendig for å kunne sammenlikne med landsnivået. Se 
Kommunehelsa statistikkbank for tall som ikke er justert for disse 
bakgrunnsvariablene.

• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2014-
2016, eller tallgrunnlaget er utilstrekkelig for å vise andelen som oppgir at de 
har minst én fortrolig venn.

Skole
• Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig 

forskjellig fra landsnivået.
• Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. I 

Kommunehelsa statistikkbank kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer 
med foreldrenes utdanningsnivå.

Levevaner
• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2014-

2016, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive (andpusten eller svett sjeldnere 
enn én gang i uka).

• Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet 
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 
(17 år).

Helse og sykdom
• Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise om det er forskjell i forventet 

levealder mellom utdanningsgrupper.

• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2014-
2016, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa.

• Antibiotikabruken i kommunen er høyere enn i landet som helhet, målt etter 
antall utleveringer av antibiotika på resept per 1000 innbyggere. På midtsidene 
kan du lese mer om viktigheten av å redusere antibiotikabruken.

Skjervøy
     FOLKEHELSEPROFIL 2017
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Utvikling og spredning av antibiotikaresistente 
bakterier er en alvorlig trussel mot vår framtidige 
helse. Vi kan motvirke antibiotikaresistens ved å 
forebygge infeksjoner og bruke antibiotika bare når 
det trengs.

Trolig er rundt én av ti bærere av resistente bakterier her i 
landet. Slike bakterier er normalt ikke mer 
sykdomsfremkallende enn andre bakterier. Men de gangene de 
forårsaker sykdom som lungebetennelse, tarminfeksjon og 
sårinfeksjon, er disse infeksjonene ofte vanskelige å behandle 
og behandlingen kan ta tid. 

Utvikling av nye antibiotika har nærmest stoppet opp de siste 
30 årene. Derfor er det få behandlingsalternativ når kjente 
antibiotika ikke virker. 

Hva er antibiotikaresistens, og hvorfor er det viktig å forebygge?

Antibiotikaresistens hos bakterier innebærer at de tåler 
antibiotika og kan leve videre og formere seg. De kan utvikle 
slike egenskaper når de utsettes for antibiotika. Bakterier kalles 
multiresistente når de er resistente mot to eller flere antibiotika.

Problemet med antibiotikaresistens har økt fordi vi bruker for 
mye antibiotika. 

Antibiotikaresistente bakterier kan, som alle andre bakterier, 
spres videre i samfunnet. Det er viktig å være oppmerksom på 
spredning gjennom reiser, matimport og smitte fra 
matprodusenter og storkjøkken. 

Totalt sett er problemet med antibiotikaresistens fortsatt 
begrenset i Norge. Forebyggende innsats kan bidra til at 
forekomsten av infeksjoner med resistente bakterier holdes lav 
også i framtiden.

De viktigste forebyggende tiltakene er å: 

• redusere antibiotikabruk
• forebygge infeksjoner 

Antibiotika - bare når det trengs

Det er et mål å redusere antibiotikaforbruket med 30 prosent fra 
2012 til 2020. Det meste av antibiotikaforbruket går i dag til 
mennesker, og over 85 prosent brukes utenfor sykehus og 
sykehjem. Når det er nødvendig med antibiotika, er det viktig å 
velge smalspektrede i stedet for bredspektrede. Risikoen for å 
utvikle resistens er mindre med smalspektrede antibiotika.

I figur 1 kan du se hvordan forbruket av antibiotika er i din 
kommune sammenliknet med fylket og landet. Figuren viser antall 
utleveringer av antibiotika per 1000 innbyggere.  

Slik kan infeksjoner forebygges

Dersom det ikke oppstår en infeksjon, vil det heller ikke være 
behov for antibiotikabehandling. Å forebygge infeksjoner er derfor 
grunnleggende i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. 

Håndvask er et enkelt og effektivt tiltak både for privatpersoner 
og i kommunale virksomheter:

• I barnehager og skoler kan systematisk håndvask og 
opplæring i smittevern gi opptil 50 prosent færre tilfeller av 
luftveisinfeksjoner og diaré blant barna.

• For personer som arbeider med matlaging og servering i 
kommunen er det spesielt viktig med systematisk 
opplæring i smittevern og gode rutiner for håndhygiene.

Kommunen forebygger også infeksjoner ved å: 

• Sørge for god vaksinasjonsdekning. Vaksiner er den 
beste beskyttelsen mot infeksjoner. Les om 
influensavaksinasjon på neste side.

• Sikre godt drikkevann, se neste side.

Figur 1. Antall utleveringer av antibiotika på resept per 1000 
innbyggere.

Figur 2. Gode rutiner for håndvask i barnehager og skoler 
forebygger sykdom blant barna.

Antibiotikaresistente bakterier – en utfordring for folkehelsa
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Influensavaksine til risikogrupper

Å vaksinere mot influensa forebygger både selve 
influensasykdommen og mulige følgesykdommer. Influensa 
skyldes virus og kan være alvorlig for eldre og personer med 
kroniske sykdommer. Følgesykdommer er ofte bakterielle 
infeksjoner som krever antibiotikabehandling, først og fremst 
lungebetennelse. 

Antibiotika virker ikke på influensavirus eller andre virus. Å 
behandle virussykdommer med antibiotika er derfor feil. 
Likevel skjer dette, enten fordi antibiotika brukes «for 
sikkerhets skyld», eller fordi man tror at pasienten har en 
bakteriell lungebetennelse. Færre influensatilfeller vil derfor 
sannsynligvis redusere overforbruk av antibiotika.

Kommunen har ansvar for å tilby influensavaksine til eldre 
over 65 år og andre risikogrupper. WHO og Norge har et mål 
om at 75 prosent i risikogruppene blir vaksinerte. Per i dag er 
dekningen langt lavere enn dette. Figur 3 viser andelen over 
65 år som har fått influensavaksine i din kommune, 
sammenliknet med fylket og landet. Faktisk antall vaksinerte 
kan være høyere hvis ikke alle vaksinasjoner er rapportert inn 
til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Rent drikkevann – ingen selvfølge 

Vannforsyningen i Norge er godt utbygd og har generelt høy 
kvalitet, men vi har utfordringer med:

• til dels utett og sårbart ledningsnett 
• små vannverk som ikke desinfiserer vannet og har 

mangelfull oppfølging av vannkvaliteten

Med klimaendringene kommer mer ekstremvær, og risikoen 
for brudd og lekkasjer i ledningsnettet øker. Gode rutiner og 
opprusting av vannforsyningssystemene kan redusere 
risikoen for forurenset drikkevann og dermed risikoen for 
infeksjonssykdommer hos dem som drikker vannet. Figur 4 
viser andelen av befolkningen i kommunen som får vann fra 
godkjenningspliktige vannverk sammenliknet med fylket og 
landet. Det er et mål at flere får vann fra slike vannverk, fordi 
flere da vil få kontrollert drikkevann.

Hvis rørsystemet er utett, kan skittent avløpsvann trenge inn 
og forurense drikkevannet, spesielt når trykket går ned. For 
godkjenningspliktige vannverk er det et nasjonalt mål at det 
ikke skal være mer enn 30 minutter ikke-planlagte avbrudd i 
vannleveringen per innbygger per år (tilfredsstillende 
leveringsstabilitet), se figur 5. Statistikken omfatter den delen 
av befolkningen som er tilknyttet godkjenningspliktige 
vannverk. 

Figur 5 viser, i tillegg til tilfredsstillende leveringsstabilitet, 
også andelen som får vann fra vannverk som har 
tilfredsstillende resultater når det gjelder hygienisk kvalitet 
mht. E.coli/koliforme bakterier, som er tegn på forurensing. 
Tilstrekkelig antall prøver må være analysert.

Figur 3. Andelen over 65 år som har fått influensavaksine 
sesongen 2015/2016. Målet er 75 % vaksinerte. 

Figur 4. Andelen av befolkningen som får vann fra godkjennings-
pliktige vannverk (forsyningsgrad). 

Figur 5. Tilfredsstillende drikkevannskvalitet – hygienisk kvalitet og 
leveringsstabilitet (2015). Se kommunehelsa statistikkbank for mer 
informasjon.

Les mer på fhi.no:

• Utvidet artikkel med referanser på 
www.fhi.no/folkehelseprofiler.  

• Folkehelserapporten: Antibiotikaresistens, Mat- og 
vannbårne infeksjoner, Drikkevann. 

• Temaside om sesonginfluensa. 
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans. Klikk på 
indikatornavnene nedenfor for å se utvikling over tid i kommunen. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og 
kjønnssammensetning sammenliknet med landet. I Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no finnes statistikk uten alders- og kjønnsstandardisering samt utfyllende 
informasjon om indikatorene. For mer informasjon, se www.fhi.no/folkehelseprofiler

Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)

B
ef

o
lk

-
n

in
g

1 Befolkningsvekst 0,86 0,54 0,93 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 24,5 25,5 25,3 prosent

3 Andel over 80 år, framskrevet 6,8 5 4,8 prosent

Le
ve
kå
r

4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 75 81 82 prosent

5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 7 9,1 12 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,4 2,5 2,8 -

7 Barn av enslige forsørgere 17 18 15 prosent

8 Uføretrygdede, 18-44 år 4,1 2,8 2,6 prosent (a,k)

M
ilj
ø

9 God drikkevannsforsyning 100 73 80 prosent

10 Forsyningsgrad, drikkevann 87 83 88 prosent

11 Skader, behandlet i sykehus 13,8 12,0 12,6 per 1000 (a,k)

12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2014-16 - 66 70 prosent (a,k)

13 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2014-16 - 62 65 prosent (a,k)

14 Fortrolig venn, Ungdata 2014-16 - 89,4 89,9 prosent (a,k)

S
ko

le

15 Trives på skolen, 10. klasse 76 83 85 prosent (k)

16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 30 23 24 prosent (k)

17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 33 28 25 prosent (k)

18 Frafall i videregående skole 38 28 23 prosent (k)

L
ev

ev
an

er

19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2014-16 - 14 14 prosent (a,k)

20 Overvekt inkl. fedme, 17 år 26 26 22 prosent (k)

21 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2014-16 - 16 12 prosent (a,k)

22 Røyking, kvinner 20 11 9,1 prosent (a)

H
el

se
 o

g
 s

yk
d

o
m

23 Forventet levealder, menn 77,3 78,3 78,5 år

24 Forventet levealder, kvinner 82,0 82,9 83,0 år

25 Utdanningsforskjell i forventet levealder - 4,3 4,9 år

26 Fornøyd med helsa, Ungdata 2014-16 - 69 71 prosent (a,k)

27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 196 150 146 per 1000 (a,k)

28 Psykiske sympt./lid, primærh.tj. 188 142 146 per 1000 (a,k)

29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 376 294 266 per 1000 (a,k)

30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 16,0 16,3 16,7 per 1000 (a,k)

31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 51 37 35 per 1000 (a,k)

32 Lungekreft, nye tilfeller 51 58 57 per 100 000 (a,k)

33 Antibiotikabruk, resepter 440 320 379 per 1000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 97,5 94,5 94,8 prosent

Folkehelsebarometer for Skjervøy

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2015. 2. 2016, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2015, høyeste fullførte utdanning (av 
alle med oppgitt utd.). 5. 2014, barn som bor i hushold. med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2014, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg 
på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2013-2015, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2013-2015, mottakere av varig uførepensjon. 
9. 2015, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter godkjenningspliktige vannverk. 10. 2015, befolkning tilknyttet 
godkjenningspliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 11. 2013-2015. 12. U.skole, svært eller litt fornøyd. 13. U.skole, ved undersøkelsestidspunktet. 14. U.skole, 
svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 15. Skoleåret 2010/11-2015/16, skoleåret 2012/13 finnes ikke i statistikken pga. endring i 
tidspunkt. 16/17. Skoleåret 2013/14-2015/16. 18. 2013-2015, omfatter elever bosatt i kommunen. 19. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 
20. 2012-2015, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 21. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én 
gang eller mer ila. siste 12 mnd. 22. 2011-2015, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 23/24. 
2001-2015, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 25. 2000-2014, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste 
utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 26. U.skole, svært eller litt fornøyd. 27. 2013-2015, brukere av fastlege og legevakt. 28. 2013-2015, 0-74 år, 
brukere av fastlege og legevakt. 29. 2013-2015, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege og legevakt. 30. 2013-2015. 
31. 2013-2015, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2006-2015. 33. 2015, 0-79 år, utleveringer av antibiotika på resept. 34. 2011-2015. 
For Ungdata-indikatorene er fylkes- og landstall gjennomsnitt over tre år. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra 
Velferdsforsknings-instituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer 
informasjon, se khs.fhi.no

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, men vær oppmerksom på at det likevel kan innebære en viktig folkehelseutfordring for 
kommunen da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. 
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http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&AARslice=1990&measure=common&virtualslice=BEFVEKST_AND_value&GEOslice=0&layers=virtual&GEOsubset=0%2C19%2C1941&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBefolkningsvekst&mode=cube&virtualsubset=BEFVEKST_AND_value&v=2&AARsubset=1990+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBefolkningsvekst_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2005_2005&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=ANDEL_ENPERSONHUSH_value&ALDERslice=45_120&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fenpersonhus&ALDERsubset=45_120&ALDER=45_120&mode=cube&v=2&virtualsubset=ANDEL_ENPERSONHUSH_value&AARsubset=2005_2005+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fenpersonhus_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=PROGNOSE_AAR&virtual=ANDEL_value&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=ANDEL_value&GEOslice=0&ALDERslice=80_120&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&GEOsubset=0%2C19%2C1941&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBeffrem&ALDERsubset=80_120&PROGNOSE_AARsubset=2020+-+&ALDER=80_120&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=BEFOLKINING_value&v=2&KJONNslice=0&PROGNOSE_AARslice=2020&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBeffrem_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=1990&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE100_value&ALDERslice=30_39&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=ALDER&layers=UTDANNINGSNIVA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FUtdanningsniva&ALDERsubset=30_39&ALDER=30_39&mode=cube&UTDANNINGSNIVA=23&v=2&virtualsubset=RATE100_value&UTDANNINGSNIVAslice=23&UTDANNINGSNIVAsubset=23&AARsubset=1990+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FUtdanningsniva_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2013_2013&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=lavinntekt_andel_value&GEOslice=0&ALDERslice=0_17&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=DEF&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLavinntekt&ALDERsubset=0_17&mode=cube&v=2&virtualsubset=lavinntekt_andel_value&AARsubset=2009_2009+-+&DEFsubset=lavinntekt_EU60&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLavinntekt_C1&DEFslice=lavinntekt_EU60&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2014_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=P90_P10_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FInntektsulikhet&mode=cube&v=2&virtualsubset=P90_P10_value&AARsubset=2009_2009+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FInntektsulikhet_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2012_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE100_MA3_value&GEOslice=0&layers=virtual&GEOsubset=0%2C19%2C1941&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBarnEnslige&mode=cube&virtualsubset=RATE100_MA3_value&v=2&AARsubset=1995_1997+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBarnEnslige_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=ALDER&layers=YTELSE&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FUforetrygdede&ALDER=18_44&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&YTELSEsubset=varig&AARslice=2000_2002&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=18_44&GEOsubset=0%2C19%2C1941&ALDERsubset=18_44&YTELSEslice=varig&v=2&AARsubset=2000_2002+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FUforetrygdede_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2015_2015&stubs=GEO&measure=common&NIVAslice=1&virtualslice=RATE_value&GEOslice=0&layers=NIVA&layers=INDIKATOR&layers=virtual&GEOsubset=0%2C19%2C1941&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-hyglev&INDIKATORslice=HygLev&mode=cube&virtualsubset=RATE_value&v=2&NIVAsubset=1&AARsubset=2012_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-hyglev_C1&INDIKATORsubset=HygLev&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2015_2015&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=DEKNINGSGRAD_value&GEOslice=0&layers=virtual&GEOsubset=0%2C19%2C1941&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-DEKNING&mode=cube&virtualsubset=DEKNINGSGRAD_value&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-DEKNING_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2013_2015&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=KJONN&layers=virtual&layers=SYKDGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fpersonskader-nprsomatikk&SYKDGRUPPEsubset=S00_T35&mode=cube&SYKDGRUPPEslice=S00_T35&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&SYKDGRUPPE=S00_T35&KJONNslice=0&AARsubset=2010_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fpersonskader-nprsomatikk_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&min=35&stubs=GEOGRAFI&AARslice=2016_2016&max=90%2C406&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Flokalmil-ungd&mode=cube&GEOGRAFIslice=0&virtualsubset=MEIS_value&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Flokalmil-ungd_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?min=30&headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&max=94%2C015&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffritidsorg&mode=cube&v=2&GEOGRAFIslice=0&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffritidsorg_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&min=70&stubs=GEOGRAFI&AARslice=2016_2016&max=100&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFortroligV-und&mode=cube&GEOGRAFIslice=0&virtualsubset=MEIS_value&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFortroligV-und_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&TRINN=10&GEOslice=0&layers=TRINN&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&KJONNslice=0&min=30&TRINNslice=10&AARslice=2007_2011&max=100&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=10&GEOsubset=0%2C19%2C1941&v=2&AARsubset=2007_2011+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&TRINNslice=5&AARslice=2012_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&GEOslice=0&TRINNsubset=5&GEOsubset=0%2C19%2C1941&FERDNIVAA=1&layers=TRINN&layers=FERDNIVAA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLeseferdighet&FERDNIVAAsubset=1&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&FERDNIVAAslice=1&AARsubset=2007_2009+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLeseferdighet_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&TRINNslice=5&AARslice=2007_2009&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&TRINN=5&TRINNsubset=5&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=TRINN&layers=FFERDNIVAA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fregning&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&AARsubset=2007_2009+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fregning_C1&FFERDNIVAAslice=1&FFERDNIVAA=1&FFERDNIVAAsubset=1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2013_2015&stubs=GEO&Utdanningslice=0&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=virtual&layers=Utdanning&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFrafallvgs&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA3_value&AARsubset=2005_2007+-+&measuretype=4&submode=timeline&Utdanning=0&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFrafallvgs_C1&Utdanningsubset=0&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffysak-ungd&mode=cube&GEOGRAFIslice=0&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffysak-ungd_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2011_2014&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=KJONN&layers=KMI_KAT&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fsesjon1-KMI&KMI_KATslice=overv_inkl_fedme&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_value&GEOGRAFIslice=0&KJONNslice=0&AARsubset=2011_2014+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&KMI_KAT=overv_inkl_fedme&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fsesjon1-KMI_C1&KMI_KATsubset=overv_inkl_fedme&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Falkohol-und&mode=cube&GEOGRAFIslice=0&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Falkohol-und_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2010_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FRoyking&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&AARsubset=1999_2003+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FRoyking_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&min=65&stubs=GEO&max=85&measure=common&virtualslice=e0_value&GEOslice=0&layers=virtual&layers=kjonn&GEOsubset=0%2C19%2C1941&aarslice=1990_2004&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&kjonnsubset=1&mode=cube&kjonn=1&virtualsubset=e0_value&v=2&aarsubset=1990_2004+-+&measuretype=4&submode=timeline&kjonnslice=1&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&min=75&stubs=GEO&max=87&measure=common&virtualslice=e0_value&GEOslice=0&layers=virtual&layers=kjonn&GEOsubset=0%2C19%2C1941&aarslice=1990_2004&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&kjonnsubset=1&mode=cube&kjonn=2&virtualsubset=e0_value&v=2&aarsubset=1990_2004+-+&measuretype=4&submode=timeline&kjonnslice=2&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=1999_2013&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=FLxDiff_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventet-levealder-diff&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=FLxDiff_value&KJONNslice=0&AARsubset=1990_2004+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventet-levealder-diff_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&min=40&stubs=GEOGRAFI&AARslice=2016_2016&max=85&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFornoyd-helsa-und&mode=cube&GEOGRAFIslice=0&virtualsubset=MEIS_value&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C19%2C1941&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFornoyd-helsa-und_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&layers=SYKDOMSGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRpsykisk&ALDER=15_29&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&SYKDOMSGRUPPE=PsykiskePlagerLidelser_To&AARslice=2013_2015&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=15_29&GEOsubset=0%2C19%2C1941&ALDERsubset=15_29&v=2&SYKDOMSGRUPPEslice=PsykiskePlagerLidelser_To&AARsubset=2010_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&SYKDOMSGRUPPEsubset=PsykiskePlagerLidelser_To&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRpsykisk_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&layers=SYKDOMSGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRpsykisk&ALDER=0_74&mode=cube&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNsubset=0&KJONNslice=0&KJONN=0&SYKDOMSGRUPPE=PsykiskePlagerLidelser_To&AARslice=2010_2012&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_74&GEOsubset=0%2C19%2C1941&ALDERsubset=0_74&v=2&AARsubset=2010_2012+-+&SYKDOMSGRUPPEslice=PsykiskePlagerLidelser_To&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRpsykisk_C1&SYKDOMSGRUPPEsubset=PsykiskePlagerLidelser_To&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&layers=SYKDOMSGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRmuskel-ogskjelett&ALDER=0_74&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&KJONN=0&SYKDOMSGRUPPE=MuskelSkjelett_Total_Eksk&AARslice=2010_2012&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_74&GEOsubset=0%2C19%2C1941&ALDERsubset=0_74&v=2&SYKDOMSGRUPPEslice=MuskelSkjelett_Total_Eksk&AARsubset=2010_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&SYKDOMSGRUPPEsubset=MuskelSkjelett_Total_Eksk&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRmuskel-ogskjelett_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2013_2015&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=KJONN&layers=virtual&layers=SYKDGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fhjertekar-nprsomatikk&SYKDGRUPPEsubset=I00_I99&mode=cube&SYKDGRUPPEslice=I00_I99&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&SYKDGRUPPE=I00_I99&KJONNslice=0&AARsubset=2010_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fhjertekar-nprsomatikk_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2013_2015&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C19%2C1941&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ft2-diabetes&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2005_2007+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ft2-diabetes_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&ICD10_GRP=C33_34&stubs=GEO&AARslice=1990_1999&measure=common&virtualslice=MEIS_value&GEOslice=0&layers=virtual&layers=KJONN&layers=ICD10_GRP&GEOsubset=0%2C19%2C1941&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKreft&mode=cube&ICD10_GRPslice=C33_34&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=1990_1999+-+&KJONN=0&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKreft_C1&ICD10_GRPsubset=C33_34&top=yes
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Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Ressursanalyse og tiltaksliste tas til etterretning. 
2. Kommunestyret forventer at Rådmannen iverksetter de nødvendige organisatoriske grep 

for å imøtekomme framtidens utfordringer med tanke på yte tjenester til innbyggerne på 
en bærekraftig måte. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til kommunestyrets vedtak 2/2016 hvor iverksettelsen av Omstillingsprosjektet ble vedtatt. 
Bedriftskompetanse AS utarbeidet en ståstedsanalyse som er lagt fram for politikerne i 
kommunestyremøtet den 14.09. 2016. Videre er det utarbeidet en ressursanalyse, en 
organisasjonsanalyse og en tiltaksliste (se vedlegg).  
Oppsummert viser ressursanalysen og organisasjonsanalysen at Kultur og undervisningsetaten 
har klart å gjennomføre en god tilpassing av driften i perioden 2011-15. Det er utfordringer 
innen Teknisketat med dyr bygningsdrift og Bedriftskompetanse foreslår at det iverksettes et 
prosjekt i 2017 som ser på samordning og smart bygningsdrift.  
 
Ressursanalysen viser at det er Helse og omsorgsetaten som har de største utfordringene i 
forhold til ressursbruken knyttet til både fast og variabel lønn. Det påpekes at det er behov for en 
sterkere styring av lønnsbruken i denne sektoren. Utviklingen er ikke bærekraftig over tid. Det 
er imidlertid verd å merke seg at i tallene for variabel lønn, inngår også lønn til avvikling av 
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ferie med inntak av ferievikarer. Dette er utgifter som er spesielle for helsesektoren på grunn av 
døgnbemannet helårs-drift.  
 
Analysen påpeker at organiseringen av etaten er kjennetegnet av sterk fagorganisering og mange 
små enheter. Det forslås færre enheter og framtidig organisering bør understøtte behov for 
innovasjon, nytenkning og endringskapasitet. Bedriftskompetanse har utarbeidet forslag til ny 
organisering med 3 ulike modeller. Rådmannen har arbeidet med eget forslag til organisering 
som skal støtte opp under mål om en mer bærekraftig og framtidsrettet tjeneste. Forslaget er 
også med bakgrunn i innspill fra tillitsvalgte og virksomhetslederne i etaten. Dette forslaget skal 
ut på høring fram til høsten 2017. Endelig beslutning om organisasjonsmodell vil bli tatt høsten 
2017.  
 
I tillegg har Bedriftskompetanse lagt fram en tiltaksliste. Det er framkommet en rekke tiltak, og 
besparelser innen helsesektoren vil være avhengig av hvilke valg kommunen tar i forhold til 
organisasjonsmodell, tjenestenivå og teknologiske hjelpemiddel. Tiltakslisten angir konkrete tall 
på besparelser med å bruke mindre variabel lønn, men er ikke tydelig på hvordan kommunen 
skal organisere for å oppnå dette.   
  
Rådmannen har arbeidet med omstillingen siden ståstedsanalysen ble gjennomgått i september. 
Omstilling og endringsarbeid er prosesser som tar tid i en stor organisasjoner.  Prosess er 
krevende både når det gjelder tid og ressurser. De ansatte skal ha mulighet til å medvirke og 
forslag skal bearbeides. Det vil også ta tid før man får tatt ut ønsket effekt av omstillingen.  
Det har vært gjennomført egne møter med virksomhetslederne på alle etatene hvor analysen ble 
presentert og muligheter for innspill og tillitsvalgtapparatet har vært involvert.    
 
Arbeidet med videre omstilling i de ulike etatene:  
Hovedfokuset har vært på Helse og omsorgsetaten, teknisk etat og rådhuset. I Kultur og 
undervisningsetaten har man det vært gjort den største reduksjonen av stillinger i BØP 2017-
2020. På den måten er etaten berørt, selv om det ikke har fokusert på større organisatoriske 
endringer.  
 
Kort om arbeidet i de ulike etatene: 

- Teknisk etat: Reduksjon av en 100% vaktmesterstilling og 50% renholds stilling. Vil 
påvirke tjenestenivået. Dette gjelder spesielt på renhold hvor arealet som skal rengjøres 
også er økt. Det har vært avholdt flere møter med ansatte hvor dette har vært tatt opp. 
Tillitsvalgte også har deltatt.  
 

- Rådhuset: Se på digitale løsninger for mer effektiv løsning av oppgaver. Forventer at 
samhandling med innbyggerne vil bli mer digital, dette må det legges til rette for. I 
tillegg må man se på hvordan digitale løsninger vil bedre samordning mellom linje og 
stab. Fokus på mer samordning av tjenestene på lønn og post/arkiv. Reduksjon av 1 
merkantil stilling fra 2018. Løses med naturlig avgang. Det har det vært gjennomført en 
prosess med møter med de ansatte og tillitsvalgt.  
 

- Helse- og omsorgs etaten: Skjervøy kommune har et høyt nivå på helsetjenestene. 
Samtidig vet vi at behovet for tjenestene vil øke framover, blant annet fordi det blir 
stadig flere eldre. Helse- og omsorgstjenesteloven fastslår kommunens ansvar i forhold 
til helse- og omsorgstjenester. Lovens formål §1-1 vektlegger særlig forebyggende tiltak, 
egenmestring, tilpasset behov til tjenestemottaker, samordning, kvalitet i tjenesten og 
verdighet. For at kommunen skal klare å gi gode tjenester framover må det være et mål 
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at tjenesten ivaretar den enkeltes mulighet mestre eget liv og helse så lenge som mulig. 
Det er et uttalt mål at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge så mulig.  
 
For å avklare nivået på de kommunale tjenestene er det utarbeidet kriterier for 
helsetjenester i Skjervøy kommunen som legges fram i egen sak kommunestyre juni 
2017. Kriteriene vil legge føringer på tjenestenivået som igjen påvirker hvordan vi 
organiserer tjenestene.  
 
Det har vært gjennom flere møter med ledere og tillitsvalgte i etaten, hvor det har vært 
muligheter for å komme med innspill til omstillingsprosessen.  

 

Vurdering 
Bedriftskompetanse AS har gjort et arbeid med ressursanalyse og tiltaksliste. Arbeidet som er 
lagt fram har ikke kommet med store overraskelser. Tiltakslisten viser ingen enkel grep som vil 
gi konkrete innsparinger. Mye er avhengig av hvilke løsninger vi velger i forhold til: 

 Tjeneste nivå (blant annet Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester) 
 Når tas det inn vikarer (det utarbeides egne kriterier for inntak av vikarer),  
 Teknologisk innovasjon for eksempel velferdsteknologi og digitale 

kontortjenester. 
 Hvilke turnuser vi bruker innen helsetjenestene. 
 Organisasjonsmodell der denne må underbygge bedre samordning av tjenestene 

og at mer effektiv ressursbruk. 
 
Det var en forventning om at Bedriftskompetanse AS skulle klare å komme med mer konkretet 
innsparingsforslag. Når ikke dette har vært mulig, viser dette at vi selv har klart å gjøre gode 
analyser tidligere for å finne de enkle innsparingsforslagene. De «enkle» grepene er allerede tatt. 
For å oppnå en økonomisk bærekraftig drift er det behov for omfattende strukturelle grep og 
vurdering av tjenestenivå. På bakgrunn av ressursanalysen og organisasjonsanalysen har vi satt i 
gang store og omfattende prosesser som vil være nødvendig for å håndtere innbyggernes 
framtidige behov i forhold til framtidige økonomiske rammer. Dette er prosesser som vil kreve 
både tid og rom til å ivareta både innbyggernes behov og ansattes muligheter til omstilling. I 
tillegg krever det en forståelse av at de økonomiske gevinstene ikke vil komme med en gang i 
denne prosessen. 
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TILTAKSLISTE SKJERVØY 

 

 

Tiltak Beskrivelse Antatt besparelse 

 
Ny organisasjonsstruktur og 
ny lederstruktur i helse og 
omsorg. 
 
Vil frigjøre kapasitet for HO-
leder og vil kunne gi bedre 
samordning og samhandling i 
sektoren og bidra til mer 
effektiv drift. 
 

 
Organisering som bedre understøtter 
kommunens målsettinger om bedre 
samhandling i sektoren. Det utarbeides et 
nytt organisasjonskart for sektoren.   
Etter at ny organisering er vedtatt må leder-
struktur endres i tråd med dette. Det må 
utarbeides nye lederavtaler i henhold til 
endrede roller og oppgaver. 
 

 
? 
Avhenger av valgt 
organisasjons-
modell 

 
Kriterier for tjenestene i helse 
og omsorg. 
Nye tjenestekriterier. 
 
 
 
 

 
Tilpasse tjenestenivå for å sikre bærekraftig 
tjenestenivå i fremtiden. Bruke eksisterende 
kriterier som utgangspunkt; tilpasse disse til 
Skjervøys ønskede nivå på tjenester. To 
forhold må vurderes; hvilket nivå skal 
tjenester ytes og på hvilken måte skal 
tjenester fortrinnsvis leveres på. 
 

 
? 
Avhenger av 
vedtatt tjeneste-
nivå og evne til 
endring av 
tjeneste-
produksjonen. 

 
Revurdering vedtak i helse og 
omsorg i henhold til nye 
tjenestekriterier. 
 
 
 

 
Sikre bruker riktig tjeneste i henhold til nye 
kriterier og brukers behov.  
 
 
 

 
? 
Avhenger av grad 
av nedtrekk på 
tjenestenivå og 
organisasjonens 
lojalitet til disse 
 

 
Nye kriterier for bruk av 
vikarer, ekstrahjelp og overtid. 
 
 
 
 

 
Redusere bruk av vikarer, bedre bruk av 
egne ressurser, reduserte kostnader variabel 
lønn.   
Utarbeide tydelige kriterier for håndtering av 
fravær som verktøy for å nå delmålet om 
reduksjon av variable kostnader. 
Tydeliggjøre hvilke vurderinger som skal 
være gjort før vikar leies inn og hvem som 
har myndighet til å leie inn. Bedre styring av 
variabel lønn innen hele sektoren. 
 
 
 

 
40 % mindre 
merforbruk av 
variabel lønn vil gi 
en besparelse på 
1,5 til 2,0 mill. kr. i 
året alt etter 
organisa-
sjonsmodell. Se 
matrise under. 
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Tiltak Beskrivelse Antatt besparelse 

 
Velferdsteknologi  
 

 
I større grad ta i bruk velferdsteknologi for å 
understøtte brukers egenmestring og øke 
tryggheten i eget hjem noe som vil bidra til å 
minske presset på institusjonsplasser.  
Vurdere velferdsteknologiske løsninger i 
institusjoner som supplement til tjeneste-
tilbud og bidra til at det ikke økes i antall 
årsverk. 
 

 
? 
Avhengig av hvilke 
teknologiske 
hjelpemidler som 
tas i bruk og 
organisasjonens 
evne til å endre 
sine arbeids-
prosesser.  
Gevinstpotensial i 
forhold til kvalitet 
og/eller økonomi 
avhenger av 
investerings-
kostnader, i hvor 
stor grad brukers 
egenmestring øker, 
antall aktuelle 
brukere.  
En institusjonsplass 
koster ca. 1 mill. pr. 
år; økonomisk 
gevinst vil øke jo 
lenger behov for 
plass i institusjon 
utsettes og bruker 
kan bo i eget hjem 
med teknologi-
støtte.  
 

 
Digitalisering innen helse og 
omsorg 

 
Digitalisere manuelle arbeidsprosesser; 
eksempelvis ta i bruk Notus portal slik at 
prosessen med timelister for variabel lønn 
effektiviseres.   

 
Vurdere en helhetlig og overordnet IKT- og 
digitaliserings-strategi for hele kommunen 
 

 
? 
Erfaring fra andre 
kommuner har vist 
at å endre til 
digitaliserte 
prosesser kan 
utgjøre en mulig 
besparelse på 
rundt 2 årsverk.  
Avhenger av i hvor 
stor grad kommun-
ens ulike verktøy er 
kompatible med 
hverandre og 
hvilken funksjo-
nalitet som er 
mulig å utnytte 
bedre. 
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Tiltak Beskrivelse Antatt besparelse 

 
Multidose 
 
 

 
Innføre multidose i alle tjenesteområder 
 

 
? 
I utgangspunktet er 
gevinstpotensialet 
her størst i forhold 
til forbedring av 
kvaliteten på 
tjenesten. Videre 
vil det utgjøre en 
samhandlings-
gevinst for 
tjenesteområdet – 
størrelse avhenger 
av i hvor stor grad 
dagens praksis 
endres og 
dobbeltarbeid 
elimineres. 
 

 
Reduksjon av indirekte tid i 
helse og omsorg 
 

 
Vurdere kjøremønster, endring av arbeids-
prosesser eks.vis rapportering, bedre 
møtestruktur. En grov skisse på tidsbruk i 
forhold til muntlig rapportering i deler av 
tjenesten, tyder på at det ligger et stort 
potensial for forbedring og effektivisering 
her.  
 
Kommunen har en utfordrende geografi og 
bør vurdere om tjenester kan leveres på 
andre måter og/eller av andre for å 
minimere tidsbruk på kjøring.  
 
Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det 
kan ligge et betydelig potensial i å vurdere 
møteaktiviteten i tjenesteområdet; er 
møteform, struktur, tidsbruk m.v. 
hensiktsmessig og effektiv 
 

 
? 
Besparelsen her vil 
blant annet 
avhenge av 
organisasjonens 
evne til å endre 
etablerte arbeids-
prosesser i forhold 
til de muligheter og 
funksjonalitet IKT –
verktøyet gir.  
Mindre muntlig 
rapportering vil 
også kunne gi 
gevinst i form av 
bedret kvalitet på 
dokumentasjon i 
pasientjournalen 
og bidra til 
effektivisering av 
samhandling innen 
tjenesteområdet.  
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Tiltak Beskrivelse Antatt besparelse 

 
Smart bygningsdrift herunder 
renhold 
 
 
 

 
Kommunen har en relativ høy ressursbruk 
innen bygningsdrift og bør iverksette et eget 
prosjekt i mer samordnet og smart 
bygningsdrift. Dette handler om et helhetlig 
konsept for å forvalte all bygningsmasse på 
en helt annet måte, alt fra energi-
effektivisering av større bygg gjennom 
ENØK-tiltak til en helt annen organisering av 
bygningsdrift gjennom helhetlige prosedyrer 
som også gjelder brukere av formålsbygg til 
bruk av ny teknologi for å effektivisere 
bestillinger, FDVU etc. Dette gjelder også 
arealeffektivisering. 

 
? 
Kommunen bør 
søke om eksterne 
midler til å 
gjennomføre en 
kartlegging av 
potensialet her 
samt ny 
organisering av 
bygningsdriften. 
Antatt besparelse 
på mer smart 
samordning kan bli 
opp mot 1 mill.kr. 

 
Samferdsel 
 
 

 
Inngåelse av nye brøytekontrakter med 
lokale leverandører bør kunne gi effekt 

 
Antatt reduksjon 
på kr. 300.000,- 

 
Tilskudd til private barnehager 
 
 

 
Kommunen bør ta en gjennomgang av 
regelverket for å finn ut hvorfor disse 
tilskuddene har økt så mye 

 
? 
Avhenger av 
gjennomgangen 

 

MULIGE GEVINSTER VARIABEL LØNN UTEN SYKEHJEMMET 

 

VED OMORGANISERING INNENFOR EN VIRKSOMHET 

MULIGE GEVINSTER VARIABEL LØNN MED SYKEHJEMMET 

 

VED OMORGANISERING INNENFOR EN VIRKSOMHET 

Gjennomnittlig merforbruk  

Ansvar variabel lønn 2012-2015 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

370 Hjemmesykepleien 1 045 197

372 Hjemmehjelpstjenesten 6 736

375 Tiltak funksjonshemmede barn 1 563 889

377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 541 478

378 Omsorgsboliger Malenav. 2-4 833 390

Sum 3 990 689 399 069 798 138 1 197 207 1 596 276 1 995 345

Mulig samordningsgevinst variabel lønn

Gjennomnittlig merforbruk  

Ansvar variabel lønn 2012-2015 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

370 Hjemmesykepleien 1 045 197

372 Hjemmehjelpstjenesten 6 736

375 Tiltak funksjonshemmede barn 1 563 889

377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 541 478

378 Omsorgsboliger Malenav. 2-4 833 390

380 Skjervøy sykehjem 1 174 955

Sum 5 165 645 516 564 1 033 129 1 549 693 2 066 258 2 582 822

Mulig samordningsgevinst variabel lønn
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Sammendrag  
 

Kommunestyret i Skjervøy vedtok 16 03 2016 å innhente ekstern bistand til å gjennomføre et 

omstillingsprosjekt i løpet av året. Den overordnede målsettingen med omstillingsprosjektet er 

å belyse hvilke muligheter kommunen har til å justere drifta til et nivå som balanserer 

framtidige inntekter og utgifter. 

Skjervøy kommune har engasjert Bedriftskompetanse as til å gjennomføre den eksterne 

bistanden i dette omstillingsprosjektet. Våre analyser er tredelt, en ståstedsanalyse, som er en 

overordnet kommunaløkonomisk analyse, en ressursanalyse på definerte tjenesteområder og 

en organisasjonsanalyse. Ståstedsanalysen ble presentert for kommunestyret i september i år. 

Denne rapporten er ressursanalysen inkludert en organisasjonsanalyse. 

Vi har i denne ressursanalysen sett på utviklingstrekk over tid på alle tjenesteområdene i 

kommunen og samtidig gjort en sammenligning med sammenlignbare kommuner gjennom 

Kostra. Vi har i tillegg gjort en dybdeanalyse i helse og omsorg gjennom å se på lønns-

utviklingen og forholdet mellom fast og variabel lønn. Vi har også sett nærmere på om 

kommunens organisering av de ulike tjenestene fremmer eller hemmer en effektiv 

tjenesteproduksjon, også hvordan samhandlingen er mellom ulike enheter. 

Oppsummert viser ressursanalysen følgende for kommunens 3 etater: 

Kultur og undervisning: 

 Kultur og undervisning har gjennomført vellykkede og gode tilpasninger av driften fra 

2011 til 2015 ved at netto driftsutgifter er blitt redusert med 3,2 mill.kr. 

 Sektoren har hatt en økning innen barnehagesektoren som kan forklares med høyere 

tilskudd til private barnehager, jfr. likebehandlingsprinsippet. 

 Kostra-sammenligningene viser at kommunen ligger høyt på grunnskole. Det 

innebærer at etaten fortsatt bør ha trykk på videre tilpasninger av drifta av grunnskole i 

årene framover. 

Teknisk etat: 

 Den samlede netto ressursbruk i teknisk etat har økt med 2,5 mill.kr. fra 2011 til 2015, 

men gått ned fra 2014 til 2015 med 4,6 mill.kr. Noe av forklaringene på disse 

variasjonene skyldes den regnskapsmessige føringen av vann og avløp som skal være 

til selvkost. 

 Kommunen har en høy ressursbruk på kommunal veg som kan forklares med 

kontraktsinngåelser på brøyting med lokale leverandører som er dyr grunnet 

manglende reell konkurranse. 

 Teknisk sektor synes også å ha et høyt ressursbruk innenfor bygningsdrift og bør 

iverksette et eget prosjekt med samordnet og smart bygningsdrift i 2017. 
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Helse og omsorg:  

Ressursanalysen indikerer at helse og omsorg synes å være det tjenesteområdet med høyest 

ressursbruk og dermed størst potensial for omstilling. Det er spesielt 2 forhold som vi vil peke 

på i denne etaten som henger sammen, det er lønnsutgifter og organiseringen av etaten.  

 

 Lønnsanalysen viser et betydelig avvik i både fast og variabel lønn i etaten i perioden 

2012-2015. Sektoren har et gjennomsnittlig avvik på samlet lønn 4,3 mill.kr. i denne 

perioden. Tilsvarende finner vi et gjennomsnittlig avvik på 5,2 mill.kr. i variabel lønn. 

Merforbruket i variabel lønn var i 2015 på nesten 6,4 mill.kr. noe som utgjør hele 43,8 

% overskridelse av budsjettert variabel lønn. 

 Andelen variabel lønn er gjennomgående høy hele perioden sett under ett og den øker 

i 2015. Andelen variabel lønn var i 2015 25 % og det er høyt. Vi ser også at andelen 

variabel lønn er økende i perioden. Kommunen brukte brutto 15,5 mill.kr. i variabel 

lønn i 2015. 

 Lønnsanalysen viser med all tydelighet at det er nødvendig med en mye sterkere 

styring av lønnsutviklingen og variabel lønn i denne sektoren. Det må etableres en 

sterkere samordning og et ustrakt samarbeid mellom de ulike enhetene om bruk av 

vikarer, ekstrahjelp og overtid med sikte på en betydelig reduksjon i variabel lønn. 

Organisering av vikarer og bruk av overtid må legges opp på en helt annen måte for 

framtiden. Den samlede lønnsbruken i sektoren er ikke bærekraftig over tid. 

 Organiseringen av etaten kjennetegnes av en sterk fagorientert inndeling der enheter er 

definert ut fra oppgaver og kompetanse. Mange enheter på samme nivå indikerer en 

sterk horisontal differensiering og stiller store krav til koordinering og organisering for 

å sikre samhandling og effektiv bruk av ressurser. Sterke og spesialiserte fagmiljø 

krever en betydelig grad av koordinering for å sikre effektiv og rasjonell drift.  Dette 

er en tydelig en utfordring i dagens organisasjon og utgjør et tidstap for lederne som 

går på bekostning av andre viktige lederoppgaver. 

 Sektoren er oppdelt i svært mange enheter, de minste med kun virksomhetsleder og de 

største med rundt 40 årsverk. Dette gir betydelige smådriftsulemper som for eksempel 

administrative kostnader på hvert enkelt tjenestested. Slik vi ser det er dagens 

organisering ikke hensiktsmessig i et fremtidig perspektiv. 

 En fremtidig organisasjon må i mye større grad understøtte behovet for innovasjon og 

nytenking og inneha en betydelig endringskapasitet. Det kan derfor være nødvendig å 

vurdere hvordan en ny organisering kan understøtte et mer strategisk fokus. 

 Vi foreslår derfor at det legges opp til færre enheter og færre ledere under etatsjefen 

slik at nødvendig omstilling av tjenesten kan gjøres i takt med demografiske 

endringer. I den forbindelse har vi tillatt oss å peke på noen alternative modeller for 

organisering av helse og omsorg som kommunen bør vurdere nærmere i en egen 

prosess. 

 En organisering av helse og omsorg i færre enheter vil gjøre det lettere å styre 

lønnsutviklingen og variabel lønn, da man får et sterkere fokus på lederskap. 
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Kapittel 1. Innledning  

 

1.1 Om KOSTRA  

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom kommunens egen 

ansvarsstruktur og funksjonsinndelingen i KOSTRA.  

KOSTRA (KOmmune – STat – RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 

Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder 

registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både 

nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og 

styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Regnskaps- og 

tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes: 

 Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål 

 Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet 

 Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjonen 

 Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert 

under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/ enhetskostnader, men som ikke 

kan plasseres under disse overskriftene 

Ikke alle kommunale sektorer har gode nøkkeltall på de ovennevnte områder. Analysene vil 

forøvrig til enhver tid være forbundet med mulighet for feil. I hovedsak skyldes dette uriktig 

eller avvikende rapportering fra kommunene og omlegginger i KOSTRA som kan 

vanskeliggjøre tidsserier. 

Det er store forskjeller kommunene imellom her – uavhengig av KOSTRA – gruppe, og det 

kan også variere fra år til år. 

Netto driftsutgifter viser hvor stor del av den samlede ressursbruken på et tjenesteområde 

som dekkes av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Hvis netto driftsutgifter 

på et tjenesteområde er høyere enn hos sammenligningsgruppa viser det at kommunen 

prioriterer området høyt, ettersom den er villig til å bruke mer av de frie inntektene på dette 

området.  

Dekningsgrader viser hvor stor andel av en gruppe som får et tilbud. Dekningsgraden må 

alltid ses i sammenheng med ressursbruken. Hvis kommunen har høy dekningsgrad, har man 

ofte høy produktivitet fordi kommunen har flere brukere å dele utgiftene på (stordrifts-

fordeler). Men det betyr ikke nødvendigvis at tilpasningen på tjenesteområdet er optimal. I 

forhold til innsparing vil det samlet sett som regel være billigere å tilby en tjeneste til færre. 
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Kommuner står overfor ulike utfordringer når driften skal evalueres. Det skal blant annet tas 

stilling til om driften er effektiv nok, er det de rette tjenestene som tilbys, er tjenestetilbudet 

rett sammensatt og om kvaliteten på tjenestene er som forutsatt. 

En grundig analyse av KOSTRA – tallene kan være med på å hjelpe kommunene i slike 

tilfeller. Det kan være at en kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og er nødt til å 

sette i gang innsparingstiltak for å oppnå en balansert drift, eller det kan være behov for å 

endre på prioriteringene. 

Et eksempel kan være hvis en kommune får stadig færre barn i grunnskolen eller får en 

økning i antall eldre som trenger omsorg. I slike tilfeller vil KOSTRA – tallene være en 

indikator som kan hjelpe kommunen til å se på i hvilke områder det kan være muligheter å 

endre på tjenesteproduksjonen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at 

sammenligning av KOSTRA – tall skal være en indikator som viser hvordan andre kommuner 

prioriterer og ikke en fasit på riktig bruk av ressursene. 

Det er ikke noen direkte sammenheng om en kommune bruker mer eller mindre ressurser per 

bruker på en tjeneste enn gjennomsnittet i en KOSTRA – gruppe og kvaliteten på tjenesten. 

Det er ikke noe mål i seg selv å bruke mer eller mindre enn gjennomsnittet i KOSTRA – 

gruppa. Det er ikke slik at de «flinke» bruker mindre og de mindre flinke mer. Et nøkkeltall 

beregnet på grunnlag av KOSTRA – data forteller utelukkende hvor mye en kommune bruker 

på de enkelte tjenesteområdene i forhold til sammenligningsgruppa – ingenting om hvorfor 

det er slik. Nøkkeltallet er et utgangspunkt for å finne ut hvorfor det er slik, om man ønsker at 

det skal være slik eller om det er mulig å oppnå et bedre samlet tjenestetilbud gjennom å 

disponere på en annen måte. 

Områder hvor kommunen har lav produktivitet dvs. høye korrigerte brutto driftsutgifter per 

bruker, eller områder der kommunen har høy prioritering dvs. høye netto driftsutgifter vil 

være områder med størst potensial til å iverksette omstillinger. 

Det er ikke nødvendigvis slik at om de korrigerte brutto driftsutgiftene ligger høyere enn 

gjennomsnittet, så gjør også netto driftsutgifter det samme. Kommunen kan ha mange tunge 

brukere som det følger inntekter med – slik at kommunen ikke trenger å bruke en større andel 

av sine frie inntekter. 

1.2 KOSTRA-grupper for sammenligning 
Statistisk sentralbyrå har foretatt gruppering av kommunene i «sammenlignbare grupper». 

Kommunene er gruppert etter følgende: 

1) Folkemengde, hvor det skilles mellom små, mellomstore og store kommuner. Små 

kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999 

innbyggere, mens store kommuner har 20000 eller flere innbyggere 

2) Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri 

minstestandarder og lovpålagte oppgaver. Disse kostnadene varierer med 

demografiske, sosiale og geografiske forhold.  
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3) Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter 

kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en 

antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet 

Klassifiseringen er ikke endret etter 2008. Det betyr at eksempelvis ulikheter i forhold til 

befolkningsvekst, alderssammensetning og inntekter som har skjedd etter den tid ikke er tatt 

med. Som et resultat av denne klassifiseringen plasseres Skjervøy kommune i KOSTRA – 

gruppe 3, som defineres som «Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, 

høye frie disponible inntekter». Gruppa består av 32 kommuner med ulik geografisk og 

demografisk størrelsesorden.  

Valg av kommuner å sammenlikne seg med kan enten være enkeltkommuner eller ulike 

grupper av kommuner ut fra vurdering av sammenliknbarhet. KOSTRA – tall og 

sammenligninger gir grunn for å stille spørsmål, men er ikke på noen måte en fasit. Valg av 

sammenligningskommuner er derfor i stor grad subjektivt. Ofte er det endringene over tid i 

egen kommune som bør tillegges størst vekt. 

1.3 Avgrensning av denne analysen 
Valg av sammenligningsgrupper i KOSTRA avgjør kolonneinndelingen i alle tabellene, og er 

dermed avgjørende for vurderingene som videre gjøres. I denne analysen har vi benyttet 

følgende sammenligninger som utgjør kolonnene i de kommende tabeller: 

KOSTRA – gruppe 3 (KG 3): Gjennomsnitt for alle 32 kommunene som inngår i denne 

gruppen. Denne gruppen er av SSB anslått som beste sammenligningsgruppe. 

Troms: Gjennomsnitt for alle kommunene i Troms.  

Landet uten Oslo: Gjennomsnitt for alle kommunene i Norge med unntatt av Oslo. Denne 

sammenligningen er vanlig i de fleste nasjonale rapporter. 

 

Valg av nøkkeltall og data 

Vi har foretatt et bevisst utvalg av tilgjengelige nøkkeltall/data for de siste tre årene, 2003- 

2015, samt tidsserier der det er mulig å hente fram.  

 

Antallet rapporterte nøkkeltall har økt betraktelig siste år, og på noen måter gir dette bedre og 

mer funderte nøkkeltall, på den annen side kan det se ut som det store antallet parametere 

medfører ytterligere skjevheter og mangler i kommunenes rapportering.   

 

KOSTRA – tallene er i utgangspunktet uavhengig av hvordan kommunene er organisert, men 

likevel vil dette ofte ha betydning for hvordan tallene innrapporteres. Eksempelvis vil 

integrert drift hvor hjemmetjeneste og institusjonsdrift utføres av samme personell være 

vanskelig å splitte. Fordeling av fellesutgifter og administrasjon er andre områder hvor det til 

dels kan bli store utslag i sammenligningene. 
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Et godt råd er derfor alltid å bruke statistikk med sunn fornuft, ved at man ser etter tendenser 

og ikke leter etter absolutte svar. Analysene er et godt verktøy som grunnlag for å gå bak 

tallene og gjøre grundigere vurderinger. 

Likedan er det viktig å se på egen kommune over tid, da man muligens kan ha de samme 

feilkilder og dermed et bedre sammenlikningsgrunnlag. Analyser basert på KOSTRA gir ikke 

absolutte svar, men er viktig for å kunne stille spørsmålene: 

 Er dette en kjent og ønsket utvikling? 

 Har vi noe å lære av andre? 

Andre analyser 

 

I forbindelse med økonomisk omstillingsprosess i Skjervøy kommune har 

Bedriftskompetanse AS også utarbeidet en kommunaløkonomisk analyse basert på 

kommunens regnskapsinformasjon de siste årene. Konklusjoner og vurderinger der vil være 

hensiktsmessig å supplere denne analysen med. 

  

1.4 Arbeidet med ressursanalysen 
Ressursanalysen er utarbeidet ved at det har vært laget et analysegrunnlag basert på den 

kommunaløkonomiske analysen og regnskapsanalysen som er oversendt til lederne i Skjervøy 

kommune for å få innspill og forklaringer på forhold som bør kommenteres. I tillegg er de 

ulike analysene tatt fram i arbeidsmøter med respektive etater for å belyse ressursbruken på 

enkelte områder ytterligere.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 45/17



10 

 

Kapittel 2: Hele kommunen   
 

2.1 Regnskapsutvikling 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto regnskap for kommunens etater.  

 

Nettobeløpet på nederste linje her er netto driftsutgifter som hvert år må dekkes med frie 

inntekter som er: 

 Rammetilskudd 

 Skatt på inntekt og formue 

 Eiendomsskatt 

 Andre direkte og indirekte skatter 

 Andre statlige overføringer 

Det betyr at beløpene i tabellen ovenfor er netto driftsutgifter på disse områdene fratrukket 

inntekter som tilhører det enkelte området, som brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, 

øremerkede statstilskudd, andre øremerkede tilskudd, sykepengerefusjoner etc. 

Vi ser at de samlede netto driftsutgiftene har variert fra år til år i denne perioden. 

Forklaringene på variasjonene innenfor hvert hovedansvarsområde vil fremkomme nedenfor 

under den etatsvise gjennomgangen. 

  

NR Ansvar R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

1 Sentraladministrasjon 16 918 579 17 808 100 16 590 973 17 822 735 14 576 421

2 Kultur og undervisning 59 210 744 60 679 628 56 385 771 58 610 815 56 041 197

3 Helse og omsorg 72 313 525 76 839 275 78 399 608 85 215 993 80 863 899

4 Prosjekter -66 295 247 515 340 853 66 966 24 096

6 Teknisk etat 14 540 751 14 487 779 15 015 877 21 730 545 17 064 974

Sum netto 162 917 304 170 062 296 166 733 082 183 447 053 168 570 586

Oppsummert Skjervøy kommune - Netto regnskap
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Kapittel 3: Sentraladministrasjon   
 

3.1 Regnskapsutvikling 
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Sentraladministrasjon R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 Endring 11-15 %- endring

Utgifter 20 949 21 607 21 338 22 623 24 672 3 723 17,8 %

Inntekter 4 030 3 799 4 747 4 800 10 095 6 065 150,5 %

Netto utgifter 16 919 17 808 16 591 17 823 14 576 -2 342 -13,8 %

Ansvar Navn R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

100 POLITISK VIRKSOMHET 1 604 785 1 797 986 1 682 691 1 574 365 1 573 703

101 VALG 245 622 -                     151 143 -                     213 048

102 KONTROLL OG TILSYN 628 594 635 946 680 058 1 010 106 915 966

120 ADMINISTRASJON 2 164 090 2 425 322 2 145 076 2 227 710 2 112 962

121 TILTAK FLYKTNINGER -75 002 -626 835 -943 157 -1 355 297 -3 610 251

130 KOMMUNEKASSEN 2 523 132 2 724 157 2 771 318 3 052 607 2 921 170

140 EDB 2 327 431 2 425 066 2 897 209 3 355 616 3 225 591

141 IKT Nord-Troms -                     -                     -                     -                     6 461

150 KANTINEN -6 000 -3 000 -2 853 -                     -                     

160 FELLES UTGIFTER/INNTEKTER 7 264 094 8 217 584 7 320 915 7 954 022 7 368 944

180 OVERFORMYNDERIET 304 228 314 049 203 695 -                     -                     

199 TILLEGGSBEVILGNINGER -62 396 -102 172 -315 124 3 605 -151 172

Netto utgifter 16 918 579 17 808 100 16 590 973 17 822 735 14 576 421

SENTRALADMINISTRASJON
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3.2 KOSTRA- utviklingstrekk    
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Vi ser at nedgangen i netto driftsutgifter i sentraladministrasjonen fra 2014 til 2015 i 

hovedsak kan tilskrives 2 forhold. Det ene er betydelige høyere netto inntekter på ansvar 121 

Tiltak flyktninger på om lag 2,2 mill.kr. Kommunen opplyser at dette har sammenheng med 

vedtak om mottak av 20 flyktninger pr. år i 2015, 2016 og 2017. 

Det andre forholdet er reduserte netto driftsutgifter på ansvar 160 Felles utgifter/inntekter på 

litt over 0,5 mill.kr.  

For øvrig opplyser kommunen at økningen innen ansvar 102 Kontroll og tilsyn kan knyttes til 

ekstrakostnader på kr 600 000 til forvaltningsrapport om Skjervøy Fiskeriutvikling AS. 

Kommunen gir samtidig uttrykk for at man bør se nærmere på IT-kostnadene. 
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Kapittel 4. Kultur og undervisning  
 

4.1 Regnskapsutvikling 
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Kultur og undervisning R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 Endring 11-15 %- endring

Utgifter 71 297 71 452 68 237 71 282 69 989 -1 308 -1,8 %

Inntekter 12 086 10 772 11 851 12 671 13 948 1 862 15,4 %

Netto utgifter 59 211 60 680 56 386 58 611 56 041 -3 170 -5,4 %

Ansvar Navn R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

200 ADMINISTRASJON 2 075 836 1 762 922 2 049 438 2 289 655 1 942 690

203 PPT 636 335 681 076 839 655 737 247 655 842

210 FELLES-GRUNNSKOLEN 105 957 231 239 722 579 1 319 157 1 432 417

211 SKJERVØY BARNESKOLE 17 272 268 17 377 235 16 328 093 16 057 702 16 384 592

212 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE 11 329 418 12 360 704 12 298 369 12 165 785 11 627 340

213 ARNØYHAMN SKOLE 4 387 270 3 752 637 2 977 821 2 554 457 2 054 627

214 ÅRVIKSAND SKOLE 1 983 382 1 233 242 4 792 -                     -                     

220 BIBLIOTEKET 1 006 894 1 065 255 1 022 264 993 611 1 015 415

221 KINO 220 579 83 420 88 905 186 374 224 055

222 KULTURHUSET 203 542 440 192 466 745 400 855 441 532

224 SVØMME OG IDRETTSHALL 26 155 53 002 78 959 80 141 58 006

229 ANDRE KULTURFORMÅL 344 815 -5 680 263 454 222 277 801 916

230 UNGDOMSKLUBBEN 246 732 346 036 246 871 162 000 -                     

270 FELLES BARNEHAGER 8 061 747 8 429 477 8 111 702 10 153 219 8 669 830

271 SOLSTUA BARNEHAGE -                     -                     -                     -                     1 032 796

272 EIDEKROKEN BARNEHAGE 3 330 405 3 794 458 3 748 191 3 531 209 2 984 922

273 VÅGEN BARNEHAGE 4 063 031 4 882 134 4 096 911 4 051 656 3 289 075

274 ÅRVIKSAND BARNEHAGE -                     -                     -                     -                     427 985

275 ARNØYHAMN BARNEHAGE 1 181 619 1 024 372 776 361 674 040 683 746

281 SFO SKJERVØY 1 015 670 1 300 251 689 166 846 259 947 522

282 SFO ÅRVIKSAND 136 508 80 127 59 933 150 000 83 950

283 SFO ARNØYHAMN -                     179 066 217 390 272 123 221 316

290 KULTURSKOLEN 1 122 426 1 200 900 1 144 080 1 165 662 1 220 832

293 FOLKEHELSE 137 123 264 269 290 341 313 227 266 396

294 VOKSENOPPLÆRING 323 033 143 297 -136 249 284 161 -425 607

Netto utgifter 59 210 744 60 679 628 56 385 771 58 610 815 56 041 197

KULTUR OG UNDERVISNING
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4.2 KOSTRA- utviklingstrekk Grunnskole 

 

 

 

PS 45/17



16 

 

 

 

PS 45/17



17 

 

4.3 KOSTRA- utviklingstrekk Barnehager 
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4.4 KOSTRA- utviklingstrekk Kultur 
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Regnskapstallene her dokumenterer at kultur og undervisning har gjennomført vellykkede og 

gode tilpasninger av drift i denne perioden da netto driftsutgifter er blitt redusert med 3,2 

mill.kr. fra 2011 til 2015.  

Hvis vi ser på de ulike tjenesteområdene innenfor dette hovedansvarsområdet finner vi 

følgende utviklingstrekk: 

 Grunnskolen har redusert netto ressursbruk med 3,6 mill. kr. Det synes som om 

sektoren har evnet å ta ned driftsutgiftene i takt med færre elever i grunnskolen. 

 SFO har hatt en økning i netto ressursbruk på rundt kr. 100.000,- 

 Barnehagesektoren har i perioden økt sin netto ressursbruk med kr. 450.000,- 

 Kultursektoren har i samme periode økt sin netto ressursbruk med kr. 480.000,- 

Kommunen opplyser at økningen innen ansvar 229 Andre kulturformål kan forklares med at 

kostnader for flomlys på kunstgressbane ble belastes i 2015, og at økningen er å forstå som en 

engangsutgift. 

På samme måte opplyser kommunen at økninger innenfor barnehagesektoren i noen grad kan 

forklares med høyere tilskudd til private barnehager, jfr. likebehandlingsprinsippet. 

Selv om kultur og undervisning har gjennomført vellykkede endringer i sektoren viser 

sammenligningene i Kostra-figurene at kommunen fortsatt ligger høyt på grunnskole. Det 

innebærer at kommune fortsatt bør ha trykk på videre tilpasninger av drifta i årene framover.  
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Kapittel 5. Helse og omsorg  
 

5.1 Regnskapsutvikling 

 

 

 

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000
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Helse og omsorg

Utgifter Inntekter Netto utgifter

Helse og omsorg R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 Endring 11-15 %- endring

Utgifter 93 424 99 358 99 248 107 133 106 467 13 044 14,0 %

Inntekter 21 110 22 519 20 849 21 917 25 604 4 493 21,3 %

Netto utgifter 72 314 76 839 78 400 85 216 80 864 8 550 11,8 %
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5.2 KOSTRA- utviklingstrekk Kommunehelse 
 

 

 

  

Ansvar Navn R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

300 ADMINISTRASJON 1 301 611 1 517 551 1 687 409 1 727 357 1 769 982

310 HELSESTASJON 1 579 705 1 514 383 1 528 069 1 634 416 1 823 106

320 LEGETJENESTEN 5 031 628 7 392 779 7 713 971 8 864 566 5 483 019

321 FYSIOTERAPITJENESTEN 1 068 161 1 275 983 1 175 717 1 111 376 1 240 482

350 SOSIALTJENESTEN 1 463 691 1 275 320 1 695 748 1 359 911 1 155 625

351 TILSKUDD ELDRE/UFØRE 39 955 44 103 12 138 13 113 56 518

354 ØKONOMISK SOSIALHJELP 2 299 527 1 992 049 2 110 093 2 883 143 2 939 291

355 EDRUSKAPSVERN 10 678 7 289 -12 774 25 090 5 236

360 BARNEVERN 3 407 616 4 366 582 5 917 804 8 438 393 6 924 942

370 HJEMMESYKEPLEIEN 9 404 537 9 540 657 9 779 150 11 619 328 13 199 623

372 HJEMMEHJELPSTJENESTEN 1 863 385 2 009 133 2 138 333 2 174 115 2 100 258

373 HYBELHUS FOR ELDRE 16 136 13 072 13 056 -                     -                     

375 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN 7 465 551 5 820 313 6 735 583 6 522 161 6 755 214

377 OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 6 557 389 7 169 526 6 620 460 7 041 496 6 802 226

378 OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4 5 798 943 6 895 852 6 899 713 7 183 962 6 773 159

379 AKTIVITETSSENTER 425 528 536 430 568 204 602 901 609 425

380 SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE 20 637 170 22 104 024 20 521 169 21 140 286 19 936 656

390 NAV 3 942 313 3 364 230 3 295 767 2 874 379 3 289 137

Netto utgifter 72 313 525 76 839 275 78 399 608 85 215 993 80 863 899

HELSE OG OMSORG
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5.3 Pleie og omsorg   
 

5.3.1 Lønnsanalyse Pleie og omsorg 

 
Hele sektoren.  Avvik budsjett-regnskap 

 

Tabellen ovenfor viser avvik mellom budsjett og regnskap for helse og omsorg fra 2012. Som 

vi ser har vi her skilt mellom fast lønn og faste tillegg samt variabel lønn. I tillegg har vi 

synliggjort pensjonsutgifter og sykelønnsrefusjoner for å få frem utviklingstrekk i netto lønns-

utgifter. Hensikten med en slik avviksanalyse er å belyse den økonomiske styringen av lønns-

utgiftene i denne sektoren.  

Vi gjør oppmerksom på at avvikene nederst i tabellen er bruttoavvik. Som vi ser av tabellen 

varierer avvik i fast lønn for disse 4 årene, men at det er gjennomgående negativt avvik i 

variabel lønn og samlet lønn for alle årene. Et gjennomgående trekk er at fra 2013 er det 

budsjettert med høyere pensjon enn faktisk betalt pensjon. En tallanalyse som dette gir ingen 

svar på utfordringer, men et grunnlag for å stille spørsmål og vurdere om styringen av 

lønnsutgifter kan bli bedre.  

Noen ansvarsområder. Avvik budsjett-regnskap 

 

 

Helse og omsorg R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

010 Fast lønn 53 239 082 50 895 763 53 345 193 55 357 196 53 447 213 53 084 781 56 908 649 59 334 599

020 Vikarer 11 115 802 7 304 000 11 338 742 7 524 000 9 730 593 7 558 000 12 185 914 7 558 000

030 Ekstrahjelp 786 487 685 000 457 697 615 000 1 542 851 618 000 1 128 060 618 000

040 Overtid 1 769 246 234 499 1 648 716 1 105 000 1 861 161 1 114 000 2 429 613 1 114 000

050 Annen lønn og godtgjørelse 5 829 988 5 689 757 5 412 341 5 956 728 7 057 342 5 565 728 7 663 057 5 261 728

Sum variabel lønn 19 501 523 13 913 256 18 857 497 15 200 728 20 191 947 14 855 728 23 406 644 14 551 728

Sum lønnsutgifter 72 740 605 64 809 019 72 202 690 70 557 924 73 639 160 67 940 509 80 315 293 73 886 327

090 Pensjon 10 618 399 9 897 455 7 872 704 10 087 093 11 456 599 13 031 650 7 362 351 12 900 899

Lønnsutgifter inkl. pensjon 83 359 004 74 706 474 80 075 393 80 645 017 85 095 759 80 972 159 87 677 643 86 787 226

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -4 832 281 -2 334 000 -5 430 177 -2 559 000 -4 666 535 -2 559 000 -7 140 290 -2 664 000

Netto lønnsutgifter 78 526 723 72 372 474 74 645 216 78 086 017 80 429 224 78 413 159 80 537 353 84 123 226

Avvik fast lønn -2 343 319 2 012 003 -362 432 2 425 950

Avvik variabel lønn -5 588 267 -3 656 769 -5 336 219 -8 854 916

Avvik samlede lønnsutgifter -7 931 586 -1 644 766 -5 698 651 -6 428 966

370 Hjemmesykepleien R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

 

010 Fast lønn 7 182 220 6 583 980 7 230 385 7 388 655 7 376 313 6 810 705 8 751 633 10 689 488

020 Vikarer 1 502 167 891 000 1 122 853 960 000 1 135 875 964 000 2 125 401 964 000

030 Ekstrahjelp 413 829 232 000 174 007 172 000 760 990 173 000 799 423 173 000

040 Overtid 284 883 28 000 145 517 228 000 414 501 230 000 513 320 230 000

050 Annen lønn og godtgjørelse 7 612 6 800 6 800 11 809

Sum variabel lønn 2 208 490 1 151 000 1 449 177 1 360 000 2 318 167 1 367 000 3 449 952 1 367 000

Sum lønnsutgifter 9 390 710 7 734 980 8 679 562 8 748 655 9 694 480 8 177 705 12 201 586 12 056 488

090 Pensjon 1 500 910 1 307 954 1 016 663 1 381 296 1 636 565 1 688 882 1 207 884 2 303 589

Lønnsutgifter inkl. pensjon 10 891 621 9 042 934 9 696 226 10 129 951 11 331 045 9 866 587 13 409 470 14 360 077

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -487 902 -300 000 -304 874 -300 000 -256 605 -300 000 -800 698 -330 000

Netto lønnsutgifter 10 403 719 8 742 934 9 391 352 9 829 951 11 074 440 9 566 587 12 608 772 14 030 077

Avvik fast lønn -598 240 158 270 -565 608 1 937 855

Avvik variabel lønn -1 057 490 -89 177 -951 167 -2 082 952

Avvik samlede lønnsutgifter -1 655 730 69 093 -1 516 775 -145 098

PS 45/17



24 

 

 

Her ser vi tilsvarende tabell for ansvarsområdet 370 Hjemmesykepleien. Også her ser vi at det 

er negative avvik unntatt i 2013, men at avviket siste året er moderat. 

 

Avvikene i ansvar 372 Hjemmehjelpstjenesten synes å være innenfor et akseptabelt nivå hele 

perioden, noe som indikerer god styring av lønnsutgifter. Det er likevel viktig å være opp-

merksom på at dette er en relativt liten tjeneste vurdert ut fra nivået på de samlede lønns-

utgiftene og at det derfor er noe mer oversiktlig og lettere å styre. 

 

Her ser vi at det er negativt avvik i samlede lønnsutgifter i ansvar 375 Tiltak funksjons-

hemmede barn for hele perioden. Vi ser også at avvikene gjennomgående er positiv i fast 

lønn, men betydelig negativ i variabel lønn. Det er verdt å merke seg at i 2015 utgjorde 

variabel lønn 28,9 % av de totale lønnsutgiftene. 

372 Hjemmehjelpstjenesten R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

010 Fast lønn 1 742 750 1 824 782 1 942 360 1 923 934 1 856 230 1 937 355 1 984 720 2 021 845

020 Vikarer 151 764 347 000 285 620 230 000 313 763 231 000 333 360 231 000

030 Ekstrahjelp 46 062 29 645 50 000 30 632 50 000 5 715 50 000

040 Overtid 11 733 18 035 10 000 10 423 10 000 9 190 10 000

Sum variabel lønn 209 560 347 000 333 301 290 000 354 819 291 000 348 265 291 000

Sum lønnsutgifter 1 952 310 2 171 782 2 275 661 2 213 934 2 211 048 2 228 355 2 332 985 2 312 845

090 Pensjon 362 611 356 904 289 851 348 482 405 479 472 113 262 716 446 901

Lønnsutgifter inkl. pensjon 2 314 921 2 528 686 2 565 512 2 562 416 2 616 527 2 700 468 2 595 702 2 759 746

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -87 694 -106 000 -112 741 -106 000 -174 207 -106 000 -227 949 -106 000

Netto lønnsutgifter 2 227 226 2 422 686 2 452 771 2 456 416 2 442 320 2 594 468 2 367 753 2 653 746

Avvik fast lønn 82 032 -18 426 81 125 37 125

Avvik variabel lønn 137 440 -43 301 -63 819 -57 265

Avvik samlede lønnsutgifter 219 472 -61 727 17 307 -20 140

375 Tiltak funksjonshemmede barn R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

010 Fast lønn 7 423 453 7 447 408 6 625 290 7 889 020 5 547 127 5 972 614 6 580 490 6 713 598

020 Vikarer 1 947 085 912 000 2 113 235 912 000 1 970 501 916 000 1 850 852 916 000

030 Ekstrahjelp 70 003 112 000 76 649 152 000 438 756 153 000 22 283 153 000

040 Overtid 457 852 11 000 823 734 201 000 525 161 203 000 803 340 203 000

050 Annen lønn og godtgjørelse 0 29 0 0 135

Sum variabel lønn 2 474 939 1 035 029 3 013 618 1 265 000 2 934 418 1 272 000 2 676 610 1 272 000

Sum lønnsutgifter 9 898 392 8 482 437 9 638 908 9 154 020 8 481 545 7 244 614 9 257 100 7 985 598

090 Pensjon 1 495 417 1 432 883 976 487 1 417 616 1 307 495 1 496 347 868 587 1 477 193

Lønnsutgifter inkl. pensjon 11 393 810 9 915 320 10 615 395 10 571 636 9 789 039 8 740 961 10 125 687 9 462 791

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -676 649 -189 000 -1 437 734 -189 000 -620 086 -189 000 -438 683 -189 000

Netto lønnsutgifter 10 717 161 9 726 320 9 177 661 10 382 636 9 168 953 8 551 961 9 687 004 9 273 791

Avvik fast lønn 23 955 1 263 730 425 487 133 108

Avvik variabel lønn -1 439 910 -1 748 618 -1 662 418 -1 404 610

Avvik samlede lønnsutgifter -1 415 955 -484 888 -1 236 931 -1 271 502
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Også på ansvar 377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 ser vi at det er gjennomgående negative 

avvik mellom budsjett og regnskap for samlet lønn. Vi ser også variabel lønn har negative 

avvik alle årene. I 2015 utgjorde variabel lønn 24,5 % av sum lønnsutgifter.  

 

Vi ser akkurat samme bilde for ansvar 378 Omsorgsboliger Malenaveien 2-4.  Variabel lønn 

har betydelige avvik hele perioden.  

 

Også ansvar 380 Skjervøy sykehjem har betydelige avvik selv om fastlønna har positive avvik 

siste 3 år. 

377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

010 Fast lønn 4 952 973 4 586 572 4 538 184 4 812 332 4 730 499 4 758 135 4 919 300 4 887 785

020 Vikarer 1 472 163 864 000 1 479 272 924 000 1 156 154 929 000 1 427 618 929 000

030 Ekstrahjelp 0 42 000 5 145 14 000 29 162 14 000 -29 162 14 000

040 Overtid 83 967 7 000 148 022 64 000 124 549 64 000 197 861 64 000

050 Annen lønn og godtgjørelse 0 0 0 160

Sum variabel lønn 1 556 131 913 000 1 632 439 1 002 000 1 309 865 1 007 000 1 596 477 1 007 000

Sum lønnsutgifter 6 509 104 5 499 572 6 170 623 5 814 332 6 040 364 5 765 135 6 515 777 5 894 785

090 Pensjon 1 003 772 897 991 688 923 890 165 1 030 227 1 214 206 650 165 1 090 593

Lønnsutgifter inkl. pensjon 7 512 876 6 397 563 6 859 546 6 704 497 7 070 591 6 979 341 7 165 942 6 985 378

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -771 697 -245 000 -663 964 -245 000 -465 935 -245 000 -721 465 -295 000

Netto lønnsutgifter 6 741 179 6 152 563 6 195 582 6 459 497 6 604 656 6 734 341 6 444 477 6 690 378

Avvik fast lønn -366 401 274 148 27 636 -31 515

Avvik variabel lønn -643 131 -630 439 -302 865 -589 477

Avvik samlede lønnsutgifter -1 009 532 -356 291 -275 229 -620 992

378 Omsorgsboliger Malenav. 2-4 R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

010 Fast lønn 4 814 454 4 755 792 4 957 353 5 279 140 4 967 654 4 922 782 5 056 094 4 785 586

020 Vikarer 1 558 326 863 000 1 591 104 878 000 1 550 342 882 000 1 394 478 882 000

030 Ekstrahjelp 103 064 52 000 109 775 65 000 111 548 65 000 112 274 65 000

040 Overtid 195 150 11 000 146 975 93 000 229 707 94 000 271 915 94 000

050 Annen lønn og godtgjørelse 500 0 0 2 400

Sum variabel lønn 1 857 040 926 000 1 847 854 1 036 000 1 891 598 1 041 000 1 781 067 1 041 000

Sum lønnsutgifter 6 671 494 5 681 792 6 805 206 6 315 140 6 859 252 5 963 782 6 837 161 5 826 586

090 Pensjon 993 272 927 262 828 732 959 998 1 114 991 1 249 314 663 399 1 089 015

Lønnsutgifter inkl. pensjon 7 664 767 6 609 054 7 633 938 7 275 138 7 974 243 7 213 096 7 500 559 6 915 601

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -782 802 -308 000 -654 615 -308 000 -750 442 -308 000 -796 479 -308 000

Netto lønnsutgifter 6 881 965 6 301 054 6 979 323 6 967 138 7 223 801 6 905 096 6 704 080 6 607 601

Avvik fast lønn -58 662 321 787 -44 872 -270 508

Avvik variabel lønn -931 040 -811 854 -850 598 -740 067

Avvik samlede lønnsutgifter -989 702 -490 066 -895 470 -1 010 575

380 Skjervøy sykehjem R-2012 B-2012 R-2013 B-2013 R-2014 B-2014 R-2015 B-2015

010 Fast lønn 18 190 502 17 119 325 18 652 444 19 008 091 18 863 281 19 365 807 19 234 079 20 025 865

020 Vikarer 4 109 226 3 263 000 4 214 541 3 456 000 3 262 835 3 471 000 3 989 873 3 471 000

030 Ekstrahjelp 101 867 238 000 52 045 148 000 158 511 149 000 202 366 149 000

040 Overtid 668 281 172 499 309 994 504 000 394 972 508 000 523 930 508 000

050 Annen lønn og godtgjørelse 584 304 366 256 887 687 910 629

Sum variabel lønn 5 463 679 3 673 499 4 942 837 4 108 000 4 704 005 4 128 000 5 626 799 4 128 000

Sum lønnsutgifter 23 654 181 20 792 824 23 595 281 23 116 091 23 567 286 23 493 807 24 860 878 24 153 865

090 Pensjon 3 625 925 3 348 225 2 681 015 3 510 938 3 900 414 4 893 506 2 430 043 4 460 443

Lønnsutgifter inkl. pensjon 27 280 106 24 141 049 26 276 296 26 627 029 27 467 700 28 387 313 27 290 920 28 614 308

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -1 503 188 -1 090 000 -1 715 877 -1 315 000 -1 209 013 -1 315 000 -1 885 012 -1 315 000

Netto lønnsutgifter 25 776 918 23 051 049 24 560 419 25 312 029 26 258 687 27 072 313 25 405 908 27 299 308

Avvik fast lønn -1 071 177 355 647 502 526 791 786

Avvik variabel lønn -1 790 180 -834 837 -576 005 -1 498 799

Avvik samlede lønnsutgifter -2 861 357 -479 190 -73 479 -707 013
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Oppsummering avvik 

Nedenfor følger en opplisting av avvik mellom budsjett og regnskap for disse utvalgte 

områdene.  

 

Tabellen indikerer at det synes å være et potensial på disse områdene for sterkere styring av 

personalkostnader knyttet til lønn og da spesielt variabel lønn. Et gjennomsnittlig avvik på 

over 4 mill.kr. på samlede lønnskostnader synes å være alt for høyt. Nå kan det helt sikkert 

oppstå situasjoner i tjenesten knyttet til brukere som er vanskelig å håndtere i forhold til 

lønnsstyring. Likevel synes det som om kommunen har en utfordring her knyttet til økonomi-

styring på disse ansvarsområdene. 

Hvis vi trekker opp avvik mellom budsjett og regnskap bare for variabel lønn får vi dette 

bildet: 
 

 

Her ser vi helt tydelig utfordringen Skjervøy kommune har når det gjelder styring av variable 

lønnsutgifter. Overskridelsen på nesten 6,4 mill.kr. i 2015 utgjorde hele 43,8 % overskridelse 

av budsjettert variabel lønn!  

Avviksanalysen viser med all tydelighet at det er nødvendig med en mye sterkere styring av 

variabel lønn i denne sektoren. Det må etableres en sterkere samordning og et ustrakt 

samarbeid mellom de ulike enhetene om bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid med sikte på 

en betydelig reduksjon i variabel lønn. Organisering av vikarer og bruk av overtid må legges 

opp på en helt annen måte for framtiden. 

Omsorgstjenesten er på mange områder uforutsigbar i forhold til endringer i brukerbehov/ nye 

brukere m. m, men dette kan med stor sannsynlighet ikke forklare hele avviket. Tjeneste-

området har et høyt sykefravær og pr. tiden ligger det på 14 %, noe som bidrar til å øke de 

variable lønnskostnadene betydelig. Sykepengerefusjon dekker kun en del av utgiftene ved 

fravær da alle faste utgifter med unntak av rene lønnsmidler fortsatt løper selv om ansatte er 

sykemeldt. I tillegg kommer vikarutgifter. Det vil derfor være nødvendig å jobbe systematisk 

fremover i forhold til å redusere fraværet i hele tjenesteområdet.   

Oppsummering avvik all lønn 2012 2013 2014 2015 Sum avvik Snitt avvik

370 Hjemmesykepleien -1 655 730 69 093 -1 516 775 -145 098 -3 248 511 -812 128

372 Hjemmehjelpstjenesten 219 472 -61 727 17 307 -20 140 154 912 38 728

375 Tiltak funksjonshemmede barn -1 415 955 -484 888 -1 236 931 -1 271 502 -4 409 276 -1 102 319

377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 -1 009 532 -356 291 -275 229 -620 992 -2 262 044 -565 511

378 Omsorgsboliger Malenav. 2-4 -989 702 -490 066 -895 470 -1 010 575 -3 385 813 -846 453

380 Skjervøy sykehjem -2 861 357 -479 190 -73 479 -707 013 -4 121 039 -1 030 260

Sum avvik lønn budsjett - regnskap -7 712 805 -1 803 070 -3 980 577 -3 775 320 -17 271 771 -4 317 943

Oppsummering avik variabel lønn 2012 2013 2014 2015 Sum avvik Snitt avvik

370 Hjemmesykepleien -1 057 490 -89 177 -951 167 -2 082 952 -4 180 787 -1 045 197

372 Hjemmehjelpstjenesten 137 440 -43 301 -63 819 -57 265 -26 944 -6 736

375 Tiltak funksjonshemmede barn -1 439 910 -1 748 618 -1 662 418 -1 404 610 -6 255 556 -1 563 889

377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 -643 131 -630 439 -302 865 -589 477 -2 165 912 -541 478

378 Omsorgsboliger Malenav. 2-4 -931 040 -811 854 -850 598 -740 067 -3 333 558 -833 390

380 Skjervøy sykehjem -1 790 180 -834 837 -576 005 -1 498 799 -4 699 821 -1 174 955

Sum avvik variabellønn budsjett - regnskap -5 724 311 -4 158 225 -4 406 872 -6 373 171 -20 662 579 -5 165 645
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Arbeidsgiver har, og kan ta i bruk, sin styringsrett på flere områder for å ha bedre kontroll på 

bruk av variable lønnsmidler herunder: 

 Ferieavvikling – det kan være verdt å gjøre en vurdering av hvordan ferien fordeler 

seg gjennom året på de ulike enhetene og samlet sett i helse/omsorg slik at forbruket 

av vikarer, om mulig, blir mer forutsigbart. Det er flere hensyn som skal ivaretas; 

ansattes ønsker, brukers behov, aktivitetsnivå, oppgaveomfang, kompetanse og 

forsvarlig drift blant annet. Arbeidsgiver har i forhold til fastsetting av ferie 

styringsretten og det kan være nyttig å vurdere en sterkere arbeidsgiverstyring dersom 

det er hensiktsmessig i forhold til de utfordringene kommunen selv oppgir å ha her. 

 Innleie av vikarer – ut fra den informasjon vi har, ser det ut som om det ligger en 

potensiell kostnadsreduksjon i å tydeliggjøre hvilke kriterier som skal ligge til grunn 

for å leie inn vikar. Forutsetningen for å få det til er at ansatte ikke selv må vurdere 

hvilke oppgaver som eventuelt skal prioriteres bort ved fravær, men at dette er tydelig 

definert og kjent i organisasjonen. Sagt på en annen måte innebærer det at det er 

aksept for at man ved fravær har et noe lavere tjenestenivå enn det som er ønskelig.  

 Kommunens mange små enheter fordrer stor grad av samarbeid dem imellom og at det 

er et tydelig felles ansvar for å minimere bruk av vikarer. Det synes ikke å være tilfelle 

i Skjervøy pr. i dag der det kan se ut som om ledere tenker på sin enhet heller enn hele 

tjenesten. Dette er kostnadsdrivende.  

 Fleksibel bruk av ressurser – her har kommunen et betydelig potensial i forhold til å 

bedre styringen av kommunens totale ressurser. Både fast ansatte og vikarer må i mye 

større grad akseptere å jobbe i flere enheter. Dette krever at det jobbes med kultur og 

holdninger i hele organisasjonen. Det vil på sikt gi gevinster både i forhold til en mer 

enhetlig tjeneste, men også økonomisk. 

 Turnuser – dette er av erfaring en av de store utfordringene for kommunene; også for 

Skjervøy. Det er flere hensyn som skal ivaretas og lederne i Skjervøy har stort fokus 

på arbeidsmiljø og ansattes velferd. Det er veldig bra. Utfordringen ligger, slik vi ser 

det, å veie de velferdsmessige hensyn opp mot brukers behov, aktivitetsvariasjoner 

gjennom døgnet og kostnader, og tydeliggjøre hvilken vekting de ulike faktorene skal 

ha, når turnusløsninger skal velges. Det er godt dokumentert at små turnuser gir 

mindre fleksibilitet og er kostnadsdrivende. I noe grad kan dette kompenseres ved at 

enhetene samhandler godt seg imellom og har en enhetlig holdning i forhold til praksis 

og styring av tilgjengelige ressurser. Når det gjelder små helg stillinger er disse 

nødvendige i forhold til dagens turnusmodell i Skjervøy for å sikre nok bemanning i 

helger. Det gir imidlertid utfordringer både i forhold til kompetanse, kontinuitet samt 

at det krever forholdsmessig stor andel ressurser til administrasjon. Ønsker kommunen 

å redusere ulempene med mange små helg stillinger er det nødvendig å vurdere en 

høyere helgefrekvens enn den tradisjonelle der ansatte jobber i hovedregel hver 3. 

helg.  

 Administrasjon av turnuser og ressursstyringen bør vurderes i forhold til endring av 

måten dette er organisert på i dag. Hver leder bruker en betydelig andel av sin stilling i 

forhold dette området og en sentralisering av disse oppgavene synes hensiktsmessig 

både i forhold til bedre effektivitet og reduserte kostnader.  
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En annen organisering vil frigjøre kapasitet i forhold til viktige lederoppgaver som er en 

kritisk faktor i omstilling og endringsprosesser som det Skjervøy nå går inn i.  

Hele sektoren.  Utviklingstrekk lønn regnskap. 

I det følgende vil vi presentere noen utviklingstrekk knyttet til lønnsutviklingen vurdert opp 

mot årsverk i tjenesten.  

 

Tabellen ovenfor viser utviklingen i all lønn for hele helse- og omsorgssektoren i perioden fra 

2011-2015. Tabellen viser også endringen i perioden 2011-2015 i nominelle kroner og i 

prosent. Som vi ser har fast lønn økt med 5,2 mill.kr. i perioden, noe som utgjør 10,2 %. 

Variabel lønn har i samme periode økt med nesten 2,8 mill.kr., eller 13,3 % slik at sum lønns-

utgifter har økt med 8 mill.kr., eller rundt 11,1 %.  

Vi ser samtidig at sykelønnsrefusjonene har økt i perioden, spesielt i 2015. Netto lønnsutgifter 

har økt med nesten 7,2 mill.kr., som utgjør 9,8 %. 

Nedenfor følger en tabell som synliggjør lønnsutviklingen, pensjon og sykelønns-refusjoner. 

 

Noen ansvarsområder. Lønnsutvikling regnskap 

Nedenfor følger utvikling av lønnsutgifter for utvalgte ansvarsområder i Skjervøy kommune.  

 

Helse og omsorg R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 i Prosent

010 Fast lønn 51 664 646 53 239 082 53 345 193 53 447 213 56 908 649 5 244 003 10,2

020 Vikarer 11 403 183 11 115 802 11 338 742 9 730 593 12 185 914 782 731 6,9

030 Ekstrahjelp 2 082 017 786 487 457 697 1 542 851 1 128 060 -953 957 -45,8

040 Overtid 1 091 598 1 769 246 1 648 716 1 861 161 2 429 613 1 338 015 122,6

050 Annen lønn og godtgjørelse 6 073 210 5 829 988 5 412 341 7 057 342 7 663 057 1 589 847 26,2

Sum variabel lønn 20 650 008 19 501 523 18 857 497 20 191 947 23 406 644 2 756 635 13,3

Sum lønnsutgifter 72 314 654 72 740 605 72 202 690 73 639 160 80 315 293 8 000 638 11,1

090 Pensjon 6 954 694 10 618 399 7 872 704 11 456 599 7 362 351 407 656 5,9

Lønnsutgifter inkl. pensjon 79 269 348 83 359 004 80 075 393 85 095 759 87 677 643 8 408 295 10,6

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -5 918 922 -4 832 281 -5 430 177 -4 666 535 -7 140 290 -1 221 368 20,6

Netto lønnsutgifter 73 350 427 78 526 723 74 645 216 80 429 224 80 537 353 7 186 926 9,8

Helse og omsorg R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

Sum lønnsutgifter 72 314 654 72 740 605 72 202 690 73 639 160 80 315 293

Pensjon 6 954 694 10 618 399 7 872 704 11 456 599 7 362 351

Sykelønnsrefusjon inkl. fødselspenger -5 918 922 -4 832 281 -5 430 177 -4 666 535 -7 140 290

Sum netto utgifter 73 350 427 78 526 723 74 645 216 80 429 224 80 537 353

370 HJEMMESYKEPLEIEN R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 I Prosent

010 Fast lønn 7 946 003 7 182 220 7 230 385 7 376 313 8 751 633 805 630 10,1

020 Vikarer 1 799 866 1 502 167 1 122 853 1 135 875 2 125 401 325 535 18,1

030 Ekstrahjelp 165 407 413 829 174 007 760 990 799 423 634 016 383,3

040 Overtid 232 942 284 883 145 517 414 501 513 320 280 378 120,4

050 Annen lønn og godtgjørelse 0 7 612 6 800 6 800 11 809 11 809 -

Sum variabel lønn 2 198 215 2 208 490 1 449 177 2 318 167 3 449 952 1 251 738 56,9

Sum lønnsutgifter 10 144 218 9 390 710 8 679 562 9 694 480 12 201 586 2 057 368 20,3

090 Pensjon 1 119 064 1 500 910 1 016 663 1 636 565 1 207 884 88 820 7,9

Lønnsutgifter inkl. pensjon 11 263 282 10 891 621 9 696 226 11 331 045 13 409 470 2 146 188 19,1

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -933 332 -487 902 -304 874 -256 605 -800 698 132 634 -14,2

Netto lønnsutgifter 10 329 950 10 403 719 9 391 352 11 074 440 12 608 772 2 278 822 22,1
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Når det gjelder ansvar 370 Hjemmesykepleien ser vi at fast lønn har økt med 0,8 mill.kr. eller 

10,1 % i perioden 2011-2015, og at variabel lønn har økt med nesten 1,3 mill.kr., noe som 

utgjør 56,9 %. Samlede lønnsutgifter har økt med 2,1 mill.kr. eller 20,3 %. Vi har ikke fått 

oversikt over antall årsverk på dette ansvaret i 2011, men i 2012 var det 16,9 årsverk under 

dette ansvaret mens det i 2015 var 17,8 årsverk. Vi ser ellers at det har vært en betydelig 

økning i vikarutgifter fra 2014 til 2015 og at ekstrahjelp og overtid har økt betydelig fra 2013. 

Andelen variabel lønn utgjorde 28,3 % i 2015.  

 

Vi ser at ansvar 372 Hjemmehjelp har hatt en marginal økning i alle de ulike lønnsartene i 

perioden 2011-2015, noe som kan forklares med at det i 2012 var 5,8 årsverk i tjenesten, mens 

det i 2015 var 5,3 årsverk. 

 

Ansvar 375 Tiltak for funksjonshemmede barn har hatt en nedgang i både fast lønn og 

variabel lønn og en marginal økning i netto lønnsutgifter. Dette synes å ha sammenheng med 

at det i 2012 var 18,2 årsverk i tjenesten mot 12,1 årsverk i 2015. Fra 2012 til og med 2015 er 

fast lønn kr. 842.963,- lavere, mens variabel lønn har økt med kr. 201.671,-.  

Samlede lønnsutgifter har i perioden 2012-2015 blitt kr. 641.292,- lavere. Isolert sett bør det 

kanskje stilles spørsmål ved om ikke nedgangen burde vært sterkere da tjenesten ble redusert 

med 6,1 årsverk. 

 

372 HJEMMEHJELPSTJENESTEN R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 I Prosent

010 Fast lønn 1 725 177 1 742 750 1 942 360 1 856 230 1 984 720 259 543 15,0

020 Vikarer 246 386 151 764 285 620 313 763 333 360 86 974 35,3

030 Ekstrahjelp 72 182 46 062 29 645 30 632 5 715 -66 467 -92,1

040 Overtid 2 559 11 733 18 035 10 423 9 190 6 631 259,2

Sum variabel lønn 321 126 209 560 333 301 354 819 348 265 27 138 8,5

Sum lønnsutgifter 2 046 304 1 952 310 2 275 661 2 211 048 2 332 985 286 682 14,0

090 Pensjon 227 448 362 611 289 851 405 479 262 716 35 268 15,5

Lønnsutgifter inkl. pensjon 2 273 752 2 314 921 2 565 512 2 616 527 2 595 702 321 950 14,2

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -173 115 -87 694 -112 741 -174 207 -227 949 -54 834 31,7

Netto lønnsutgifter 2 100 637 2 227 226 2 452 771 2 442 320 2 367 753 267 116 12,7

375 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 I Prosent

010 Fast lønn 6 611 297 7 423 453 6 625 290 5 547 127 6 580 490 -30 807 -0,5

020 Vikarer 2 294 427 1 947 085 2 113 235 1 970 501 1 850 852 -443 576 -19,3

030 Ekstrahjelp 676 410 70 003 76 649 438 756 22 283 -654 127 -96,7

040 Overtid 187 399 457 852 823 734 525 161 803 340 615 941 328,7

050 Annen lønn og godtgjørelse 694 0 0 0 135 -559 -

Sum variabel lønn 3 158 931 2 474 939 3 013 618 2 934 418 2 676 610 -482 321 -15,3

Sum lønnsutgifter 9 770 228 9 898 392 9 638 908 8 481 545 9 257 100 -513 128 -5,3

090 Pensjon 875 934 1 495 417 976 487 1 307 495 868 587 -7 347 -0,8

Lønnsutgifter inkl. pensjon 10 646 162 11 393 810 10 615 395 9 789 039 10 125 687 -520 475 -4,9

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -1 107 305 -676 649 -1 437 734 -620 086 -438 683 668 622 -60,4

Netto lønnsutgifter 9 538 857 10 717 161 9 177 661 9 168 953 9 687 004 148 147 1,6

PS 45/17



30 

 

 

Også ansvar 377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 har hatt en nedgang i samlet lønn og en liten 

økning i netto lønnsutgifter som kan forklares med at det i 2012 var 10,6 årsverk i tjenesten, 

mens det i 2015 var 9,7 årsverk. 

 

Ansvar 378 Omsorgsboliger Malenaveien 2-4 har i perioden 2011-2015 hatt en økning i fast 

lønn på 0,7 mill.kr. eller 15,9 % og en økning i variabel lønn på 0,5 mill.kr., eller 34,7 %, slik 

at de samlede lønnsutgiftene har økt med 1,2 mill.kr., eller 20,3 %. Det er ellers verdt å merke 

seg at vikarutgifter og overtid har hatt sterkest økning. Fra 2012 ble fast lønn redusert med kr. 

241.640,-, mens variabel lønn ble redusert med kr. 75.973,-. I denne perioden ble antall 

årsverk redusert fra 11,9 i 2012 til 10,5 årsverk i 2015.  

 

 

 

377 OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 I Prosent

010 Fast lønn 4 804 918 4 952 973 4 538 184 4 730 499 4 919 300 114 382 2,4

020 Vikarer 1 511 167 1 472 163 1 479 272 1 156 154 1 427 618 -83 548 -5,5

030 Ekstrahjelp 159 012 0 5 145 29 162 -29 162 -188 175 -118,3

040 Overtid 41 065 83 967 148 022 124 549 197 861 156 797 381,8

050 Annen lønn og godtgjørelse 0 0 0 0 160 160 -

Sum variabel lønn 1 711 244 1 556 131 1 632 439 1 309 865 1 596 477 -114 767 -6,7

Sum lønnsutgifter 6 516 162 6 509 104 6 170 623 6 040 364 6 515 777 -385 0,0

090 Pensjon 664 009 1 003 772 688 923 1 030 227 650 165 -13 844 -2,1

Lønnsutgifter inkl. pensjon 7 180 171 7 512 876 6 859 546 7 070 591 7 165 942 -14 229 -0,2

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -997 413 -771 697 -663 964 -465 935 -721 465 275 948 -27,7

Netto lønnsutgifter 6 182 757 6 741 179 6 195 582 6 604 656 6 444 477 261 719 4,2

378 OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 I Prosent

010 Fast lønn 4 361 839 4 814 454 4 957 353 4 967 654 5 056 094 694 255 15,9

020 Vikarer 955 044 1 558 326 1 591 104 1 550 342 1 394 478 439 434 46,0

030 Ekstrahjelp 184 197 103 064 109 775 111 548 112 274 -71 922 -39,0

040 Overtid 182 823 195 150 146 975 229 707 271 915 89 092 48,7

050 Annen lønn og godtgjørelse 0 500 0 0 2 400 2 400 -

Sum variabel lønn 1 322 064 1 857 040 1 847 854 1 891 598 1 781 067 459 003 34,7

Sum lønnsutgifter 5 683 903 6 671 494 6 805 206 6 859 252 6 837 161 1 153 258 20,3

090 Pensjon 584 491 993 272 828 732 1 114 991 663 399 78 907 13,5

Lønnsutgifter inkl. pensjon 6 268 394 7 664 767 7 633 938 7 974 243 7 500 559 1 232 165 19,7

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -423 712 -782 802 -654 615 -750 442 -796 479 -372 767 88,0

Netto lønnsutgifter 5 844 682 6 881 965 6 979 323 7 223 801 6 704 080 859 398 14,7

380 SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2011-15 I Prosent

010 Fast lønn 17 443 017 18 190 502 18 652 444 18 863 281 19 234 079 1 791 062 10,3

020 Vikarer 4 207 656 4 109 226 4 214 541 3 262 835 3 989 873 -217 783 -5,2

030 Ekstrahjelp 812 803 101 867 52 045 158 511 202 366 -610 436 -75,1

040 Overtid 391 102 668 281 309 994 394 972 523 930 132 828 34,0

050 Annen lønn og godtgjørelse 409 004 584 304 366 256 887 687 910 629 501 626 -

Sum variabel lønn 5 820 565 5 463 679 4 942 837 4 704 005 5 626 799 -193 766 -3,3

Sum lønnsutgifter 23 263 582 23 654 181 23 595 281 23 567 286 24 860 878 1 597 296 6,9

090 Pensjon 2 359 046 3 625 925 2 681 015 3 900 414 2 430 043 70 997 3,0

Lønnsutgifter inkl. pensjon 25 622 628 27 280 106 26 276 296 27 467 700 27 290 920 1 668 292 6,5

1710 Sykelønn inkl. fødselspenger -1 772 831 -1 503 188 -1 715 877 -1 209 013 -1 885 012 -112 181 6,3

Netto lønnsutgifter 23 849 797 25 776 918 24 560 419 26 258 687 25 405 908 1 556 111 6,5
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Ansvar 380 Skjervøy sykehjem har hatt en økning i fast lønn i perioden 2011-2015 på nesten 

1,8 mill.kr., eller 10,3 %. Dette har nok sammenheng med at det i 2011 var 42,2 årsverk i 

tjenesten mens det i 2015 var 43,7 årsverk på sykehjemmet. Vi ser at variabel lønn har gått 

ned fra 2011 til 2015, men økte sterkt fra 2014 til 2015 med kr. 922.794,-. Vikarbruken på 

sykehjemmet synes å ligge gjennomgående høyt hele perioden og andelen variabel lønn 

utgjorde i 2015 22,6 % av sum lønnsutgifter.  

Årsverksutvikling 

 

Tabellen viser utviklingen i årsverk og bemanning for disse utvalgte områdene. Som vi ser er 

den faste bemanningen tatt ned til 2014 for så å øke igjen. Det vil bli interessant å se hvordan 

regnskapet for lønnsutgifter ser ut innen helse og omsorg i 2016.  

Oppsummering utvalgte ansvar 

Hvis vi slår sammen fast lønn og variabel lønn for disse utvalgte ansvarsområdene får vi 

følgende oversikt: 

 

Vi ser her at andelen variabel lønn er gjennomgående høy hele perioden sett under ett og at 

andelen øker i 2015. Andelen variabel lønn var i 2015 25 % og det er høyt. Vi ser også at 

andelen variabel lønn er økende i perioden. Kommunen brukte brutto 15,5 mill.kr. i variabel 

lønn i 2015. Dette indikerer at det er behov for å se nærmere på styring av variabel lønn 

gjennom samordning og utstrakt samarbeid mellom de 6 ansvarene vi her har valgt ut. 

Vi velger å avslutte denne lønnsanalysen av helse og omsorg med å vise en tabell som 

synliggjør forholdet mellom samlet variabel lønn på de samme utvalgte områdene i perioden 

2012-2015 og sykepengerefusjon.  

 

 

Ansvar Årsverk 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

370 Hjemmesykepleien 16,9 16,9 16,0 17,8 20,8

372 Hjemmehjelpstjenesten 5,8 5,8 5,3 5,3 4,9

375 Tiltak funksjonshemmede barn 18,2 18,8 12,1 12,1 14,6

377 Omsorgsboliger Skolevene 2 10,6 10,1 9,7 9,7 9,7

378 Omsorgsboliger Malenaveien 2-4 11,9 11,3 10,5 10,5 10,5

380 Skjervøy sykehjem 42,2 42,2 43,7 43,7 41,7

Samlet årsverk utvalgte ansvar 105,6 105,1 97,3 99,1 102,2

Utvalgte ansvar R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 2012-15 I Prosent

Fast lønn 44 306 353 43 946 017 43 341 104 46 526 316 2 219 963 5,0

Variabel lønn 13 769 839 13 219 225 13 512 872 15 479 171 1 709 332 12,4

Sum lønnsutgifter utvalgte ansvar 58 076 192 57 165 242 56 853 975 62 005 487 3 929 295 6,8

Andel variabel lønn i prosent 23,7 23,1 23,8 25,0   
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Tabellen viser hvor stor netto utgift Skjervøy kommune har brukt av egne penger disse 4 

årene for å betale vikarer, ekstrahjelp og overtid. Vi ser at brutto utgifter, sum variabel lønn 

har økt mer i perioden enn sykepengerefusjon. Kommunen måtte bruke netto rundt 9,5 

mill.kr. i 2012 av egne midler til netto variabel lønn og at dette økte til 10,6 mill.kr. i 2015. 

Det vil alltid være behov for vikarer og ekstrahjelp i denne tjenesten knyttet til ferier, høytider 

og sykdom. I tillegg er det vanskelig å styre ressursbruken opp til f.eks. nye ressurskrevende 

brukere.  

Likevel er vi av den klare oppfatning av at det ligger et betydelig økonomisk potensiale i 

sterkere styring av vikarer, ekstrahjelp og overtid gjennom tydelig lederskap og ikke minst en 

organisering av denne typen ressurser gjennom bedre samhandling på tvers av ansvars-

områdene. 

Oppsummering lønnsanalyse helse og omsorg 

Skjervøy kommune synes å være nødt til å iverksette en prosess med sikte på mye sterkere 

styring av variabel lønn på tvers av ansvar innenfor helse- og omsorg. Den samlede lønns-

bruken i sektoren virker å være alt for høy.  

Ansvar Navn R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

370 HJEMMESYKEPLEIEN

Sum variabel lønn 2 208 490 1 449 177 2 318 167 3 449 952

Sykepengerefusjon -487 902 -304 874 -256 605 -800 698

Netto utgift variabel lønn 1 720 589 1 144 303 2 061 562 2 649 254

372 HJEMMEHJELPSTJENESTEN

Sum variabel lønn 209 560 333 301 354 819 348 265

Sykepengerefusjon -87 694 -112 741 -174 207 -227 949

Netto utgift variabel lønn 121 865 220 560 180 612 120 316

375 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN

Sum variabel lønn 2 474 939 3 013 618 2 934 418 2 676 610

Sykepengerefusjon -676 649 -1 437 734 -620 086 -438 683

Netto utgift variabel lønn 1 798 291 1 575 884 2 314 332 2 237 927

377 OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2

Sum variabel lønn 1 556 131 1 632 439 1 309 865 1 596 477

Sykepengerefusjon -771 697 -663 964 -465 935 -721 465

Netto utgift variabel lønn 784 434 968 475 843 930 875 012

378 OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4

Sum variabel lønn 1 857 040 1 847 854 1 891 598 1 781 067

Sykepengerefusjon -782 802 -654 615 -750 442 -796 479

Netto utgift variabel lønn 1 074 238 1 193 239 1 141 156 984 588

380 SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE

Sum variabel lønn 5 463 679 4 942 837 4 704 005 5 626 799

Sykepengerefusjon -1 503 188 -1 715 877 -1 209 013 -1 885 012

Netto utgift variabel lønn 3 960 491 3 226 960 3 494 992 3 741 787

SUM UTVALGTE TJENESTER

Sum variabel lønn 13 769 839 13 219 225 13 512 872 15 479 171

Sum sykepengerefusjon -4 309 931 -4 889 805 -3 476 288 -4 870 286

Netto utgift variabel lønn 9 459 908 8 329 420 10 036 584 10 608 885

PS 45/17



33 

 

 

 

 

PS 45/17



34 

 

5.3.2 KOSTRA utviklingstrekk Pleie og omsorg 

 

 

 

 

PS 45/17



35 

 

 

Kommunen opplyser at økningen på ansvar 310 Helsestasjon er knyttet til innkjøp av tjenester 

ved vakanse. Økningen i ansvar 320 Legetjenesten kan forklares med endring i forbindelse 

med medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.  

Ansvar 370 Hjemmesykepleien har økt med 3,8 mill.kr. i perioden 2011 til 2015. Kommunen 

forklarer dette med bemanningsøkning i forhold til økt behov. Antall brukere var 108 i 2013, 

122 i 2014 og 135 i 2015.  

For øvrig gir kommunen uttrykk for at det er behov for å gå tyngre inn og se nærmere på disse 

ansvarsområdene: 

 375 Tiltak funksjonshemmede barn 

 377 Omsorgsboliger Skoleveien 2 

 378 Omsorgsboliger Malenaveien 2-4 

 380 Skjervøy sykehjem 

Lønnsanalysen ovenfor indikerer også at disse ansvarsområdene må vies spesiell 

oppmerksomhet. 

5.3.3 Helse og omsorg – hovedutfordringer og mulige tiltak  

 

Skjervøy har en institusjonsprofil på sin omsorgstjeneste der en forholdsvis høy andel brukere 

bor i sykehjem, omsorgsboliger eller hybelhus. Beboere i omsorgsboliger og hybelhus skal 

primært ha hjemmetjenester, noe som kan være en utfordring når det er fast personale knyttet 

til boligene. Risikoen for at tjenestenivået blir for høyt er dermed til stede noe som øker 

kostnadsnivået.  

Det er i liten grad tydelig hvor tjenestenivået ligger i de enkelte tjenester. Oppgaver er heller 

ikke tydelig definert og det blir i for stor grad opp til den enkelte ansatte å definere hva som er 

“godt nok”. Dette kan gi en følelse av aldri å strekke til noe som i verste fall kan påvirke 

sykefraværet. Kommunen har en utfordring i forhold til et relativt høyt fravær.  

Skjervøy bruker mye penger på helse og omsorg. Spørsmålet blir da om kommunen får dette 

igjen i form av kvalitet på tjenestene? Eller går en del av merforbruket til å dekke 

smådriftsulemper på grunn av små enheter og “silotenking”?  

Det synes som om kommunen har en betydelig utfordring i forhold til å bedre samhandlingen 

mellom enhetene noe som vil gi direkte innvirkning på utgiftene til variabel lønn. Å få det til 

med dagens organisering og lederstruktur vil være krevende.  

Pleie og omsorg KG3 TROMS LANDET

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15,5 14,6 12,3 15,5 15,9 13,2

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,43 0,52 0,49 0,52 0,54

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,10 0,10 0,12 0,36 0,28 0,38

Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov 44,1 43,6 45,7 44,1 36,4 43,4

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 25,4 28,9 24,5 24,5 29,1 24,3

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon 9,6 10,8 10,3 10,1 12,6 10,7

SKJERVØY
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Kommunen er kommet i gang med å ta i bruk noe velferdsteknologi; herunder multidose samt 

mobile enheter for dokumentasjon i hjemmetjenesten. Effekten av å ta i bruk multidose er 

ikke optimal da hjemmetjenesten ivaretar en del av legetjenestens oppgaver, noe som 

innebærer en risiko for kvalitetsavvik samt unødig belastning på hjemmetjenestens tid. 

Sykehjemmet har ikke tatt i bruk multidose noe vi må stille spørsmål ved. Både i forhold til 

kvalitet, men også i forhold til tidsbruk, tilsier erfaring at multidose vil gi gevinst forutsatt at 

arbeidsprosessen endres og tilpasses. Endring av eksisterende arbeidsprosess er nødvendig i 

forhold til bruk av all type velferdsteknologi. Hvis dette ikke skjer vil man fort erfare at 

teknologien blir en merbelastning og dermed ikke tatt i bruk på en hensiktsmessig måte.    

I hele tjenesteområdet synes det å være potensial for å effektivisere arbeidsprosesser og 

redusere indirekte tidsbruk som ikke er direkte brukerrettet tid (ATA-tid). I hovedsak er dette 

tid til kjøring, tid brukt på muntlige rapporteringer og møtetid. I enkelte enheter er ATA – 

tiden under 50 % og det er derfor mye å hente på å gå grundig inn i forhold til tjeneste-

produksjon og leveranse til bruker.  

Det kommenteres fra ROP –tjenesten i forhold til ATA –tiden at «rapporterte timer baserer 

seg på «hands on» tid hos de enkelte brukere som er faktisk utført tid. De fleste brukere har i 

sitt vedtak «tilsyn» som innebærer varierende antall timer».  

Slik vi ser det gir dette en utfordring i forhold til å avgrense tjenestetilbudet og risikoen for at 

tjenestenivået blir for høyt er stor da det i stor grad blir opp til den enkelte ansatte å definere 

oppgavene i tjenestetilbudet.  

I mye større grad kan tjenestetilbudet vurderes kritisk før en tjeneste tildeles. Kommunen har 

ikke skilt forvaltning og drift noe som kan være utfordrende både i forhold til objektivitet og 

brukers rettsikkerhet. 

Mulige tiltak oppsummert: 

 I mye større grad ta i bruk arbeidsgivers styringsrett i forhold til rasjonell og effektiv 

drift 

 Vurdere dagens organisering og lederstruktur – denne må understøtte organisasjonens 

målsettinger om bedre samhandling, effektiv drift og reduksjon av kostnadsnivå. Vi 

kommer tilbake til dette under organisasjonsanalysen.  

 Velger man å beholde dagens struktur må det utvikles bedre samarbeidsformer og 

samhandlingen mellom enhetene må gå mer sømløst enn tilfellet er i dag.  

 Jobbe målrettet for en helhetlig tjeneste - endring av silotankegang 

 Spisse tjenestenivået i omsorgsboliger og hybelhus – skal leveres hjemmetjenester.  

 I større grad ta i bruk velferdsteknologi for å understøtte brukers egenmestring og øke 

tryggheten i eget hjem noe som vil bidra til å minske presset på institusjonsplasser.  

 Vurdere velferdsteknologiske løsninger i institusjoner som supplement til 

tjenestetilbud og bidra til at det ikke økes i antall årsverk 
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 Digitalisere manuelle arbeidsprosesser; herunder ta i bruk Notus portal slik at 

prosessen med timelister for variabel lønn effektiviseres.   

 Innføre multidose i alle tjenesteområder 

 Se på løsninger for å profesjonalisere prosessen i forhold til vedtak.  

 Vurdere sentralisering av turnus og bemanningsplanlegging samt administrasjon av 

vikarer 

 Utarbeide kriterier for inntak av vikarer samt strengere styring for hvem som kan 

beslutte innleie. 

 Oversikt over enhetenes døgnrytmeplaner som viser variasjonen i når det er 

mye/mindre å gjøre på de enkelte enheter til enhver tid.  Dette vil føre til bedre og mer 

effektiv bruk av innleide vikarressurser.  

 Definere akseptkriterier ved fravær og avvik i bemanningen som er godt kjent og 

kommunisert ut i organisasjonen  

 Jobbe systematisk og målrettet med nærværsarbeid og sykefraværsproblematikk 

 Reduksjon av indirekte tid – vurdere kjøremønster, endring av arbeidsprosesser eks.vis 

rapportering, bedre møtestruktur. Det brukes i dag flere årsverk i tjenesteområdet på 

muntlig rapportering. Her er det et betydelig potensial for effektivisering som også vil 

gi gevinst i form av forbedret kvalitet på dokumentasjonen som gjøres i 

journalsystemet Profil.  
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5.4 KOSTRA- utviklingstrekk Barnevern 
 

Som vi ser av den innledende tabellen i dette kapittelet har det vært en sterk økning i netto 

ressursbruk i barnevernet i perioden 2011 til 2015, selv om netto driftsutgifter gikk ned fra 

2014 til 2015. Fra 2011 til 2015 økte netto ressursbruk i barnevernet med 3,5 mill.kr.  

 

 

Kommune opplyser at økningen i netto ressursbruk innen barnevernet er velkjent og at det er 

knyttet til enkeltvedtak om institusjonsplasser. Kommunen forventer nedgang i ressursbruken 

i barnevernet de kommende år da flere passerer 18-års-grense. 
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5.5 KOSTRA- utviklingstrekk Sosialtjenesten 
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Kapittel 6. Prosjekter 
 

6.1 Regnskapsutvikling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Navn R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

410 ROBEK-NETTVERK 54 527 35 477

412 NEWTONROM ÅR 2 0

414 SOLOVKI -683 5 000 0 0 0

415 NEWTONROM -73 150 0 11 783

416 OMDØMMEPROSJEKTET 0 0 4 818 0

417 HAVBRUKSSEMINAR -1 0

418 AGRESSO NORD-TROMS 0 0 0

419 ARNØY-LAUKØYFORBINDELSEN 0 2 200 0 0

420 REGIONKONTAKT 0 0 0 0 0

421 BLÅTT KURS 0 0 0

422 ENTREPRENØRSKAP DEL A 0 0 0

423 KURS REGINOKONTOR 0 0 0 0 0

427 INDIVDUELT OPPLÆRINGSLØP 0

428 VURDERINGSPROSJEKTET 0

429 SPRÅKREISER 0 0 0 0 0

430 BARNEHAGENETTVERK 0 0

431 NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 0

432 HELSEFAGARBEIDERLØFTET 0

433 VELFERDSTEKNOLOGI 0

443 STYRK-PROSJEKTET 0

444 TRIVSELSPLAN 7 538 56 938 67 475 66 966 0

445 UNGDOM PÅ RÆK 0 50 000 0 0 0

446 SAMHANDLINGSPROSJEKT 0 0 0 0

447 BRUKERMEDVIRKNING 0 0 0

448 PROSJEKT ARBEIDSTRENING 0 0

449 OPPFØLGINGSTILBUD I FRISKLIV 0 12 313

450 SKROTNISSE 81 050 0

480 NORD I NORD 2008 230 884

Netto utgifter -66 295 247 515 340 853 66 966 24 096

PROSJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING
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Kapittel 7. Teknisk etat  
 

7.1 Regnskapsutvikling 
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Utgifter Inntekter Netto utgifter

Teknisk etat R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015 Endring 11-15 %- endring

Utgifter 43 359 42 926 46 094 48 719 45 646 2 288 5,3 %

Inntekter 28 818 28 438 31 078 26 989 28 581 -237 -0,8 %

Netto utgifter 14 541 14 488 15 016 21 731 17 065 2 524 17,4 %
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7.2 KOSTRA- utviklingstrekk Brann og redning   
 

 

Ansvar Navn R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015

600 ADMINISTRASJON 1 402 004 1 357 749 1 434 152 1 519 014 2 012 837

605 KART OG OPPMÅLING 198 869 215 568 234 493 184 082 131 732

606 AREALPLANLEGGING 67 312 297 390 545 089 634 520 874 840

610 ANLEGGSSEKSJON 470 470 605 508 746 874 901 342 617 226

620 SKJERVØY VANNVERK -1 140 321 -999 562 -1 041 054 -1 361 997 -495 567

630 SKJERVØY KLOAKKANLEGG -1 774 131 -1 630 324 -1 937 451 -1 224 686 -2 105 615

640 RENOVASJON -70 574 -23 688 -                     -                     -                     

650 BRANNVERN 2 608 759 2 756 796 2 941 883 3 880 224 3 034 378

651 OLJEVERNBEREDSKAP 26 522 28 574 -32 409 2 391 734 142 224

652 FEIING -25 032 -34 500 -10 186 82 808 -106 073

660 UTLEIEBOLIGER -4 140 152 -5 317 912 -4 945 609 -4 820 508 -4 803 027

670 KOMMUNALE BYGG 10 280 495 9 941 901 9 769 066 11 110 652 9 555 521

671 PARKER/IDRETTSANLEGG 354 279 197 128 288 009 259 781 207 027

675 RENHOLD 5 878 953 6 442 948 5 904 250 6 194 096 5 711 581

676 VASKERI 871 087 823 980 836 121 1 002 644 1 199 868

680 HAVNEFORVALTNINGEN -2 939 529 -3 015 886 -3 434 662 -2 599 227 -2 419 008

681 SKJERVØYTERMINALEN -536 562 -858 323 -69 144 -188 977 -886 553

690 KOMMUNALE VEIER 3 008 301 3 700 434 3 786 455 3 765 043 4 393 583

Netto utgifter 14 540 751 14 487 779 15 015 877 21 730 545 17 064 974

TEKNISK ETAT
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Den samlede netto ressursbruk i teknisk etat har økt med 2,5 mill.kr. fra 2011 til 2015, men 

gått ned fra 2014 til 2015 med 4,6 mill.kr. Noe av forklaringene på disse variasjonene skyldes 

den regnskapsmessige føringen av vann og avløp som skal være til selvkost.  

Som vi ser av Kostra-figurene ovenfor har kommunen en høy ressursbruk på kommunal veg. 

Kommunen forklarer dette med kontraktsinngåelser på brøyting med lokale leverandører som 

er dyr grunnet manglende reell konkurranse.  

Økningen innen ansvar 600 Administrasjon forklarer kommunen med en nedgang i inntekter 

på byggesaksgebyrer. Den økte netto ressursbruken i ansvar 606 Arealplanlegging forklarer 

kommunen med etablering av interkommunalt plankontor og siste året måtte kommunene inn 

med større andeler, da Troms Fylkeskommunes prosjektmidler tok slutt. Arealplanlegger-

stillinga er nå vakant. 

Den høye ressursbruken på ansvar 651 Oljevernberedskap i 2014 skyldes opprensking etter 

diesellekkasjen i Skjervøy havn.   

Økt netto ressursbruk under ansvar 676 Vaskeri kan tilskrives et forsøk med privatisering som 

ble dyrere. Kostnadene etter reversering av tiltak blir tatt ned til ca. kr. 930 000 for 2016. 
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Kapittel 8. Organisasjonsanalyse  
 

8.1 Innledning 
 

Norske kommuner hadde fram til rundt år 2000 tradisjonelt organisert seg etter en hoved-

utvalgsmodell med etatsjefer og hovedutvalg. Fram mot årtusenskiftet vokste det fram en ny 

trend med flat struktur og en resultatenhetsmodell. Resultatenhetsmodellen fikk stor 

utbredelse og modellen har i løpet av knapp tjueårsperiode blitt svært populær.  Dette er blitt 

den mest vanlige måten å organisere kommunal administrasjon og tjenesteproduksjon på i 

Norge.  

Bakgrunnen for denne utviklingen finner vi i økt opptatthet av resultater som et av de klareste 

og mest tidstypiske trekk ved utviklinga i norsk kommunesektor. Resultatenhetsmodellen 

representerte en viktig og kanskje radikal faseforskyvning, i den forstand at en nå tenkte seg 

at hele den formelle kommunale organisasjonen skulle designes ut fra hensynet til økt 

resultatoppnåelse. Dette fokuset var påvirket av en New Public Management (NPM)-inspirert 

analyse og kritikk av offentlig sektor som mindre effektiv og outputorientert enn privat sektor. 

Offentlige virksomheter ble framstilt som innadvendte, lite brukervennlige og dominert av 

profesjonsinteresser.  

8.2 Noen begreper 
 

8.2.1 Resultatenhetsmodellen 
 
Brukes om en kommunal organisasjon som er delt inn i separate, semiautonome, operative 

enheter med tilnærmet totalansvar for egen drift og egne resultater. Disse er definert av og 

innen rammer fastsatt av en overordnet strategisk myndighet, det vil primært si 

kommunestyret og/eller rådmannen. 

I denne modellen ligger også en definisjon av resultatenhet. Begreper dekker imidlertid over 

store variasjoner i antall ansatte, budsjett, ansvar og myndighet, oppgaver osv. Noen enheter 

er lett å identifisere, som for eksempel skole. Andre driver virksomhet som er uensartet, 

geografisk spredt og sammenfiltret med aktiviteter i andre enheter, for eksempel innen helse 

og omsorg, noe som gjør at det ikke er opplagt hva som skal regnes som en resultatenhet.  

Resultatenheter sier i utgangspunktet ingen ting om antall ledernivåer. I Norge er det slik at 

kommuner med resultatenheter gjerne også har et lavt antall ledernivåer, ofte bare to, formelt 

sett. Dette er antagelig forklaringen på at tonivåorganisering og flat struktur er blitt brukt 

nesten synonymt med resultatenhetsmodell hos oss.  

8.2.2 Tonivåorganisering 
 
Brukes om organisasjonsformen i kommuner som har innført resultatenhetsmodellen i 

kombinasjon med to formelle ledernivåer; rådmannsnivået og enhetsledernivået.  
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Betegnelsen rådmann kan benyttes både om rådmannen isolert sett og noen ganger også om 

hele rådmannsteamet, bestående av rådmannen og et varierende, men relativt lite antall 

assisterende rådmenn, kommunalsjefer eller kommunaldirektører. 

Ulempen med å bruke begrepet tonivåorganisering er at det lett kan oppstå et gap mellom 

begrep og realitet når organisasjonen endres; er for eksempel kommunalsjefer med økt 

sektoransvar eller avdelingsledere under enhetsleder å regne som et tredje og eventuelt fjerde 

ledernivå?  

8.2.3 Flat struktur 
 
Organisasjonsform med et lavt antall hierarkiske nivåer. Fordelen med dette begrepet 

sammenlignet med tonivåorganisering er at en ikke låser seg helt fast til et bestemt antall 

ledernivåer, men er litt mer åpen for at antallet kan være to og en halv eller kanskje til og med 

tre, avhengig av kommunestørrelse. 

Bakdelen er at ordet «flat» kan miste sin mening dersom det åpnes opp for at flat struktur kan 

omfatte for mange nivåer. Med to og et halvt ledernivå menes kommuner der oppfølgings-

ansvaret for resultatenhetene er fordelt på kommunalsjefene etter sektor, mens i tonivå-

kommuner har kommunalsjefene ansvar for hver sin portefølje av enheter på tvers av sektorer, 

gjerne roterende over tid.  

8.3 Erfaringer fra organisering av kommunal administrasjon 
 

8.3.1 Helhet, samordning og koordinering 

 

Det første som fort ofres i overgangen til «flate strukturer» er nødvendigheten av samordning 

og koordinering av tjenesteleveransene. Den kommunale tjenesteproduksjon er omfattende og 

kompleks og trenger samordning og koordinering. Spørsmålet er ikke om, men hvordan! 

I de «flate strukturene» er mye av ansvaret for helheten lagt til enhetslederne som hver for seg 

blir «mini-rådmenn» (eller «vise-rådmenn») på sine respektive områder. Enhetslederne blir 

tillagt myndighet på alle områder som fag, personal, økonomi og administrasjon. Når 

delegasjon samtidig er retten til ulikhet, at beslutningene skal tas i den kontekst den enkelte 

enhet står i, oppstår dilemmaene. Hva som tjener den enkelte enhet er ikke nødvendigvis godt 

for resten av organisasjonen. Ofte oppstår disse dilemmaene i faglige eller personalmessige 

problemstillinger.  

 
I de tidligere etatsmodellene var det tendenser til at «alt» som kom i nærheten av en etat, ble 

lagt inn under etatssjefens ansvarsområde for å samordnes med de tilstøtende tjenestene. 

Tjenester ble flyttet mellom etater avhengig av hva som til enhver tid ble vektlagt av 

koordineringsbehov.  
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For eksempel ble kulturtilbudet ofte lagt til en oppvekstetat for å fremme oppvekstpolitiske 

mål. Noen ganger utskilt som egne etater for å fremme det allmenne kulturtilbudet mens i 

andre tilfeller slått sammen med næring for å fremme næringsinteressene (kultur som næring). 

Maktforholdet i den sentrale ledergruppen ble ofte påvirket av «kjøttvekta» og det var om å 

gjøre å være «stor». 

I de flate strukturene har en ofte en motsatt effekt der enhetene utvikler seg mot å fokusere på 

sine kjerneområder/kjernetjenester og dermed fokusere innover i enheten og mindre utover til 

de tilstøtende tjenestene.  

Forklaringen på dette kan selvfølgelig være mange, men hvis ikke det er noen overordnet som 

stiller krav og følger opp koordineringen og samordningen, kan tendensen forklares med rene 

overlevelsesmekanismer. Det oppleves ofte som bedre å fokusere på det en som enhetsleder 

kan gjøre noe med enn der hvor løsningene krever samarbeid med andre enheter og resultatet 

er usikkert. Når samordningen også ligger i ytterkant av enhetens ansvarsområde, kan det 

være fordrende å legitimere ressursbruken. 

8.3.2 Linje – stab 
 
I norske kommuner er forholdet linje – stab ofte et komplekst og uavklart problem. Noen 

ganger er det ryddet i det formelle (beskrivelser som tydeliggjør oppgaver og roller) men 

praksisen (atferden) er ikke i overensstemmelse med det vedtatte. Andre ganger er det ikke 

foretatt noen tydelig klargjøring av hva som skal være stabenes oppgave og rolle. Ofte 

oppleves stabens oppgave og rolle som uklart for enhetsledere/ virksomhetsledere og spesielt i 

tonivåorganisasjoner. Omfanget av uklarhetene oppleves samtidig sjeldent like problematisk 

fra rådmannen eller hans/hennes nærmeste.  

Denne uklarhet kan både være reell i betydningen at den objektivt er til stede gjennom 

atferden i organisasjonen og at den ikke har hatt sin formelle avklaring. I tillegg; at linjeledere 

ofte vil projisere sine egne utfordringer på stab ved å omtale det som uklarhet i stabens 

oppgave og rolle. Dette oppleves særlig i tonivåorganisasjonene hvor 

enhetslederne/virksomhetslederne er «kledd av»; det vil si mye mer synlige i organisasjonen. 

En måte å «håndtere» sin egen utfordring i å mestre egen rolle, vil da fort kunne være å legge 

dette på andre for å slippe å arbeidet med egne problemer. Slike avvergeteknikker er 

grunnleggende hos alle mennesker, hvor vi har tendenser til først å legge våre problemer ut på 

andre («hadde vi bare hatt – kunne vi ha gjort …»). Med andre ord vil det være en sentral 

oppgave for videre utforsking av «uklarheter» i oppgaven og rollen til stab, at lederskapet har 

denne muligheten med seg, slik at den ikke arbeider på «fantomer».     

Stab er en vanskelig rolle. I prinsippet er stab utenfor linjestrukturen; det vil si uten formell 

myndighet. Myndighet er noe som hører linjeledelsen til. Når en administrativ struktur skal 

analyseres og forstås, blir stab og fellestjenestenes posisjon vesentlig for hvordan 

organisasjonen fungerer i hverdagen. 
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Stabsoppgaver kan defineres som blant annet lederutvikling, kompetanseutvikling, drift av 

større (utviklings)prosjekter, informasjonsarbeid, planlegging og økonomi, rapporterings-

arbeid, intern bestillerfunksjon og juridisk kompetanse. Fellestjenester kan defineres som 

sentralbord, servicekontor, post, arkiv, IKT (innføring og oppfølging av IKT-

verktøy/systemer), lønn og personaladministrasjon og sekretariat for politisk ledelse. Vi kan 

altså sortere mellom mer strategisk orienterte oppgaver (les; stabsoppgaver) og mer rutine- og 

driftsrelaterte oppgaver (les; støtteoppgaver). 

Arbeidsgiverstrategi er også et viktig tema for stab. I dette perspektivet er en økonomisjef 

ikke å forstå som «sjef for økonomien», men en som holder oversikt over kommunens 

økonomiske status og har ofte en spesiell posisjon i prosessen ved å frembringe et 

budsjettforslag. Altså en rådgiver for rådmannen og en veileder for øvrig linjeledelse i 

økonomiske saker. 

Tilsvarende kan en beskrive personalsjefen. Dette er ikke en rolle som «sjef over personalet». 

Men det skal være en rolle som holder tak i den overordnede personalforvaltningen slik at 

rådmannen kan utøve et strategisk «arbeidsgiveri». I tillegg skal vedkommende være en faglig 

rådgiver på komplekse personalpolitiske saker for de som har personalansvaret – linje-

ledelsen. Men beslutning på sakene ligger hos linjeledelsen. 

Praksis i mange kommuner er noe mer uryddig eller uklar. Det er mange eksempler på 

stabsmedlemmer (personalsjef/økonomisjef/fagrådgivere) med beslutningsmyndighet på 

områder som er tillagt linjelederne. I mange kommuner har dette medført at enhetsledere er 

usikre på hvem som er ens nærmeste leder eller «sjef»; er det rådmannen eller er det en i stab?  

Stab kan karakteriseres som roller med betydelig makt i kraft av sin fagkompetanse, evne til å 

kommunisere, være gode rådgivere/veiledere samt at de sitter sentralt rundt rådmannen og 

dermed kan bidra til formidling av rådmannens intensjoner. Når stab fungerer godt, vil de 

også kunne være initiativtakere overfor rådmannen på saker som bør håndteres. Når 

stabsmedlemmer ofte tidligere har hatt linjelederfunksjoner i samme organisasjon, skaper 

dette ytterligere utfordringer i rollen ved at de selv må arbeide med overgangen fra 

myndighetsutøvelse til rådgivning/veiledning samt at omgivelsene også må arbeide med å gi 

slipp på sine forestillinger om tidligere rolleutøvelse til disse personene. Erfaring: ofte en 

blanding av «person» og «roller» som har sitt opphav i tidligere organisasjonsstrukturer.  

8.4 Organisasjonsstruktur og organisasjonsprinsipper.   
 

Vi vil i det følgende redegjøre kort for moderne organisasjonsprinsipper som utgangspunkt 

for vår analyse av den administrative organiseringen av Skjervøy kommune.  

8.4.1 Organisasjonsstruktur 

 

Ut fra moderne organisasjonsprinsipper er hensikten med organisering eller en formell 

organisasjonsstruktur: 
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 Arbeidsdeling – fordeling av oppgaver etter kompetanse 

 Fremme spesialisering 

 Gruppering av oppgaver i ulike enheter 

 Fremme koordinering mellom oppgaver og enheter 

 Fordeling av myndighet 

 Lage system for styring og kontroll av arbeidet 

 

Når en ny organisering skal vurderes bør svar på følgende spørsmål være styrende: 

 

 Hvilke mål har kommunen og den enkelte enhet? 

 Hvilke oppgaver må vi løse for å realisere målene? 

 Hvordan skal disse oppgavene fordeles? 

 Hvordan skal oppgavene koordineres? 

 Hvordan skal myndighet til å fatte beslutninger fordeles? 
 

I en formell organisasjon vil organisasjonsstrukturen regulere atferden til deltakerne.  

Organisasjonsstruktur har tre generelle effekter på atferd: 

 

 Fokus – Strukturen begrenser hva den enkelte har ansvar for – differensiering, det vil 

si arbeids- og ansvarsfordeling samt spesialisering 

 Koordinering – Koordinering av ulike oppgaver alt etter graden av kompleksitet 

 Stabilitet – Strukturen definerer oppgaver og ansvar og hvem den enkelte skal 

forholde seg til   

 

En generell utfordring i kommunesektoren synes å være å skape balanse mellom stabilitet for 

effektiv tjenesteproduksjon og endring gjennom nytenking og innovasjon.   

 
Differensiering er arbeids- og ansvarsfordeling samt spesialisering. Dette handler om at ulike 

ansvarsområder med tilhørende oppgaver splittes opp i organisasjonen. Disse må koordineres 

for at det overordnede resultatet skal bli tilfredsstillende. Horisontal differensiering er antall 

enheter eller avdelinger på samme nivå i organisasjonen. Jo flere enheter, avdelinger eller 

kontorer man har, altså flere ulike spesialiseringer, desto større blir behovet for koordinering. 

Behovet for koordinering øker med økende horisontal differensiering. Vertikal differensiering 

er antall nivåer som er fordelt myndighet og ansvar i organisasjonen.   

 

Jo flere ulike spesialiseringer eller spesialister, kontorer og avdelinger, desto større behov for 

koordinering. Koordinering blir en større del av selve lederrollen og nødvendig for å oppnå 

effektive beslutninger og sikre løsninger hvor det er samsvar mellom vedtak og gjennom-

føring. Graden av horisontal og vertikal differensiering er altså avgjørende for behovet for 

koordinering i rådmannens ledergruppe. 
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8.4.2 Kort analyse av lederstrukturen  
 

Skjervøy kommune har en variant av en 3-nivå organisering med rådmann, 3 etatsjefer og 

rundt 25 enhetsledere. I noen enheter finnes det også avdelingsledere. Rådmannens 

ledergruppe består av rådmannens stab og de 3 etatsjefene, teknisk sjef, helse- og omsorgs-

sjef og kultur- og undervisningssjef.  

Organiseringen av den øverste administrative ledelsen i Skjervøy kommune synes å være 

svært fornuftig ut fra alle parametere og bør ikke endres. Svært mange kommuner beveger seg 

nå bort fra resultatsenhetsmodellen og i retning av den organiseringen Skjervøy kommune 

har. Vi vil derfor ikke se noe nærmere på organiseringen av den administrative organiseringen 

av toppledelsen i kommunen.  

Derimot synes organiseringen under etatsjefene å fremstå med en relativ sterk horisontal 

differensiering da det er mange enheter under hver etatsjef. Totalt sett er det også mange 

enheter på samme nivå i organisasjonen.  En slik organisering gir et stort kontrollspenn for 

etatsjefene og synes å være ineffektiv da behovet for koordinering og samordning blir unødig 

stort. Med flere likeverdige ledere på samme nivå i organisasjonen vil beslutningsprosessene 

ta unødvendig lang tid da man er avhengig av at likestilte ledere blir enige. Alternativet er å 

koble inn etatsjefen for å fatte beslutninger som igjen synes lite effektivt. Vi legger til grunn i 

den videre analyse her at Skjervøy kommune har for mange enheter under etatsjefene og det 

er behov for å slå sammen enheter for bedre samordning og koordinering. 

En nærmere vurdering av organisasjonsstrukturen bør være koblet til ressursanalysens 

økonomiske del. Kommunens organisering bør vurderes nærmere på områder der ressurs-

bruken er høy. Som vi har sett her synes de største utfordringene i Skjervøy kommune å ligge 

innenfor helse- og omsorg og da spesielt i forhold til andelen variabel lønn. Før vi går 

nærmere inn på helse- og omsorg vil vi bare nevne at det bør vurderes å slå sammen enheter i 

de andre 2 etatene. På kultur- og undervisning bør det være mulig å slå sammen kulturhus og 

kulturskolen, mens det på teknisk bør vurderes å samordne bygningsdrift i en enhet ved å slå 

sammen byggforvaltning og boligforvaltning.  

8.4.3 Reorganisering av Helse og omsorg  

 

Dagens organisering kjennetegnes av en sterk fagorientert inndeling der enheter er definert ut 

fra oppgaver og kompetanse. Mange enheter på samme nivå indikerer en horisontal 

differensiering og stiller store krav til koordinering og organisering for å sikre samhandling og 

effektiv bruk av ressurser. Sterke og spesialiserte fagmiljø krever en betydelig grad av 

koordinering for å sikre effektiv og rasjonell drift.  Dette er en tydelig en utfordring i dagens 

organisasjon og utgjør et tidstap for lederne som går på bekostning av andre viktige 

lederoppgaver.  

Fordeling av myndighet og ansvar er ikke gjennomgående tydelig og på mange områder er det 

ikke gode nok systemer for styring og kontroll av virksomhetsområdet. I stor grad definerer 

den enkelte enhetsleder både tjenestenivå og ressursstyring innenfor sin enhet og 

helhetsperspektivet ser ut til å være ivaretatt i begrenset grad.  
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Den enkelte enhet har «sine brukere» i fokus og man jobber ikke tydelig nok mot en 

overordnet målsetting der en bærekraftig utvikling av sektoren er vesentlig.  

Sektoren er oppdelt i svært mange enheter, de minste med kun virksomhetsleder og de største 

med rundt 40 årsverk. Dette gir betydelige smådriftsulemper som for eksempel administrative 

kostnader på hvert enkelt tjenestested.  

Slik vi ser det er dagens organisering ikke hensiktsmessig i et fremtidig perspektiv. 

Kommunen har et ønske om å være selvstendig også i fremtidig kommunestruktur; da blir det 

svært viktig å kunne levere gode tjenester på en effektiv måte til kommunens innbyggere også 

fremover.  

Man må i større grad se brukeren i et livsløpsperspektiv der det er behov for ulike kommunale 

tjenester i varierende grad fra barnehagen til sykehjemmet. Folkehelse og forebyggende 

aktiviteter som bidrar til å minske presset på institusjonsplasser blir vesentlig. Helse og 

omsorg står overfor store endringer i forhold til hvordan tjenesteproduksjonen i fremtiden skal 

se ut.  

En fremtidig organisasjon må i mye større grad understøtte behovet for innovasjon og 

nytenking og inneha en betydelig endringskapasitet. Samtidig må behovet for stabilitet og 

effektiv tjenesteproduksjon ivaretas. Dette er et ansvar som særlig påhviler ledergruppen. I 

dagens organisasjon er alle ledere, inklusiv HO – sjef, involvert i operativ drift. Det kan 

derfor være nødvendig å vurdere hvordan en ny organisering kan understøtte et mer strategisk 

fokus.   

I et endringsperspektiv er det nødvendig å vurdere i hvor stor grad særlige hensyn til ulike 

brukergrupper skal vektlegges uten at kvalitet og faglig forsvarlighet utfordres i for stor grad. 

Etter vår erfaring kan det her gjøres et skille på leder med personal og økonomiansvar og 

fagkoordinator som ivaretar det daglige tjenestetilbudet med hensyn til kvalitet og faglig 

forsvarlighet i tjenestetilbudet.  

I forhold til fremtidig organisering er følgende momenter viktige å ta stilling til, og ny 

organisering av helse og omsorg i Skjervøy må understøtte gjennomføring av ulike typer 

oppgaver på en effektiv måte: 

- Hva er kommunens og tjenesteområdets målsettinger? 

- Hvilke oppgaver må løses i sektoren for å realisere målene? 

- Hvordan skal oppgavene fordeles i sektoren? 

- Hvordan skal oppgavene koordineres i sektoren? 

- Hvordan skal ansvar og myndighet til å fatte beslutninger fordeles? 

Det bør legges opp til færre enheter og færre ledere under etatsjefen slik at nødvendig 

omstilling av tjenesten kan gjøres i takt med demografiske endringer. 
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En slik endring blir viktig for å styrke og tydeliggjøre lederrollen under etatsjefen ved at 

statusen på dette ledernivået blir hevet.    

Dette ledernivået bør defineres i retning av: 

 I større grad strategisk ledelse i samspill med etatsjef med fokus på helhet, samordning 

og samhandling på tvers av fagområder 

 Sterkere fokus på ledelse som fag for å fremme endringer og bruk av ressurser på tvers 

av ulike enheter 

 Lederskap som håndterer framtidige omstillinger 

 

Nedenfor følger noen forslag til modeller som kan brukes som grunnlag for videre drøftinger.  

Ledergruppen helse/omsorg har drøftet noen perspektiver ved modellene.  

Fra ergo/fysio har vi fått følgende innspill til modell 1: 

 «… ergo/fysio i modell 1 er underlagt omsorg hjemmetjenester sammen med sykestue/ korttid 

og hjemmetjenester. Vi samarbeider opp mot disse, men i like stor grad mot Malenaveien, 

Solsikken, Solkroken, ROP og helsestasjon og i enda større grad mot legetjenesten. Vi 

identifiserer oss mer mot helse enn mot omsorg, uten at det betyr at vi ikke ser at vår linje går 

innenfor omsorg også.» 

Videre er det forståelse for organiseringen «hvis vi bare drev med rehabilitering og typiske 

kommunale oppgaver, men vi jobber nesten like stor grad kurativt og forebyggende.» 

Det er mulig at dagens organisering av fysio/ergoterapitjenesten er formålstjenlig da forutsatt 

at den fremmer kommunens mål om bedre samhandling, mer hjemmebaserte tjenester og en 

bærekraftig utvikling.  

Det er slik vi ser det fornuftig å jobbe forebyggende, men vi stiller spørsmål ved om det kan 

være fornuftig å vurdere om ressursene bør dreies mer i forhold til gruppen av potensielle 

fremtidige brukere av omsorgstjenester.  

En institusjonsplass har en kostnad på omtrent 1 million pr. plass pr. år så det vil være svært 

lønnsomt å utsette behovet for en slik plass ved å styrke brukers egenmestringsevne og 

tjenestetilbudet i hjemmet.   

Det innebærer en større satsing på rehabilitering; både i institusjon (bruk av korttidsplasser) 

og hverdagsrehabilitering i brukers hjem. Utfordringen for fremtidens omsorgstjenester blir i 

stor grad å vurdere nye løsninger for tjenesteproduksjon, herunder å vurdere nye perspektiver 

på tverrfaglighet og samhandling.  
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Kommentarer:  

 

• Fra 10 til 3 virksomhetsledere med overordnet ansvar for økonomi, personal, 

utvikling / fremtidsperspektiv. Dette er ikke operativt ledernivå, men HO-leders 

strategiske ledergruppe. 

• 4 avdelingsledere som er det operative ledernivå med delegert ansvar for 

økonomi, delegert ansvar for personal. Ansvar for daglig drift og overordnet faglig 

ansvar.  

• Området helse har så vidt få årsverk at det ikke anses nødvendig med 

avdelingsledernivå hvis man skal ha virksomhetsleder her.  
• 5 fagkoordinatorer som ikke er et ledernivå med lederoppgaver, men har delegert 

oppgaven å sikre faglig forsvarlig helsehjelp i henhold til vedtak.  

 

Forutsetninger: 

 

 Tydelig og klar rolle, ansvar og oppgavefordeling mellom de ulike roller. Dette er 

et kritisk punkt i forhold til omstillingen og særlig viktig uansett hvilken modell 

som velges. 

 

 

 

VL – virksomhetsleder 
AL – avdelingsleder 
FK - fagkoordinator 
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Kommentarer: 

 Fra 10 virksomhetsledere til 2  

 3 avdelingsledere 

 4 fagkoordinatorer 

 

Forutsetninger:  

 

 Turnus og personaladministrasjon må digitaliseres og sentraliseres slik at 

avdelingslederne frigjøres til mer og tydeligere lederoppgaver.  

 Forvaltningsoppgaver og saksbehandling må organiseres hensiktsmessig og det 

bør vurderes å skille drift og forvaltning. Det vil frigjøre tid og bidra til å 

kvalitetssikre vedtaksprosessen.   

 Roller, ansvar og oppgavefordeling må tydeliggjøres i de ulike funksjoner.  

 Færre virksomhetsledere er hensiktsmessig i forhold til i større grad å kunne utøve 

direkte styringsrett over større deler av ressurser og kompetanse tilhørende 

området.  

 Utfordringen her kan være i forhold til antall årsverk og lederspenn på 

avdelingsledernivå noe som vil kreve endringer i oppgaver som nevnt i modell 1 

under forutsetninger.  
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Kommentarer:  

 

• Fra 10 til 2 virksomhetsledere 

• 3 avdelingsledere 

• 6 fagkoordinatorer 

 

Forutsetninger:  

 

• Denne modellen innebærer en styrking av fagområdene noe som stiller særlige 

krav i forhold til bevissthet på rolle. Fagkoordinatorstillingene har fokus på det 

faglige tjenestetilbudet og sikre faglig forsvarlig drift i enheten. Det er ikke et 

ledernivå og antall koordinatorer kan være en utfordring i forhold til samhandling 

og effektiv bruk av ressurser.  

• Styringsretten i forhold til ressursbruk ligger også i denne modellen delegert til 

avdelingsleder.  

 

8.4.4 Oppsummering av organisasjonsanalysen  

 

For helse og omsorg i Skjervøy kommune vil de endringene vi foreslår kunne føre til: 

 Tydeligere ledernivåer som skal bidra til mindre differensiering 

 Mindre koordineringsbehov og mer effektiv samordning  

 Mindre fragmentert organisering og ledelse 

 Mer fokus på brukerperspektivet, helhet og endring 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/167 -7 

Arkiv: A56 

Saksbehandler:  Helene Solvang 

 Dato:                 06.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Inntak av lærlinger og vekslingselever 2017 Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune øker det totale antallet lærlinger / vekslingselever til inntil 12 hvert år fra 
2017.  
 
Skjervøy kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander 
både for veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Troms fylkeskommune og Nord-Troms videregående skole gikk i gang med vekslingsmodellen 
skoleåret 2015/2016 på fagområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Modellen skal gi tilpasset opplæring med sikte på sluttkompetanse på ulike nivå; lærekandidat, 
fagbrev eller fagbrev med studiekompetanse. Bakgrunnen for modellen er behovet for nye 
løsninger innen fagopplæring, fordi en stor andel av elevene ikke fullfører. I tillegg vil nedgang i 
antall 16-19-åringer kreve endringer og ny organisering for å beholde et bredt fagtilbud i 
regionen. 
 
Etter snart 2 driftsår synes modellen å ha vært vel fungerende i forhold til målsetningene ved 
innføring:  
- styrke rekruttering til fagområdene 
- styrke innsøking til skolen 
- styrke gjennomføringsgrad 
- styrke fagmiljøene i regionen 
- styrke omdømmet til fagområdene 
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Modellen krever en tett og utvidet samarbeid med kommunene og Skjervøy kommune har 
inngått samarbeid med fylkeskommunen om modellen. Det er gjort vedtak i kommunestyret i 
vedtak 33/15 om vekslingsmodellen: 
 
 
1.Skjervøy kommune skal, sammen med de øvrige kommunene i regionene og Nord-Troms 
videregående skole, samarbeide om inntak og opplæring av lærlinger i en vekslingsmodell. 
Modellen innebærer et tre-årig vekslingsløp mellom arbeidsplass og skole innenfor to fagfelt: 
barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag.  
 
2. Et samarbeid om vekslingsmodellen betinger at fagtilbudet innen helsefag ved Nord- Troms 
videregående, skolested Skjervøy, ikke legges ned.  
 
3. Avlønning av vekslingselever skal følge Hovedtariffavtalen, kap 6.1.3. «Fag som ikke følger 
hovedmodellen»  
 
Læreperioder:  
Tradisjonelt løp VG1 VG 2 Læring Lærling 

VG 2 VG 3 VG 4 Vekslingsløp VG 1 
Lærling 

 
 
Kommunens oppgaver med vekslingselever / lærlinger: 
• Tilby lærlingeplass 
• Utføre intervju med elever  
• Arbeidsavtale 
• Ansettelse  
• Lønnsutbetalinger  
• Personaloppfølging, faglig ledelse 
• Følge opp og kreve refusjoner pr elev opp mot KomOpp.  
• Planlegging og koordinering av gjennomføring jfr opplæringsplan og krav fagprøve 
• Veiledning vekslingelever/lærlinger 
• Halvårsvurderinger 
• Opplæringsplan praksis vs undervisning  
• Fastsette standpunktkarakter i PROF 
• Kontakt mot videregående skole 
• Kontakt mot KomOpp 
• Legge til rette for gjennomføring av fagprøve.  
 
For å oppfylle krav til fagbrev må både lærlinger i BUA og Helsefagarbeider bytte lærested 
underveis i utdanninga. Vekslingsløpet vil første året være ett år på skole, deretter ut i praksis, jfr 
ordinært løp 2 år skole og 2 år i praksis/lære før fagprøve kan tas. 
 
Lønnsutgifter for vekslingselever vil gå over 3 år i stedet for 2 år, men totalutgiftene blir uendret i 
forhold til ordinær lærling. Tilskudd fra KomOpp vil også gå over 3 år i stedet for 2 år, men 
totalinntekt blir uendret. Hovedtariffavtalen for kommunesektoren kap. 6.1.3 legges til grunn, 
minstelønn fagarbeider er før forhandlinger 2017 er kr 333.300,-.      
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En lærling
Periode Prosentandel Fagarbeiderlønn 1 2 3 4

1 0 333 300 -
2 15 % 333 300 24 998
3 25 % 333 300 41 663
4 35 % 333 300 58 328
5 45 % 333 300 74 993
6 80 % 333 300 133 320

Lønnsutgift - 66 660 133 320 133 320
Tilskudd 10 002 20 004 20 004 10 002
Samlet utgift 46 656 113 316 123 318

År

 
 
Basistilskudd pr lærling vekslingselev 2500 per mnd for ordinære lærlinger og kr 1.667,- for 
vekslingselever. Kr 60.00,- pr lærling for hele læreperioden, dersom KomOpp betaler for første 
halvår for vekslingselever også. Kostnaden pr vekslingselev vil kr 273.301,- over en 3 års 
periode om tilskudd 1 halvår hensynstas.  
 
Økningen som er foreslått innebærer ikke at det er behov for å be om økt overføring av midler, 
utover det som er satt av til lærlinger.  
 
 
Oversikt læringer / vekslingselever vår 2017:  

- 2 BUA Kultur og undervisningsetat 
- 6 Helsearbeiderfaget Helse- og omsorgetaten 

 
Inntak av nye lærlinger / vekslingselever framover: 
 
2 lærlinger innen Helsearbeiderfaget avslutter innen august 2017. Vi vil da ha 7 lærlinger og har 
dermed mulighet til å ta inn 5 nye lærlinger. Hovedvekten vil være innen helse- og 
omsorgsetaten.  
 
 
Oppvekst- og kultur:  

 To vekslingselever er ferdig sommeren 2019.  
 
Helse og omsorg:  

 2 ordinær lærling er ferdig august 2017.  
 3 vekslingselever er ferdig august 2018. 
 1 vekslingselev er ferdig våren 2019. 
 Mulighet til å ta inn 3 nye lærlinger/vekslingselever høsten 2017.  

 
Ikt: 

 Ikt har ingen lærling, men ser på mulighet for å kunne ta inn en lærling høsten 2017.  
 
Skjervøy kommunestyre vedtok Kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og omsorg jf. 
kommunestyrevedtak 64/16. I denne er et av tiltakene for å rekruttere veiledere en godtgjøring 
minimum 5000 ,- for veiledere  for lærlinger innenfor helse- og omsorg. Denne bør også 
inkludere lærlinger på barne- og ungdomsarbeiderfaget og ikt, og evnt alle lærlinger.  
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Vurdering 
Fra 2015 har Skjervøy kommune lagt til rette for vekslingsmodellen, for å øke rekruttering og 
kompetanse innen helse- og oppvekstfag. Normen for hvor mange lærlinger kommuner bør ha 
inne er 1 pr 1000 innbygger i landet, dvs 3 lærlinger i Skjervøy kommune. Tallet har vært 
høyere over mange år. Vekslingsmodellen er en ny måte å utføre videregående opplæring på for 
helsefagarbeidere og barne og ungdomsarbeidere. Plattformen er et samarbeid mellom 
videregående skole, opplæringskontoret KomOpp og bedrifter som tar inn lærlinger. Det har vist 
seg svært vanskelig å rekruttere lærlingeplasser for helsefagarbeider og barne- og 
ungdomsarbeider hos andre bedrifter enn kommuneorganisasjonen. Å skaffe nok faglig gode 
veiledere og lærlingelønn til et så stort antall elever er de to største utfordringene.  
 
Kommunen samarbeider med videregående skole og har lagt til rette for at vekslingsmodellen 
etter kort tid er blitt en attraktiv modell for å øke rekruttering og kompetanse innen helse- og 
oppvekstfag i Nord-Troms. Modellen har hittil lykkes med å styrke rekrutteringen til de to 
fagområdene, og elever vil få mulighet til å ta studiespesialisering samtidig som de går i lære og 
mottar lønn. Dette har vært med på å gjøre alternativet attraktivt for elevene.  
 
Modellen har likevel gitt en stor oppgave til Skjervøy kommune, en oppgave tjenestene pr i dag 
ikke er dimensjonert for ressursmessig. Som følge av at fylkeskommunen ikke har klart å 
rekruttere lærebedrifter i BUA og HOA har kommuneorganisasjonen fått tilført store deler av 
total opplæringen for flesteparten av elevene i disse to fagene. Det er krevende, både med tanke 
på å tilføre elevene en god faglig veiledning og oppfølgning til fullført fagprøve, men også med 
tanke på økte ressurser til både administrasjon og faglig ledelse og ikke minst lærlingelønn. Med 
mange flere lærlinger øker de administrative kostnadene og kostnader til faglig ledelse og 
veiledning. Kommunen er ikke tilgodesett med ressurser fra fylkeskommunen i en ny 
opplæringsmodellen som baserer seg hovedsakelig på kommunen. Med bakgrunn i dette bør 
Skjervøy kommune sammen med andre kommuner, gå i forhandlinger med Troms 
fylkeskommune for å komme frem til en avtale og en felles beslutning for ressursfordeling ved 
videreføring av modellen.   
 
Veiledningskurset hos KomOpp er gratis, men vikarutgifer vil gi en økt økonomisk belastning 
for virksomhetene for opplæring av veiledere. Erfaringsmessig strever man både i helse og 
omsorg, på skoler og i barnehager med å skaffe til veie nok veiledere for å ta imot lærlinger.   
 
Skjervøy kommune ønsker fortsatt å ordinære lærlingeplasser. For å ha et tilbud til disse 
anbefaler rådmannen at minst en av plassene for hvert fagområde benyttes til ordinære lærlinger, 
dvs minimum 3 ordinære læreplasser.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Vurdering av lekeareal i Skjervøy kommune. 

Vedlegg 

1 Friområder 
vurderte 

2 Lekeplassar
ealer 

Rådmannens innstilling 
Følgende områder som er avsatt til lekeplass/friområde kan endres til andre formål etter søknad 
fra fremtidige tiltakshavere.  

1. Fiskenes 
2. Nordveien, ved snuplass 
3. Øverste i Lars –Hallens vei 
4. Området ved Shell 
5. «Branntomta» i mellom KD- vei og Verftsveien 
6. Kryss, med Mellomveien og Alfheimvegen 
7. St.Hanshaugen, Bak Lennart 

 
Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om det må dispenseres i fra plankravene eller om tiltakene 
er av en slik karakter at det må kreves en omregulering av områdets reguleringsplan.  
 

 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommunestyre behandlet i møte sak 9/17 lekeareal i Skjervøy kommune med følgende 
vedtak sitat: 
   

 Det settes ned ei gruppe bestående av:  
Rådmannen eller en person utpekt av rådmannen  
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Leder:  Irene Toresen AP  
 Ingrid Lønhaug SV  
 Vidar Brox-Antonsen  

Arbeidet skal være ferdig, slik at kommunestyret kan behandle saken i mai.  
 Mandat  

Gjennomgå alle lekeplasser/ lekeareal i forhold til dagens behov.  
Vurdere områdenes egnethet i forhold til formålet og evt. foreslå endret formål.  
Lage en oversikt over de lekeplasser / lekeareal som ikke er beskrevet i «Handlingsprogram 
for friskliv og folkehelse, ordinære nyanlegg/rehabilitering og nærmiljøanlegg 2017-2025»  
Resultatet fra gruppen skal behandles i kommunestyret  

 

Ihht mandatet gitt i dette møte har gruppen sett på de ulike arealene som er brukt til lekeplass, 
Barneskolen, Ungdomsskole, Barnehager, Klatrejungel, Friområder, idrettsplass og områder 
definert til lek som kan omdefineres etter søknad eller som det kreves omregulering for.  

Vurdering 
Lekeplasser i plan: 

1. Fiskenes: Dårlig 
2. Lars Hallens vei: dårlig og mangler utstyr 
3. Nordveien: Dårlig  
4. Spellemannsdalen: ok, middels 
5. Hollendervika: Lekeplass, god. Akebakke, dårlig Ryddes+ lys.  Ballbinge, middels. 
6. Kryss med Alfheimvegen/ Mellomveien: dårlig 
7. ST.hanshaugen bak Lennart Dårlig 
8. Rypeveien. Ikke påbegynt 
9. Rønning Østgårdsvei: Akebakke, ryddes. Dårlig 
10. Bekkefaret: Balløkke, dårlig 
11. Verftsveien: balløkke, dårlig Snødeponi vinter. 
12. Nedre Ringvei: dårlig 
13. Ratamajordet: ikke opparbeidet 
14. Seppolaparken: dårlig 
15. Lailafjellveien: mangler utstyr (velforeninga) 

 
 
Barneskolen: Lekeapparat, og ballbinge   OK 
 
Ungdomskolen: Dårlig, fortsetter videre planlegging for utearealet på skolen  
 
Barnehager: 
Solstua, Vågen, Eidevannet, Akutten, (prestegårdsjordet) + private bhg. 
 
Klatrejungel: ok, fortsette å utvikle (BMX, treningsapparat. I natur) 
 
Uenighet rundt Ratamajordet og området mellom SS-veien og Øvre ringvei. Om disse kan 
endres til andre formål.  
 
Friområder: 

1. Mellom Øvre Ringvei og SS-veien 
2. Nordveien v/snuplass 
3. Øverst i Lars Hallens veg 
4. Området mot Shell 
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5. «Branntomta» i mellom KD-vei og Verftsveien 
6. Over Kveldsolveien 
7. Området mellom Spellemannsdalen og Øvre Ringvei 
8. Området over menighetshuset Mellomveien 
9. Mellom Kveldsolveien og Strandveien, og Sandvågen 
10. Over Rema 1000 
11. Område v/ privat bhg. Hollendervika 

 
 
Idrettsplassen: 
Utnytte plassen og forholdene enda bedre 
 
Utfra ovenstående går gruppen inn for å kunne endre foreslåtte områder.  
 
Områder som kan endres til andre formål: 

1. Fiskenes 
2. Nordveien, ved snuplass 
3. Øverste i Lars Hallens vei 
4. Området ved Shell 
5. «Branntomta» i mellom KD- vei og Verfts veien 
6. Kryss med Alfheimvegen/ Mellomveien 
7. St.Hanshaugen, Bak Lennart 

 
Vedlagt ligger kart med nummerering og farge for å fortelle hvor områdene er lokalisert. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/225 -3 

Arkiv: 611 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 24.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/17 Kommunestyret 14.06.2017 
   

 

Etablering av midlertidig deponi for hageavfall 

1 Situasjonsplan deponi Fiskenes 

2 Oversiktskart deponi fiskenes 

 

Rådmannens innstilling 
Det etableres midlertidig deponi for hageavfall på Fiskenes, nærmere bestemt steinbruddet. 
Kostnadene på kr. 138.452,- eks mva. innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 2017 
Driften av deponiet gjøres selvfinansiert ved bruk av egenbetaling. Egenbetalingen settes til  
kr. 100 pr. levering pr husstand.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det har vært etterlyst plass for deponi for hageavfall etter at den gamle fyllingen på 
søppelplassen ble nedlagt og ikke kunne brukes til deponi for hageavfall.  
 
Da det er trangt om plassen på Skjervøy har det gamle steinbruddet på Fiskenes skilt seg ut som 
en egnet plass for midlertidig deponi for hageavfall.  
 
Det er innkommet tilbud for opparbeidelse av arealet på til sammen kr. 78.452,- eks mva. samt 
pris for kjøp av fliskutter (estimert) 60.000,- eks mva. dette er tenkt finansiert gjennom 
driftsbudsjettet for 2017.  
 
Driften i bruddet er tenkt løst med bruk av ASVO Skjervøy som har levert tilbud pr. SMS stort 
kr. 450,- pr time eks mva. som også inkluderer drift av flis kutter.  
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Selve driften av deponiet er tenkt løst ved egenbetaling av forbrukerne som leverer hageavfall. 

Vurdering 
Administrasjonen har vurdert det gamle steinbruddet på Fiskenes som den best egnede 
plassering av et midlertidig deponi for hageavfall.  
 
Bruddet blir i dag brukt til lagringsplass for diverse foretak i Skjervøy kommune. Det er i dag 
lagret diverse krabbeteiner, båt, og diverse tråldører og ankere som det er gitt tillatelse til tilbake 
i 2015. Foretakene har gitt tilbakemelding på at de kan være med rydde flytte i område. 
Robertsen og Slotnes har gitt pris for kr. 13.500 eks mva. for å få flyttet diverse utstyr på 
område.   
 
Vedlagt denne sak ligger situasjonsplan over område og hva en må gjøre for å få dette område 
brukervennlig. 
 
Av erfaring vet en at et slikt deponi også kan brukes til annet avfall og en ønsker derfor å gjerde 
inne område og oppføre en bom for å forhindre at annet avfall enn hageavfall blir deponert på 
dette område. Gjerdet og bommen har en samlet pris på kr. 27.252 eks mva. Tilrettelegging av 
veien som består i oppfylling i dump samt grusing av vegen til innerst inne i bruddet har en 
kostnad på kr 38.000,- eks mva.  
 
Teknisk etat disponerer ikke over en fliskuter slik at fliskuter må kjøpes inn. En dieseldrevet 
fliskuter vil ha en engangspris på ca. kr. 60.000,- eks mva. 
 
Teknisk etat har vurdert at de ikke har kapasitet pr i dag til å ta på seg oppdraget med vakthold 
samt opphogging av grener til flis.  
 
Kommunen ønsker å ha kontroll på dette område og ønsker derfor at deponiet kan være åpent en 
gang i uken fra kl. 12.00 til 18.00. En ønsker også å ha en portvakt som ser over at det ikke blir 
lagt annet enn hageavfall på dette område. Det er også tenkt at greiner og kvister blir opphogd til 
fliser, dette grunnet plassbesparelse.   
 
ASVO Skjervøy har oversendt på SMS et tilbud på kr 450 eks mva. per time dette inkluderer 
også bruk av fliskutter.  Dersom deponiet skal være åpent som forslått og en i tillegg trenger 2 
timer for å hugge grener opp til flis vil åpning en dag (6 timer + 2 timer for opphugging) i uken 
koste kr. 3600 eks mva.  
 
Egenbetaling for levering av avfallet settes til kr. 100 for hver levering . Skjervøy Asvo kan stå 
ansvarlig for innkreving av egenbetaling for Skjervøy kommune enten gjennom terminal eller 
appen vipps 
 
Hvorvidt gebyret/egenbetalingen kan legges til allerede inngåtte avtale/gebyrforskriften med 
Avfalsservice (endring av forskrift) er ikke vurdert.  
 
Det har også blitt vurdert å inngå samarbeid med Avfalsservice om leie av containere som 
hageavfallet og flisene etter greiner kan legges i og frakte dette til Galsomelen. 
 
Det kan her opplyses om at de ikke mottar hageavfall på Galsomelen, da de ikke har lov til å ta 
imot organisk avfall her. For Nordreisa sin del legges organisk avfall i containere og fraktes bort 
uvisst hvor. Nordreisa kommune krever kr. 180. eks. mva. for levering av organisk avfall fra 
forbrukerne på en full biltilhenger.  For Skjervøy kommune sin del vil prisen for forbrukerne 
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overstige Nordreisa kommune sine priser for levering av organisk avfall da Skjervøy kommune 
har lengre avstander.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/97 -27 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 06.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Leiesatser for Kiilgården gjeldende fra 010917 

 
 
 

Rådmannens innstilling:  
Kommunestyret vedtar flg utleiesatser for Kiilgården: 
 
1. Utleie første etasje 
 
Helg (fredag –søndag): 

- 1 dag: kr 2000,- 
- 2 dager: kr 2500,- 
- 3 dager: kr 3000,- 

 
Øvrige ukedager: 

- Leie  1. etg; kr 1000,- pr dag 
- Leie spisestue med kjøkken; kr 500,- pr dag 
 

2. Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet.  
    Lag og foreninger betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» arrangement. 
 
3. Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis. 
 
4. Det utarbeides eget utleiereglement. 
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Saksopplysninger 
Vi tar mål oss av å åpne Kiilgårdens andre etasje 1. august, og første etasje 1. september. 
I første etasje vil det være utleie til selskap, møter, konserter, utstillinger etc.  
Det minste rommet, spisestua, vil ha sambruk med kulturskolen. 
I andre etasje vil det være kulturskole, og lokaler til kontorfellesskap mellom kulturskolen, NT-
museum, NT-friluftsråd og NT-ungdomskontakt. 
Møte- og kontorlokaler vil være i sørenden av bygget (mot Værret), mens kulturskoledrifta blir i 
nordenden av bygget (mot Hotellet) 
De ikke-kommunale virksomhetene inngår egen kontrakt for leie til kontorplass, avhengig av 
behovet. 
I kjellerlokalene vil det være lagerplass til Kulturskolen, NT-friluftsråd og Utstyrssentralen. 
Samlet vil det investeres ca 4 mill i renovering av lokalene når de står ferdige, og hvor 
kommunen dekker ca halvparten. 
Inntekter på utleie skal dekke kostnader til drift, ss renhold, søppelhåndtering, strøm, forsikring, 
vedlikehold etc 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1373 -75 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 02.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/17 Kommunestyret 14.06.2017 

 

Søknad om fast skjenkebevilling - Ocean bar Pedersen 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad Ocean bar Pedersen. 
2 Skjenkebevilgning 
3 Tegning 
4 Bedriftsattest 
5 Svar: Anmodning om uttalelse Ocean bar – Helse- og 

omsorgssjefen 
6 Svar: Anmodning om uttalelse Ocean bar - Politiet 
 

Rådmannens innstilling 
1. Ocean bar v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

(gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i Strandveien 51 i perioden 14.06.2017 – 30.06.2020. 
Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar fritak for bruk av stedfortreder jf. 

Alkohollovens § 1-7c 
 
 

Saksopplysninger 
Ocean bar v/ Jostein Pedersen søker om å fast skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 
1,2 og 3) i sine lokaler i Strandveien 51. Pedersen har overtatt driften av Ocean bar som tidligere 
ble drevet av Jørn Cato Angell, og har til nå drevet på tidligere eiers bevilling. Ocean bar drives 
med samme konsept som tidligere. 
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Skjenkestyrer er Jostein Pedersen. Pedersen har avlagt kunnskapsprøve for skjenking av alkohol.  
På grunn av skjenkestedets størrelse søkes det om fritak for stedfortreder etter alkohollovens § 
1-7 c. Saksbehandler finner å kunne godkjenne dette.  
 
Søknaden har vært på høring hos politiet og helse- og omsorgssjefen, de hadde ingen 
innvendinger til søknaden.  

 

Vurdering 
Rådmannen vil anbefale søknaden da bevillingen det søkes om tidligere har vært gitt til samme 
lokale. Ocean bar er en av to barer i Skjervøy kommune.  
 
Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 
alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 
av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger. 
 
Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 
bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 
opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 
vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven. 
 
For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 
 

 Prop. 58 L (2014-2015) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-
2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 
 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Ocean Bar

Besøksadresse                     Telefon     476 38 859                         Org nr  818 695942 
Fiskenes 5    9180 Skjervøy                        Konto :

Skjervøy Kommune 

9180 Skjervøy  30.04.2017 

Søknad på Skjenkebevilling 

Jeg Jostein Pedersen søker om Skjenkebevilgning i Strandveien 51 der Ocean bar er i dag. 

Selskapet skal drives på samme måte som Ocean Bar gjør i dag. Jeg ønsker å søke på bevilgning for 
Øl, vin og Brennevin alle dager i uka.  

Skjenkebestyrer : 

Jostein Pedersen ****** *****

Videre så søker jeg om fritakelse for stedfortreder 
§ 1-7c.Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil 
virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse 

Ocean bar har eksistert i ca 3-4 år og har fått en analyse på besøksfrekvens’ på ca 50-
80 gjester i helgen og det synes ikke jeg er så mye, derfor søker jeg om fritakelse for 
dette. 

Håper på et positiv svar fra dere. 

Mvh 

Jostein Pedersen 
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Skjervøy kommune 
Helse- og omsorgsetaten 

 

 
   
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775553 
Postboks 145 Rådhuset, Skoleveien 6  Orgnr: 974792931 
9189  SKJERVØY           
E-post:  
helseogomsorg@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
47400504578 

Sentraladministrasjonen 
 
9180 SKJERVØY 
Att. Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/42-18 2643/2017 U63 14.05.2017 

 

Anmodning om uttalelse: Skjenkebevilling Ocean bar 

Helse- og omsorgssjefen har mottatt anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for 
øl, vin og brennevin (gr. 1, 2 og 3) fra Jostein Pedersen på vegne av Ocean bar. 
 
Pedersen overtok Ocean bar 13.03.2017, og driver per nå på tidligere eiers bevilling. 
 
Helse- og omsorgssjefen har ingen innvendinger til søknaden. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Tommy Arne Hansen 
Helse- og omsorgssjef 
77775550 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 

ANMODNING OM UTTALELSE SKJENKEBEVILLING 

Politiet har ingen anmerkninger til søknaden fra Ocean Bar Pedersen. 
 
Politiet godkjenner skjenkestyrer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mads Holsbø Eriksen   
Politibetjent   
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

 

Skjervøy kommune  
Postboks 145 - g 
9189 SKJERVØY  
 

 

 

Deres referanse: 
2015/1373-72 
 
 
 

 Vår referanse: 
201710063-2 622 
 

Sted, Dato 
Storslett, 01.06.2017 
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PS 51/17 Fastprisavtale Hurtigruten ASA /
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Til kommunestyrene i Nord-Troms 

Orienteringssak – regionalt samarbeid Nord-Troms 
 
 

1. Bakgrunn 
I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede 
framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle 
interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye 
samarbeidsområder.  
 
Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av 
innsamlet materiale vil gjennomføres parallelt for begge dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder 
og skape modeller for interkommunale tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. 
Regional samhandling på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets 
styre (ordførerne i de 6 kommunene). 
 
Administrativ dimensjon 
Pr dato har man 22 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles 
tjenester), utenom regionrådet.  Det er utarbeidet en status for samarbeidet. RU setter fokus på at 
det fins mange typer interkommunale samarbeid og at det er ønskelig å bedre strukturene - rydde 
opp blant annet i måter å organisere disse på, og utarbeide metode for felles prosedyrer ved 
igangsetting og avvikling av tiltak. Viktige avklaringer vil være rådmennenes rolle inn i alle 
prosjektene; hvem bør sitte i styringsgrupper, hvordan flyter informasjonen, interessenter og 
legitimitet, forankring inn i kommuneorganisasjonene og kontrollfunksjon. 
 
Politisk dimensjon 
Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av 
administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte 
politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad – stå sterkere. Drøfting av 
arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan komme i 
posisjon /være i forkant i de politiske prosessene må tas. Videre bør man diskutere hvordan man 
forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet for 
arbeidet. 

 

2. Mål 
 
POLITISK:  Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – 

prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt K-styrenes 
«innflytelse» på dette. 

 
ADMINISTRATIVT:  Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere 
gode strukturer for gjennomføring. 

 
ORGANISATORISK:  En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk 

og administrativt. 
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3. Milepæler og framdrift 
 
Høsten 2016: Innsamling av informasjon/kartlegging 
 
1. kvartal 2017: Drøftinger i styret i regionrådet og rådmannsutvalget (flere møter) 
 
25. april 2017: Rådsforsamling (representantskap og styre) - Politisk verksted: Forankre mål og 

prosess i øverste organ i regionrådet.  
 
Juni-sept 2017: Utarbeide saksdokumenter med forslag til endra organisering av regionrådet 
 
5. september:  Vedtak i regionrådet 
 
Sept-nov: Vedtak i kommunestyrene 

 
 
  

19. mai 2017 

Berit Fjellberg 

Daglig leder 
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Prosjektskjønn Søknad

Søker
Org. nr 941812716
Navn Skjervøy Kommune
Adresse Postboks 145

9189 Skjervøy
Norge

Kontaktperson TOM EIRIK JENSEN (tom@ntroms.no)

Prosjekt
Prosjektnummer 19-17-0006
Prosjektnavn "Den digitale innbygger i Nord-Troms"
Søknadssum 4642500 kr
Fra dato 01.08.2017
Til dato 01.08.2020
Prioritet 1

Annen finansiering

Samarbeidspartnere
Nordreisa
Troms

Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 Storslett
Norge

Anne-Marie Gaino
anne.marie.gaino@nordreisa.kommune.no
77588003

Kvænangen
Troms

Kvænangen Kommune
Burfjord
9161 Burfjord
Norge

Frank Pedersen
frank.pedersen@kvanangen.kommune.no
40405601

Storfjord
Troms

Storfjord Kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren
Norge

Trond-Roger Larsen
trond-roger.larsen@storfjord.kommune.no
77212800

Kåfjord
Troms

Kåfjord Kommune
Sentraladministrasjon
Postboks 74
9148 Olderdalen
Norge

Einar Pedersen
einar.pedersen@kafjord.kommune.no
77719200

Utfordringene det skal taes tak i:
Utviklingen i samfunnet og på IKT siden går fort. Tiden har
kommet for omstilling i offentlig sektor. Kommunene har
ansvaret for grunnleggende velferdstjenester som
barnehage, skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester.
For å realisere regjeringens mål er det nødvendig å styrke
de kommunale tjenestene. En mer åpen kommune med
selvbetjening for innbyggere tvinger seg frem. Det kommer
hele tiden nye tjenester, og kommunene ønsker å bruke nye
smarte tjenester som kan gi effektivitet.

Styrke kommunen innen rollene:
•�Tjenesteprodusent
•�Samfunnsutvikler
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Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Målet med dette digitaliseringsprosjektet, er å innføre flere
digitale tjenester i søken på effektiviseringsgevinster.
Kommunene ønsker å strekke seg etter mål om en åpen
tilgjengelig kommune som skal gi innbyggere og samfunn
viktige tjenester 24/7. Kommunene ønsker å tilby
innbyggere og næringsliv moderne tjenester som krever
minimalt med ressurser. Kommunene skal ha en innlogging
til innbyggere fylt med brukerens informasjon fra interne
databaser. Innbyggeren skal kunne oppdatere egen
informasjon slik at data er korrekt. I tillegg skal innbyggere
kunne kommunisere i større grad gjennom SMS i forskjellige
tenkte situasjoner. Siste del av prosjektet skal berøre
automatiserte regelstyrte oppgaver som maskiner kan gjøre,
dette uten menneskelig innvirkning. Disse oppgaver kan
gjøres døgnet rundt.

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Hele kommunen
•�Administrasjon og styring

Virkemidler som skal benyttes:
•�Interkommunale samarbeid
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Styringssystemer
•�Kommunikasjon og innbyggerretting
•�IKT
•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
IKT skal brukes som verktøy, og de 12 IKT ansatte er en viktig del av dette samarbeidet. Innovasjon og
nytenking i avdelinger er viktig å få med pga. at det er de ansatte i avdelingene som vet hvilke
arbeidsoppgaver man bruker tid på. Når det gjelder interkommunalt samarbeid, har vi en tradisjon på
dette med informasjonsdeling, erfaringsutveksling og opplæring. Det er opprettet en rekke fagmiljøer
hvor ansatt tar kontakt med ansatt i annen kommune. Våre kommuner utnytter hverandres
styringssystemer på tvers av kommunene.
Vedlegg:

•�Digitaliseringsstrategi.pdf
•�Prosjekt.pdf
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 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Anette Moltu Thyrhaug 77 64 20 49 22.05.2017 2017/2843 - 12  730 
   Deres dato Deres ref. 
  07.04.2017 Hege Elisabeth Nicolaisen 
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Nordreisa kommune   

Postboks 174  

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 

 

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 906 600 kroner til spredning av velferdsteknologi 

innen trygghet og mestringsoppdraget over Kap. 0761 post 68 på statsbudsjettet for 2017. 
 

Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 906 600 kroner. Beløpet skal benyttes til det 

interkommunale tiltaket «Helseteknologi i Nord-Troms». Det må søkes på nytt for innvilgelse 

av tilskudd i 2018. Det er anledning til å be om overføring av midler til 2018. 

 

For 2017 er det bevilget 20 700 000 kroner til tilskuddsordningen, i tillegg er det omdisponert 

midler internt i Nasjonalt program for velferdsteknologi tilsvarende 2 500 000 til 

tilskuddsordningen for 2017.  Vi har mottatt 72 søknader, og av disse har 28 fått tildelt 

tilskudd. 

 

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i 

Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020. Hovedmålet 

for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i 

omsorgstjenestene innen 2020. Innstilling til tildeling er gjort i samarbeid mellom 

Helsedirektoratet v/Nasjonalt program for velferdsteknologi og Fylkesmannen. I vurderingen 

har vi blant annet lagt vekt på prosjekter som er klare for implementering og som er gode 

ambassadører for videre spredning av velferdsteknologi i fylket, regionen og landet. 

 

Vi har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor 

innvilges søknaden kun delvis. 

 

Oversikt over alle tilskuddsmottakere er vedlagt. 

 

 

VILKÅR FOR TILSKUDDET 

 

Mål, føringer og vilkår 

Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og 

implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging 

underveis i prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og individuelt tilpasset 
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prosessveiledning til tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser og 

opplæringstiltak. Det gis ikke tilskudd til anskaffelse av utstyr 

 

Tilskuddet skal brukes i samsvar med regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. 

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 

Helsedirektoratet. 

 

 

RAPPORTERINGSKRAV 

 

Rapportering månedlig 

Det skal rapporteres på prosjektets fremdrift, risiko og måloppnåelse en gang pr måned til 

fylkesmannen og til Nasjonalt program for velferdsteknologi. Et enkelt rapporteringsskjema 

er utarbeidet og vil bli presentert for tilskuddsmottakerne på første samling 6. og 7.juni. 

 

Rapporteringsfrist 2018 

Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, 

skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Det vises til fylkesmannens 

rapporteringsskjemaer.  

 

Rapportering på måloppnåelse 

Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. 

Dette gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 

 

Følges oppgitt fremdriftsplan i prosjektet? 

 

Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet og hvordan er status med tanke på samarbeid? 

 

Hva er status for implementering av velferdsteknologi i kommunene etter fastsatte måltall, 

hvilke tjenesteinnovasjoner som er gjennomført og hvilke endringer dette har resultert i? 

 

Hva er forventede og realiserte gevinster av prosjektet for kommunen (spart tid, unngåtte 

kostnader, økt kvalitet)? 

 

Hvordan er kommunens planer for skalering av løsningene og overgang til løpende driftsfase, 

herunder planer for investering og drift av løsninger? 

 

Hvordan er brukermedvirkning sikret i prosjektet? Angi på hvilken måte pasienter, brukere og 

pårørende er involvert?  

 

Hva er resultater for brukerne?   

 

Regnskapsrapportering 

Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en 

prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. 

 

Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal 

føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som 
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viser hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og 

trenger ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i 

standardvilkårene. 

 

 

Revisorkontroll 

Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 

kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar 

med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av 

enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en 

regnskapsoppstilling”. Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før 

revisorkontroll. 

 

Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 100 000 kroner, mens forbruket er lavere enn 100 

000 kroner, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 

 

Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: 

 tilskuddsbeløp mindre enn 100 000 kroner 

 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 

regnskapsrevisjon 

 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

totalregnskap 

 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas 

revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret 

 

 

KLAGERETT 

Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 

 

 

AKSEPT AV VILKÅR 

Tilskuddet utbetales når Fylkesmannen har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet 

må returneres umiddelbart etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd kan trekkes tilbake etter 

en purring. 

 

All korrespondanse skal sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø og 

merkes med vår referanse 17/2843-12. 

 

 

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! 
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Med hilsen 

 

Cathrine Ditlefsen e.f. 

kst. fylkeslege 

 

 Anette M. Thyrhaug 

fagansvarlig 

 

 

Vedlegg:  

Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet 

Aksept av vilkår 

Oversikt over tilskuddsmottakere 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

    

 

 

 

         

 

 

PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



PS 53/17



 

 

Nedre Slottsgate 25  |  0157 OSLO 
Tlf: 23310980  |  post@norskfriluftsliv.no 
www.norskfriluftsliv.no 
Org.nr. 971 262 834 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,  

Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,  

Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening 

 
Oslo, 2. juni 2017 

 

Til kommunen ved 

- ordfører 

- rådmann 

- ansvarlig for natur og friluftsliv 

 

Vannscooter – hva nå? 

Regjeringen offentliggjorde 18. mai at vannscootere likestilles med fritidsbåt. Vannscootere vil 

heretter kunne brukes på lik linje med fritidsbåter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at 

vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan nå fastsette lokale forskrifter om bruk av 

vannscooter.  

 

I stortingsmeldingen om friluftsliv er regjeringen tydelig på at bruk av vannscooter kan medføre 

ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert 

ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. 

Nå er det opp til kommunene å ivareta disse brukerne. 

 

Ett av europas mest liberale lovverk for vannscooter: 

Norsk Friluftsliv har undersøkt regelverket for vannscooter i en del europeiske land, og resultatene av 

denne undersøkelsen  viser at Norge har fått et av Europas mest liberale regelverk. 

 

I Italia og Tyskland er det en forbudssone på 500 meter fra land der det er strand eller badende. I 

Frankrike og Danmark gjelder forbudet 300 meter ut fra land. I Spania, Italia, Portugal, Frankrike og 

Tyskland har man bare lov til å kjøre vannscooter i dagslys, når det er fint vær og god sikt. En rekke av 

landene stiller også krav til registreringsskilt, egne førerkort og 18-årsgrense. I Norge er det nå ingen 

slike begrensninger eller krav. 

 

Hva bør kommunene gjøre: 

Med opphevelsen av vannscooterforskriften påhviler det kommunene et stort ansvar for å bevare 

vann, vassdrag og sjø som den viktige rekreasjonsarena den er i dag. Det blir viktig at kommunene nå 

hindrer at sjøens myke trafikanter fortrenges, og at rerekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, 
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turister og alle de som oppholder seg ved kysten vår, på innsjøer og ved vassdrag, ikke reduseres. 

Kommunene har også et stort ansvar for å ivareta sårbar natur, fugle- og dyreliv. 

 

Norsk Friluftsliv mener kommunen bør gjennomgå bruken av kommunens sjøområder, ta nødvendige 

hensyn til natur og friluftsliv, og utarbeide lokale forskrifter som regulerer bruken av vannscooter.  

 

Norsk Friluftsliv anbefaler at kommunen går gjennom alle mulighetene for å se hvilke kombinasjoner 

som best ivaretar natur- og friluftsinteressene i sin kommune. 

 

Dette er regelverket kommunen kan benytte i arbeidet med egne forskrifter: 

 

1. Kommunen har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av 

vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt. Kommunen kan forby 

vannscooter på hele elle deler av arealet og/eller sette fartsbegresninger på hele eller deler 

av arealet. 

 

2. Kommunen har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med 

fartsgrenser. Fartsgrensen i den lokale forskriften vil gjelde alle type fritidsfartøyer og kan 

ikke gjelde spesefikt for vannscooter. 

 

Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til 

badende. Fartsforskriften er hjemlet etter Småbåtloven. 

 

3. Kommunen har hjemmel i havne- og farvannsloven mulighet til å begrense bruk av fartøy på 

sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk. 

 

Dette kan gjøres med en ordensforskrift som blant annet kan regulere bruk av vannscooter 

på hele eller deler av kommunes sjøområde for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvaltig 

forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Reguleringene kan gjelder både fart og forbud.  

 

Det er utarbeidet en forskriftsmal som kommunen må bruke: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-02-1040?q=ordensforskrift 
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I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse 

reguleringene blir videreført. 

 

Veileder: 

Samferdselsdepartementet arbeider med en veileder for kommunene som vil utarebeide egne 

forskrifter, denne vil være klar i løpet av juni, men det er loveverket som omtales i dette brevet som 

vil kunne regulere vannscootertrafikken. Vi anbefaler derfor kommunene å starte arbeidet nå. 

 

Veiledning: 

• Kystverket skal veilede ifht lovverket som gjelder vannscooter: Telefon 07847 (sentralbord) 

 

• Samferdselsdepartementet har ansvar for Småbåtloven, Havne- og farvannsloven og den 

sentrale fartsforskriften. Saksbehandler i Samferdsels dep. med ansvar for vannscooter,  

Bente L. Michalsen tlf. 454 21 321 

 

• Klima- og miljødepartementet har ansvaret for motorferdselloven. Tlf. 22249090. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

     

Hans Erik Lerkelund       Siri Meland 
Fagsjef naturforvaltning     Fagsjef samfunnskontakt 
 

 

 

Kopi: 

• Samferdselsdepartemetnet 

• Klima- og miljødepartemetnet 

• Fylkesmenn 

• Fylkeskommuner 

• Miljødirektoratet 

• Forum for natur og friluftsliv 
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