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Kommunestyret 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 
1 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 

2 Kommunale avgifter og gebyrer 
2018 
3 Rådmannens budsjettversjon 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2018 og 
økonomiplan for 2018- 2021: 

1. Drift
1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. 

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar 1. Kvartal
April 2. Kvartal
August 3. Kvartal
Oktober 4. Kvartal

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
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1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2018. 
 
 
2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 
 
2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan. 
 
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 
 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 
eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 
 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 
 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 
 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
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1. Innledning/sammendrag 
 

De siste års erfaring med budsjettarbeid viser at det blir stadig mer utfordrende å finne 

balansen mellom inntekter og utgifter. Årets statsbudsjett ga ingen store overraskelser. Mens 

Skjervøy i fjor fikk ei rammeoverføring på -2,9%, var årets ramme på 2 %, dvs ei 

underdekning på 0,6 % i forhold til en kommunal deflator på 2,6 %.  

 

Den viktigste forutsetninga for budsjettforslaget er årets rammeoverføring, som ser slik ut: 

 
Kilde: www.kommunedata.no 

 

Som det går fram av oversikten, er dette et anslag over frie inntekter. Skatteinntekter og 

rammetilskudd sees i forhold til hverandre, slik at svikt i skatteinntekter kompenseres til en 

viss grad i ramma. Motsatt vil økte skatteinntekter gi reduksjon i rammetilskudd (forenkla 

forklart). Det er ikke bare kommunens skatteinngang som har betydning for utregninga, men 

hele nasjonens skatteinngang 

 

De største inntektspostene i ramma:  

Innbyggertilskudd     kr  23 726 pr innbygger. 

Utgiftsutjevning (mer om dette senere) kr    6 281 pr innbygger 

Distriktstilskudd består av to faktorer: 

Distriktstilskudd    kr   3 864 pr innbygger 

Småkommunetilskudd (> 3200 innb.) kr 12 005 000 
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Innbyggertallet i Skjervøy er rimelig stabilt, men kan variere litt fra år til år. Tar en 

utgangspunkt i en variasjon på +/- 20 personer, vil det anslagsvis gi slikt utfall (med årets 

satser):1 

Innbyggertilskudd:  20 X 23726 474 520 

Utgiftsutjevning: 20 X 6281 125 620 

Distriktstilskudd: 20 X 3864  77 280 

Totalt:     677 420 

 

Svingninger i innbyggertall har altså en viss betydning for rammeoverføringene. Det som 

også er viktig er den såkalte behovsindeksen. Behovsindeksen for kommunene er en 

matematisk størrelse som skal si noe om hvor dyrt/billig en kommune kan drifte tjenestene i 

forhold til landsgjennomsnittet. Et viktig poeng er at årsakene til driftsnivået ligger utenfor 

det en kan påvirke, for eksempel geografi og demografi. En kommune med spredt bosetting, 

har høgere driftsutgifter enn en kommune der det er korte avstander. På samme måte vil en 

kommune med relativt mange ressurskrevende brukere måtte bruke større andel av budsjettet 

til dette formålet enn en kommune med få ressurskrevende brukere. Hensikten med systemet 

er at kommunene skal gis mulighet til å tilby likeverdige tjenester. 

 

Her er alle kriteriene og utregninga for Skjervøy kommune: 

 
Kilde: www.kommunedata.no 

                                                 
1 Hvilke innbyggere (ift alder, behov m fl) kan påvirke behovsindeksen, men vil ikke gjøre store utslag i 

beregninga. 
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Alle tall i rødt indikerer at vi drifter billigere enn landsgjennomsnittet, mens alle kriterier i 

grønt viser at vi har høgere driftsutgifter enn landsgjennomsnittet. Enkeltkriteriet som har 

størst økonomisk betydning er «gradert basiskriterium». Dette kriteriet kom inn i forbindelse 

med kommunereformen, og skal si noe om en kommune er frivillig eller ufrivillig liten. Det er 

avstand for å nå 5000 innbyggere som er målestokken. Om avstanden er over 25,4 km, slik 

som for Skjervøy, får en fullt ut kompensert for smådriftsulemper. 

 

Den samla behovsindeksen for Skjervøy er 1,1252, mens landsgjennomsnittet er 1,0. Å drifte 

en kommune etter landsgjennomsnittet koster ca 50 000 pr innbygger. Hos oss: 50 000 X 

1,1252= ca 56 000. Når en multipliserer dette med antallet innbyggere, utgjør denne posten 

vel 18 millioner (i tabell under «utgiftsutjevning»).  

 

Sammenligner en behovsindeksen i Skjervøy med våre nabokommuners, ser en at Skjervøy 

har den desidert laveste indeksen:  

Kommune Behovsindeks (total) Utgiftsutjevning 

Kvænangen 1,4324 26 809 000 

Nordreisa 1,1334 32 983 000 

Skjervøy 1,1252 18 153 000 

Kåfjord 1,2139 22 918 000 

Storfjord 1,2557 23 949 000 

Lyngen 1,2820 40 618 000 

 

Tabellen ovenfor viser at det forutsettes at Skjervøy kommune kan drifte mye mer effektivt 

enn nabokommunene våre, og hovedforklaringa ligger i en sentralisert struktur – flesteparten 

av innbyggerne i Skjervøy bor på tettstedet. Den store utfordringa framover blir derfor å 

realisere effektiviseringa godt nok.  

 

I administrasjonens budsjett foreligger det ingen forslag om strukturelle endringer, men på 

sikt forventes det en økonomisk gevinst ved å omorganisere helse- og omsorgsetaten. Også 

endring av turnussystem kan gi en effekt, men begge deler er såpass usikre at det ikke er 

tallfesta i budsjettforslaget. Omorganisering og endra turnus har først og fremst som mål å få 

ned utgiftene til variabel lønn, slik at merforbruket i etaten går ned. Dette er to tiltak i 

anbefalinga fra Bedriftskompetanse, som har analysert drifta i kommunen (fra 2011 til 2016). 

 

Selv om Skjervøy er en sentralisert kommune, har vi små driftsenheter innen barnehage, SFO 

og skole i Arnøyhamn og i Årviksand. Det er tidligere gjort politiske vedtak om at denne 

todelte strukturen skal opprettholdes, men med strammere økonomi og et marginalt barnetall 

vil ei vurdering av dette tilbudet måtte tas opp igjen. Administrasjonen har i forslaget valgt å 

følge tidligere politiske vedtak.  

 

Kostnadene ved å drifte barnehage, SFO og barnehage i Arnøyhamn og Årviksand: 

 Arnøyhamn Årviksand 

Drift, teknisk (forsikring, strøm mfl) 985000 50000 

Inntektstap, ramme  
1629800* 

 

Drift, skole (ekskl spes.ped) 1600000  
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Spes.ped  500000 

Drift, barnehage 500000 950000 

Drift, teknisk (forsikring, strøm mfl)  156000 

Drift SFO 282000 110000 

Totalt drift 3367000 3395800 

*Korreksjonsordning for elever i private skoler. Kommunen trekkes for kr 784 000 i ramma for 

grunnskoleutgifter en ikke har. Summen av trekk omfordeles til kommuner med få/uten elever i 

privatskoler, for Skjervøy utgjør dette kr 845800. 

 

Når det gjelder andre mulige effektiviseringstiltak, forventes den nye, store barnehagen på 

Prestegårdsjorda å gi stordriftsfordeler i tillegg til besparelse innen teknisk drift ved at to 

midlertidige barnehager slås sammen i et nytt, moderne bygg. Barnehagedrift har derimot vist 

seg vanskelig å beregne for flere år framover, da barnetallet svinger mye. I 2016 lå antallet 

fødsler på ca 40, i 2017 forventes det å bli ca 20. Denne svingninga utgjør vel 2 avdelinger 

med ei grunnbemanning på ca 7 stillinger. Hvor mange som benytter muligheten for 

kontantstøtte er også varierende.   

 

For å komme i havn med årets budsjett er følgende strategier valgt: 

a) De fleste behov som er meldt inn, er lagt inn som tiltak, men tatt ut igjen. Dette gjelder 

både behov for stillingsøking, investeringer og mindre driftsmessige tiltak. 

b) Kutt i driftsbudsjettet på noen ansvarsområder innenfor sentraladministrasjonen og 

kultur og undervisning 

c) Netto stillingsreduksjon i perioden på ca 6,5 stillinger (stillinger med permanent 

reduksjon) 

d) Prisøkning på tjenester og økte egenandeler 

 

Kutt i driftsbudsjettet er et tiltak som sitter «langt inne», da virksomhetenes driftsbudsjett ikke 

har væt justert for prisstigning på mange år. I tillegg opplever mange virksomheter at 

programvarelisenser tar en stadig større andel av driftsbudsjettet. På sikt er dette heller ikke en 

bærekraftig strategi. Det er bare reduksjon i antall stillinger som monner. Når budsjettet for 

2019-22 utarbeides, vil det bli en tøffere jobb. Til da vil mulige effekter av omorganisering 

innen helse og omsorg avtegne seg – det samme gjelder arbeidet med å få ned sykefraværet 

og innarbeide retningslinjer for vikarbruk, slik at variabel lønn reduseres. 

 

I forbindelse med kommunereformen ble det mye fokus på oppgaveforflytning – fra stat 

og/eller fylke til kommune. Bortsett fra kommunale vigsler, som det ikke er beregna 

merkostnader ved, er det ikke lagt inn økte kostnader til eventuelle nye oppgaver. Det ligger 

an til at kommunene får flere oppgaver innenfor landbruk, og utredninger ift motorferdsel i 

utmark (skuter)og på hav (vannskuter) vil kreve tidsressurser, men det er ikke funnet rom for 

dette i budsjettforslaget. Innenfor barnevern forventes endringer, bl a er det nå krav om 

barnevernsvakt. Det er tatt høyde for årlige kostnader til det på ca 250 000, men det 

forutsetter et interkommunalt samarbeid. Om Skjervøy kommune skal ha egen vakt, vil 

kostnadene bli langt høgere. 
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Når det gjelder investeringer, er bygging av barnehage på Prestegårdsjorda den største 

enkeltposten med ei ramme på 32 mill. (4 mill er avsatt i 2017).  Det er planlagt byggestart i 

januar 2018. Nøyaktig prislapp er ennå ikke klar, da anbudet nå ligger ute.  

 

Det er også lagt inn flere tiltak som forutsetter tilskudd/investeringer utenfra: bygging av kai 

på Kollagerneset med kommunal andel på 6,15 mill(+tilskudd fra Troms Fylkeskommune), 

flytebrygge i indre havn på 2 mill (+ tilskudd fra Kystverket) og 2 mill til skredforebygging i 

Arnøyhamn (forutsatt at NVE dekker resten – 80%). Dette er investeringskostnader som det 

hefter en viss usikkerhet rundt.  

 

Innenfor helse og omsorg ble det i fjor tatt ei beslutning mht å ikke bygge flere 

institusjonsplasser. Siden behovet for helsetjenester vil øke med ei aldrende befolkning, er det 

på investeringssida lagt inn en utvidelse av kjøkkenet med 8 mill. for å kunne øke kapasiteten. 

Tanken er at flere blir boende hjemme, men vil ha behov for å få levert mat. (Det er for øvrig 

også lagt inn midler på drift til velferdsteknologi på kr 250 000 hvert år – et tiltak som også 

skal bidra til å dempe behovet for institusjonsplasser.) 

 

Teknisk etat står overfor et større renoveringsprosjekt innen vann- og avløpsnettet. I 

kommende 4-års-periode skal det investeres for til sammen 32 mill. På grunn av alder og 

klimaendringer er det på høy tid at rør skiftes ut, og at kapasiteten for å ta unna vann øker. 

Med VA-ingeniør på plass tas det sikte på oppstart våren 2018. Investeringskostnadene vil bli 

kompensert med høgere avgifter for innbyggerne. I tillegg må huseiere påregne kostnader for 

å skifte ut gamle ledninger som skal koples på det nyrenoverte kommunale anlegget. 

  

Slik det har vært nevnt i tidligere budsjett, er situasjonen fortsatt slik at det er få reserver, og 

budsjettforslaget som nå foreligger, tærer på oppsparte midler (jfr tabell under). Én av de 

største utfordringene er å få rammene til helse og omsorgsetaten til å holde, slik at ikke 

allerede reduserte buffere forsvinner på et par år.  En generell stram budsjettdisiplin og et 

innarbeidet system for rapporteringer må videreføres.  

 

Avslutningsvis presenteres noen tall, som til sammen gir et bilde av noen vesentlige sider ved 

økonomien i Skjervøy kommune om rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan vedtas: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Netto 

driftsresultat -7 248 536 

 

5 093 174 

 

1 306 029 

 

2 546 301 

 

1 148 571 

 

3 645 518 

Lånegjeld 277,3 

 

284 

 

327 

 

334 

 

326 

 

317 

Renter 7,6 

 

7,5 

 

6,4 

 

7,5 

 

7,7 

 

7,7 

Avdrag 8,7 

 

13 

 

13 

 

15 

 

16 

 

17 

Sum renter og 

avdrag 16,3 20,5 19,4 22,5 23,7 24,7 

Bruk av 

disp.fond  

 

 

-3 926 174 

  

 

-86 077 

  

Bruk av 

premieavviksfond -837 305 -1 142 000 -1 367 000 -2 678 000 -3 928 900 -5 813 500 

Avsetning 

disp.fond 5 993 015 2 480 651 38 731 0 2 557 750 1 694 741 

Tall for 2016 er regnskapstall og for 2017 er tallene ihht siste økonomirapportering. 
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De to mest usikre parameterne her er rente og bruk av premieavviksfondet. Rentenivået har 

lenge vært stabilt, men vil det gjelde også for neste 4-års-periode?  Mht premieavviksfondet er 

erfaringa at det kan være store differanser mellom prognoser og reelt premieavvik.  

 

Som det framgår av tabellen øker lånegjelda med 33 millioner i perioden! Forutsatt dagens 

rentenivå, vil renter og avdrag øke med 2 mill fra 2017-nivå. Dette fordi det i forslag til ny 

kommunelov fra 2020 skal brukes en såkalt forenkla modell for å fastsette nivået på avdrag. 

(Vi har i 2017 begynt ei opptrapping, men fant ikke økonomisk rom for dette i 2018.) Ei 

tøffere nedbetalingsordning kombinert med en stadig høgere lånegjeld vil utfordre 

driftsbudsjettet ytterligere. Investeringstakten må ned! 

 

De tre siste kolonnene viser hvordan vi bruker av reservene i perioden: I 2016 økte reservene 

med i overkant av 5 mill (5 993 015 – 837 305). I perioden 2017 til 2021 bruker vi av 

reservene med hhv: 2,6 mill, 1,3 mill, 2,7 mill, 1,4 mill og 4,1 mill – til sammen 12,1 mill. 

Det betyr at disposisjonsfondet, som ved utgangen av 2016 var på 20 mill., skrumper 

betraktelig inn i perioden. En ser også at vi styrer mot negative driftsresultat i perioden. 

 

Det er all grunn til å skru på varsellamper når det gjelder den økonomiske utviklinga 

framover. Vi kan ikke forvente radikale endringer i folketall eller rammeoverføringer 

framover. Derimot kan vi forvente at det på noen tjenesteområder stilles strengere krav, som 

gjerne medfører ekstra kostnader, og vi må forvente et større behov for helsetjenester. Det er 

også et vedlikeholdsetterslep på kommunale utleieboliger, jfr forvaltningsrapport som 

forelegges kommunestyret i desember.  

 

Budsjettet har også noen usikkerhetsmoment som kan slå negativt ut: det er ikke lagt inn økt 

egenandel på fortsatt sykestuedrift – dagens ramme videreføres. IMDI har signalisert at det er 

redusert behov for å ta imot flyktninger. Det er beregna mottak av 10 flyktninger pr år. Stopp i 

mottaket vil få en budsjettmessig negativ konsekvens. Når det gjelder eiendomsskatt på verker 

og bruk er det foreslått endringer fra 2019. En eventuell negativ økonomisk konsekvens av 

denne endringa er heller ikke lagt inn.  

 

Usikkerhetsmoment i økonomisk positiv retning er mangelvare. Ei avgift knytta opp mot 

havbruk, slik det har vært foreslått lenge, vil kunne gi kommunen en inntekt, men foreløpig er 

det ikke kommet avklaring.  

 

Rådmannen vil likevel framheve at til tross for økonomiske trange rammer leverer Skjervøy 

kommune tjenester på et høgt nivå. Men vi må ta høyde for at nivået på noen tjenester må tas 

ned.  Det kan gjøres ved at vi endrer måten vi utfører tjenester på eller måten vi organiserer 

tjenestene på. I 2018 vil det gjennomføres noen omstillinger innen helse- og omsorg som har 

som mål å få bedre sammenheng mellom virksomheter, større brukerfokus og bedre kontroll 

på økonomi. Endringer gjennom digitalisering av tjenester er også på trappene. Skjervøy skal, 

sammen med de andre Nord-Troms-kommunene, i gang med et større digitaliseringsarbeid. 

Det skal gjøre kommunale tjenester mer tilgjengelig for innbyggerne, og det skal frigjøre tid. 

Det siste trenges, for endringstakten øker samtidig som rammene bli strammere. 
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2. Kommunens rammebetingelser 

a) Befolkningsutvikling  

2.a.1. Utvikling i befolkningen siste 8 år 

 

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene med fordeling på de 

aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med 

tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og 

eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt 

endringen fra 2010 som er første år i tabellen 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-5 år 158 167 165 160 162 165 185 191

6-15 år 427 391 380 366 355 324 316 312

16-66 år 1875 1889 1870 1892 1855 1870 1872 1844

67-79 år 300 310 338 360 380 399 409 425

80-89 år 100 109 104 102 99 108 113 111

over 90 år 21 19 23 25 30 29 25 29
Sum folketall 2 881 2 885 2 880 2 905 2 881 2 895 2 920 2 912

Samlet befolkning:

Årlig %-vis endring 0,1 % -0,2 % 0,9 % -0,8 % 0,5 % 0,9 % -0,3 %

Endring fra 2010 0,1 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,5 % 1,4 % 1,1 %

Barn og unge (0-15 år) 585 558 545 526 517 489 501 503
Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1 875 1 889 1 870 1 892 1 855 1 870 1 872 1 844
Eldre (67 år og over) 421 438 465 487 509 536 547 565

%-vis endring fra året før:

Barn og unge (0-15 år) -4,62 % -2,33 % -3,49 % -1,71 % -5,42 % 2,45 % 0,40 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 0,75 % -1,01 % 1,18 % -1,96 % 0,81 % 0,11 % -1,50 %

Eldre (67 år og over) 4,04 % 6,16 % 4,73 % 4,52 % 5,30 % 2,05 % 3,29 %

%-vis endring fra 2010:

Barn og unge (0-15 år) -4,62 % -6,84 % -10,09 % -11,62 % -16,41 % -14,36 % -14,02 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 0,75 % -0,27 % 0,91 % -1,07 % -0,27 % -0,16 % -1,65 %

Eldre (67 år og over) 4,04 % 10,45 % 15,68 % 20,90 % 27,32 % 29,93 % 34,20 %

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen er det fremdeles kun gruppen over 

67 år som har en økning i perioden.  
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2.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden 

 

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og 

total folkemengde. Utgangsår er 2017. 

 
2017 2018 2019 2020 2021

0-1 år 61 64 66 68 70

2-5 år 114 119 123 125 128

6-15 år 322 314 316 315 317

16-22 år 309 293 274 256 246

23-66 år 1564 1600 1629 1645 1654

67-79 år 426 431 423 437 438

80-89 år 113 114 121 124 132

90 år og eldre 27 27 26 25 25
Sum folketall 2936 2962 2978 2995 3010

Samlet befolkning:

Årlig %-vis endring 0,89 % 0,54 % 0,57 % 0,50 %

Endring fra utgangsåret 0,89 % 1,43 % 2,01 % 2,52 %

Barn og unge (0-15 år) 497 497 505 508 515
Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1873 1893 1903 1901 1900
Eldre (67 år og over) 2015 572 570 586 595

%-vis endring fra året før:

Barn og unge (0-15 år) 0,00 % 1,61 % 0,59 % 1,38 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1,07 % 0,53 % -0,11 % -0,05 %

Eldre (67 år og over) -71,61 % -0,35 % 2,81 % 1,54 %

%-vis endring fra utgangsåret:

Barn og unge (0-15 år) 0,00 % 1,61 % 2,21 % 3,62 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1,07 % 1,60 % 1,49 % 1,44 %

Eldre (67 år og over) -71,61 % -71,71 % -70,92 % -70,47 %  
 

b) Frie inntekter 

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, 

momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er 

hovedfinansieringskilden for driftsrammene.  

2.b.1. Skatt og rammetilskudd 

Forslaget til statsbudsjett for 2018 legger opp til en realvekst i kommunenes frie 

inntekter – skatt og rammetilskudd -  på 4,6 mrd. Anslått pris- og kostnadsvekst 

(kommunal deflator) er på 2,3 prosent.  

 

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en realnedgang 

med 0,6%. Dette gjør oss til den 7 beste i Troms fylke. Vi ligger altså tålig bra an før 

vi legger inn nødvendige midler for å videreføre dagens drift. Det blir derimot heller 

ikke denne gangen rom for å kompensere for prisstigning på varer og tjenester.  

 

Rådmannens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett.  
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Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2017 og i økonomiplanperioden 

framkommer i tabellen nedenfor.  
1000 kr 2017 2018 2019 2020 2021

Innbyggertilskudd 67 980      68 568      68 702      68 782      68 882      

Utgiftsutjevning 16 333      17 369      17 386      17 396      17 408      

INGAR (294)          (207)         -           -           -           

Saker med særskilt fordeling 392           787           787           787           395           

Nord-Norge tilskudd 11 283      11 252      11 198      11 198      11 198      

Småkommunetilskudd 12 005      12 005      12 005      12 005      12 005      

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 967        1 763        -           -           -           

Skjønn tap nytt inntektssystem

Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget (224)          

RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 158           

Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning 109 666    111 538    110 078    110 168    109 888    

Netto inntektsutjevning 19 672      19 906      19 906      19 906      19 906      

Sum rammetilskudd 129 338    131 443    129 983    130 074    129 794    

Skatt på inntekt 64 690      64 371      63 371      61 371      61 371      

Sum frie inntekter 194 029    195 814    193 354    191 444    191 164     

2.b.2. Eiendomsskatt 

 

Eiendomsskatt har siden 2007 vært innkrevd i hele kommunen og videreføres med en 

skattesats på 7 promille for alle eiendomstyper i hele perioden. Eiendomskattetaksten 

står i 10 år, og det må i løpet av det tiende året tas ny takst, eventuelt kontorjustering. 

Skjervøy kommune valgte å kontorjustere grunnlaget med 10 %, gjeldende fra 2017. I 

rådmannens forslag ligger det inne å kontorjustere grunnlaget med 10 % også for 

2018. 

 

2.b.3. Momskompensasjon 

 

Skjervøy kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester. 

 

2.b.4. Rentekompensasjon for investeringer 

 

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av 

kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for 

antatte renteutgifter. Ordningen administreres av Husbanken og det er gitt egne 

regler for den enkelte ordning. Felles er at det er en rentesats tilnærmet lik 

husbankrenten som benyttes. I økonomiplanen er denne lagt på 2 % basert på 

samme prognose vi bruker på lån vi har i Husbanken. Nedenfor gis en oversikt 

over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får mellom 1,2 

og1,5 mill hvert år i planperioden. 

 

Skole  

Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av 

skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og 

oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029.  

 

Eldreomsorg 
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Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 

omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt 

knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Ordningen varer til 2029. 

 

Psykiatri 

I forbindelse med etablering av psykiatriboliger i 2001 ble det etter samme mal 

som for helsesenteret gitt 1,2 mill i direkte tilskudd og 4 mill i rentegrunnlag for 7 

omsorgsboliger. Ordningen varer til 2030. 

 

Kirker 

I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gis rentekompensasjon for 

vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027. 

 

 

c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene 

 

Lønns- og prisvekst 

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) 

fra 2017 – 2018 til 2,3 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke 

rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.  

   

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt 

premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende 

beregningsstaser for 2018 (2017-sats i parentes):  

 KLP 16 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (19,68) 

 KLP 16 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (19,25) 

 SPK 12 % av brutto lønnsutgift (10,25) 

 

Vi forventer et premieavvik på 2 millioner i 2017. Dette skal amortiseres over 7 år. Det vil 

si at det i regnskapet skal kostnadsføres 1/7 av dette hvert år i syv år. Prognosene til KLP 

tilsier at vi vil få høye positive premieavvik også i årene som kommer. Det betyr igjen at 

vi får høyere og høyere kostnadsføring fremover. Alt over kroner 1.348.000,- som var 

total amortisering da premieavviksfondet ble opprettet, har vi lagt opp til må dekkes av 

premieavviksfondet.  
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3. KOSTRA – noen utvalgte tall 
I tabellen nedenfor er det plukka ut noen indikatorer fra Kostra. Tallene er fordelt i forhold til 

etater. Databasen har svært mange indikatorer, så her er det gjort et skjønnsmessig utvalg med 

flest indikatorer fra de to store etatene.  

Utvalgte nøkkeltall for kultur-
og undervisningsetaten   

 
  2016 

  2010 2014 2016 Gr. 3 Troms Landet 

Netto driftsutg. grunnskolen % av total 29,9 22 19,8 23,4 22,9 23,0 

Netto driftsutg.pr elev, 6-15 år 89696 130306 103324 105998 90006 83473 

Andel spes.underv av tot.ant. læretimer 24,8 21,2 19,9 19,4 21,4 17,4 

Andel elever med spes.und. 20,3 10,8 17,0 9,7 9,0 7,8 

 1.-4.klasse    9,7 6,5  5,4  5,1  

5.-7. klasse   28,7 11,8 11,2 10,1 

8.-10. klasse   13,4 11,7 11,6 10,1 

Netto driftsutg. barnehager % av total   10,4 11,8 11,1 13,2 14,7 

Netto driftsutg. barnehager pr barn 1-5år   146117 158517 142706 144270 139403 

            

 Netto driftsutg.kultur i % av total    3,1 3,2 4,2 3,6 3,9 

Utvalgte nøkkeltall for helse- 
og omsorgsetaten      2016 

Netto driftsutg.pleie og omsorg, %av total 37,3 34,7 35,5 33,0 33,2 30,1 

Netto driftsutg.pr innb.over 80 år 446312 485277 516079 403343 484417 394803 

Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon  3213 3358 3431 3384 3251 

Andel plasser i skjerma enhet (demens)   27,3 27,9 25,6 27,1 
Ant. mottakere av hjemmetj. pr 1000 
innb.:        

under 67 år   28 29 25 20 20 

67-79 år   160 148 92 74 67 

80 +   453 500 394 356 320 

             

Netto driftsutg sosialtjenesten i % av total   1,4 2,5 
 

2,7 3,1 4,3 

Netto driftsutg barnevern pr innbygger   3253 3255 2320 2110 1920 

Andel barn med tiltak pr innb 0-22 år   6,1 7,4  4,2 3,8 

             

Administrasjon og styring            

Netto driftsutg. adm og styring i % av total   12,5 11,7 11,2 8,3 7,3 

Netto driftsutg adm og styring pr innb   66232 69839 67187 59275 55624 

             

Eiendom og forvaltning            

Samla areal på formålsbygg, m2 pr innnb   7,4 10,7 7,5 5,6 4,0 

Utg til vedlikehold pr m2 (komm.eiendom)   88 66 112 83 98 

Kirke       

Netto driftsutg i % av total  1,4 1,3 1,4 1,0 1,1 

Netto driftsutg pr innb  891 893 934 572 563 

Ant. sysselsatte pr 1000  2,1 3,4 1,9 1,3 1,1 
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Hvilken informasjon kan man trekke ut av tallene? 

 Kultur- og undervisningsetaten driver svært effektivt. Til tross for at vi har små 

enheter på Arnøya, er nivået under landsgjennomsnittet. Også kostnad pr elev er gått 

ned. Når det gjelder spesialundervisning, er nivået på antall timer i forhold til totalen 

ikke langt unna landssnittet, men antallet elever som får tildelt timer er svært høgt. Det 

er nærliggende å spørre seg om skillet mellom tilpassa undervisning og 

spesialundervisning er skarpt nok. Størstedelen av timene gis på mellomtrinnet. Settes 

tiltak for seint i gang? 

 Skjervøy bruker mindre del av totalbudsjettet på barnehager sett i forhold til landet og 

Troms, men antallet barn hos oss er såpass lavt at det gir en høgere «stykkpris». 

Driftsutg. pr barn forventes å gå ned når barnehagen på Prestegårdsjorda er i drift. 

Utviklinga i barnetallet på Arnøya setter også premisser for hvordan barnehagetilbudet 

der skal gis i framtida.  

 Vi bruker mindre del av totalt driftsbudsjett på kultur enn sammenlignbare kommuner, 

fylket og landet. 

 Andelen driftsutgifter til pleie og omsorg har økt fra 2014 og er noe høgere enn fylket 

og landet. Når det gjelder drift av institusjonene, er forskjellene små. Siden det har 

vært en del fokus på antall plasser i avd. for demens, er tall for dette tatt med. Her er 

Skjervøy på linje med landssnittet og snitter for kostragruppe 3. 

 Skjervøy kommune har lenge hatt fokus på at framtidas eldreomsorg i stor grad må gis 

som hjemmetjeneste i stedet for institusjon. Det kan se ut som vi har en veldig lav 

terskel for å gi hjemmetjenester. Hos oss for dobbelt så stor andel eldre i alderen 67-79 

år hjemmetjenester sammenligna med Troms-nivået. Forskjellen i alle aldersgrupper 

er så stor at det må justeres ned. Med framtidas store pensjonistgrupper er det ikke 

bærekraftig å gi et så bredt tilbud. Det er nå vedtatt kriterier for tildeling av 

helsetjenester, og det må forventes at terskelen for når man får innvilga tjenester og på 

hvilke nivå tjenesten gis, må justeres.  

 Vi har lavere andel driftsutgifter innen sosialtjenesten – i forhold til nasjonalt nivå er 

forskjellen betydelig. 

 Vi ser at driftsutgifter til barnevern er merkbart høgere I Skjervøy, noe som henger 

sammen med antall barn med tiltak. 

 Driftsutgifter til administrasjon og styring er litt over nivået som for andre gruppe 3-

kommuner, og markant høgere enn fylket og ladet. Det er et forventa bilde, da 

administrativ oppgavemengde ikke står i proporsjonalt forhold til innbyggertall.  

 Innenfor eiendom og forvaltning viser tallene at vi ligger noe over Troms-nivået i 

forhold til m2 pr innbygger. Vedlikeholdsutgiftene ser svært lave ut, så her er 

spørsmålet om det er feilrapportering. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep, men at 

differansen til gruppe 3-kommunene skulle være så stor, er vel heller tvilsom. 

 Bemanning innenfor kirke er markant høgere i Skjervøy – og har økt siden 2014. 
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4. Kommunestyrets vedtak og kulepunkter 
Ikke vedtatt av kommunestyret enda. 

 

5. Bemanningsendring 2018-2021 

        

Sentraladministrasjon       

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

20%, fl.tjen.         
20%, 
fl.tjen. 40% fl.tjen 

40%, 
fl.tjen. 

        

Kultur og undervisningsetaten      

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

        
100% 
merkantil 

100% 
merkantil 

100% 
merkantil 

100% 
merkantil 

50 % 
saksbeh. 
kultur 

50 % 
saksbeh. 
kultur 

50 % 
saksbeh.   
kultur 

50 % 
saksbeh. 
kultur         

25% PPT               

108% lærer 
BS 

108% lærer 
BS 

108% lærer 
BS 

108% lærer 
BS         

        

69,2 % 
spes.ped. 
BS 

69,2 %  
spes.ped. 
+ 30 % 
ped.BS 

69,2 %  
spes.ped. 
+ 30 % 
ped.BS 

69,2 %  
spes.ped. 
+ 30 % 
ped.BS 

40 % fr.spr. 
BS               

25 % 
merkantil 
SUS 

25 % 
merkantil 
SUS 

25 % 
merkantil   
SUS 

25 % 
merkantil 
SUS         

        
42 % ass. 
SUS 

42 % ass. 
SUS 

42 % ass. 
SUS 

42 % ass. 
SUS 

          
74 % lærer 
SUS 

74%  + 130 
% lærer 
SUS 

74%  + 130 
% lærer 
SUS 

          
100% 
Presteg.BH 

100% 
Presteg.BH 

100% 
Presteg.BH 

66,6% 
spes.ped 
BH 

66,6% 
spes.ped 
BH             
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50 % ass. 
Årviksand 
BH 

50 % ass. 
Årviksand 
BH 

50 % ass. 
Årviksand 
BH 

        

50 % 
kultur-
skole 

50 % 
kultur-
skole     

20 % VO         20 % VO 40% VO 40% VO 
 

Økning og reduksjon av pedagog- og assistentstillinger (skole og barnehage) har ikke full 

årseffekt, da de følger skole-/barnehageår. 

 

Helse og omsorgsetaten       

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

40 % helse 
-sekr. 

40 % helse 
-sekr. 

40 % helse 
-sekr. 

40 % helse 
-sekr.         

    

300%     
nattevakt  
Hj.tj. 

300% 
nattevakt  
Hj.tj.         

        
75% 
hj.hjelp 

75%   
hj.hjelp 

75%   
hj.hjelp 

75%   
hj.hjelp 

100% 
Solsikken 

100% 
Solsikken 

100% 
Solsikken 

100% 
Solsikken         

    20 % 20 % 20 % 20 % 

        40% ROP 40% ROP 40% ROP 40% ROP 

        
65% 
Malenav 

65% 
Malenav 

65% 
Malenav 

65% 
Malenav 

        
 200% 
hj.tj 200% hj.tj. 

 200% 
hj.tj 200% hj.tj. 

 
        

Teknisk 
etat        

Ingen endringer       

 

Oppsummering: 

 

Sentraladm,: 

Økning 20% i flyktningetjenesten i 2018 som reduseres tilsvarende i 2019 og ytterligere med 

20% fra 2020. 

 

Kultur- og undervisning: 

        

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

PS 73/17



SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN  2018 – 2021 

 

 17 

326,60 % 261,60 % 195 % 195 % 261,20 % 535,2 685,2 695,2 
 

Helse og omsorg: 

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

140 % 140 % 440 % 440 % 400 % 400 % 400 % 400 % 
 

 

6. Økonomiske oversikter og nøkkeltall 

6.1 Skjema 1 A – drift 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Skjervøy  

Skatt på inntekt og formue  -58 424 000 -59 424 000 -59 424 000 -59 424 000 -59 424 000 

Ordinært rammetilskudd  -131 039 000 -134 539 000 -134 539 000 -134 539 000 -134 539 000 

Skatt på eiendom  -8 200 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 850 000 -9 850 000 

Andre generelle statstilskudd  -11 602 500 -9 817 200 -7 540 000 -5 870 000 -5 870 000 

Sum frie disponible inntekter  -209 265 500 -212 780 200 -210 503 000 -209 683 000 -209 683 000 

Renteinntekter og utbytte  -1 804 000 -2 254 000 -2 254 000 -2 254 000 -2 254 000 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  7 521 934 6 411 328 7 554 292 7 697 884 7 722 812 

Avdrag på lån  10 675 420 9 416 000 11 662 800 13 822 800 14 142 800 

Netto finansinntekter/-utgifter  16 393 354 13 573 328 16 963 092 19 266 684 19 611 612 

Til ubundne avsetninger  0 72 421 0 2 602 529 1 740 182 

Bruk av ubundne avsetninger  -5 068 174 -1 367 000 -2 724 101 -3 928 900 -5 813 500 

Bruk av bundne avsetninger  -850 000 -850 000 -600 000 -600 000 -350 000 

Netto avsetninger  -5 918 174 -2 144 579 -3 324 101 -1 926 371 -4 423 318 

Overført til investeringsbudsjettet  825 000 875 000 875 000 875 000 875 000 

Til fordeling drift  -197 965 320 -200 476 451 -195 989 009 -191 467 687 -193 619 706 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  197 965 320 200 476 451 195 989 009 191 467 687 193 619 706 
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6.2 Skjema 1 B – drift 

 2017| 2018 2019 2020 2021 

Til fordeling drift fra skjema 1A -197 965 320 -200 476 451 -195 989 009 -191 467 687 -193 619 706 

      

Sentraladministrasjon  33 195 462 32 664 255 31 678 455 30 139 495 30 359 495 

Kultur og undervisning  62 443 975 65 400 223 63 670 963 62 821 893 62 234 093 

Helse og omsorg  90 576 988 91 986 094 92 131 959 93 784 289 93 791 289 

Tekniske tjenester og selvkost 18 614 895 18 351 879 14 701 879 14 101 879 13 251 879 

Finans -6 866 000 -7 926 000 -6 194 247 -9 379 869 -6 017 050 

Netto for etat 191 330 037 197 136 276 190 499 963 185 849 638 186 540 388 

 

 

6.3 Økonomisk oversikt – drift 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Skjervøy  

Brukerbetalinger  -9 775 200 -10 145 200 -10 145 200 -10 145 200 -10 145 200 

Andre salgs- og leieinntekter  -28 402 105 -30 190 105 -30 890 105 -31 390 105 -32 140 105 

Overføringer med krav til motytelse  -22 416 000 -24 607 000 -24 129 000 -23 971 600 -23 971 600 

Rammetilskudd  -131 039 000 -134 539 000 -134 539 000 -134 539 000 -134 539 000 

Andre statlige overføringer  -11 602 500 -9 817 200 -7 540 000 -5 870 000 -5 870 000 

Andre overføringer  -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 

Skatt på inntekt og formue  -58 424 000 -59 424 000 -59 424 000 -59 424 000 -59 424 000 

Eiendomsskatt  -8 200 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 850 000 -9 850 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -270 658 805 -278 522 505 -276 467 305 -275 989 905 -276 739 905 

Lønnsutgifter  166 064 749 172 240 532 170 282 532 169 000 532 168 727 532 

Sosiale utgifter  20 111 376 16 715 724 18 248 282 15 116 560 18 411 579 

Kjøp av varer og tj. som inng i komm tj.prod  34 185 846 37 122 846 34 032 846 33 717 846 33 597 846 

Kjøp av varer og tj. som erst komm tjprod  27 889 654 28 412 654 28 062 654 28 612 654 28 612 654 

Overføringer  11 815 000 12 435 000 12 035 000 12 035 000 12 035 000 

Avskrivninger  10 529 000 10 529 000 10 529 000 10 529 000 10 529 000 

Fordelte utgifter  -733 000 -733 000 -733 000 -733 000 -733 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  269 862 625 276 722 756 272 457 314 268 278 592 271 180 611 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -796 180 -1 799 749 -4 009 991 -7 711 313 -5 559 294 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -1 804 000 -2 254 000 -2 254 000 -2 254 000 -2 254 000 

Mottatte avdrag på utlån  -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -1 834 000 -2 284 000 -2 284 000 -2 284 000 -2 284 000 
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Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  7 521 934 6 411 328 7 554 292 7 697 884 7 722 812 

Avdrag på lån  10 675 420 9 416 000 11 662 800 13 822 800 14 142 800 

Utlån  55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  18 252 354 15 882 328 19 272 092 21 575 684 21 920 612 

RESULTAT EKSTERNE 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

16 418 354 13 598 328 16 988 092 19 291 684 19 636 612 

Motpost avskrivninger  -10 529 000 -10 529 000 -10 529 000 -10 529 000 -10 529 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  5 093 174 1 269 579 2 449 101 1 051 371 3 548 318 

Bruk av disposisjonsfond  -5 068 174 -1 367 000 -2 724 101 -3 928 900 -5 813 500 

Bruk av bundne fond  -850 000 -850 000 -600 000 -600 000 -350 000 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -5 918 174 -2 217 000 -3 324 101 -4 528 900 -6 163 500 

Overført til investeringsregnskapet  825 000 875 000 875 000 875 000 875 000 

Avsetninger til disposisjonsfond  0 72 421 0 2 602 529 1 740 182 

SUM AVSETNINGER (K)  825 000 947 421 875 000 3 477 529 2 615 182 

 

 

6.4 Skjema 2 A – investering 

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Skjervøy  

Investeringer i anleggsmidler  64 320 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

Årets finansieringsbehov  64 320 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

Bruk av lånemidler  -56 170 000 -21 500 000 -8 000 000 -8 000 000 

Tilskudd til investeringer  -8 150 000 0 0 0 

Sum ekstern finansiering  -64 320 000 -21 500 000 -8 000 000 -8 000 000 

Sum finansiering  -64 320 000 -21 500 000 -8 000 000 -8 000 000 

 

6.5 Skjema 2 B – investering 

Tall i hele 1000 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Til investeringer 
anleggsmidler 

64 320 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

Fordelt slik:         
Flytebrygger 4 000 000 0 0 0 
Tak på kulturhuset 0 1 500 000 0 0 
Skredforebygging Arnøyhamn 2 000 000 0 0 0 
Lager anleggsseksjonen 800 000 0 0 0 
Kantklippeutstyr 200 000 0 0 0 
Truck terminalen 520 000 0 0 0 
Varebil terminalen 400 000 0 0 0 
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Oppgradering vannrør 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Oppgradering avløpsrør 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Kai Kollagerneset 12 300 000 0 0 0 
Adgangskontroll Helsesenter 300 000 0 0 0 
Kaidekke terminalkaia 600 000 0 0 0 
Signalsystem sykesengen 800 000 0 0 0 
Styresystem  heis 450 000 0 0 0 
Tak barneskolen 1 100 000 0 0 0 
Rehab b-skolen 0 4 000 000 0 0 
Kjøkken helsesenter 0 8 000 000  0 0 
Ventilasjon brannstasjon 850 000 0 0 0 
Ny barnehage 32 000 000 0 0 0 
Sum fordelt 64 230 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

 

6.6 Økonomisk oversikt investering 

 

 

  

Beskrivelse Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

 

Budsjett 

2020 

Budsjett 2021 

Statlige overføringer  -6 150 000 0 0 0 

Andre overføringer  -2 000 000 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -8 150 000 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.  64 320 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

SUM UTGIFTER (M)  64 320 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  56 170 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

Bruk av lån  -56 170 000 -21 500 000 -8 000 000 -8 000 000 

SUM FINANSIERING (R)  -56 170 000 -21 500 000 -8 000 000 -8 000 000 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/157 -16 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Tommy Arne Hansen 

 Dato:                 19.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
74/17 Formannskap 29.11.2017 

 

Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak: 
Prosjektet «Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune» godkjennes og prosjektstilling på 
inntil 1 år lyses ut. 
 
 
 
 

Saksopplysninger og vurdering 
Etter samhandlingsreformen opplever kommunen en økning i behov for tjenester innenfor helse 
og omsorg, spesielt brukere av ergo- og fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten, sykestuen og 
legekontoret. Pasienter blir sendt raskere tilbake fra sykehus og har behov for økt rehabilitering 
på hjemstedet, uten at de eksisterende tjenestene klarer å møte dette behovet i ønsket grad. 
Ergoterapitjenesten i Skjervøy kommune består av en ergoterapeut i 75% stilling og 
fysioterapitjenesten består av 2 x 100% kommunale terapeuter og en privatpraktiserende med 
100 % avtalehjemmel. Pasienter som skrives ut fra sykehus og ikke får innvilget 
rehabiliteringsopphold ved institusjon, må pr i dag legges inn ved Sykestua på Skjervøy 
Helsesenter for videre rehabilitering i påvente av å kunne flytte hjem igjen eller tildeles annen 
egnet bolig. Det jobbes tverrfaglig for å oppnå målet om at pasienten skal kunne flytte hjem 
igjen, men ofte blir sykestueoppholdet lengere på grunn av lite ressurser til kartlegging og 
tilrettelegging av hjemmet. Det meste av rehabiliteringsarbeidet er det fysioterapeutene og 
pleiepersonalet på sykestuen som utfører, mens Ergoterapeut og hjemmetjenesten blir involvert 
når bruker skal hjem. 
 
Kort beskrivelse 
Vi ønsker å sette sammen et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, 
sykepleier og hjelpepleier/fagarbeider. Teamet skal kunne rehabilitere pasienter i hjemmene 
deres istedenfor at de har opphold på sykestuen. Dette vil styrke pasienter og brukeres 
muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske 
mestringsevne. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys 
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på aktiviteter personen selv vektlegger. Ved hverdagsrehabilitering kan vi forebygge og utsette 
behov for kompenserende tjenester. Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, 
spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.  Vi ønsker etter endt 
prosjektperiode å implementere denne tjenesten i kommunen og sikre et tilbud i samsvar med 
befolkningens behov. 
 
Mål 
Målet er å danne et team som kan sette i gang tiltaket, hverdagsrehabilitering. Målet er å styrke 
rehabiliteringsarbeidet i kommunen og gi kortere ventetid på igangsettelse av tiltak.  
Ved å få innvilget tilskudd kan vi sette sammen et team som kan jobbe med tiltaket. 
Dette kan på lang sikt gjøre at vi får flere friskere eldre som kan bo lengere hjemme med mindre 
hjelp, noe som kan forebygge behovet for sykehjemsplass. 
 
Kontrolltiltak 
Tiltaket kan evalueres i begynnelsen månedlig med muntlig rapport til Helse og omsorgssjef. 
Det vil også rapporteres til andre involverte tjenesteytere i kommunen. Deretter en skriftlig 
rapport hvert halvår. En rapport etter endt prosjekt skal fremlegges for kommunestyret av 
Rådmann eller helse og omsorgssjef. 
 
Det var i utgangspunktet søkt om en lengre prosjektperiode. I tildelingen fikk Skjervøy 
kommune kr. 500.000,- noe som vil gi 1 års drift. 
Kommunens andel er å holde lokaler. 
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Arkivsaknr: 2016/156 -12 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 13.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
75/17 Formannskap 29.11.2017 

 

Sandøra: Søknad om utvidelse av biomasse akvakulturtillatelse for settefisk 
på lokalitet 36477 Sandøra - T-S-21 Marine Harvest Norway AS 

Henvisning til lovverk: 
Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven ) og § 6 pkt. a 
(vilkår for tildeling). 
Reguleringsplan, «detaljplan for Sandøra industriområde for Sandøra industriområde. 
Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa 2014 – 2026. 
Vedlegg 
1 søknadsskjema for landbasert anlegg 
2 Søknad om utvidelse av biomasse på anlegget på Sandøra T - S - 21 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet anbefales å gjøre følgende uttalelse: 
  
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av biomasse akvakulturtillatelse for 
settefisk på lokalitet 36477 Sandøra - T-S-21 fra Marine Harvest Norway AS som omsøkt. 
 
Skjervøy kommune kan ikke se at utvidelsen av biomasse krever at tiltaket skal konsekvens-
utredes jfr. § 10 i ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises oversendelses skriv fra Troms fylkeskommune, Næringsetaten, og til vedlagte søknad 
fra Marine Harvest Norway AS (MHN) med siste tilleggsinformasjon mottatt 26.09.17, om 
utvidelse av akvakulturtillatelse for settefisk av laks og ørret på lokalitet 36477 Sandøra i 
Skjervøy kommune. 
 
Tillatelsen har i dag en begrensning på 2,5 millioner stk. sjødyktig settefisk per år og søkes nå 
utvidet til 12 millioner stk. sjødyktig settefisk per år. Dette tilsvarer en produsert biomasse på 
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1800 tonn per år.  
 
Vedtak i Kommunestyret - 15.06.2016: 

«Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 
anbefale positiv behandling av søknaden om ny settefisk lokalitet på” Sandøra”». 

 
Fylkeskommunen tildelte den 07.10.16 akvakulturtillatelse T-S-21 på lokaliteten 36477 
Sandøra til MHN. Oppføring av settefiskanlegget har imidlertid ennå ikke startet. MHN 
ønsker nå å oppføre et større settefiskanlegg enn først planlagt, og søker derfor om utvidelse 
av biomassen ved anlegget. 
 
 Behovet for utvidelsen er begrunnet i søknadens punkt 2.2. Her skriver MHN; «Det er stort 
underskudd av stor smolt på ca 250 gram i Troms og Finnmark og økningen i størrelse på 
smolten vil bedre tilgangen av kvalitetssmolt i Troms og Finnmark dermed være med på å bedre 
produktiviteten i matfiskleddet i regionen med kortere produksjonstid i sjø. Anlegget i Storbukt 
er ca. 28 år. Det er ikke mulig å modernisere – slik at flytting til Sandøra er det eneste alternativ 
for framtidig produksjon.» Ytterligere opplysninger om planlagt anlegg og produksjonen finnes 
i vedlegg 2 «Marine Harvest AS prosjektbeskrivelse Sandøra». 
 
Behandling 
Vi viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 
(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne 
forskrifts § 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter 
anvisning fra kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette 
kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området. 
 
Troms fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 
akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Troms fylke skal derfor sende 
søknaden til Troms fylkeskommune som tildelingsmyndighet. 
 
Skjervøy kommune skal påse at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn og avgir uttalelse om 
saken er i tråd med gjeldende planer. 
 
Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Fremtid i Nord. Kunngjøringsdato 
08.04.2016 med 30 dagers høringsfrist. Skjervøy kommune har ikke mottatt uttalelser/ 
innvendinger i forbindelse med høringen.  
 
Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Denne veilederen omhandler § 
10 i forskriften: Kriterier for vurdering av om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Formålet med veilederen er å beskrive hva som skal til for at en plan eller 
et tiltak kan få vesentlige virkninger og følgelig konsekvensutredes. 
 
Kunngjøringen ble annonsert, med 30 dagers høringsfrist, i avisene Framtid i Nord og Nordlys, 
fredag den 13.oktober 2017. I tillegg ble den kunngjort i Norsk Lysningsblad og på Skjervøy 
kommunes hjemmeside fra og med 10.oktober 2017. 

Vurdering/konklusjon 
Det er ikke kommet innsigelser i forbindelse høringen.  
 
Lokalitetens omsøkte plassering er i tråd med Reguleringsplan, «detaljplan for Sandøra 
industriområde for Sandøra industriområde og ligger i område for «fremtidig akvakultur» i 
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Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa 2014 – 2026. Dette medfører at det kan søkes innenfor 
dette området, og at det ikke kommer i konflikt med gjeldende planer. 
 
Skjervøy kommune kan heller ikke se at utvidelsen av biomasse krever at tiltaket skal 
konsekvensutredes jfr. § 10 i ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 
2017. 
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Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur , mattilsyn - ,

miljø - og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte a nlegg.
Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Addresse se veileder) S øker har ansvar for å påse at f ullstendige
opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur - , mat - , forurensnings - , natur vern - , frilufts - og havne - og farvannsloven.
Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra offentligh et, jf. offentlighetslo vens § 13 . Ufullstendige søknader vil
forsinke søk nadsprosessen, og kan bli returnert til søker en . Til rettledning ved utfylling vises til vei leder. Med sikte på å redusere bedriftenes
skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Opp gaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved
henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 7500750 0, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495

.1. Generelle opplysninger

1.1 Søker:

Marine Harvest Norway AS
1.1.1 Telefonnummer

21 565000
1.1.2 Mobiltelefon

402 37 562
1.1.3 Faks

21562001
1.1.4 Postadresse

Pb 41 02 Sandviken,
5835 Bergen

1.1.5 E - post adresse

Anders. Torrissen @marineharvest.com
1.1. 6 Organisasjon. eller personnummer .

959 3 52 88 7

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden ( k ontaktperson) :

Anders D. Torrissen
1.2.1 Telefonnummer

402 37 562
1.2.2 Mobil telefon

402 37 562
1.2.3 E - post adresse

Anders. Torrissen @marineharvest.com
1.3 Søknaden gjelder lokalitet i

1.3.1 Fiskeridirektoratets region

Nord
1.3. 2 Fylke

Troms
1.3. 3 Kommune

Skjervøy
1.3. 4 Lokalitetsnavn

S andøra
1.3. 5 Lokalitetsnummer (hvis tildelt)

36477
1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.) :gnr 54, bnr 9 1.3. 7 Geografiske koordinater

N 70 0 0 0 , 303 ́  Ø 20 0 5 6 , 007 ̀

1.4 Vannkilde(r)

Vassdragsnr,206,71 Vass dragsnavn, Isbuktvann, I sbuktelv og PerlarsaneselvaNavn på vannkilde(r) Isbuktvann,
I sbuktelv og Perlarsaneselva

2. Planstatus , arealbruk og vannressurs

2.1. Planer og vernevedtak :

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan - og bygningsloven ? Ja Nei Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven ? Ja Nei Foreligger ikke vernetiltak

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven ? Ja Nei Foreligger ikke vernetiltak

2.2. Arealbruk – arealinteresser ( Ved behov b ruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)

Behovet for søknaden: Det er stort underskudd av stor smolt på ca 250 gram i Troms og Finnmark og økningen i
størrelse på smolten vil bedre tilgangen av kvalitetssmolt i Troms og Finnmark dermed være med på å bedre
produktiviteten i matfiskleddet i regionen med kortere produksjonstid i sjø . Anlegget i Storbukt er ca. 28 år.
Det er ikke mulig å modernisere – slik at flytting til Sandøra er det eneste alternativ for framtidig
produksjon.

Annen bruk / andre interesser i området: Ingen kjente

Alternativ bruk av området: Ingen kjente

Verneinteresser ut over pkt. 2.1: Ingen

2.3 Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan - og bygningsloven ? Ja Nei

2. 4 Vannressurs
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) ? Ja Nei

S e vedlegg nr . 5 Konsesjon etter vannressursloven
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3. Søknaden gjelder

3.1 Art

Oppgi art:Laks , Sjøørret, Regnbu e ørret Latinsk navn:Salmo Salar ,Salmo trutta,Oncorhynchus mykiss

3.2 Hva søknaden gjelder

3.2.1 Ny akvakulturtillatelse

Omsøkt størrelse:

3.2.2 Endring av størrelse

Omsøkt endring: 1800 tonn produksjon

Størrelse etter endring

Tillatelsesnummer : T - S - 21

3.2.3 Annen endring:

3.3 Type akvakulturtillatelse

3.3.1 Fisk sett flere kryss om nødvendig 3.3.2 Krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder

Stamfisk Stamdyranlegg

Klekkeri Klekkeri

Yngelanlegg Yngelanlegg

Settefisk Vekstanlegg

Matfisk Annet

Fiskepark/ /”put and take”

Annet

3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget .

Se vedlegg nr 2 .

3.5 Opplysninger om anlegget

Anleggsskisse med inntegning av inntaks - og utslippsledninger samt eventuelle kabler i sjø

3.6 Supplerende opplysninger
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4. Hensyn til
v annressurs , f olkehelse , s mittevern , dyrehelse og m iljø

4.1 Hensyn til vannressurs

4.1.1 Ferskvann

Navn på vannkildeIsbuktvann, Isbuktelv , Perlarsaneselva
Er vassdraget vernet? Ja Nei

Vannforbruk ved normaldrift: 1 - 5 …………………………… m3/min

Minimum vannforbruk ………………………… m3/min

Maksimum vannforbruk: 5 ……………………. . m3/min

Er det en r eservevannkilde ? Ja Nei
Er det b ygget fiskesperre ? Ja Nei
Er det o ppgang av anadrom fisk i vassdraget? Ja Nei
B ehandling av inntaksvann: ? Ja Nei
Resirkulering av vann et? Ja Nei

Spesifikasjon av inngrep ved inntak: : alle inngrep i vannkilde er utført

4.1.2 Sjøvann:
Navn på inntaksområde: Skattørsund
Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Inntaksledning etableres iht

vedlagt dokumentasjon.

Behandling av inntaksvann ? Ja Nei
Resirkulering av vann ? Ja Nei

4.2 Hensyn til folkehelse , e kstern forurensning (ved produksjon til konsum)

4.2.1 Avstand fra vanninntak til utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l. : Det er ingen utslipp av kloakk eller fra
landbruk i avstand 5 km .

4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse

4.3.1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km.

Stedsnavn og type virksomhet(er) eller lakseførende vassdrag:Ingen .
4.3.2 Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden:Ingen fiskeforekomster

4.4 Hensyn til miljø

4.4.1 Utslipp til resipient

Til sjø Ja Nei

Dybde til bunn ca 10 m Mengde antatt uslipp:

P lanlagt rensing Ja Nei

Til ferskvann Ja Nei :

Dybde til bunn m Mengde antatt uslipp:

Planlagt rensing Ja Nei

4.4.2 Miljøtilstand

I ferskvann
Er det gjennomført en k lassifisering av miljøkvalitet en i ferskvann ?

Ja Nei

Miljøundersøkelser
Er det gjennomført en u ndersøkelse av biologisk mangfold m . m .?

Ja Nei

4.4.3 Strømmåling

Ved utslipp til sjø
Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm: 10m Bunnstrøm:
19m

ikke måltm/sek 0,19 m/sek 0,15 m/sek

Ved utslipp til ferskvann:

Er det gjennomført a n dre måling er? Ja Nei

4.4.4 P lanlagt årlig produksjon

1800 tonn biomasse /år
4.4.5 Forventet fôrforbruk ?

1972 tonn fôr /år

4.5 Supplerende opplysninger

5. Supplerende opplysninger

Flyttingen vil ha stor betydning for at M arine Harvest Norway AS skal bli selvforsynt med smolt i Troms og kunne øke
produksjonen i framtiden . Dette vil sikre produksjonen på eksisterende sjølokaliteter og sørge for at man får nok råstoff til
slakteriet i Jøkelfjorden. Flytting av anlegget vil derfor ha stor betydning for å trygge de ca. 6 0 arbeidsplassene konsernet har
i Nord Troms.
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6.2 Andre aktuelle vedlegg

6.2.1 Resultater fra miljøundersøkelser

Ved utslipp til sjø :

B – undersøkelse tilstand 1
Ved utslipp til ferskvann Miljøundersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m . m .

6. Vedlegg

6.1 Til alle søknader

6.1.1 Kvittering for betalt gebyr 6.1.2 Strømmåling

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

Arealplankart

Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

Kabler, vannledninger o . l . i
området

Anlegget avmerket

N - 5 serie
(M = 1 : 5 000)

Vanninntak til anlegget

Utslipp fra anlegget

Utslipp fra kloakk, landbruk
industri o . l .

Anlegget avmerket

Anleggsskisse

6.1.4 Beredskapsplan (jf. Mattilsynets
etabl erings forskrift)

6.1.5 Konsekvensutredning 6.1.6 NVE - vedlegg ( Erklæring fra NVE
om at søknaden ikke krever
konsesjonsbehandling eller kopi av
vassdragskonsesjon)

6.1.7 . IK - system (jf. Mattilsynets
etableringsforskrift)

6.1.8. Hydraulisk kapasitet og
produksjonsplan (jf. Mattilsynets
etableringsfo r skrift)

6.3 Andre vedlegg
( spesifiseres )
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Skjervøy kommune  

Postboks 145 

 

9180  SKJERVØY 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

16/1630-28 Jarle Magnar Bratbak - Pedersen U43 AKVA 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

64267/17 77 78 81 52   02.10.2017 

 

 

T-S-21 MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - AKVAKULTUR FOR 

SETTEFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 36477 

SANDØRA I SKJERVØY KOMMUNE - TIL BEHANDLING 

 

Det vises til vedlagte søknad fra Marine Harvest Norway AS (MHN) med siste 

tilleggsinformasjon mottatt 26.09.17, om utvidelse av akvakulturtillatelse for settefisk av laks 

og ørret på lokalitet 36477 Sandøra i Skjervøy kommune.  

 

Tillatelsen har i dag en begrensning på 2,5 millioner stk. sjødyktig settefisk per år og søkes nå 

utvidet til 12 millioner stk. sjødyktig settefisk per år. Dette tilsvarer en produsert biomasse på 

1800 tonn per år.  

 

Fylkeskommunen tildelte den 07.10.16 akvakulturtillatelse T-S-21 på lokaliteten 36477 

Sandøra til MHN. Oppføring av settefiskanlegget har imidlertid ennå ikke startet. MHN 

ønsker nå å oppføre et større settefiskanlegg enn først planlagt, og søker derfor om utvidelse 

av biomassen ved anlegget.  

 

Søker skriver at planlagt byggeperiode blir i 2018- 2020 og ettefiskanlegget på Sandøra skal 

etter planen ta over dagens produksjon ved settefiskanlegget på Storbukt, som ligger på 

Kågen på andre siden av sundet med en kapasitet på 2,5 millioner smolt per år.  

 

Behovet for utvidelsen er begrunnet i søknadens punkt 2.2. Her skriver MHN; «Det er stort 

underskudd av stor smolt på ca 250 gram i Troms og Finnmark og økningen i størrelse på 

smolten vil bedre tilgangen av kvalitetssmolt i Troms og Finnmark dermed være med på å 

bedre produktiviteten i matfiskleddet i regionen med kortere produksjonstid i sjø.  Anlegget i 

Storbukt er ca. 28 år.  Det er ikke mulig å modernisere – slik at flytting til Sandøra er det 

eneste alternativ for framtidig produksjon.» Ytterligere opplysninger om planlagt anlegg og 

produksjonen finnes i vedlegg 2 «Marine Harvest AS prosjektbeskrivelse Sandøra». 
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Behandling 

Vi viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne 

forskrifts § 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter 

anvisning fra kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette 

kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.  

 

Troms fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 

akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Troms fylke skal derfor sende 

søknaden til Troms fylkeskommune som tildelingsmyndighet.  

 

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i 

henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og størrelse på anlegget som 

omsøkes, finnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er 

imidlertid at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes 

videre til behandling hos andre offentlige myndigheter.  

  

Søknaden oversendes med dette til Skjervøy kommune for offentlig ettersyn og 

behandling.  

 

Vi ber om at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse. Det 

bes videre opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. 

akvakulturloven § 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.  

 

Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og 

bygningsloven § 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for 

uttalelse etter forskrift av 18.05.2010 nr. 708 § 4. 

 

Orientering om tidsfrister 

Søknaden skal behandles i ht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen 

av akvakultursøknader som trådte i kraft 01.09.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre 

ledd skal uttalelse fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være 

tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av 

denne perioden skal søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale 

utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det: ”Fristoversittelse av 

uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.” 

Den aktuelle forskriften er å finne her.    

 

Orientering om forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). 

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om 

konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  

 

Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 

10 jfr. § 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. 

Beslutninger som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr, 

forskriftens § 3 annet ledd.  

 

Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. 

de respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede 

for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da 

konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. 

 

PS 75/17

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-05-18-708ft/2010-05-18-708
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854


 

 

3 

Skjervøy kommune er høringspart og vi ber dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til 

kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en 

egen veileder til forskriftens § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg 

II-tiltak, som kan benyttes. 

 

Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jarle Magnar Bratbak - Pedersen  

spesialrådgiver  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Marine Harvest Norway AS, Postboks 4102, Sandviken 5835 BERGEN 

Anders.Torrissen@marineharvest.com 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/463 -3 

Arkiv: V62 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 13.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
76/17 Formannskap 29.11.2017 

 

Lauksletta - Lauksundveien 191: Søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom - gnr 66 bnr 25 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Trude 
Langstrand og Alexander Fjellstad for erverv av eiendommene gnr. 66 bnr. 25, med en halvpart 
hver, i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
 
 
 
Saksopplysninger/ Vurderinger:  
Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 66 bnr. 25. På grunn av eiendommens størrelse er 
eiendommen konsesjonspliktig. Eiendommen er bebygd. 
Søker: Trude Langstrand og Alexander Fjellstad, Øvre Rossvoll 206, 9322 Karlstad. 
Selger: Pia Hofstad Strømsaas, Nedre Skøyen vei 29, 0376 Oslo. 
 
I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 227,8 daa.  
Av dette er 2 daa innmarksbeite, 8,8 daa som uproduktiv skog, 18,6 daa myr, 42,8 daa skrinn 
fastmark og 155,4 daa jorddekt fastmark. 
 
På eiendommen står et bolighus med grunnflate 120 m2 oppført i 1948 et fjøs på 100 m2 fra 
1948 og et naust på 20 m2 fra 1948. Alle bygninger oppgis i konsesjonssøknaden å være i 
middels teknisk tilstand. 
 
Eindommen brukes i dag som fritidseiendom og formålet med ervervet er fortsatt bruk som 
fritidseiendom. Eiendommen har ikke vært brukt til landbruk siden 1950-60 tallet. 
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Kjøpesummen er oppgitt til kr. 870.000,-. 
 
Vurdering etter konsesjonsloven: 
Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
 
1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 
3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosettingen 
 
Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer, sies følgende: 
 
Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks 
formål skal det til fordel legges særlig vekt på: 
 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 
 
 
En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Skjervøy kommune 
postboks 112 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/457-2 6364/2017 69/1 15.11.2017 

 

Prestegårdsjorda: Søknad om rammetillatelse til bygging av barnehage - gnr 
69 bnr 1 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Skjervøy kommune søker om rammetillatelse til bygging av barnehage på Prestegårdsjorda. 
 
I søknaden fra AR-Ing AS står følgende: 

 
 
Tiltaket er nabovarslet og innen fristen er det kommet inn en merknad fra en nabo. Denne 
merknaden er identisk med merknaden samme nabo sendte da reguleringsplanen ble 
andregangsbehandlet 14.12.2016 i kommunestyret. Denne merknaden anses som behandlet. 
Tiltaket er for øvrig helt i tråd med eksisterende reguleringsplan. 
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AR-Ing AS søker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 om ansvarsrett i funksjonen 
SØK i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Uttalelse fra arbeidstilsynet og andre nødvendige prosjekteringer vil foreligge ved søknad om 
igangsettingstillatelse. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune rammetillatelse til 
bygging av 4 avdelings barnehage på Prestegårdsjorda. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonen SØK i 
tiltaksklasse 1. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Ar-Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY 
Einar Lauritsen    
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