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Årsregnskap og årsmelding 2010

Vedlegg: Regnskap og årsmelding sendt/delt ut tidligere

Vedlegg
1 Revisjonsbereting 2010
2 Kontrollutvalgets uttalelse

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011 

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Årsregnskap for 2010 vedtas. Underdekning på drift som følge av selvkostunderskudd på feiing 
dekkes inn gjennom feiegebyret i 2011 og 2012.

Årsmelding for 2010 godkjennes.



Saksopplysninger
Årsmelding og regnskap for 2010 legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning. 
Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet.

Vurdering
Med unntak av knappe 56.000,- vedr feiing er regnskapet avlagt i balanse. Underskuddet på 
feiing vil bli tatt inn gjennom feiegebyret og dekt inn i år og neste år.

Ytterligere forklaringer og kommentarer framgår av årsberetning og årsmelding.
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Med hilsen

Vedlegg

KomRev NORD
Interkommunalt selska
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OVERSENDELSE AV REVISJONSBERETNING FOR 2010

Vedlagt følger revisjonsberetningen for 2010 for Skjervøy kommune.

Revisjonsberetningen legges frem for kommunestyret når regnskapet for 2010 skal behandles.

,

Ujørdis HauglantV
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
Økonomisjefen
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Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00
Sortland, Storslett

Telefaks:
77 04 14 20
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

REVISORS BERETNING

1/1 skaper~het

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Skjervøy kommune, som består av balanse per 31. desember 2010,
driftsregnskap som viser kr 152.985.792 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på
kr 55.910, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen,
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regaskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Adininistrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

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

Revisors oppgaver og plikter

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

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

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

Konklitsjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den fmansielle stillingen til Skjervøy kommune per 31. desember 2010, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.
Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no postkomrevnord.no



Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon ombudsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet 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 årsreznskapet og er i samsvar med lov
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
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Tromsø, 7. april 2011

_

t:LL) C,724/7

pjørdis Hauglann/

oppdragsansvarlig revisor
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Til kommunestyret i Skjervøy kommune

SKJERVØY KOMMUNE
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets uttalelse om Skjervøy kommunes årsregnskap for
2010

Kontrollutvalget har i møte 28.4.2011 behandlet Skjervøy kommunes årsregnskap for 2010.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert
7.4.2011 og administrasjonssjefens årsberetning..

Kontrollutvalget har merket seg at Skjervøy kommunes regnskap for 2010 viser et
regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 55.910,-.

Det er redegjort for avvik budsjett/regnskap i administrasjonssjefens årsberetning.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2010.

Skjervøy, 28.4.2011

onny a erg
ntroll tvalget

Kopi: Formannskapet
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Balansering av budsjettendringer våren 2011

Vedlegg til kommunestyret: Økonomirapporter fra etatene

Vedlegg
1 Reguleringsskjema

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011 

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt 

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema 
datert 25.05.11 godkjennes.

2. Kommunestyret beklager at det ser vanskelig ut for å komme ut av ROBEK i år og ber 
rådmannen ha fokus på inndekning av dette i høstrapporteringen. Etatene kan ikke 
påregne rammeøkninger ut over lønnsoppgjør og pensjon og må ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen resten av året. 



Saksopplysninger
Etatene jobber med økonomirapporter og behov for budsjettregulering fram til 23. mai. 
Rapportene sendes ut til formannskapet og så vil rådmannen sammen med etatsjefene finne 
inndekning fram til formannskapets møte 30. mai. Oppsummeringen legges da rett fram i 
formannskapsmøtet i tråd med vanlig praksis og avtale med ordfører

Vurdering
I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet på våren og 
laget økonomirapporter. I år har kommunestyret vedtatt at hovedmålet er å komme ut av 
ROBEK og det er derfor også lagt opp til en regulering nå på våren.

Basert på etatenes økonomirapportering lager rådmannen denne sammenfatningen av behovene 
samt en vurdering av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov. Da det viste seg 
vanskelig å skaffe inndekning er det mange små tiltak som foreslås.

KORT OM ETATENES SKJEMA 2

LØNNSOPPGJØRET
Selv om årets lønnsoppgjør er avsluttet og ny lønn kjent har vi valgt å ikke regulere fastlønn nå 
på våren. Det skyldes at de pensjonsmessige konsekvenser av oppgjøret ikke er ferdig beregnet, 
dels fordi det er kun kort tid siden lønnsoppgjøret var klart og at også konsekvensen av 
trygdeoppgjøret må inn i regnestykket. Vi får normalt en oppdatert prognose tidlig i september 
og da vet vi hav totaltprisen på oppgjøret blir. Det vi vet er at det blir dyrere enn det som var 
lagt til grunn i statsbudsjettet – 4,25% mot anslått 3,25 % (altså 30 % dyrere). I 
kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett kom det ingen nye penger fra staten for å 
dekke dette da de sier at kommunene selv må være ansvarlig for det de forhandler. Hvis ikke 
pensjonsvirkningen blir alt for høy er det godt håp om at lønnsbufferen skal holde, men 
rådmannen anser det altså som mest fornuftig å vente med  å bruke av den til vi har alle tallene 
klare. Beregning av premieavvik pensjon utsettes også og ses mot lønnsbufferen. Premieavvik 
fra tidligere år gir oss i år en utgift på drøyt en halv million.

SENTRALADMINISTRASJONEN
Totalt innmeldt behov for 1.083.000,-. 

KULTUR- OG UNDERVISNING
Totalt innmeldt behov for 1.283.000. I tillegg til det som er meldt i økonomirapporten er det tatt 
med 137.000,- i overføring til avlastninga vedr assistent for en elev.

HELSE- OG SOSIAL
Totalt innmeldt behov for kr. 3.513.000,-. 

TEKNISK
Totalt innmeldt behov for kr. 566.000.-.  

Totalt er det da meldt inn behov for 6,5 millioner



ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING

BUFFERE
Buffere for lønnsøkning og lærlinger venter vi med til høsten når vi vet hva lønnsoppgjøret inkl 
pensjon totalt sett blir å koste.

MVAKOMPENSASJON
Reglene for mvakomp for investeringer ble lagt om fra i fjor ved at minst 40 % skal overføres til 
investeringsregnskapet (økende med 20 % hvert år til alt skal over i 2014). Vi har i 
utgangspunktet ganske lav investeringsaktivitet i år slik at det ikke er budsjettert med noe i 
drifta. Det vil i hovedsak være kun to prosjekter med oppstart nå like før ferien som utløser 
investeringsmoms i år. Hvis planlagt framdrift og rammer holder vil det gi oss rundt 200.000,-
som vi nå tar inn til dekning. 

SKATT OG RAMMETILSKUDD
Samtidig med revidert nasjonalbudsjett kom ny prognose for skatt og rammetilskudd. Denne 
viser en forbedret skatteinngang for hele landet og for oss blir det en pluss på 535.000,- når vi 
justerer for nedgang i rammetilskuddet. Regjeringen har sagt at kommunene får beholde denne 
ekstra skatten i 2011 og alt brukes til inndekning. 

Det er nylig også kommet oppdaterte folketall pr 1. april – siste indikasjon før vi før julitallet 
som skal ligge til grunn for rammetilskuddet i 2012. Dette var ikke hyggelig lesning. 
Kommunestyret har i vedtatt økonomiplan lagt opp til en økning på 15 til 2900 i første halvår. 
Første kvartal gikk det helt motsatt med en nedgang på 15 slik at vi er 30 i minus bare tre mnd 
før den avgjørende tellingen. Kvartalstallene kommer ikke fordelt på aldersgrupper så det er 
ikke mulig å finregne på dette, men det er åpenbart at 30 innbyggere i manko vil gi ekstra 
utfordringer for høstens budsjettarbeid. Rådmannen synes det er greit å orientere om dette selv 
om det ikke får noe utslag i årets budsjett.

EIENDOMSSKATT
I og med at kommunen nå eier Skjervøyfiskanlegget blir det ikke skrevet ut eiendomsskatt 
lenger og vi får en inntektssvikt på 100.000,-. Fra i år er det kommet inn noen nye eiendommer 
som har hatt fritak i 5 år slik at det da vil bli en bedring, men kanskje ikke nok. Justering utsettes 
uansett til høstens rapportering når vi har fått fakturert andre halvår.

RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE
Som forventet har Norges Bank begynt å sette opp renta og det er varslet at den vil stige mer i 
år. Dette har vi tatt høyde for i budsjettet, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange 
ganger den stiger i år. Ved å legge til grunn siste renteanslag fra Norges Bank ser det ut for at vi 
vil få en noe lavere gjennomsnittlig årsrente enn budsjettert – 3,25 % mot opprinnelig 4 %. Over 
60 % av låneporteføljen er sikret med fastrente ut november så besparingen får virkning på ca 
80 mill av lånene. Det er også justert for feil rentesats på ett lån.

Lavere renteanslag vil også slå ut på inntektssida ved at vi får mindre rentekompensasjon fra 
Husbanken. Videre ligger det inne for høyt budsjett på renter av bankinnskudd. Dette skyldes 
både lavere rente, men også at vi har mye dårligere likviditet nå enn før, altså mindre penger i 
banken, jf omtale i regnskapet for 2010. Vi får renter utbetalt kvartalsvis og basert på regnskap 
for 1. kvartal og forventet økning blir vi likevel å mangle bortimot en halv million.



Ymber har avlagt 2010-regnskap og hvis generalene gjør det de pleier med å dele ut 60 % av 
overskuddet i utbytte får vi 125.000,- mindre derfra enn budsjettert.

Totalt ser det da slik ut pr nå:

Spart lånerente:   600.000,-
Korrigering - 150.000,-
Mindre innskuddsrente - 500.000,-
Mindre rentekompensasjon - 200.000,-
Mindre utbytte - 125.000,-
Sum manko - 400.000,-

Av disse er det korrigeringen og mindre utbytte som er helt sikre, de andre er anslag. 
Rådmannen foreslår at vi ikke regulerer noe her nå, men avventer til høstens rapportering for da 
vil mer være avklart, bl.a. om styringsrenta går opp i juni og august slik noen eksperter spår. Av 
enkeltpostene er det mest viktig å være klar over redusert innskuddsrente som også vil påvirke 
oss inn i neste økonomiplan. I fjor hadde vi 75.000,- ekstra rente fra innfordring som kan dekke 
opp noe. Mesteparten av dette kommer fra juni (første termin næringslån og motregning i til 
gode skatt).

I tillegg vil lavere rente også slå ut på selvkost for vann og kloakk. En foreløpig prognose basert 
på årets 4 første måneder viser 0,5% lavere enn budsjett og dette utgjør 150.000,- for vann og 
kloakk samlet. I og med at vi allerede har satt ned årets gebyr med bruk av overdekningsfond vil 
evt redusert rente gå mot mindre fondsbruk og justering utsettes til høsten da vi kan lage mer 
sikker prognose pr utgangen av august.

UNDERSKUDDSDEKNING
Basert på rapporteringen i fjor høst trodde vi at det ikke ble rom for noe som helst inndekning i 
2010. Som regnskapet viser fikk vi likevel gjort noe og tilsvarende beløp kan omdisponeres i år. 
Dette utgjør kr 1.487.000,- som i sin helhet går til inndekning.

FOND
I budsjettet er det lagt inn en avsetning av 116.000,-. Denne må strykes. Ut over dette var det 
ikke ventet å være noe midler på dispfond i år. Men grunnet oppretting av en gammel feil i 
årsoppgjøret ble det tilført 383.000,- som også brukes opp nå.

Gjenopprettelse av Akutten i Eidekroken barnehage dekkes inn med bruk av det gamle 
barnehagefondet for hele høsten.

Økt utgift til kvalifiseringsordningen på 138.000,- dekkes fra bundet fond.

Opplæringstiltak i helse og sosial dekkes med 116.000,- fra bundne fond.

REDUSERING AV SØKNADER
Totale innmeldte behov for regulering er også i år større enn det vi nå på våren kan dekke ved 
tilførsel av nye midler til etatene. En gjennomgang av behovene fra rådmannen gir rom for å 
ikke hensynta følgende av det som er innmeldt:

 Kultur og undervisning har tatt med 75.000,- til utstyr på kino som hører med på 
investering



 Voksenopplæringa har bedt om å få beholde dagens bemanning også etter 1.8 
grunnet stor etterspørsel etter norskopplæring til arbeidsinnvandrere. Dette kan ikke 
imøtekommes og vedtatt reduksjon gjennomføres.

 Vurdering av skredvollen i Arnøyhamn var stipulert til 200.000,-. Dette tas ned med 
100.000,- som i alle fall antas å dekke befaring, men mer usikkert med prosjektering. 
Ny vurdering gjøres etter befaringen og mest sannsynlig vil det uansett ikke kunne 
lages noen utvidelse i år.

ANNET
Her omtales kort alle små justeringer som gjøres for å komme i balanse

 50.000,- i ny inntekt for administrering av utviklingsmidler tas inn
 Turnusfysioterapeutstillinga blir førskjøvet med to mnd inn i 2012 og gir 22.000,- i 

lavere utgift i år
 Regionkontoret ligger i Skjervøy og det er enighet med de andre kommunene om at 

Skjervøy skal ha en liten godtgjørelse for å drifte dette. 10.000,- i merinntekt.
 Forlengelse av IKT-stilling til jul finansieres halvveis med ny avtale med NAV, 

utgjør 44.000,- og i tillegg dekkes resten gjennom delvis reduksjon i posten til 
jubileumsgaver.

 Innsparing på telefon etter ny innkjøpsavtale gir besparelse på 60.000,-
 Oppgradering av biblioteksystem inkl nye datamaskiner dekkes inn gjennom redusert 

bokkjøp og bruk av bundet fond
 Planlagt opplæring innen brann kommer ikke i gang i år og tildelingen på 70.000,-

tas inn. Må bevilges senere.
 Basert på regnskap fra tidligere år ser vi at sykepengerefusjonene blir høyere enn 

vikarutgiften. I utgangspunktet er det budsjettert balanse, men vi tar nå opp 
inntektene med 200.000,- på kultur og undervisning og helse og sosial og 50.000,- på 
teknisk. Vil bli etterberegnet til høsten da det er knyttet en viss usikkerhet til dette.

 Flyktningekonsulenten slutter 1.8 og det legges opp til at det ikke ansettes noen ny. 
Gir en besparing på 30.000,-.

 Felles plankontor for Nord-Troms vil ikke komme i gang før august/september og vi 
får 50.000,- mindre utgift i år.

 25.000,- av overforbruket på vintervedlikehold av vei dekkes gjennom reduksjon av 
sommervedlikeholdet

 Skyss av helsepersonell reduseres til 2010-nivå, gir en reduksjon på 15.000,-.
 Tilskudd til eiendomsavgifter tas ned med 10.000,- grunnet lavere behov.
 Kopinor-avgift er blitt 7.000,- lavere i år pga lavere elevtall.
 Grunnet færre flyktninger tas utgiftene ned med 15.000,-.
 Økt besøk på kulturhuset gir økt inntekt med 24.000,-
 Som siste utvei foreslår rådmannen at vi ikke dekker inn resten av ROBEK-

underskuddet i år. Vi kommer dermed på kant med loven og Fylkesmannen, men 
alternativet er vurdert til å være reduksjon i bemanningen, altså oppsigelser fra 
høsten. Skulle det bli noe til overs på lønnsbufferen til høsten må inndekning av 
ROBEK være førsteprioritet.

OPPSUMMERING
Rådmannen ser det som sterkt beklagelig at vi ikke har noen reserver i budsjettet. Hadde vi hatt 
3 % av netto driftsresultat udisponert ved årets begynnelse hadde dette utgjort 7 millioner og 
inndekning av etatenes behov hadde vært helt uproblematisk og vi ville enda hatt 3 millioner til 
overs nå. I stedet er vi nå på negativt netto driftsresultat og har dermed mindre enn ingenting å 



gå på for uforutsette hendelser resten av året – og i tillegg ser det mørkt ut for å holde 
inndekningsplanen for ROBEK. Dette stiller ekstra store krav til økonomifokus resten av året og 
alle virksomheter må hver dag vurdere nødvendigheten av alle utgifter. 

På lengre sikt – i første omgang økonomiplanarbeidet til høsten – er det også grunn til 
bekymring. En god del av de innmeldte behov er videreføringer fra tidligere år eller problemer 
med å gjennomføre årets kuttvedtak. Og i tillegg har det dukket opp noen nye utfordringer, der 
nedgang i folketallet i år kan bli særlig kostbar. Alt dette vil gjøre det vanskelig å få balanse i 
økonomiplanperioden og tilsvarende enda vanskeligere å få til en styrking av netto driftsresultat. 
Selv om det er valg i år er signalene om kommuneøkonomien neste år at også vi må ta vår del av 
den nødvendige innstrammingen av norsk økonomi.

Storfjord kommune holder på å utarbeide et sett med økonomiske handlingsregler for å skaffe 
seg en noenlunde sunn økonomi. Dette går bl.a. ut på 3 % netto driftsresultat og et ”tak” for 
lånegjeld. Reglene skal etter planen vedtas før sommeren og rådmannen tror det kan være 
interessant også i Skjervøy å vurdere noe lignende og vil komme nærmere tilbake til dette til 
høsten.

2011 er siste året vi har på oss til å komme ut av ROBEK innenfor den tiden vi har lov til å 
bruke. Nå ser det ut for at dette kan bli vanskelig. Inndekningen er tatt ut nå, men rådmannen vil 
se på muligheten for å finne dekning i høstrapporteringen og legger da opp til at etatene ikke vil 
få ytterligere rammeøkninger enn lønnsoppgjøret og pensjon. Skulle vi da ha noe til overs på 
lønnsbufferen vil dette kunne brukes til ROBEK-inndekning. 





Konto Ansvar Funksjon Tekst Per Rev. budsjett (BR)
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101

SUM (skal være null) 0

Dato og sign:

Budsjettendring 2011 skjema 1

8



Konto Ansvar Funksjon Tekst Per Rev. budsjett (BR)
BALANSERING VÅR 2011201101

12700 100 100 Innsyn 201101 23000
11954 120 120 Kontingenter 201101 4000
10890 121 242 Ikke ankomne flyktninger201101 595000
11307 140 120 Web-side 201101 20000
10901 160 120 AFP 201101 132000
14709 160 120 Krisesenter 201101 106000
13500 160 120 Innkj.sjef 201101 65000
13752 160 120 IKAT 201101 12000
13753 160 120 Halti Kvenkultur 201101 21000
14714 160 120 ASVO 201101 17000

BALANSERING VÅR 2011201101
BALANSERING VÅR 2011201101

10100 211 202 201101 210000
10900 211 202 201101 31000
10100 212 202 201101 250000
10900 212 202 201101 36000
13709 290 383 201101 46000

BALANSERING VÅR 2011201101

10100 320 232 201101 80000
10203 320 232 201101 80000
10203 350 242 201101 14000
10400 350 242 201101 70000
10100 354 254 201101 35000
10504 354 254 201101 600000
11653 354 254 201101 100000
10201 370 254 201101 90000
10202 370 254 201101 115000
10203 370 254 201101 68000
10302 370 254 201101 71000
10400 370 254 201101 35000
11651 370 254 201101 14000
12000 370 254 201101 23000
10100 375 253 201101 54000
10302 375 253 201101 51000
10302 377 254 201101 246000
10203 378 254 201101 100000
10302 378 254 201101 35000
10400 378 254 201101 35000
10200 380 253 201101 80000
10201 380 253 201101 400000
10202 380 253 201101 150000
10203 380 253 201101 192000
10302 380 253 201101 100000
10400 380 253 201101 100000

Budsjettendring 2011 skjema 2

8



11100 380 253 201101 35000
11140 380 253 201101 80000
11203 380 253 201101 35000
11204 380 253 201101 44000
11651 380 253 201101 20000
13709 380 253 201101 44000
13000 390 242 201101 100000
14703 390 242 201101 65000
14707 390 242 201101 14000

BALANSERING VÅR 2011201101
BALANSERING VÅR 2011201101

12700 600 120 BALANSERING VÅR 2011201101 40000
12705 600 120 BALANSERING VÅR 2011201101 9000
11700 610 303 BALANSERING VÅR 2011201101 50000
11900 650 339 BALANSERING VÅR 2011201101 10000
12300 671 380 BALANSERING VÅR 2011201101 37000
12304 690 333 BALANSERING VÅR 2011201101 90000
12304 690 333 BALANSERING VÅR 2011201101 100000
13500 670 222 BALANSERING VÅR 2011201101 25000
13709 670 222 BALANSERING VÅR 2011201101 5000
12705 670 222 BALANSERING VÅR 2011201101 200000

BALANSERING VÅR 2011201101
201101

SUM (behov for rammeendring) 5509000

Dato og sign:

8



Rev. budsjett (BR)

995000

573000

8



3375000

566000

8



Konto Ansvar Funksjon Tekst Per Rev. budsjett (BR)
12700 100 100 BALANSERING VÅR 2011 201101 23 000                         
11213 120 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 -10 000                       
11954 120 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 4 000                           
10100 121 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 -30 000                       
10890 121 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 595 000                      
14707 121 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 -15 000                       
16207 130 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 -25 000                       
10302 140 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 88 000                         
11307 140 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 20 000                         
17003 140 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 -44 000                       
10901 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 132 000                      
11213 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 -34 000                       
11300 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 -60 000                       
13500 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 65 000                         
13752 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 12 000                         
13753 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 21 000                         
14709 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 106 000                      
14714 160 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 17 000                         
18100 160 325 BALANSERING VÅR 2011 201101 -50 000                       
16220 200 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 -10 000                       
10100 211 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 210 000                      
10900 211 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 31 000                         
10100 212 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 250 000                      
10100 212 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 -137 000                     
10900 212 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 36 000                         
11955 212 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 -7 000                          
17100 212 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 -65 000                       
17101 212 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 -50 000                       
17100 213 202 BALANSERING VÅR 2011 201101 -25 000                       
11951 220 370 BALANSERING VÅR 2011 201101 50 000                         
12002 220 370 BALANSERING VÅR 2011 201101 17 000                         
12003 220 370 BALANSERING VÅR 2011 201101 -62 000                       
19500 220 370 BALANSERING VÅR 2011 201101 -5 000                          
16291 222 385 BALANSERING VÅR 2011 201101 -24 000                       
10100 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 285 000                      
10900 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 50 000                         
10900 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 40 000                         
11201 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 30 000                         
11800 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 10 000                         
16000 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 -97 000                       
19500 272 201 BALANSERING VÅR 2011 201101 -318 000                     
17100 281 215 BALANSERING VÅR 2011 201101 -40 000                       
13709 290 383 BALANSERING VÅR 2011 201101 46 000                         
17100 294 213 BALANSERING VÅR 2011 201101 -20 000                       
10100 320 232 BALANSERING VÅR 2011 201101 80 000                         
10203 320 232 BALANSERING VÅR 2011 201101 80 000                         
11705 320 241 BALANSERING VÅR 2011 201101 -15 000                       

Budsjettendring 2011 skjema 2



10100 321 241 BALANSERING VÅR 2011 201101 -22 000                       
10203 350 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 14 000                         
10400 350 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 70 000                         
14704 351 283 BALANSERING VÅR 2011 201101 -10 000                       
10100 354 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 35 000                         
10504 354 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 600 000                      
11653 354 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      
10201 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 90 000                         
10202 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 115 000                      
10203 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 68 000                         
10302 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 71 000                         
10400 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 35 000                         
11651 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 14 000                         
12000 370 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 23 000                         
10100 375 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 54 000                         
10302 375 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 51 000                         
10302 375 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 137 000                      
19500 375 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 -50 000                       
10302 377 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 246 000                      
19500 377 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 -16 000                       
10203 378 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      
10302 378 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 35 000                         
10400 378 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 35 000                         
19500 378 254 BALANSERING VÅR 2011 201101 -17 000                       
10200 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 80 000                         
10201 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 400 000                      
10202 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 150 000                      
10203 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 192 000                      
10302 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      
10400 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      
11100 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 35 000                         
11140 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 80 000                         
11203 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 35 000                         
11204 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 44 000                         
11651 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 20 000                         
13709 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 44 000                         
17100 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 -200 000                     
19500 380 253 BALANSERING VÅR 2011 201101 -50 000                       
10891 390 276 BALANSERING VÅR 2011 201101 138 000                      
13000 390 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      
14703 390 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 65 000                         
14707 390 242 BALANSERING VÅR 2011 201101 14 000                         
19500 390 276 BALANSERING VÅR 2011 201101 -138 000                     
12700 600 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 40 000                         
12705 600 120 BALANSERING VÅR 2011 201101 9 000                           
10100 606 301 BALANSERING VÅR 2011 201101 -50 000                       
11700 610 303 BALANSERING VÅR 2011 201101 50 000                         
11500 650 339 BALANSERING VÅR 2011 201101 -70 000                       
11900 650 339 BALANSERING VÅR 2011 201101 10 000                         
12705 670 222 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      



13500 670 222 BALANSERING VÅR 2011 201101 25 000                         
13709 670 222 BALANSERING VÅR 2011 201101 5 000                           
12300 671 380 BALANSERING VÅR 2011 201101 37 000                         
17100 675 222 BALANSERING VÅR 2011 201101 -50 000                       
12304 690 333 BALANSERING VÅR 2011 201101 90 000                         
12304 690 333 BALANSERING VÅR 2011 201101 100 000                      
12305 690 333 BALANSERING VÅR 2011 201101 -25 000                       
18000 920 840 BALANSERING VÅR 2011 201101 287 000                      
18700 920 800 BALANSERING VÅR 2011 201101 -822 000                     
17280 935 870 BALANSERING VÅR 2011 201101 -200 000                     
15400 940 880 BALANSERING VÅR 2011 201101 -116 000                     
19400 940 880 BALANSERING VÅR 2011 201101 -383 000                     
15300 999 880 BALANSERING VÅR 2011 201101 -3 179 000                  

BALANSERING VÅR 2011 201101
201101

SUM (behov for rammeendring) -                               

Dato og sign: 250511



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2013 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 18.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Budsjettregulering, sentraladm. 2011

Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og 
høst.

Vedlegg Skjema 2.

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning 
for de behov som fremkommer på skjema 2.

Saksopplysninger
En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at det i forhold til budsjett er 
behov for tilførsel av kr. 1.083.000.-
Økningen forklares med at det i perioden for de enkelte områder har vært følgende økninger:

Politisk virksomhet: Trenger tilførsel av kr. 23.000.- Intern regulering har tatt det meste av 
økning og uforutsette utgifter, kr. 35.000.- advokatutgifter i forbindelse med innsynssaker og av 
dette ber man dekket kr. 23.000.-. Man mente det lå til rette for innsparinger på kr.100.000.-
men dette klarer man ikke i år da møteutgiftene ikke reduseres.

Administrasjonen: Trenger tilførsel av kr. 4.000

Tiltak flyktninger: Innen dette området har det skjedd store endringer. Tidligere vedtak om 
bosetting av flyktninger har vist seg umulig å gjennomføre samt at tilskudd til kommuner 
tidligere bosatte har flyttet til er blitt større enn antatt. Ikke ankomne flyktninger utgjør kr. 
1.031.000.- manko i tilskudd. Området viser kr. 595.000.- netto underskudd. Det er lite 
sannsynlig at kommunen kan ta mot flere flyktninger i overskuelig framtid da man ikke har 
boliger tilgjengelig og derfor bør forventningene til budsjett reduseres.



EDB: Området trenger tilførsel av kr. 108.000.- Man har stor økning i linjeleie kr. 100.000.- noe 
som i vesentlig grad skyldes utvidet interkommunalt samarbeid. Det er vedtatt å få på plass 
intranett snarest. Dette vil gi en etabl. kostnad på kr. 40.000.- og en årlig avgift på kr. 7.800.-
Skjervøy kommune har færre ansatte innen IKT enn alle andre kommuner i NT. Det har i lengre 
tid vært et stort ønske å få ansatt 1 person til. Dette har i de siste 2 år vært ivaretatt av lærling. 
Lærlingen var ferdig i 2010 og har i 2011 vært ansatt i 50% stilling i samarbeide med NAV, 
50/50 fram til 30.06. Fra 01.07 vil vi få lønnsutgifter på ca. kr. 88.000.- for resten av 2011. Viser 
i denne sammenheng til pkt 16 i oppfølgingsplan. 

Felles utgifter/ inntekter: Området trenger tilførsel av kr. 353.000.- Skjervøy kommunes andel 
for interkommunal Innkjøpssjef beløper seg til kr. 65.000.- samt økning i AFP kr. 132.000.-. 
Ved lovendring er det blitt pliktig å ha et krisesentertilbud det er valgt deltagelse i samarbeid 
ang. krisesenter med Tromsø og Nord Troms med en kostnad på kr. 106.000.- i årlig kostnad. 
IKAT og ASVO viser økning i forhold til budsjett og Halti Kvenkultursenter er nytt tiltak uten 
forutgående finansiering og må gis rom i budsjett.

Vurdering
Reduksjon innen politisk virksomhet med kr. 100.000.- har vist seg vanskelig å få til foreløpig
men man ser for seg at dette kan realiseres som følge av utvidet bruk av IKT-løsninger/ 
papirløse møter og/ eller færre møter. Reduksjon i portoutgifter for 2011 blir vanskelig pga 
bytte/ investering av frankeringsmaskin samt at det er kommet til flere utsendelser fra etatene, 
men dette vil bli bedre neste år av samme årsaker som ovenfor.
Det er ikke funnet midler til andre tiltak og sentraladministrasjonen har foretatt kutt der dette 
menes mulig.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/5618 -8

Arkiv:

Saksbehandler:  Torleif Nordfjærn

Dato:                 23.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap 30.05.2011

Økonomirapport med budsjettreguleringer for kultur- og undervisnings-
etaten våren 2011

Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar framlagte økonomirapport til etterretning og ber om at kommune-
styret finner dekning av de behov som framkommer av skjema 2.  

Saksopplysninger
I henhold til kommunestyrevedtak skal det legges fram økonomirapport hver vår og høst. Til 
vanlig har kun skjema 1, som omfatter reguleringer innen samme virksomhet eller mellom ulike 
virksomheter i samme etat, vært brukt om våren. Dette er reguleringer som ikke endrer netto 
driftsutgifter for etaten. På høsten har man brukt budsjettreguleringsskjema 2 i tillegg, noe som 
innebærer en endring av etatens netto driftsutgifter.

Denne gangen brukes også skjema 2 nå på våren, men eventuelle endringer i de totale netto 
driftsutgiftene omfatter ikke årets lønnsoppgjør. Her vil man som i tidligere år fordele 
lønnsbufferen i forbindelse med høstens økonomirapportering.

Kort gjennomgang av den økonomiske situasjonen i de ulike virksomhetene:  



200 Administrasjonen

Regnskapet viser at 70 % av budsjettpostene utenom lønn er forbrukt pr. 23.05. Her er det altså 
lite å gå på utover høsten, men vi ber ikke om tilførsel av mer penger. Vi er innstilt på å spare!

Når det gjelder lønnspostene, vil det bli et overforbruk i forhold til budsjettet i forbindelse med 
skifte av kultur- og undervisningssjef. Det er behov for en overlappingsperiode når ny kultur- og 
undervisningssjef tiltrer 01.08. Dette ses imidlertid opp mot en reduksjon i stillingen som 
barnehagekonsulent fra 70 % til 50 % stilling fra samme dato og i tillegg en refusjon fra 
Kommunal Opplæring for veiledning av lærlinger som er lagt til denne stillingen også nå i 
vårhalvåret.  

203  PPT

Så langt er 26 % av budsjettpostene utenom lønn forbrukt. Utgiftssida av budsjettet vil nok 
holde. Det knytter seg større usikkerhet til hovedinntektsposten som er refusjon fra 
fylkeskommunen for salg av tjeneste til Skjervøy videregående skole i og med at denne posten 
har sammenheng med skolens elevtall. Elevtallet her vil først være klart til høsten.

210  Felles grunnskole

Budsjettet omfatter midler som tidlig på året blir fordelt mellom skolene, vår andel av kostnader 
ved drift av regionkontoret og de kurs regionkontoret organiserer, samt av noen fellesutgifter det 
er upraktisk å fordele mellom skolene.

Det ser ut til at budsjettet vil holde.

211  Skjervøy barneskole

Et akutt behov har gjort det tvingende nødvendig å sette inn en ekstra assistent og i perioder 
også en ekstra lærer dette vårhalvåret. Om dette tiltaket også vil være nødvendig i høsthalvåret, 
er det for tidlig å si noe om.

Her tas derfor bare med de ekstra utgiftene man har hatt i vårhalvåret 2011:

Ekstra lønnsutgifter: kr 210.000,-
Pensjon: kr   31.000,-

Totalt kr 241.000,-

Når det gjelder øvrige driftsutgifter utenom lønn, ser det foreløpig ut til at budsjettet vil holde.

212  Skjervøy ungdomsskole

Utover det som var kjent da kommunestyret vedtok budsjettet for 2011, vil skolen ha behov for 
å få tilført tilsvarende 35 lærertimer fra  01.08.11 på grunn av tilflytting av elever.

Kostnadene ved dette beregnes til å bli:

Ekstra lønnsutgifter:  kr 250.000,-



Pensjon: kr   36.000,-

Totalt kr 286.000,-

De øvrige driftsutgiftene er så langt som forventet og i tråd med budsjettet.

213  Arnøyhamn skole

Så langt er regnskapet i samsvar med budsjettet. Det er funnet rom for fortsatt todeling av 
ungdomstrinnet innafor eget budsjett. Dette skyldes at barnetrinnet vil få enda færre elever enn 
tidligere forventet, noe som medfører mindre behov for timer til gruppedeling og også færre 
spesialpedagogiske tilleggstimer.

214  Årviksand skole

Her har vi slitt med overforbruk spesielt når det gjelder vikarbruk i flere år. Så langt ser det noe 
bedre ut dette året, men NAV-refusjonen for sykefravær er nok vel optimistisk. Dette må man 
komme tilbake til til høsten.

220  Skjervøy folkebibliotek

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet. I likhet med ved de øvrige bibliotekene i Nord-
Troms foregår det for tiden en oppgradering av datasystemene. Dette  er det ikke tatt høyde for i 
budsjettet. Skal man få nytte av oppgraderingen, må også tre gamle datamaskiner skiftes ut.

Det bes derfor om dekning av følgende ekstra utgifter ekskl. mva:

Oppgradering datasystemer: kr 50.000,-
3 nye datamaskiner: kr 17.000,-

Totalt kr 67.000,-

221  Skjervøy kino

Kinoen er nå digitalisert og har nylig begynt å vise filmer igjen. En rekke av utgiftspostene er så 
langt i år ikke belastet. I og med at man  ikke har vist film før nå i mai, er det naturlig nok heller 
ikke bokført inntekter. Noen fullstendig oversikt over kostnadene ved digitaliseringen foreligger  
ennå ikke. Det som imidlertid er klart, er  at digitaliseringen medførte behov for å gå over til et 
digitalt lydsystem, noe som ikke var med i beregningen da digitaliseringen ble vedtatt. 
Alternativet ville vært stumfilm!

Foreløpig tas kun med kostnadene ved det nye lydsystemet. De øvrige budsjettpostene, både 
utgifter og inntekter, må man komme tilbake til i høstens regulering. 

Kostnader ved nytt lydsystem:  kr 75.000,- ekskl. mva 

222 Skjervøy kulturhus

Her har det i mange år overforbruk på utgiftspostene og problemer med å nå inntektsanslaget. 
Gledelig nok ser det lysere ut dette året, og budsjettet vil trolig holde.



224 Skjervøy svømme- og idrettshall

Det er ennå for tidlig å si om budsjettet vil holde. Leieinntektene er satt til kr 206.000. I første 
halvår er det inntektsført kr 24.500,-. Hovedinntektsposten her er den leien Skjervøy 
videregående skole betaler, og den kommer først til høsten og er avhengig av antall timer  per 
uke skolen benytter idrettshallen.

230 Ungdomsklubben

I tråd med budsjettet er det brukt svært lite av lønnsmidlene i vårhalvåret. Dette fordi en av våre 
lærlinger har klubben som sitt ansvarsområde, og han lønnes av lærlingemidler. Det er forutsatt 
lønn til 50 % stilling høsten 2011. Øvrige utgiftsposter ser også ut til å holde.

270  Felles barnehage

Foruten lønn og pensjon til barnehagekonsulenten, består budsjettet her av tilskudd til de to 
private barnehagene og en del fellesutgifter til barnehagesektoren.

Det er ennå ikke avklart en endelig sum for kommunalt tilskudd til de private barnehagene dette 
året. Her må man komme tilbake til eventuell bruk av noe av resterende midler av 
barnehagefondet til høsten.

272  Eidekroken barnehage

Med de reguleringer som er gjort hittil i år og som vil bli gjort også senere på året ved hjelp av 
skjema 1, ser det ut til at regnskapet vil kunne ende opp som budsjettert.

Gjenåpning av Akutten barnehage:

Barnehagelovens § 12 a. Om rett til plass i barnehage slår fast følgende:

”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter.” 

Med det antall plasser man har i de eksisterende  kommunale barnehagene og i den private på 
tettstedet, vil vi ikke være i stand til å oppfylle lovens bestemmelse om barnehageplass fra 
høsten av til alle født før 31.08.10. Dette skyldes at vi hadde et relativt høyt fødselstall i 2010 –
34 fødte på Skjervøy – og at bare 20 barn som nå har barnehageplass, er skolebegynnere høsten 
2011. Barnehageårene  2008/09 og 2009/10 ble det drevet barnehage i legeboligen på Skjervøy 
med en egen småbarnsavdeling. Denne ønsker vi å gjenåpne for å kunne tilby plass til alle 
søkerne, og det er avtalt med helse- og sosialetaten at huset igjen skal benyttes til barnehage. 

Som kjent er det ikke lenger øremerket statstilskudd til drift av barnehager. Foreldrebetaling for 
opphold og kost vil dermed være inntektsgrunnlaget for drifta. Nedenfor er satt opp et 
kostnadsanslag som forutsetter at barnehagen kan drives med tre ansatte, hvorav en lærling. 

Lønnsutgifter: kr  285.000,-
Pensjon: kr    50.000,-
Øvrig driftsutgifter: kr    80.000,-

Totale driftsutgifter: kr  415.000,-



Foreldrebetaling: kr    97.000,-

Netto driftsutgifter: kr  318.000,-

273 Vågen barnehage

Her ser det ut til at budsjettet vil holde. Det står fortsatt  igjen en del kostnader i forbindelse med 
renoveringen/utbyggingen som teknisk etat vil besørge ved hjelp av bruk av deler av resterende 
skjønnsmidler. 

275  Arnøyhamn barnehage

Her er vikarutgiftene blitt høyere enn budsjettert så langt i år. Det ser ut til at barnehagen vil få 
flere barn (SFO) til høsten. Dette vil gi noe høyere inntekter i form  av foreldrebetaling, slik at 
man trolig kan dekke inn overforbruket i vikarer.

281 SFO Skjervøy barneskole

Utgiftene så langt i år er som forventet. Det er imidlertid ikke sikkert at man vil nå inntektsmålet 
– foreldrebetalingen er jo avhengig av antall barn og antall oppholdstimer, og dette er ikke 
avklart ennå når det gjelder høsthalvåret.  Det vi vet, er at antall barn i SFO-alder, dvs. 1. – 4. 
klassetrinn, går ned. Her må man komme tilbake til inntektene ved budsjettrapporteringen til 
høsten.

282 SFO Årviksand skole

Budsjettet vil holde.

290  Kulturskolen

Det ser ut til at lønnspostene her vil bli i samsvar med budsjettet.

I henhold til avtale med kirkelig sektor skal 20 % av lønn til organisten dekkes over 
kulturskolens budsjett (post 13709 290 383 Div. kjøp fra andre). Dette utgjorde i 2010 kr 
83.500,-.  Dette er en svært kostbar ordning for kulturskolen fordi det antall elever organisten 
underviser, er meget lavt. Det anbefales derfor at denne avtalen sies opp snarest mulig, helst 
med virkning fra 01.08. d.å. 

Så langt i år har ordningen kostet ca kr 49.000,-, og det bes om en tilleggsbevilgning på kr 
46.000,- for å dekke forventet krav om refusjon fra kirkelig sektor.  

293  FYSAK/helsekoordinator

Her forventes budsjettet å holde.

294  Voksenopplæringa

Først er det her behov for en smule voksenopplæring:  Det er ikke slik at voksenopplæring = 
flyktningeundervisning!

Riktignok er norskundervisning av flyktninger en del av det voksenopplæringa driver med, men 
dette er langt fra alt. Skjervøy har for tiden få flyktninger, men til gjengjeld mange 



fremmedspråklige arbeidsinnvandrere. Antallet øker stadig, og de utgjør nå den største gruppa 
som etterspør norskundervisning. Det er særdeles viktig at alle fremmedarbeiderne som er 
kommet og som vil komme til kommunen, lærer seg norsk. For mange er dette et hovedkrav fra 
arbeidsgivers side og en forutsetning for at de skal få seg arbeid.

I tillegg har voksenopplæringa mange elever fra til dels eksotiske land som følge av at 
skjervøyværinger har giftet seg med kvinner fra Østen. 

Skoleåret 2011/12 vil voksenopplæringa dessuten få 3 – 4 fremmedspråklige elever som er fra 
16 – 18 år, dvs. over ungdomsskolealder, og som ikke har grunnlag godt nok til å begynne som 
elever ved Skjervøy videregående skole. Disse elevene må ha undervisning i de fleste 
grunnskolefagene kommende skoleår.

I henhold til lovverket har mennesker som rammes av afasi, rett til å få særskilt språkopplæring. 
Det samme har voksne nordmenn som ikke har gjennomført grunnskole.

I henhold til vedtatt økonomiplan skal antall stillinger i voksenopplæringa reduseres fra 3 til 2,5 
stillinger fra 01.08.11. Med en slik stillingsreduksjon vil det ikke være mulig å gi et 
tilfredsstillende undervisningstilbud til alle som har krav på dette.

Kultur- og undervisningssjefen ber derfor om at antall stillinger i voksenopplæringa ikke 
reduseres fra 01.08. d.å. slik det er vedtatt i økonomiplanen.

Å reversere stillingsreduksjonen vil koste:

Lønn: kr   96.000,-
Pensjon: kr   17.000,-     

Totalt: kr 113.000,-
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Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar fremlagte økonomirapport til etterretning og ber om at Kommunestyret 
finner dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport hver vår og  høst.
Hver høst skal budsjettet reguleres og for 2011 er det bestemt at budsjettet også skal reguleres 
våren 2011.

Helse- og sosialsjefen har sendt ut brev med frister for rapporteing til alle virksomhetene i helse-
og sosialetaten. Alle virksomhetene er kommet med skriftlige innspill hvor den enkelte 
virksomhetsleder redegjør for forbruket pr. mai 2011 og hvordan dette vil gi seg utslag ved årets 
slutt.

Helse- og sosialsjefen er fornøyd med de rutinene som er gjennomført i etaten: innspill fra 
virksomhetene gir helse- og sosialsjefen et bedre grunnlag for å vurdere budsjettsituasjonen og 
det fører også til en større bevissthet rundt budsjett hos den enkelte virksomhetsleder.

Det er enighet i rådmannens ledergruppe om at det ikke skal rapporteres på fastlønn og pensjon 
våren 2011. Vurderinga av disse områdene vil en komme tilbake til høsten 2011.



Økonomirapporteringa viser klare sammenhenger mellom situasjonen som er beskrevet i 
årsmelding for 2010, tiltak som er tatt opp i økonomiplanen for etaten for 2011-2014 og 
regnskapet for 2010.

Den økonomiske situasjon i hver enkelt virksomhet.

300 – Administrasjon
Mindre merutgifter på datautstyr og kursavgift.

310 – Helsestasjonen
Det er foretatt noen reguleringer for å finne plass til innkjøp av nytt dataprogram. Dette er en 
programvare som helsestasjonen bør ha. Etaten ba om midler i økonomiplanen for 2011-2014, 
men det ikke ble funnet midler til dette.

320 – Legekontoret
Lønn
Fastlønna skal ikke reguleres nå, man vil komme tilbake til fastlønn forhold til merutgifter i 
forhold til lønnsoppgjør.
Det som tas med her er at vi i forbindelse med at en lege sluttet og ny begynte har måttet ha en 
”overlapping” og i tillegg krav om veiledning for nyutdannede leger. Samlet er dette beregnet til 
en merutgift på 80.000.
Fastlege har Nord-Norges permisjon og vi har leid inn vikar – vikarutgiftene i 4 mndr. er 
beregnet til kr. 80.000

Driftsutgifter 
Høyere utgift driftsavtaler på grunn av nye statlige avtaler om basistilskudd og forhandling av
lønn (Skjervøy tilskudd) med kr. 50.000
Regning for 2010 for pasienter i andre kommuner ble på grunn av misforståelse mellom 
økonomisjef og helse- og sosialsjef ikke belastet fullt ut i 2010. Merkostnad kr. 23.000
Gebyr Nord-Vik leger koster kr. 27.000 i 2011 og feilføring i 2010 for legeinntekt, må utbetales 
lege i 2011.  

Inntekt
Fastlønnstilskudd 2.halvår 2010 ikke ført i 2010 og gir en merinntekt på 120.000 i 2011
Høyere inntekt egenandeler og ref. fra NAV med samlet kr. 69.000

Antatt merutgift/høyere inntekt
Lønn( ikke medregnet fastlønn) 173.000
Driftsutgifter 177.000
Inntekter 189.000

321 – Fysioterapitjenesten
Etaten fikk midler i økonomiplan til lønn turnusfysioterapeut i 2011. På grunn av svangerskap 
vil ikke turnustida bli gjennomført fullt ut i 2011.  Vi vil derfor ikke bruke opp all lønna, men 
må få nye lønnsmidler i 2012. Kommer tilbake til dette høsten 2011. 
Ellers kun mindre endringer.



350 – Sosialtjenesten
Merutgifter overtid og lønn andre vikarer med kr.  84.000. Dette har sammenheng med den 
pressede situasjonen i barnevernet og øvrig saksbehandling kap.4. Merutgifter utlysing av 
stilling.

351 – Tilskudd eldre og uføre.
Ingen kommentarer. 

354 – kap. 4 i sosialtjenesteloven.
Her føres omsorgslønn og lønn forebyggende tiltak: avlastning/BPA og støttekontakt.
Og dessuten utgiftsdekning for overnevnte ordninger.

Det var i 2010 stort overforbruk på omsorgslønn og forebyggende tiltak.  Helse- og sosialsjefen 
ba i økonomiplanen for 2011-2014 om mer midler til disse områdene, jfr. tiltak 2. Midler ble 
bevilget i økonomiplanen med samlet kr. 450.000.   I forbindelse med budsjetteringa fremgår det 
at hovedbeløpet ble lagt inn på omsorgslønn.                                                                        

29 personer har vedtak på forebyggende tiltak. 3 av disse har både avlastning/BPA og 
støttekontakt og utgifter her er ca. 100.000 pr. person. 7 av de 29 har vedtak, men det har ikke 
vært mulig å finne støttekontakt.  Når det bes om mer midler er det ikke beregnet at alle disse 7 
vil få støttekontakt. Skulle dette skje vil utgiftene bli høyere.

Budsjett 
2011

Beregnet 
forbruk 2011

Regnskap 2010 Økte midler i 
øk.plan 2011

Lønn BPA 0 100.000
Omsorgslønn 1.355.000 1.355.000 1.000.254 100.000
Avlastning/støttekontakt 397.000 997.000 843.790 350.000
Utgiftsdekning 40.000 140.000 81.590
Inntekt BPA 50.000
Merutgifter 800.000
Merinntekt 50.000

355-  Edruskapsvern
Det er foretatt mindre reguleringer innafor ansvarsområdet.

360- Barnevern
Utgiftene som er beregnet er gjort i forhold til dagens situasjon. Det er ikke tatt høyde for nye 
barn med behov for tiltak. 

Det er foretatt ganske omfattende reguleringer mellom de ulike artene.
Ut fra de beregninger som er gjort skal barnevernsbudsjettet holde ut fra dagens situasjon med 
de barn som har tiltak i dag.

Det vises til sak i kommunestyret hvor det ble søkt om fylkesmannen om midler til barnevernet. 
Søknaden ble innvilget. Stilling er utlyst som fast stilling. Kommunen har hatt problemer med å 
få behandlet saker innafor frister og svært stor belastning på de ansatte i barnevernet.   



370 – Hjemmetjenesten
Slik det fremgår av bl.a. årsmelding 2010 er oppdragene i hjemmesykepleien økt betydelig. 
Behovet for lovpålagte helsetjenester er høyere enn budsjett.  Dette fører til at vi forholdsvis ofte 
må leie inn ekstra for å dekke dette behovet. 

Lønn ( ikke medregnet fastlønn og pensjon)
Tillegg på 10207 er tatt ned og utgiftene lagt inn på de respektive vikarposter- dette gjør 
situasjonen i år litt uoversiktlig.

De største merutgiftene på vikarer er knytta til sykevikarer og svangerskapsvikarer. 
Sykefraværet er høyt første halvår og det er ikke grunn til å tro det blir mindre andre halvår. 
Inntekten her avhenger av hvor mye av fraværet som er korttidsfravær og hvor mye som er 
langtidsfravær. Det er ikke enkelt å forutsi.

Ut fra utgiftene for feriervikarer i 2010, anses det som vanskelig å dekke ferievikarer innafor 
eksisterende budsjett. Lønn annen ekstrahjelp og lønn andre vikarer vurderes å ha et høyere 
forbruk enn budsjettert jfr. 1. avsnitt.

Andre driftsutgifter 
Det ligger an til overforbruk på ulike budsjettposter – det største er at vi må kjøpe inn flere 
trygghetsalarmer og nøkkelbokser med kr. 28.000. Dessuten høyere utgifter på drivstoff og 
vedlikehold av biler.

Inntekter
Inntektene er hovedsakelig svangerskaps- og sykepengerefusjon.
Inntekten ressurskrevende brukere er ikke vurdert å bli høyere enn budsjettert for 2011.

Merutgift/merinntekt
Merutgifter vikarer –inkl. syke- og svangerskapsvikar 802.000
Driftsutgifter 121.000
Inntekt  syke- og svangerskapsvikar 507.000

372- Hjemmehjelp
Det er foretatt mindre reguleringer mellom ulike lønnsarter. For øvrig ingen kommentarer.

373 – Hybelhuset
Ingen kommentarer

375- Tiltak funksjonshemmede barn og unge
Dette ansvarsområdet bekymrer helse- og sosialsjefen. Tiltaket er bygd opp med at det søkes om 
avlastning i helgene og så økes behovet for tilbud. Pr. i dag bor 3 ungdommer fast hos oss. Fra 
2012 vil vi ha en fast beboer til. Virksomheten har 9 ubesatte helgestillinger. Det er svært 
vanskelig å få vikarer. De faste, inkludert leder, må jobbe mye overtid. Det er vanskelig å holde 
full kontroll over budsjettet i en slik situasjon. Det er totalt sett svært utilfredsstillende at så 
mange av de ansatte jobber deltid- både for den enkelte og for kvaliteten på tjenesten.

På dette området har vi 2 ressurskrevende brukere i 2010. I 2011 vil vi få 3 ressurskrevende 
brukere. Søknad om midler er ganske komplisert – vi skal i mars 2012 søke om refusjon for 
utgifter vi har hatt i 2011. Her får man dekket 80% av utgifter utover innslagspunkt på kr. 
895.000 pr. bruker. Da skal tilskudd for psykisk utviklingshemmede være trukket fra. I 2011 vil 



refusjon på 2 eksisterende brukere gå ned fordi nattevaktressurser deles på 3 istedenfor 2. Helse-
og sosialsjefen har foretatt en beregning av hva vi kan forvente av refusjon i 2011, men tallene 
vil ikke være klare før vi beregner dem i 2012!

Det er beregnet en mer inntekt ressurskrevende brukere med kr. 650.000 og det samme tallet er 
lagt inn på ulike vikararter. 

Helse- og sosialetaten ansetter helsepersonell som følger barn/unge i skolesituasjonen og får 
disse utgiftene refundert fra kultur-og undervisningsetaten SVS. I 2011 er dette en merutgift 
som ikke er regulert mot k/u-etaten og som fremkommer i tabell nedenfor som refusjonskrav.
Vi har brukt store midler på opplæring/kompetanseheving i forhold til utfordrende atferd for å se 
om vi på sikt kan redusere utgiftene i forhold til bruker. Og for å gi bruker et bedre tilbud.

Lønn
Fastlønn – i 2010 hadde vi store avvik på fastlønn. Uavhengig av lønnsoppgjøret og de 
merutgifter som fremkommer i forhold til dette, ser det ut til at vi også i 2011 vil få større 
utgifter enn budsjettert på fastlønn. Det er for eksempel ikke samsvar mellom bemanningsplan 
og lønn lagt inn i arena. Helse- og sosialsjefen vil gå nøye gjennom fastlønna her før 
økonomrapportering høsten 2011.

Ny bruker på avlastning medfører pr. i dag økte utgifter på 53.000. Det søkes om større tilbud 
og utgiftene vil stige utover året.

Vikarutgiftene er regulert i forhold til økte inntekter. Dessuten er det foretatt en regulering av 
tilleggslønn mot øvrige vikarutgifter inkludert sykevikarer.
Virksomheten har svært høyt sykefravær.
Helse- og sosialsjefen velger å samle utgifter/inntekter i en tabell slik:

Merutgifter/merinntekter
Merutgift fastlønn - ny bruker 54.000
Merutgifter vikarer(inkl. sykevikarer) 1.783.000
Refusjon ressurskrevende brukere 650.000
Refusjon sykepenger 811.000
Refusjon kultur- undervisning 235.000

377- Psykiatritjenesten
Psykiatritjenesten har store deler av 2011 hatt en bruker som har krevd ressurser utover budsjett. 
Etaten har vært i møter med DPS i Nordreisa og Åsgård sykehus for å avklare ansvarsfordeling 
rundt denne brukeren. Oppsummering så langt er at denne brukeren fullt ut er kommunens 
ansvar.
Til tross for bruker har stort hjelpebehov, regner vi ikke med at utgiftene vil overstige 
innslagspunktet på ressurskrevende brukere på kr. 895.000.  Dette vil si at vi ikke kan søke 
statlig refusjon for utgiftene våre. Merutgifter denne bruker er beregnet til helt konkret kr. 
240.000 i 2011. Etaten vil regne på utgiftene høstene 2011.

Virksomheten har høyt sykefravær. Og utgiftene til sykevikar er svært mye høyere enn 
budsjettert. Jfr. også inntekten nedenfor.

Merutgift/høyere inntekt
Merutgifter vikarer 845.000
Lavere utgifter drift 62.000
Høyere inntekt, jfr. sykepengerefusjon 537.000



378 - Malenaveien 2 &4
Virksomheten har tidligere hatt stort avvik på fastlønn på grunn av vakante stillinger. Det ser ut 
til at denne situasjonen i 2011 er bedret.

Merutgifter sykevikar og lønn andre vikarer(her dekkes vikarer i forbindelse med permisjoner, 
avspasering) er hovedgrunnen til merforbruk.

Merutgift/merinntekt
Merutgifter vikarer 264.000
Merutgifter drift 34.000
Merinntekt- hovedsakelig sykepengerefusjon 128.000

379 – Aktivitetssenteret
Stort sett høyere utgifter sykevikar regulert mot høyere inntekt sykepengerefusjon.

380  - Skjervøy sykestue og sykehjem
Slik det fremgår av Plan for kompetanse, opplæring og rekruttering vurderes grunnbemanninga 
på institusjonen å være for lav i forhold til de økte oppgavene som påføres gjennom stadig 
raskere utskriving av pasienter fra sykehus( jfr. samhandlingsreformen). Bemanninga har ikke 
vært økt de siste 10 bortsett en mindre økning i 2011 på grunn av ny arbeidstidsordning. I tillegg 
er aktivitørstilling fjernet.

En slik vurdering av lav grunnbemanning støttes også av opplysninger i årsmeldinger og 
arbeidstilsynet pålegg om behov for økte bemanningsressurser på natt, ettermiddager og helg.

I økonomiplan ble det bedt om midler til oppbemanning på grunn av ressurskrevende bruker og 
dette ble gjort gjennom at lønn annen ekstrahjelp ble økt med 1,4 mill kr. Inntektspost ble 
samtidig økt med 1,5 mill kr.- beregnet inntekt ressurskrevende bruker. 

Institusjonen har fra januar til april bemannet opp hver ettermiddag og natt på grunn av bruker 
med stort hjelpebehov. 

Helse- og sosialsjefen er av den oppfatning at inntektsposten er for høy, men vil komme tilbake 
til konkrete beregninger høsten 2011. Inntekten er redusert med 562.000

Lønn
Heller ikke her er fastlønna regulert og heller ikke lærlingelønn som skal hentes fra 
lærlingebuffer. På grunn av omlegging i lønnssystemet hvor tilleggslønn skal belastes de ulike 
lønnsarter, er lønn tillegg regulert ned og utgiftene lagt på de øvrige lønnspostene. Dette gjør 
situasjonen litt uoversiktlig,  men fra 2012 vil dette føre til et riktigere budsjett. Tilleggslønn 
reguleres ned med kr. 907.000 og denne utgiften legges på vikarpostene.

Sykefravær reguleres opp (inkludert tillegg fra 11207) og må sees mot sykepengerefusjonen.

Lønn annen ekstrahjelp vurderes overforbrukt med kr. 100.000 ved årets slutt. Utgiftene på 
enkelt bruker er beregnet til kr. 1.043.000  For øvrig har det vært nødvendig å leie inn ekstra for 
andre brukere for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.



Ferievikarbudsjettet ble tatt opp i økonomiplanen for 2011-2014. Ut fra erfaringer fra 2010 vil 
ikke budsjettet holde og er derfor regulert opp.

Drift. 
Det er her beregnet et merforbruk utover budsjett med kr. 259.000 og de største postene her er 
medisiner, medisinske forbruksvarer, forbruksvarer og div. pasientutgifter. På grunn av ubesatte 
sykepleierstillinger inngikk vi avtale med vikarbyrå i 2010 og noen utgifter er også belastet i 
2011.

Inntekter.
Det er beregnet noen høyere inntekt på egenandeler fordi vi har sykehjemspasienter på sykestua.
For øvrig er hovedgrunnen til høyere inntekt sykepenge – og svangerskapsrefusjon.

Vi har leid inn ekstra for 1 bruker, men mindre enn vi hadde beregnet i 2010. Inntekt 
ressurskrevende bruker er tatt ned med 562.000. Denne inntekten ser ut til å bli lavere, men må 
sees nærmere på til høsten

Merutgifter/merinntekter
Vikarer inkludert sykevikar og svangerskapslønn 1.606.000
Driftsutgifter 259.000
Merinntekter (sykepenge- og svangerskapsrefusjon) 920.000
Merinntekt egenandeler 200.000
Lavere inntekt ressurskrevende bruker 562.000

390 -  NAV
I følge beregninger fra NAV- leder vil totalt merforbruk være som følger:

Merutgift/lavere utgift
Arbeidsmarkedstiltak -50.000
Kvalifiseringsstønad 138.000
Tjenestekjøp fra staten 100.000
Tilskudd boutgifter 65.000
Diverse bidrag 132.000
Forskudd trygd pensjon - 68.000
Totalt 317.000

Tjenestekjøp fra staten er belastet med 100.000 og gjelder krav både for 2010 og 2011. Beløpet 
må legges inn i økonomiplanen fom 2012.

Utgiftene til kvalifiseringsstønad kan muligens også sees mot midler avsatt til fond med kr. 
113.000.



Oppsummering

Følgende fremgår oppsummert av tallene overfor:

Merutgifter vikarer – inkl. syke- og svangerskapsvikar 6.388.000
Merutgifter drift 608.000
Merutgifter økonomisk sosialhjelp 317.000
Merinntekter 4.351.000
Lavere inntekter – ressurskrevende bruker 562.000
Netto merutgift 3.513.000

Bakgrunnen for de oppsummerte tallene kommer frem under de enkelte ansvarsområdene.

Helse- og sosialsjefen vil nedenfor gå gjennom de store utfordringer etaten har som både 
gjenspeiler seg i tallene overfor og problemene i forhold til drifta.

Dette er en beskrivelse av en situasjon som man finner igjen i årsmeldingene, 
økonomirapporteringa for 2010 og økonomiplanen for 2011-2014. Regnskapet for 2010 viser et 
budsjett i balanse, men dette kom av lavere utgifter pensjon og en feilberegning på inntekt for 
ressurskrevende brukere.

Etatens utfordringer er spesielt knytta til pleie- og omsorgstjenstene.

Utfordring 1 – for lav grunnbemanning
Det fremgår både av årsmeldinger, arbeidstilsynets pålegg og Plan for opplæring, kompetanse 
og rekruttering at grunnbemanninga i flere virksomheter er for lav for å yte den helsehjelpa vi er 
pålagt å gi.

Her vil helse- og sosialsjefen trekke frem for lav bemanning på Skjervøy sykestue og sykehjem. 
Dette kan muligens være en medvirkende årsak til sykefravær og det gjør oss svært sårbare når 
det gjelder å kunne gi hjelp til kreftsyke, til døende og i forhold til de stadig økte krav fra UNN 
når det gjelder ferdigbehandlede pasienter. 

Dette viser seg i overskridelser/behov for tilleggsressurser på vikarposter lønn andre lønn annen 
ekstrahjelp og overtid.

Kommunen vil være bedre tjent med å øke grunnbemanninga. Dette ville redusere kravet mot 
egne ansatte for stadig ta ekstravakter og gå overtid,  føre til at lederne kunne arbeide med 
kvaliteten i tjenesten istedenfor å leite etter personell for å ta disse vaktene og sist men ikke 
minst kvaliteten på tjenestene overfor brukerne vil øke.  

Gjennomføring av samhandlingsreformen vil stille enda større krav og en stor del av midlene 
kommunen får, må føre til en oppbemanning på institusjonen.

Utfordring 2 – vikarbehov.
Pleie- og omsorgstjenestene i Skjervøy består av hjemmetjenesten, omsorgs- og 
avlastningsboliger for barn og unge, psykiatritjenesten, omsorgsboliger Malenaveien 2&4 og 
Skjervøy sykestue og sykehjem. Alle bortsett fra hjemmetjenesten er døgnbemannet med behov 
for personell alle dager i året og hele døgnet. 



Sykefraværet er forholdsvis høyt. Det er også fravær på grunn av permisjoner, kurs og 
videreutdanninger m.m. I tillegg er det behov for å bemanne opp i spesielle situasjoner, jfr. pkt. 
overfor.

Dette fører til at virksomhetslederne innafor pleie- og omsorg bruker svært mye av arbeidstida si 
for å finne vikarer som ofte er ufaglærte.

Det har de siste åra vist seg at utgifter til sykevikarer stort sett veies opp mot refusjon 
sykepenger. Så det er kanskje ikke på den økonomiske sida at problemet er størst.

Men det brukes for mye tid for å finne vikarer og ofte er vikarene uten fagutdanning – noe som 
går utover kvaliteten. Og satt på spissen: det finnes ikke nok ”folk” i Skjervøy som kan dekke 
behovet for vikarer.

En løsning på problemet er å ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere i faste stillinger for å 
dekke opp behovet for sykevikarer.  Helse- og sosialsjefen foreslår at dette kan gjøres allerede i 
inneværende år.

Utfordring 3 – brukere med utfordrende atferd.
3 virksomheter har vært nødt til å bemanne opp på dag og ettermiddagstid og noen på natt i 
forhold til utfordrende atferd. For noen er utfordringene så omfattende og kostnadskrevende at 
det fører til statlig refusjon. Men for andre er utfordringene store, men utgiftene ligger under det 
taket staten har satt på 895.000.

Dette er både en stor økonomisk utfordring og også en utfordring for å finne personell til å ta 
slike krevende vakter.

Det har i alle 3 virksomheter vært arbeidet med kompetansehevende tiltak i forhold til 
utfordrende atferd.

Alle 3 virksomheter vil også i 2011 være nødt til å bemanne opp på grunn av denne atferden.

Utfordring 4 - deltidsstillinger  
Virksomhetene skal være bemannet hele døgnet og alle helger. De ansatte
arbeider hver 3. helg. For å ha en forsvarlig helgebemanning må det leies inn alle helgene.  
Dette er ofte 12-13% stillinger. 

For å bedre denne situasjonen med det enten opprettes flere stillinger, de ansatte må jobbe mer 
helg eller det kan etableres andre arbeidstidsordninger.

Situasjonen i avlastningstiltaket er svært prekær på grunn av alt for mange deltidsstillinger som 
reduserer kontinuiteten og kvaliteten i tjenesten.

Vi har svært mange vikarer inne som må læres opp og dette fordyrer drifta. Mange av de fast 
ansatte må gå overtid og det medfører overtidsbetaling og dyr drift.

Situasjonen er svært vanskelig og det er ikke lett på kort sikt å si hva som kan gjøres for å bedre 
situasjonen.

Skjervøy den 24.mai 2011
Lise Román
Helse- og sosialsjef
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Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner
dekning av de behov som fremkommer fra skjema 2.

Økonomirapport:
Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:

Generelt strøm/ olje:

Det er ikke gjort beregninger på strøm/ olje nå. Budsjettet er likt i år som i fjor og strøm-/ 
oljebudsjettet for 2010 gikk stort sett i balanse. Prisene har vært høye i vinter, noe de også var i 
2010. Det viser seg, erfaringsmessig, vanskelig, å beregne utfallet så tidlig på året.

600, Administrasjon:

På grunn av et par klagesaker har det vært nødvendig å engasjere advokat. Det er ikke 
budsjettert med slike utgifter slik at det vil bli overforbruk på denne posten. Det bes om kr. 
40 000,- fra skjema 2. I tillegg har sett oss nødt til å engasjere konsulent for hjelp til å avklare en 
byggesak. Dette har medført en uforutsett utgift på kr. 9000,- som det bes om over skjema 2.

For øvrig er forbruket i tråd med budsjettet.



På inntektssiden er det lav inntekt på byggesaksgebyr som er vanlig på denne tiden av året. 
Dette skyldes at det er mindre byggeaktivitet på vinteren enn sommersesongen. 

605, Kart og oppmåling:

På inntektssiden er det ingen inntekt på kart- og oppmålingsgebyr så langt. Dette vil rette seg 
noe utover året etter hvert som oppmålingssesongen kommer i gang. Det ser likevel ut for at det 
blir mindre aktivitet ut over året, det er færre ”innmeldte” saker enn vanlig på denne tiden av 
året, noe som tilsier at budsjettmålet ikke nås. Det jobbes imidlertid med andre nødvendige 
oppgaver. Noen av disse oppgavene tilhører andre ansvarsområder som kan være med å dekke 
opp for inntektstapet. Det er usikkert om dette vil dekke opp for alt.

606, Arealplanlegging:

Med bakgrunn i at plansamarbeidet i Nord- Troms, som planlagt, ikke kommer i gang før til 
sommeren har det ikke vært store bevegelser i budsjettet for dette området og er i tråd med 
budsjett.

610, Anleggsseksjonen:

Forbruket er stort sett i tråd med budsjett. Det har vært en del større utgifter på vedlikehold av 
maskiner enn ønskelig. Budsjettet er regulert innenfor eget område og det ser ut for at det kan 
holde hvis ikke de store vedlikeholdsutgiftene kommer. 

Budsjettet for drivstoff vil ikke på noen måte holde. Det er allerede, og vel så det, brukt opp. 
Drivstoffbudsjettet har ikke vært justert på mange år. Prisene er steget betraktelig den senere tid, 
samt at aktiviteten på maskinene har vært høy i vinter. Dette fører til at etaten må be om kr. 
50 000,- over skjema 2.

620, Skjervøy vannverk:

I kommunestyret, sak 1/11, ble det vedtatt reduksjon på forbruksgebyret for vann fra kr. 2,50 pr 
m3 og m2 til kr. 2,00. Abonnementsgebyret ble satt ned fra kr. 1850,- til kr. 1700,-. 
Reduksjonen dekkes med bruk av fond. Dette vil likevel gi en reduksjon i inntekt i forhold til 
budsjett, forutsatt at forbruket blir tilsvarende forbruk som 2010. dette er noe usikkert da 
forbruket varierer fra år til år, avhengig av industriens forbruk.

For øvrig ser det ut for at forbruket er i tråd med budsjett.

630, Skjervøy kloakkanlegg:

I kommunestyret, sak 1/11, ble det vedtatt reduksjon på forbruksgebyret for kloakk fra kr. 7,50 
pr m3 og m2 til kr. 6,50. Abonnementsgebyret ble satt ned fra kr. 1600,- til kr. 1250,-. 
Reduksjonen dekkes med bruk av fond. Dette vil likevel gi en reduksjon i inntekt i forhold til 
budsjett, forutsatt, også her, at forbruket av vann blir tilsvarende forbruket 2010. 
Forbruksavgiften for kloakk er regnet med vannforbruket som basis.

For øvrig ser det ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.



640, Renovasjon:

I tråd med budsjett.

650, Brannvern

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett bortsett fra husleieutgiften til 
ASVO for leie av garasje til sivilforsvaret. Husleien er indeksjustert og har som følge av det økt 
med kr. 10 000,- som må dekkes over skjema 2.

651, Oljevernberedskap:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

652, Feiing:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. Det er mer inntekt enn budsjettert som 
følge av økt feieavgift. Å øke feieavgiften har vært nødvendig for å dekke inn underdekning fra 
tidligere år.

660, Utleieboliger:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett

670, Kommunale bygg:

På grunn av rasfare og overvåkning av denne så vi oss nødt til å melde Skjervøy kommune inn i 
Nord- Norsk Skredovervåkning. Det går ut på at det foretas snømålinger som daglig rapporteres 
til værvarslinga der vindretning og snømålingene blir vurdert i lag med skredeksperter. Å være 
tilknyttet dette prosjektet koster kr. 25 000,- i året. I tillegg er det avtalt for inneværende år en 
godtgjørelse på kr. 5 000,- for snømålingene. Det bes om dette på skjema 2.

I tillegg til dette må det foretas en skredvurdering av området over skolen i Arnøyhamn. Det er 
skredvoll der i dag som betegnes av eksperter som utilstrekkelig. Vurderingen må utføres av 
NGI og de vil samkjøre med et annet oppdrag i kommunen på forsommeren. NGI vurderer både 
skredfaren og lager skisse over nødvendig skredvoll, event. også prosjektere denne. Vi har bedt 
om kostnadsoverslag for dette men har ikke mottatt det enda. Estimerte kostnader legges til 
grunn og vi regner med kostnadene for dette vil komme på kr. 200 000,- som det bes om over 
skjema 2.

Det er valgt å legge dette prosjektet inn under ansvar 670 da det i hovedsak er Arnøyhamn skole 
som er årsaken til at kommunen er med.

Forøvrig ser det pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett

671, Parker/ idrettsanlegg:

Til nå er det ikke brukt noe av dette budsjettet sett bort fra strøm og eiendomsavgifter.

Budsjettet er for lite til at et fullverdig vedlikehold av grøntanleggene kan utføres. Skjervøy 
kommune har også i år sett seg nødt til å engasjere ASVO for å utføre arbeidet med vedlikehold. 
Det er en noe redusert kontrakt i forhold til tidligere år. Selv om omfanget reduseres, klarer vi 



ikke p komme helt i ”mål” og ser oss nødt til å be om kr. 37 000,- over skjema 2 for å kunne 
utføre et minimum av vedlikehold som trengs. Dette også for at Skjervøy skal stå fram som en 
velstelt kommune for besøkende og innbyggerne våre.

675, Renhold:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett

676, Vaskeri:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett

680, Havneforvaltningen:

Forbruket er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at en del presserende vedlikeholdsbehov må 
gjennomføres, som å skifte fortøyning på enkelte av flytebryggene. I tillegg er det en del annet
vedlikehold som har vært forsømt i flere år p.g.a mangel på ansatte i havneforvaltninga. Dette 
ser bra ut nå.

På inntektssiden ser det bra ut så langt. Det er økte inntekter og noe fakturering fra fjoråret som 
er fakturert på 2011, dette grunnet bedre oppfølging enn tidligere. Under regulering av budsjettet 
har vi så langt klart å regulere utgift og inntekt til å gå i null.

681, Skjervøyterminalen:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

690, Kommunale veier:

Det ser i dag ut for at forbruket er i tråd med budsjett, sett bort fra vintervedlikehold.

Det er økte utgifter på vintervedlikehold i forhold til kostnader med strøsand og at 
brøytekontrakten med Mesta indeksreguleres. Det har ikke vært tatt hensyn til dette tidligere år 
slik at det nå bes om en tilleggsbevilgning over skjema 2 for å dekke inn disse økte utgiftene. 
Brøytekontrakten er justert med kr. 90 000,- og strøsandutgiftene er økt med kr. 100 000,-.
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Økonomirapport investering våren 2011

Vedlegg
1 Reguleringsskjema inv vår 2011

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011 

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt 

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer 
i tråd med budsjettskjema datert 23.05.11.

Det tas opp kr. 3.000.000,- i startlån  og 150.000,- til digitalisering av kino forutsatt 
Fylkesmannens godkjenning.



Saksopplysninger

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter på en kortfattet måte. 
Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.

MVAKOMPENSASJON OG INVESTERINGSFOND
Reglene for mvakomp til investeringer ble lagt om i fjor slik at i år skal minimum 40 % av 
momsen skal inntektsføres i investeringsregnskapet (stigende med nye 20 % hvert år til vi når 
100). Vi hadde budsjettert med null mvakomp i og med at vi har så få investeringer og at det er 
noe usikkerhet med driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår at dette videreføres nå i vår og så får vi 
heller komme tilbake til dette på høstrapporteringen.

De fleste nye prosjekter i 2011 er finansiert med bruk av investeringsfondet for å unngå nye 
låneopptak. Grunnlaget for dette var fondsbruken pluss en planlagt avsetning i 2010. I 
årsoppgjøret viste det seg imidlertid at det var overforbruk på noen prosjekter og for å unngå 
underskudd ble det da i tråd med regelverket for det første ikke noe av den planlagte 
avsetningen og så måtte det i tillegg brukes noe av fondet til andre prosjekt enn det var 
budsjettert med. Disse to tiltakene kom på til sammen 370.000,- sånn at vi nå mangler 20.000,-
på fondet i stedet for å ha en liten reserve på 350.000,- som planlagt. Rådmannen foreslår at vi 
ser dette opp mot momskompensasjonen og evt besparelser i høstrapporteringen. I tillegg 
foreslås at en halv mill i til gode lån etter fjoråret brukes til Sandøra-prosjektet i stedet for fond.

501 EDB
Ansvaret omfatter i utgangspunktet to prosjekter. 

Det ene er felles økonomisystem for kommunene i Nord-Troms. Dette går nå som planlagt med 
inngåelse av kontrakt i mai, implementering og opplæring til høsten og oppstart fra 1.1.12. Årets 
ramme ser ut for å holde til 90 % av kontraktsummen og så vil momsandelen dekke det meste av 
det som gjenstår til neste år.

I tillegg var det lagt inn noe midler til oppgradering av datasenteret i Olderdalen. For å holde 
bedre oversikt flyttes dette til et eget ansvar. Ser ut for at det er nok penger.

502 AKSJER
Det vil også i år bli aktuelt med innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP. Hvor mye vet vi 
som vanlig ikke før i august når virkningene av årets lønns- og trygdeoppgjør er beregnet.  Dette 
kan ikke lånefinansieres og vi må komme tilbake til inndekning i høstrapporteringen. Tidligere 
har vi brukt investeringsfond og salgsinntekter, men det er pr nå usikkert om omdisponeringen 
av investeringsfondet blir tilstrekkelig

508 KINOEN
Sak om digitalisering vedtatt i K-styret i juni i fjor, men installeringen har drøyd til i år grunnet 
forsinkelse fra leverandørens side. Utstyret kom på plass i vinter og kinodriften er påbegynt. 
Selve utstyret er montert innenfor rammen, men det var nødvendig å tilpasse lydanlegget til 
digital drift og dette kommer på ca 85.000,- som vi må dekke selv utenfor inngått avtale. Det 
foreslås at det tas av til gode lånemidler. Vedtatt låneopptak fra i fjor må vi søke om ny 
godkjenning av  hos fylkesmannen.



516 TOMTESALG
Til nå i år er det bestilt kun ett tomtekjøp og det er normalt en god indikasjon på at det blir lite 
slike inntekter i år. Salgsinntektene disponeres ikke før til høsten

520 VANNVERK
Det planlegges med å få gjort forbedringer på vanninntaket på Kågen. Vi har lånemidler som 
kan dekke dette og arbeidet vil bli gjort innenfor denne rammen slik at det ikke trengs tilførsel 
av midler. Oppstart vil bli når det er bart og hovedarbeidet vil bli til høsten. Kommer tilbake 
med budsjettall i høstrapporteringa.

521 KLOAKK
Prosjekteringen av nytt renseanlegg har tatt lenger tid enn forutsatt og byggingen er tilsvarende 
forsinket. Hovedforklaringen er at pålegg fra Arbeidstilsynet velges imøtekommet gjennom en 
utvidelse av rensestasjonen. Revidert framdriftsplan tilsier at byggingen gjøres til høsten med 
ferdigstillelse tett opp mot jul.

523 BYGG OG BOLIGER
Gjelder i år brannsikring av Malenveien 2 & 4 som så vidt ble påbegynt i fjor. Prosjektet ble da 
justert for å ivareta framtidige krav om sprinkleranlegg og dette er ute på anbud med frist i 
slutten av mai og tildeling av kontrakt i juni. Arbeidet bør normalt kunne ferdigstilles i år og alt 
tyder på at budsjettet holder. Midler til overs fra i fjor reguleres inn

532 NY INNGANG LEGEKONTORET
Ferdig planlagt og bygging startet når telen er borte. Forventes ferdig til høsten innenfor ramma.

536 KUNSTGRESS
Tildeling av spillemidler var varslet i begynnelsen av mai, men fylket har nå utsatt dette til 
månedsskiftet mai/juni. Vi vet derfor ikke om og evt hvor mye vi får så videre arbeid er utsatt 
inntil svar fra fylket kommer.

542 HAVNEANLEGG - VORTERØY
Den nye kaia ble bygd i fjor høst. Av sikkerhetsårsaker ble riving av den gamle utsatt til nå i vår. 
Det forventes at alt arbeid avsluttes før ferien innenfor tildelt ramme. Midler til overs fra i fjor 
reguleres nå inn.

553 INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN
Prosjektet er avsluttet i februar med montering av kran som siste del. Som rapportert i fjor ble 
ny kran tatt inn som et tillegg i prosjektet. Denne lånefinansieres med tilsvarende økning av 
leieavtalen slik at netto for kommunen blir null. Medgått vel 200.000,- i år som tas fra til gode 
lånemidler. Sluttregnskap sendt til fylket i mai.

555 INDUSTRIOMRÅDE SANDØRA
Kulturetaten og Sametinget har vært på befaring og rapporter er mottatt nå i vinter. Funn i 
fornminneområdet vil medføre utfordringer for ønsket veitrase og dette vil også fordyre 
reguleringsarbeidet. Grunnundersøkelsen er gjennomført nå i vår og vi venter på endelig 
rapport. Selv med overføring av til gode midler fra i fjor og 150.000,- fra omstillingsprosjektet 
er det usikkert om ramma er stor nok til både regulering og prosjektering. Det jobbes med å se 
på alternative løsninger der en mulighet er å prosjektere de 60 målene som er regulert og utsette 
utvidelsen. Arbeidsgruppa jobber med å innhente priser på de ulike alternativene. Til gode fra i 
fjor var tenkt tatt fra investeringsfondet, men vi bruker heller lånemidler som også ble til gode 
fra i fjor.



590 FORMIDLINGSLÅN
Pågangen i fjor høst var litt høyere enn vanlig og når vi i tillegg lå litt foran skjema med 
tildelinger i forhold til låneopptak har vi inngangen til mai igjen midler bare til 4 nye lån i år og 
det blir nok i minste laget. Det foreslås derfor at vi tar opp 3 mill ekstra i lån i år.

Innfrielser brukes som vanlig til ekstraordinære avdrag. I tillegg til årets innfrielser har vi mye 
stående fra i fjor som er blitt betalt i vinter/vår og dette reguleres inn.

OPPSUMMERING
De fleste prosjekt er i rute og innenfor ramma så langt. Vi må komme tilbake til momskompen 
og investeringsfondet samt egenkapitalen til KLP i høstrapporteringa.

Ut over økt opptak av Startlån trengs det i denne runden ikke tilførsel av nye friske midler til 
noen prosjekter.



Konto Ansvar Funksjon Tekst Per Rev. budsjett (BR)
1951 501 120 INV-VÅR 2011 201101 -150000
9480 501 120 INV-VÅR 2011 201101 150000
2000 508 373 INV-VÅR 2011 201101 585000
7701 508 373 INV-VÅR 2011 201101 -350000
9100 508 373 INV-VÅR 2011 201101 -235000
2350 523 265 INV-VÅR 2011 201101 338000
9480 523 265 INV-VÅR 2011 201101 -338000
2350 542 330 INV-VÅR 2011 201101 500000
8100 542 330 INV-VÅR 2011 201101 -200000
8902 542 330 INV-VÅR 2011 201101 -300000
2350 553 325 INV-VÅR 2011 201101 203000
9100 553 325 INV-VÅR 2011 201101 -203000
2705 555 325 INV-VÅR 2011 201101 644000
8902 555 325 INV-VÅR 2011 201101 -150000
9100 555 325 INV-VÅR 2011 201101 -494000
5200 590 283 INV-VÅR 2011 201101 3000000
9100 590 283 INV-VÅR 2011 201101 -3000000
5109 590 283 INV-VÅR 2011 201101 2000000
9201 590 283 INV-VÅR 2011 201101 -2000000
5109 599 870 INV-VÅR 2011 201101 4700000
9580 599 870 INV-VÅR 2011 201101 -4700000
1951 557 120 INV-VÅR 2011 201101 150000
9480 557 120 INV-VÅR 2011 201101 -150000

201101
201101
201101

SUM (skal være null) 0

Dato og sign: 230511

Budsjettendring 2011 skjema 1

3



Konto Ansvar Funksjon Tekst Per Rev. budsjett (BR)
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101

SUM (behov for rammeendring) 0

Dato og sign:

Budsjettendring 2011 skjema 2

3



Rev. budsjett (BR)

3



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1632 -2

Arkiv: 064

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 03.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Godkjenning av ny selskapsavtale IKAT

Henvisning til lovverk:
Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999

Rådmannens innstilling
Skjervøy kommunestyre gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune godkjenner ny selskapsavtale med Interkommunalt arkiv Troms IKS 
(IKAT). 

Saksopplysninger
Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i 
Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. 
Troms Fylkeskommune har ved vedtak 7. desember 2010 gjort avtale om å inngå selskapsavtale 
med IKAT, noe som medfører endring også i Skjervøy kommunes avtale med selskapet. Dette 
gjelder § 1 om deltakere i selskapet og § 5 om innskuddsplikt og eierandel. 

Vurdering
Endringene i avtalen er nødvendige for å implementere en ny deltaker i selskapet og er for 
formaliteter å regne. I den grad det berører Skjervøy kommune vil det være i vår favør ved at 
selskapet får en ny stor deltaker som deler på kostnadene. 



Dato

13.12.2010

Vår ref.

J. nr. 250/10 A.  000

Til

Alle deltakere i Interkommunalt arkiv Troms IKS

Godkjenning av ny selskapsavtale

Troms fylkeskommune har gjort vedtak om å inngå selskapsavtale med Interkommunalt arkiv
Troms IKS, ref Fylkestinget saksprotokoll, 7.12.2010, utvalgssak 69/10.

Fylkeskommunens vedtak om deltakelse medfører endringer i selskapsavta1ens §§ 1 og 5, og
må derfor i samsvar med avtalens § 21 godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i
kommunestyret.

Vi ber om at vedlagte selskapsavtale blir lagt fram for kommunestyret, og at kopi av
godkjenningsvedtaket samt ett signert eksemplar av selskapsavtalen blir oversendt før
årsskiftet.

Vedlegg: selskapsavtalen

Selskapsavtale signert av Interkommunalt arkiv Troms vil bli sendt kommunene i etterkant.

Med vennlig hilsen

e/L4)."1

for arkivsjef Hilde E. Bjørnå

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefalcs E- post Organisasjonsnummer
clo Statsarkivet iTromsø Huginbakken 18 77 67 69 80 77 64 72 01 postrnottak@ikatroms.no 989 532 960
Postboks 6315 Breivika
9293 Tromsø



Iriterkbiriiinmålt at.kiv Troms IKS ..

§ 1 Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i
lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og
interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS.

Selskapet har følgende deltakere:

1. Balsfjord kommune
2. Bardu kommune
3. Berg kommune
4. Bjarkøy kommune
5. Dyrøy kommune
6. Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune
7. Gratangen kommune
8. Ibestad kommune
9. Karlsøy kommune
10. Kvæfjord kommune
11. Kvænangen kommune
12. Lavangen kommune

§ 2 Rettslig status

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal
registreres i Foretaksregistret.

§ 3 Hovedkontor

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

13. Lenvik kommune
14. Lyngen kommune
15. Målselv kommune
16. Nordreisa kommune
17. Salangen kommune
18. Skjervøy kommune
19. Skånland kommune
20. Storfjord kommune
21. Sørreisa kommune
22. Torsken kommune
23. Tranøy kommune
24. Troms fylkeskommune

1. Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6).



2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd.
Tjenestene er som følger:
• Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot
• Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover,

forskrifter og annet regelverk
• Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv
• Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan
• Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen
• Sikring av personregistre

Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert
veiledning i arkivfaglige spørsmål.

3. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for
papirbaserte og elektroniske arkiv, jf. arkivforskriftens §§ 5-1 til 5-6. Avtale om
arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal det inngå punkt om bevaring
og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og tiltak innen arkivformidling.
Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt depotavgift etter satser vedtatt av
representantskapet.

4. Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som
deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det
er ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som
faller utenfor selskapets hovedformål.

5. Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets
ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som
samarbeider om prosjektet.

6. Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når
dette ikke går ut over hovedoppgavene.

Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke
fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en
fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge
folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:



Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved
eventuelle inn- og utmeldinger.

§ 6 Ansvarsfordeling

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin
eierandel (jf. § 5).

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef).

Folketall hentet fra SSB
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§ 8 Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er
representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes
stemme telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf. § 5).

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med
funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet
overfor sine representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

§ 9 Representantskapets møter

Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel.
Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om
representantskapsmøte med samme frist.

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.
Følgende saker skal behandles:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg av styre, revisor og valgnemnd
3. Overordnete mål og retningslinjer for driften
4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkalling

Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig,
eller når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av
representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak.

Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede.
Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder.

Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives
av møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av
protokollen sendes umiddelbart til deltakerne.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede,
og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha
flertallet av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir
den valgt som får flest stemmer.

Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har
daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene.
Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene.
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§ 10 Styret

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to
styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre
medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at
minst to styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være
representert i styret

Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret.
Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for
behandlingen av en enkelt sak.

§ 11 Styrets møter

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det.
Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen
skal normalt være skriftlig med sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert
møtende varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de
styremedlemmene som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er
uenig med styrets vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret
som arbeidsgiver, og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen
av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av
tariffavtaler.

§ 12 Styrets fullmakter

Forvaltning av selskapet er tillagt styret.

Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de
rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at
regnskapsføring og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll.

Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder
selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan
forberede nødvendige tiltak.
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Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller
daglig leder fullmakt til å tegne selskapets firma.

Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av
selskapet. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år.

§ 13 Daglig leder (arkivsjef)

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge
de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker
som gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret.
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder
selskapets virksomhet, økonomi og personale.

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på
styremøtene, med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak.

§ 14 Inhabilitet

For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i
kommunelovens § 40 nr. 3.

§ 15 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett.
Styret forbereder representantskapets behandling av rammer og forutsetninger. Dersom
styrets framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har
konsekvenser som går ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og
representantene oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer
i vedtatt budsjett.

Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.

Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig
utvikling av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode.
Økonomiplanen skal sendes deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret
utarbeider framlegg til økonomiplan.



§ 16 Økonomiforvaltning

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven. I note til årsregnskapet skal selskapet gi
en oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i
resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra
årsbudsjettet. Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen 1.
april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av
representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning
av årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det
år regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett.

Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på 1 000 000,- for selskapets samlete låneopptak.
Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet
kan ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme
budsjettår.

Vedtak om låneopptak skal gjøres av representantskapet. Slike vedtak skal godkjennes av
departementet, jf. kommunelovens § 50 nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4.
ledd.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og
selskapet kan ikke selv låne ut penger.

Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om
dette gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens § 51 nr. 2.

§ 18 Revisjon

Representantskapet velger revisor for selskapet.

§ 19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at
arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta
arbeidsreglement for selskapet.



Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med
arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og
nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet.

§ 20 Forholdet til forvaltningsregler

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.

Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte
som for organer opprettet i medhold av kommuneloven.

Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i
representantskapet.

Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde
personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for
informasjonssikkerhet og internkontroll.

§ 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret.

Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 43. ledd blir sett på
som minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med
vedtak i kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av
representantskapet.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller
styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet.

Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.

§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de
øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet
etter lov om interkommunale selskap § 31.

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel.
Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.



Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i
kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om
interkommunale selskap §§ 32-38.

Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av
deltakerforhold skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap § 30.

Styret melder fra om avviklingen til Foretakregistret.

§ 23 Andre regler

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap
og forskrifter gitt i medhold av denne loven.

§ 24 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2011 og skal på det tidspunkt være vedtatt og
underskrevet av samtlige deltakere.

Deltakerkommune Vedtatt sted og dato



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/575 -21

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 31.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Søknad om skjenkebevilling - overdragelse av  Public bar

Vedlegg:

Søknad fra Alexandu Cuc
Uttalelse fra lensmannen
Uttalelse fra helse-og sosialsjefen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gir slikt vedtak:

1. Public bar v/ Alexandru Cuc gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden i 
perioden 15.06.11 – 30.06.12. 

2. Skjenketidene følger pkt.4 i Edruskapspolitisk handlingsplan. 

Saksopplysninger
Cuc har overtatt Public bar. Han har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen-
skjenkebevilling.
Tidligere innehavere av Public bar hadde skjenkebevilling øl, vin og brennevin. 

Vurdering
Rådmannen vil anbefale at søker får tildelt skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/575 -23

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 31.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Søknad om skjenkebevilling- overdragelse av Cafe-cafe

Vedlegg:

Søknad fra Skjervøy Kafedrift AS
Uttalelse fra Lensmannen
Uttalelse fra Helse- og sosialsjefen

Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy Kafedrift v/ Ottar Friis gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden 
      15.06.11 – 30.06.12 i skjenkelokalet Nordlys Kafe. 

2. Skjenketidene følger pkt. 4 i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger
Skjervøy Kafedrift AS har overtatt tidligere lokale til Cafe-cafe. Friis har bestått 
kunnskapsprøven om alkohollovgivningen - skjenkebevilling.
Cafe-Cafe hadde skjenkebevilling for øl og vin. 

I K- sak 14/09 vedtok kommunestyret et ”tak” for antallet skjenkebevillinger i Skjervøy 
kommune. For Skjervøy tettsted ble ”taket” satt til :

3 bevillinger/konsepter som omfatter øl,vin og brennevin
4 bevillinger/konsepter som omfatter øl og vin.



De ble fordelt slikt:

Hotell Maritim AS fikk 2 bevillinger for øl,vin og brennevin i restauranten og i bøteriet
og 2 bevillinger for øl og vin i røykeverandaen og på ute terrassen.
Public AS fikk 1 bevilling for øl, vin og brennevin inne i lokalet og 1 bevillingen for øl og vin 
på ute terrassen .
Cafe- cafe fikk 1 bevilling for øl og vin inne i lokalet.    

Skjervøy Kafedrift AS søker på skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.
31.05.11 har Friis opplyst skriftlig at det ikke vil bli servert alkoholholdig drikk i den vanlige 
kafedriften på dagtid og at brennevin kun skal skjenkes i sammenheng med arrangement.

                  

Vurdering
Rådmannen vil anbefale at det gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin selv om dette går 
utover ”taket”. Dette fordi innehaver bl.a vil skjenke alkohol i et begrenset tidsrom.
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Mandat for arbeidsgruppa for FYSAK og folkehelsearbeidet i Skjervøy

Vedlegg: Arbeidsgruppas forslag til mandat

Lovens bestemmelser
I Lov om helsetjenesten i kommunen §§1-2 og 1-3 er kommunen pålagt å drive helsefremmende 
og forebyggende arbeid.

Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag vedtas som mandat for kommunens arbeidsgruppe for FYSAK og 
folkehelsearbeid

Saksopplysninger
Skjervøy kommune søkte Troms fylkeskommune i august 2006 om å bli en FYSAK-kommune, 
og fra og med 01.01.2007 ble Skjervøy offisielt en FYSAK-kommune, som den siste i Troms. 
Det ble ansatt en FYSAK-koordinator i  20% stilling. Kommunal Handlingsplan for FYSAK-
Skjervøy 2007-2008 ble vedtatt av kommunestyret i sak 34/07. Den ble revidert i 2009. 

Kommunestyret har tidligere vedtatt mandat for arbeidsgruppa for FYSAK (2009), men i og 
med at Skjervøy kommune ble folkehelsekommune fra og med den 01.01.2010 og ansatte 
folkehelsekoordinator i 50% stilling, trengs det et nytt mandat som favner bredere enn mandatet 
FYSAK-gruppa hadde.

Definisjon av folkehelsearbeidet

"Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger 
nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper mulighet for ansvar, 
delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon"



Folkehelsearbeid er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte 
på:
 Utvikle et samfunn som legger tilrette for positive helsevalg og sunn livsstil
 Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og 

ungdom 
 Forebygge sykdom og skader

FYSAK 
Fysisk aktivitet er den viktigste enkeltstående faktor i forebyggende helsearbeid. Samtidig er 
fysisk aktivitet et enkelt og mangfoldig virkemiddel, som kan tilpasses alle typer målgrupper. 
Med utgangspunkt i nyere forskning legger sentrale helsemyndigheter nå stadig mer vekt på å 
øke omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen.

FYSAK står for fysisk aktivitet som er:
 Systematisk
 Tilpasset en målgruppe
 Helsefremmende
 Forebyggende
 Rehabiliterende



Vedlegg
  

Arbeidsgruppas sammensetning og mandat

Skjervøy kommune har en FYSAK – og folkehelsearbeidsgruppe som ledes av folkehelse-
koordinator.

Gruppen består av:
Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator
Sissel Østvang, helsesøster
Renate Ingebrigtsen, kommunefysioterapeut
Ruth Samuelsen, representant for Mental Helse
Dagfinn Thomassen, representant for Idrettsrådet
Johanne Simonsen, NAV
Dag Johansen, pedagogisk leder i Vågen barnehage. 
Vara: Inger Bolstad, undervisningsinspektør ved Skjervøy barneskole

Arbeidsgruppens mandat:
 Fremme helhetstenkning der folkehelseperspektivet er med i all planlegging
 Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer, nivåer og profesjoner
 Mobilisere nærmiljøene til innsats gjennom lag/foreninger og privat næringsliv
 Komme med innspill til folkehelsesatsing i kommunen
 Bidra i utarbeiding av nye/revidering av kommunale planer. Vi er en høringsinstans.
 Følge opp drift av Frisklivssentralen
 Utarbeide handlingsplan for FYSAK. Den skal gjelde i 4 år og inneholde en årsplan med 

lavterskelaktivitet, som rulleres hvert år. 
 Fremme saker til styringsgruppen for folkehelse
 Samarbeide med andre folkehelsekommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen i 

Troms.

Politisk forankring:
 Folkehelsearbeidet i Skjervøy kommune er vedtatt av formannskapet i sak 79 /10
 Arbeidsgruppen ble utvidet med en representant fra NAV
 Stillingen som FYSAK-koordinator ble endret til folkehelsekoordinator og utvidet til  

50%
 Folkehelse, idrett og friluftsliv - Handlingsplan for Troms 2008-2013. Den danner 

grunnlaget når vi planlegger vårt arbeid. 
 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014.

 Det er etablert en styringsgruppe for folkehelse som skal sikre ivareta det tverrsektorielle 
perspektivet

 Det skal utarbeides en egen folkehelseplan 

Folkehelsearbeidet skal forankres i kommunens plan- og økonomisystem gjennom politiske 
vedtak, integrert i kommunale planprosesser og ledelsesforankring.
Folkehelsearbeidet er forankret i kultur- og fritidssektoren, men vil ta i bruk virkemidler fra 
helsesektoren og andre sektorer.



Fylkeskommunen bidrar med nettverksamarbeid, kompetansegivende tiltak og utstrakt 
oppsøkende virksomhet.
Fylkeskommunen utlyser årlig tilskudd til tiltak for å fremme fysisk aktivitet og friluftsliv.

Folkehelsekoordinator kan bistå med hjelp / veiledning ved søknader på støtte til aktivitet / 
innkjøp av utstyr til aktivitet / etablering av nærmiljøanlegg m.m. 

Faste møter / innkalling:
 Fast møtetid hver første onsdag i måneden fra kl. 09.00 – 11.00
 Koordinator innkaller til møter og forbereder saker.
 Medlemmene melder inn aktuelle saker / problemstillinger
 Det sendes kopi av møteinnkallinger, møtereferater og tiltak til alle etatssjefer og 

styringsgruppen for folkehelse.
 Referater fra møter sendes til medlemmene i arbeidsgruppen, som er ansvarlig for videre 

orientering og oppfølging av aktuelle saker på sine respektive arenaer.
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Mandat for styringsgruppa for folkehelsearbeidet i Skjervøy

Henvisning til lovverk:

I Lov om helsetjenesten i kommunen §§1-2 og 1-3 er kommunen pålagt å drive helsefremmende 
og forebyggende arbeid.

Vedlegg:

Styringsgruppas sammensetning og forslag til mandat 

Rådmannens innstilling

Vedlagte forslag til mandat for styringsgruppa for folkehelsearbeidet vedtas.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune ble folkehelsekommune 1.1.2010 og ansatte folkehelsekoordinator i 50 % 
stilling. Siden Skjervøy ble med i FYSAK, har man hatt ei arbeidsgruppe som i 2009 fikk et 
mandat fra kommunestyret. Det er som egen sak til dette kommunestyret foreslått nytt mandat 
for FYSAK/folkehelsearbeidet. Styringsgruppa for folkehelsearbeidet har derimot ikke hatt et 
formelt vedtatt  mandat tidligere.



Vedlegg

Styringsgruppa for folkehelsearbeidet i Skjervøy – sammensetning 
og mandat

Styringsgruppens faste medlemmer er:

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator
Torleif Nordfjærn, kultur- og undervisningssjef
Lise Roman, helse- og sosialsjef
Eldbjørg Ringsby, rådgiver/koordinator

Styringsgruppens mandat:

 Mandatet gjelder alt folkehelsearbeid i kommunen. 
 Styringsgruppen skal fronte og koordinere folkehelsearbeidet i kommunen. Folkehelse 

skal skapes i alle sektorer i kommunen.
 Inviterer sentrale aktører i folkehelsearbeidet fra sak til sak. Det kan være 

kommunelege1, kommunefysioterapeut 1, teknisk sjef m.fl.
 Samarbeide med arbeidsgruppen om lokalt folkehelsearbeid
 Samarbeide med fylkeskommunen om regionalt folkehelsearbeid
 Saksbehandle til formannskap og kommunestyre
 Være en høringsinnstans
 Overordnet ansvar for ny handlingsplan for Folkehelse, idrett og friluftsliv.
 Evaluere folkehelsearbeidet i kommunen.

Faste møter / innkalling:
 Fast møtetid. 1. onsdag annenhver måned kl. 14.00.
 Folkehelsekoordinator innkaller til møter og forbereder saker.
 Medlemmene melder inn aktuelle saker / problemstillinger
 Det sendes kopi av møteinnkallinger, møtereferater og tiltak til alle etatsjefer, rådmann, 

ordfører og varaordfører.
 Referater fra møter sendes til medlemmene i styringsgruppen, som er ansvarlig for 

videre orientering og oppfølging av aktuelle saker på sine respektive arenaer.
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Detaljplan Fiskenes

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Detaljregulering for Fiskenes - Planbeskrivelse
2 reguleringsbestemmelser
3 reguleringskart

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

I henhold til § 12.12 i plan- og bygningsloven egengodkjennes detaljplan for Fiskenes med 
tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser.

2. gangs behandling av detaljplan for Fiskenes

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslov

Vedlegg
1 Detaljregulering for Fiskenes - Planbeskrivelse
2 reguleringsbestemmelser
3 reguleringskart

Rådmannens innstilling



Planutvalget gjør slikt vedtak: 

Detaljplan for Fiskenes datert 19,05,2011 med bestemmelser og planbeskrivelse godkjennes. 
Planen legges fram for kommunestyret i neste møte for egengodkjenning

Saksopplysninger
1.gangs behandling.

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljplan for Fiskenes, bestående av 
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser med vedlegg ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Saksopplysninger

Vedlegg: Plankart datert 10.02.2011
Planbeskrivelse datert 11.02.2011
Reguleringsbestemmelser datert 11.02.2011

Bakgrunn:
Teknisk etat har på vegne av Skjervøy kommune omregulert/revidert reguleringsplanen for 
området Fiskenes. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av renseanlegg for 
avløpsvannet, samt regulere inn areal for barn og unge. Det vil samtidig bli gjort noen 
forbedringer av bestemmelsene slik at de er på linje med dagens krav og behov.
Planen fremmes som en detaljplan. 

Høringer/merknader:
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 ble planoppstart varslet i Fremtid i Nord og på 
kommunens hjemmeside. Berørte fagmyndigheter, parter og naboer ble varslet pr brev med 
brevdato den 22.12.2010. Høringsfristen ble satt til 6 uker.
I forbindelse med varslingen er det kommet inn 5 innspill. Forslagstiller har gjengitt og 
kommentert innspillene i planbeskrivelsen.

Planforslaget:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Områder som er avsatt til boligformål (B1-B3) er i dag utbygd. Det er gjort noen forandringer i 
bestemmelsene for dette området. Det går på utnyttelsesgrad av tomta og størrelse på garasje.

Øst for bebyggelsen er det avsatt et område for lek for barn og unge, samt et friområde.
Lengre øst for dette er det regulert et område for avløpsanlegg. I dette området skal kommunen 
bygge et renseanlegg for avløpsvannet. Helt øst i planforslaget er det regulert et område for 
lager. Det er her tenkt at forretninger og industrien skal kunne lagre sine varer og utstyr 
innendørs. I gjennom disse nevnte areal er det regulert en kjørevei. 



I tidligere plan var friområdet, lek, avløpsanlegg og lager regulert til industri.

Risiko- og sårbarhetsmessige forhold:
I faresonekartet for snø- og steinras er området som er regulert til lager innenfor det som kan ha 
potensialet for rasfare. I dag er området ubebygd, men før en kan etablere lagerbygninger i 
området må vurderingen av ras være gjort og godkjent.  

Økonomiske konsekvenser:
Det vil medføre noen økonomiske utgifter med opparbeidelse av planen, slik som: fremføring av 
høyspent, trafo, VA, rasvurdering, samt opparbeidelse av vei. Hvor mye dette vil bli er det 
vanskelig og si noe om nå.

Vurdering

I planprosessen er det lagt vekt på å få regulert inn friområde, samt område for barn og unge. 
Dette er noe som har vært fraværende i den tidligere reguleringsplanen. En mener at dette 
forslaget vil være en stor forbedring i så måte.

I området som er regulert til lager må det gjøres en skredvurdering av området. Denne 
vurderingen må gjøres når området er fritt for snø. Man mener at denne prosessen kan gå 
parallelt med planprosessen.  

I forhold til innkomne innspill ved varsling av planen er det meste avklart i planprosessen.

Konklusjon
Administrasjon vil etter en helhetlig vurdering anbefale at planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn.

2.gangs behandling.
Etter dette vedtaket ble planen med bestemmelsene og planbeskrivelse lagt ut til offentlig 
ettersyn i tidsrommet 04,03,2011 – 26,04,2011. Berørte parter og faginnstanser ble underrettet 
pr brev.

Innkomne merknader:

Fiskeridirektoratet region Troms 18,03,2011
Ingen merknader til planen.

Kystverket 07,04,2011
Planen bør innholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene. 
Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere.
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg 
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 
2009 nr 19.

Norges vassdrags- og energidirektorat 27,04,2011 
NVE registrerer plandokumentene viser at området som er avsatt til lager ligger i potensielt rasutsatt 
område. Videre heter det at området må vurderes for ras før det kan etableres lagerbygg. Det fremgår av 
ROS-skjema at området er omfattet av potensiell risiko for snø- og isskred samt steinras/steinsprang, og 
at dette må utredes i område for lager. Forholdet er ikke innarbeidet i de juridisk bindende 
bestemmelsene. NVE mener at reell fare skal være utredet før detaljplanen godkjennes. På bakgrunn av 
dette fremmer NVE innsigelse til planforslaget inntil fare for skred er vurdert.



Det fremgår av NGUs løsmassekart at det er tynt dekke av hav-, fjord- og strandavsetninger i resterende 
del av planområdet. Denne typen løsmasser kan gi dårlige grunnforhold og fare for skred. Så langt vi 
forstår detaljplanen omfatter den ikke nybygging i dette området.

Statens vegvesen 02,05,2011
Ingen merknader til planen.

Fylkesmannen i Troms.
På telefon med saksbehandler ville fylkesmannen fremme innsigelse på samme bakgrunn som 
NVE. Ettersom kommunen velger å trekke området for lager ut av planen har fylkesmannen 
ingen innsigelser til planen slik den er nå. 

Vurdering
Med bakgrunn i de innsigelsene fra NVE og Fylkesmannen i troms har vi besluttet å trekke det 
arealet som var foreslått regulert til lager helt ut av planen.
Merknadene fra Kystverket tas til etterretning. 

En mener ellers at planen etter en helhetlig vurdering bør legges frem for planutvalget for 
godkjenning.
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Detaljplan for Fiskenes

Planbeskrivelse

Tiltakshaver:
Skjervøy kommune

Skjervøy 11.02.2011
rev 19,05,2011.

Skjervøy kommune

.• •

,••-•
•
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1.1 Oppdragsgiver

Skj ervøy kommune
Skoleveien 6
9189 Skj ervøy

1.2 Eiendomsforhold

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed
69/15 JAKOBSEN BEATE FISKENES 2 9180 SKJERVØY
69/15 JAKORQPN ØIVINT) FIQKPNPQ ? 9180 SKJPRVØY
69/119 ARNENG LILL SOLVEIG FISKENES 11 9180 SKJERVØY
69/119 KARLSEN BJØRN ARILD FISKENES 11 9180 SKJERVØY
69/150 KJELDSBERG BENITA STRANDVEIEN 11 9180 SKJERVØY
69/620 OLSEN ERNA TIBERG FISKENES 9 9180 SKJERVØY
69/494 STEFFENSEN ARE POSTBOKS 360 9189 SKJERVØY
69/494 STEFFENSEN AILIN POSTBOKS 360 9189 SKJERVØY
69/461 OLSEN KÅRE JOHAN FISKENES 7 9180 SKJERVØY
69/14 REIERSEN SOLVEIG FISKENES 1 9180 SKJERVØY
69/102 FISKENES BORETTSLAG Postboks 4501 Nydalen
69/11 REIERSEN KJELL HUGO FISKENES 17 9180 SKJERVØY
69/11 REIERSEN TOVE FISKENES 17 9180 SKJERVØY
69/726 STRAND ØRJAN STRANDVEIEN 29 9180 SKJERVØY
69/726 STRØM MARION STRANDVEIEN 29 9180 SKJERVØY
69/214 DALHEIM JAN ERIK FISKENES 13 9180 SKJERVØY
69/214 DALHEIM KRISTIN FISKENES 13 9180 SKJERVØY
69/335 DALHEIM JAN ERIK FISKENES 13 9180 SKJERVØY
69/335 DALHEIM KRISTIN FISKENES 13 9180 SKJERVØY
69/800 YO0 HYUN POSTBOKS 395 9189 SKJERVØY
69/607 HOFSØY KIRSTI STRANDVEIEN 15 B 9180 SKJERVØY
69/607 HOFSØY ROY TORMOD STRANDVEIEN 15 B 9180 SKJERVØY
69/509 HOFSØY RUTH VALBORG STRANDVEIEN 15 A 9180 SKJERVØY
69/16 JAKOBSEN ALF HÅVARD FISKENES 4 9180 SKJERVØY
69/12 HANSEN ODDMUND FISKENES 5 9180 SKJERVØY
69/154 HANSEN JERMUND STRANDVEIEN 5 9180 SKJERVØY
69/493 PAULSEN STEIN-ARE STRANDVEIEN 31 C 9180 SKJERVØY
69/493 OLSEN JANNE STRANDVEIEN 31 C 9180 SKJERVØY
69/13 JOHANSEN TOVE FISKENES 3 9180 SKJERVØY
69/13 JOHANSEN DAG FISKENES 3 9180 SKJERVØY
69/194 NILSEN ROY HELGE STRANDVEIEN 25 9180 SKJERVØY
69/596 ISAKSEN ERLAND ISAK STRANDVEIEN 31 B 9180 SKJERVØY
69/10 SIGURDSEN TROND FISKENES 19 9180 SKJERVØY
69/611 PEKSA KAMIL PAWEL STRANDVEIEN 9 9180 SKJERVØY
69/195 RINGSBY ELDBJØRG POSTBOKS 317 9189 SKJERVØY
69/527 TIBERG RUTH HENNIE STRANDVEIEN 19 9180 SKJERVØY
69/351 REIERSEN BENDIK STRANDVEIEN 23 9180 SKJERVØY
69/715 JOHANSEN ANNA STRANDVEIEN 27 9180 SKJERVØY
69/595 AMUNDSEN RAGNFRID STRANDVEIEN 31 A 9180 SKJERVØY
69/595 AMUNDSEN ASLE BIRGER STRANDVEIEN 31 A 9180 SKJERVØY
69/490 PEDERSEN BJØRN STRANDVEIEN 31 D 9180 SKJERVØY
69/30 JOHANSEN ROGER STRANDVEIEN 3 9180 SKJERVØY
69/235 DYRNES DAG STRANDVEIEN 17 9180 SKJERVØY
69/118 STRANDVEIEN 7 9180 SKJERVØY
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1.3 Planlegger

Planarbeidet utføres av:

Skjervøy kommune
Skoleveien 6
9189 Skjervøy

1.4 Hensikten med planen

Bakgrunn for planarbeidet er krav om etablering av nytt renseanlegg for avløpsvannet. I den
eksisterende planen er det tiltenkte areal til dette formål regulert til industri. I henhold til plan-
og bygningsloven kreves det derfor en omregulering. Det er også ønske om å få regulert inn
lekeareal for barn og unge.

Opp gjennom årene er det i planen for Fiskenes gjort noen forandringe/omreguleringer.
Kommunen ønsker derfor å revidere hele planen til en sammenhengende plan.
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1.5 Gjeldende planverk

Området i gjeldende plan er regulert til boligfoiiiiål, offentlige bygninger, kjøreveg, friområde
og industri. Gjeldende plan er i fra 1987 med endringe/utvidelse i 2003.

Formålene er i tråd med overordnet plan (kommuneplanens arealdel)

Gjeldende reguleringsplan
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2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Planområdet

Området er avgrenset fra Skjervøy maritime hotell til steinbruddet ute på Fiskenes, samt
Nordveien i nord og Strandveien i sør. Med unntak av ytterste del av Fiskenes er området
avgrenset av eksisterende bebyggelse. Arealet er totalt på ca 63 daa.

Vardefel!e!

Strommeherget

•••

Fmkencsfjellet

.•-•••
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2.2  Eksisterende arealbruk

Området består i dag hovedsakelig av etablerte eneboliger.
Det ubebygde arealet lengst mot øst er ubebygd og er i vedtatt reguleringsplan regulert til
industri. Det er pr i dag liten aktivitet i dette området.

2.3 Barn og unge

Planarbeidet er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn
til i planleggingen av blant annet avsatt område for lek. Det er samtidig regulert et friområde i
nær tilknytting til boligområdet.

2.4  Infrastruktur

I planområdet er det to kommunale veger. Det er regulert ny kjøreveg fra Strandveien og
videre østover til området som er foreslått regulert til lager.

2.5 Topografi/grunnforhold

Området som er utbygd ligger i en skråning med opparbeidet uteområde. Grunnforholdene er
kjent da området allerede er utbygd. Området som skal bebygges består av fjell eller fylling
av fjell. På bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne grunnundersøkelse.

2.6 Klimatiske forhold

Området har sol fra tidlig på morgen til sent på kveld. Området er ikke mer utsatt for vind enn
andre områder på Skjervøy. Planforslaget vil ikke medføre til endringer av klima eller
sol/skyggeforhold.

2.7 Støy

Planområdet grenser opp mot industriområdet og havna i ytre havn. Det vil derfor være noe
støy i fra tungtransport og båttrafikk.
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3 Planfremstilling

3.1 Planforslag

Plannavn er Fiskenes. Planforslaget består av:
• Plankart av 10.02.2011, målestokk 1:2000 (vedlagt i Al) (rev 03,03,2011)
• Reguleringsbestemmelser av 11.02.2011 (rev 03,03,2011)

Reguleringsformålene vises på vedlagt plankart og er regulert til boligformål, vei, lek,
friområde, avløpsområde og lager.
Det som skiller forslaget fra gjeldende plan er at område avsatt til industri gjøres om til lek,
friområde, avløpsanlegg og lager.
Planen legger opp til at det skal bygges et renseanlegg i en etasje samt lagerbygninger.
Det skal samtidig legges til rette for opparbeidelse av lekearealet.

3.2  Klima

Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold som
det må tas særlig hensyn til ved utbygging av området.

3.3 Arealoppgave

Planområdet er på ca 63 da. Nedenfor vises fordelingen av arealet.

Bolig 31.9 da
Lager 13.4 da
Avløpsanlegg 2.0 da
Lekeområde 1.1 da
Friområde 4.9 da
Veiarealer 9.7 da

3.4 Tilgjengelighet

Innenfor det bebygde boligarealet er det etablert vei. Videre østover til renseanlegget og
område for lager vil det bli opparbeidet ny kjørevei.

3.5 Trafikkforhold

En kan forvente en liten forandring i trafikkforholdet ettersom det vil bli noe mer aktivitet
innenfor område for avIøpsan1egg og lager.
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3.6 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Det er utarbeidet en sjekkliste for ROS som er utfylt og følger vedlagt.
Som det fremgår av sjekkliste og risikokart er området som er avsatt til lager innenfor det
potensielle området for ras. Dette området må vurderes for ras før det kan etableres lagerbygg.

Potensielt fareområde er merket rosa.
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4 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Skj ervøy kommune: Teknisk etat v/ Yngve Volden, Bjørn Vidar Johansen og Eivind
Mathisen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonsert i avisa Fremtid i Nord og Skj ervøy kommunes hjemmeside
i uke 51, 2010. Det ble sendt ut brev om planoppstart til offentlige myndigheter, naboer og
berørte parter med brevdato den 22.12.2010.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

4.3.1 Ymber 04.01.2011

Som vist på vedlagt kartskisse har Ymber flere nettstasjoner i nærheten av det regulerte
området. Ut fra nettstasjonene går det flere 22 KV høyspentkabler og lavspentkabler. Vi
minner om det generelle byggeforbud for boliger/bygg i nærheten av nettstasjoner og
kabler/luffiednings-anlegg. Dersom det bli behov for å flytte på noe av Ymbers høyspent og
lavspents anlegg må dette i sin helhet bekostes av utbygger.
Det vil også bli beregnet et anleggsbidrag for fremføring av strøm til det nye feltet.

I telefonsamtale ble vi informert at Dere ønsker å sette opp et renseanlegg ute på Fiskenes. Da
det ikke er noe ledig kapasitet i området for å forsyne et slikt renseanlegg må det reguleres inn
trafotomt i nærheten av anlegget (antar størrelse på tomta 3x4m).

Det er regulert et område for plassering av trafostasjonen.

4.3.2 Statens vegvesen 05.01.2011

Statens vegvesen har statlig sektoransvar for veg og vegtrafikk. Vi er derfor interessert i å
finne ut av hvilke konsekvenser tiltaket har innenfor områdene. Området berører ikke riks-
eller fylkesveger direkte, men tiltak i området kan likevel få konsekvenser for fv. 866 som har
sitt endepunkt ved dampskipskaia på Skjervøy.
Statens vegvesen imøteser reguleringsplan på høring. Vi kan være behjelpelig hvis det er
behov for avklaringer underveis i planprosessen.

4.3.3 Tromsø museum 26.01.2011

Ingen merknader

4.3.4 Kystverket 31.01.2011

Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle
tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder
bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
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(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17.
april 2009 nr. 19.
Kystverket Troms og Fintimark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.

Tas til etterretning

4.3.5 Fylkesmannen i Troms

Hensynet til universell utforming og barn og unge

Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 gjennom økt
tilgjengelighet og vekt på å skape et samfunn preget av aktiv deltakelse og full likestilling for
alle. Universell utforming innebærer at tilgjengelighet for mennesker med redusert
funksjonsevne, i størst mulig grad løses gjennom ordinære og generelle tiltak som en naturlig
del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service.

Lovens formålsparagraf slår fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas både i
planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Ved utby,g_ging og gjennomføring av tiltak
i offentlige utearealer skal det sikres god tilgjengelighet for alle der universell utforming
legges til grunn, jf. rundskriv 1-5/99 fra Miljøverndepartementet.

Det er et viktig foii iål i plan- og bygningsloven å sikre at barna kan vokse opp i et trygt og
godt miljø. Den nærmere realiseringen av dette formålet er uttrykt i ulike kilder. I
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen stilles flere
krav til kommunen. Under punkt 3 c) om ansvarsforhold heter det at kommunen skal sikre at
punkt 4 og 5 i retningslinjene blir ivaretatt og klargjøre hvor i kommunen ansvaret med å
følge opp retningslinjene skal ligge.

Fylkesmannen forutsetter at prinsippene for universell utforming og ivaretakelse av barn og
unges interesser vil ligge til grunn for planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 siste
ledd. Ytterligere informasjon finnes på www. lantroms.no og www.universellutforming.
miljo.no.

Hensynet til samfunnssikkerhet
En risikovurdering, det vil si systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse, bør utgjøre en del av
fundamentet i samfunnsplanleggingen. Målsettingen er å skape livsmiljø som er funksj onelle,
trygge og robuste, og som ikke utsetter mennesker, miljø eller økonomiske verdier for
unødvendige farer.

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse, jf plan- og
bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold som følge
av planlagt utbygging.

Vi minner om at risikovurderingsskjemaet som kommunen har benyttet i tidligere
reguleringsplaner, ikke oppfyller lovens krav om ROS-analyse ved utarbeidelse av
reguleringsplaner.
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Fylkesmarmen anbefaler kommunen å utarbeide en ROS-analyse som tilfredsstiller lovens
krav før planen vedtas.

Vi viser for øvrig til:
• Rundskriv T-5/97, Arealplanlegging og utbygging i fareområder,
Miljøverndepartementet.
• Veileder, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap
• Veileder, Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Merknadene knyttet til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeidet er fylkesmannens
anbefaling til kommunen. Merknadene baserer seg på en faglig vurdering, og er i
overensstemmelse med sentrale statlige styringssignaler.

Kommunen har utarbeidet et nytt risikovurderingsskjema og folger vedlagt.

5 Vedlegg

1. Plankart i A4
2. Planbestemmelser
3. Kopi av oppstartsmelding
4. ROS-sjekkliste

6 Merknader etter 1.gangs høring

6.1 Fiskeridirektoratet region Troms 18,03,2011
Ingen merknader til planen.

Kystverket 07,04,2011
Planen bor innholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene
alene. Dette vil gjore planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og
eventuelle utbyggere.
Det bor blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjoen
må i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og
farvannsloven av 17. april 2009 nr 19.

Merknadene tas til etterretning.

Norges vassdrags- og energidirektorat 27,04,2011
NVE registrerer plandokumentene viser at området som er avsatt til lager ligger i potensielt
rasutsatt område. Videre heter det at området må vurderes for ras for det kan etableres
lagerbygg. Det fremgår av ROS-skjema at området er omfattet av potensiell risiko for sno- og
isskred samt steinras/steinsprang, og at dette må utredes i område for lager. Forholdet er ikke
innarbeidet i de juridisk bindende bestemmelsene. NVE mener at reell fare skal være utredet
for detaljplanen godkjennes. På bakgrunn av dette fremmer NVE innsigelse til planforslaget
inntil fare for skred er vurdert.
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Det fremgår av NGUs losmassekart at det er tynt dekke av hav-, fjord- og strandavsetninger i
resterende del av planområdet. Denne typen losmasser kan gi dårlige grunnforhold og fare for
skred. Så langt vi forstår detaliplanen omfatter den ikke nybygging i dette området.

Innsigelsen tas til følge. Område for lager som ligger innenfor det potensielle område
for ras, trekkes ut av planen i sin helhet.

Statens vegvesen 02,05,2011
Ingen merknader til planen.

Fylkesmannen i Troms.
På telefon med saksbehandler ville fylkesmannen fremme innsigelse på samme
bakgrunn som NVE. Ettersom kommunen velger å trekke området for lager ut av
planen har fylkesmannen ingen innsigelser til planen slik den er nå.

Skj ervøy 19,05,2011.



REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato for siste revisjon: 19,05,2011.

Dato for kommunestyrets vedtak:

§ 1 Generelle bestemmelser

§ 1.1 Bestemmelsene gjelder for detaljplan "Fiskenes". Planområdet er vist på plankart i
målestokk 1:2000 (A2).

§ 1.2 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense og reguleres til
følgende  

Beb else o anle PBL 12-5 nr1

Boligbebyggelse — frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)
Bolig (B3)
Lager
Avløpsanlegg
Energianlegg
Lekeplass

Sam erdselsanle o teknisk in rastruktur PBL 12-5 nr 2

Kjøreveg
Gangveg/gangareal
Annen veggrulm — teknisk anlegg

Gronnstruktur PBL 12-5 nr 3

Friområde

Hens nssoner PBL 12-6

Frisikt
Bevaringsområde

§ 1.3 Dersom en i forbindelse med tiltak skulle komme over materialer av kulturhistorisk
betydning, må arbeidet stanses og kulturavdelingen hos Troms Fylkeskommune og
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven.

§  2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Alle nye bygg, og tiltak skal utføres i tråd med gjeldende krav til universell utforming.



§ 2.2 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og grøfter søkes beplantet eller
behandlet på annen tiltalende måte som samsvarer med omgivelsene.

§ 2.3 Justering av tomtegrenser og formålsgrensene til bygg- og vegformål kan tillates når
terrengmessige forhold taler for det.

§ 2.4 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for
det tillates. Dette behandles som dispensasjon i følge gjeldende plan- og bygningslov
og delegasjonsreglement.

§ 2.5 Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke
inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

§  3 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse — frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)

§ 3.1 I området skal oppføres boligbebyggelse.

§ 3.2 Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. Før søknaden
om byggetillatelse kan godkjennes kan teknisk etat kreve utarbeidet tegninger som
viser bebyggelsens tilpassing m.h.t. høyde i forhold til terreng, omkringliggende
bygninger og vegetasjon.

§ 3.3 Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i området. Den skal ligge mellom 22 og 38
grader.

§ 3.4 Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parallelt eller vinkelrett på
veien. Teknisk etat kan tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomta.

§ 3.5 Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate inntil 50 kvm, og skal
være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.

§ 3.6 Plassering av garasje og boder skal være vist på situasjonsplan som følger
byggemelding for bolighuset, selv om det ikke skal oppføres samtidig som dette.

§ 3.7 Garasjer og boder kan plasseres inntil 1 meter mot nabogrense. Der terrengforholdene
tilsier det, kan garasjer tillates plassert nærmere vei enn det byggegrense viser.

§ 3.8 I tillegg til garasje skal det opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen
grunn.

§ 3.8 Utnyttingsgraden skal ikke overstige 25% BYA av netto tomt, inkludert garasje.

§ 3.9 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter planutvalgets skjønn er til
hinder for den offentlige ferdsel. De ubebygde områdene må gis en tiltalende form,
som samsvarer med området/omgivelsene.

§ 3.10 Tomten kan gjerdes inn. Avstanden fra regulert veikant til gjerdet skal være minst 3 m.



Gjerdets høyde må ikke overstige 0,8 m.

Bolig (B3)

§ 3.11 Avgrensning
Området er vist med reguleringsgrense på plankart merket B3

§ 3.12 Formål
Området er regulert til leilighetsbygning, med tilhørende anlegg, for eldre og
funksjonshemmede

§ 3.13 Utforming av leilighetsbygning
- 3 etasjer, inkludert kjeller
- Takvinkel skal tilpasses eksisterende bygning, og ligge mellom 20 og 30 grader.

§ 3.14 Garasjer/Carport/Parkering
Garasjer, carporter og boder kan bare oppføres i en etasje, og skal være tilpasset
leilighetsbygning rn.h.t. materialvalg, form og farge.

Før kommunen kan behandle byggesøknad om slike tiltak, skal det, med byggesøknad,
fremlegges helhetlig plan/løsning, ivaretar disse funksjonene for alle boenheter.

Lager Området trekkes ut av gjeldende plan, 19,05,2011.

§ 3.15 Området er regulert til lager for bedrifter/industrien.

§ 3.16 All lagring skal skje i lukkede haller/bygninger og sikres på en forsvarlig måte.

§ 3.17 Tomteinndeling og bygningenes plassering skal godkjennes av teknisk etat

Energianlegg

§ 3.18 Innenfor regulert område skal det plasseres trafo.

Avløpsanlegg

§ 3.19 I området skal det etableres et bygg for renseanlegg med tilhørende installasjoner for
avløpsvannet.

Lekeplass

§ 3.20 Lekeplassen skal benyttes til sport og lek. På området kan det opparbeides en balløkke.
Nødvendig byggverk og anlegg, som ikke er til hinder for områdets bruk som
lekeplass, kan oppføres etter godkjenning av teknisk etat.

§ 3.21 Lekeplassen skal være åpen for allmennheten.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur



§ 4.1 Veier for motoriserte kjøretøyer skal opparbeides som angitt på planen.

§ 4.2 Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende
måte.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Frisiktsoner skal planeres på en slik måte at fri sikt i veikryss ikke hindres

§ 5.2 I området er det vedtatt vem av bygningsmassen. Det kan ikke gjøres tiltak som er i
strid med dette vernet.

Skjervøy 11.02.2011, endret 19,05,2011.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/4632 -19

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 03.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(Pbl)

Vedlegg

1 Innkomne merknader

2 reguleringskart

3 Reguleringsbestemmelser

Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:

I.h.h.t Pbl § 12-12 vedtas reguleringsplan for Uløybukt ferjeleie med tilhørende planbeskrivelse 
og bestemmelser.

Saksopplysninger
Statens vegvesen har med hjemmel i Pbl § 3-7 utarbeidet forslag til reguleringsplan for 
fylkesveg 342 Uløybukt ferjeleie i Skjervøy kommune. Planarbeidet er utført av Statens 



vegvesen, etter avtale og i samråd med Skjervøy kommune, frem til og med 
merknadsbehandling. Endelig planforslag fremmes med dette for vedtaksbehandling.

Uløybukt ferjeleie blir ny plassering av ferjeleie i trekantsambandet Rotsund – Havnnes –
Klauvnes. Klauvnes ferjeleie blir nedlagt og erstattet med Uløybukt ferjeleie. Dette vil være med 
på å korte inn reisetiden til og fra Uløybukt. I tilknytning til ny kai etableres landområdet slik at 
det legges til rette for biloppstillingsplasser, parkering, gang- og oppholdsareal. 

Planlagt byggestart er i 2011 med ferdigstillelse i 2012.

Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med Skjervøy kommune, 
avholdt 13.10.2009. Reguleringsplanen og dens tiltak ble i dette møtet vurdert å ikke utløse krav 
om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensvurdering §§ 3 og 4.

Formell planstart er varslet i brev av 27.10.2009, til berørte sektormyndigheter og offentlige 
instanser, grunneiere og øvrige interessenter, ih.h.t Pbl §12-8. Planstart ble annonsert i avisene 
Nordlys og Framtid i Nord. Det ble mottatt 12 skriftlige innspill etter varsel om planoppstart. 
Disse er merknadsbehandlet og tatt med i høringsutkastet til reguleringsplanen.

Utlegging til offentlig ettersyn er kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere og 
rettighetshavere ble tilskrevet. Planforslaget ble samtidig sendt på høring til offentlige 
innstanser.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2011 – 20.04.2011.

Hensikten med planen:
Hensikten med planarbeidet er å skaffe grunnlag for etablering av nytt ferjeleie i Uløybukt på 
Uløya og regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjekai ved Klauvnes er nedslitt og 
det er behov for tilrettelegging for større ferjer. Flytting av ferjeleiet til Uløybukt medfører 
betydelig nedkorting av seilingsdistansen fra Rotsund/ Havnnes. Reguleringen skal også gi 
grunnlag for bedre tilrettelegging på ferjeleiets landområde. I tillegg reguleres seilingsleden for 
ferja inn mot ferjeleiet. Det er også regulert et masseuttak som skal benyttes i forbindelse med 
byggingen av ferjeleiet.

Vurdering
Statens vegvesen har vurdert planforslagets konsekvenser, referert fra planbeskrivelsen, som 
følger:

Berørte eiendommer/ grunnerverv:
Eiendommer som blir direkte berørt av tiltakene (veg og ferjeleie) i planforslaget er gnr 45
bnr 2 og gnr 45 bnr 3. Massetaket er foreslått etablert på eiendommen gnr 44 bnr 2. Den vedtatte 
reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler med grunneiere og 
rettighetshavere ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og 
rettigheter etter Veglovens § 50. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at område for 
samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Fremtidig eier vil være Troms fylkeskommune.

Geotekniske forhold:
Etablering av nytt ferjeleie omfatter utfylling for areal på land og i sjø samt mudring utenfor
ferjekaien. I den forbindelse er det gjennomført grunnundersøkelser av sjøbunn. Det vil også
bli utført grunnundersøkelser på landdelen. Det er utarbeidet geoteknisk rapport på bakgrunn
av undersøkelser i sjø. Tilsvarende vil bli utarbeidet for undersøkelse på land. Resultatene fra 
undersøkelsene i sjø viser at løsmassemektigheten varierer mellom 18 og 27 m. Bergoverflaten er 



forholdsvis jevn og ligger mellom kote -25 og kote -30. Grunnen består av et øvre 8 — 16 m tykt lag 
som i hovedsak er sand. Under kote -10 er det et opp til 3 m tykt lag som antas å være leire/silt. Over 
berg er det et 8 — 14 m tykt morenelag. Mudring i ferjebåsen utføres med sjøredskap. For å ha 
tilfredsstillende stabilitet av oppfyllingen til landkaret utføres dette med sjøredskap opp til kote -2. 
Skråningshelningen ved landkaret er 1:2. Andre fyllingsskråninger kan i hovedsak etableres med 
helning 1:1,5. Fyllingen som ligger like nord for ferjebrua anbefales strammet opp med helning 1:1 
samt at det må masseutskiftes under fyllingsfoten. Fyllingsskråningene i ferjebåsen, andre 
fyllingskråninger samt bunn i ferjebås skal erosjonssikres/plastres med steinblokker med angitte 
minste størrelser. Ferjekaien kan fundamenteres på rammede stålrør som utstøpes. Pelene ventes å 
oppnå bæreevne i de faste morenemassene med forventet pelelengder 20 — 25 m.

Miljø:
Det er foretatt miljøundersøkelser i sjøen. Det er ikke forurenset grunn på stedet. 

Støy:
På grunn av det lave trafikkgrunnlaget vurderes støyforholdene å være uproblematiske og krever 
ingen ekstra tiltak. 

Universell utforming:
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av veger og 
gater, herunder også mht utforming av ferjeleier og atkomst for gående. Universell utforming 
innebærer utfonning eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det gjelder for hele 
transportsystemet. Momenter som vurderes i denne sammenhengen kan eksempelvis være nivåfri 
adkomst, ledelinjer, oppholdsplass / sittemulighet, skilting, beplantning og belysning. Detaljer 
omkring universell utfonning vil bli vurdert nærmere i byggeplanfasen.

Landskap:
Landskapsinngrep er knyttet til ny veg i uberørt terreng, over elv, og i fjæresone. Tiltaket vil
ikke sprenge dagens landskapsskala, og tjernvirkningen vil være minimal.

Ferjeleiet er forsøkt trukket inn i terrenget slik at man unngår kryssing av Mettengelva der 
elveutløpet er på det bredeste. Vegen legges på bru over elva. Dette gir mulighet for å bevare
kantsonen langs elva, og gir en åpen vannstreng fra sjø til fjell. Mettengelva vil dermed fortsatt 
fremstå som et positivt element i landskapsbildet.

Masser til bygging av veg og ferjeleie hentes fra massetak på eiendommen 44/2, lenger nord
på øya. Landskapet ved massetaket består av mye fjell i dagen. Innimellom vokser trær og lavere 
vegetasjon.

Vegen forbi massetaket vurderes fortsatt å ha forankring til landskapet, også etter at tiltaket er
foretatt. Uttaket vil være i et landskap der det er mye fjell i dagen, noe som er en fordel hva
angår landskapstilpasning. Fjernvirkning vurderes som liten.

I forbindelse med byggeplan skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan, for å sikre
landskapsverdier i anleggsfasen

Natur:
I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper eller
forekomster i området avsatt til ferjeleie eller massetak (Naturbasen, Direktoratet for
Naturforvaltning, Artsdatabanken).

Nærmiljø og friluftsliv:
Ved etablering av ny vei inn mot ferjeleiet vil tiltaket komme nær et fritidshus. Tiltaket vil ikke 
medføre nevneverdige endringer av betydning for nærmiljøet utover dette.



Friluftsaktiviteter er knyttet til turgåing både langs fjæra sør for planlagt ferjeleie, og ellers i
området. I tillegg tilbys organiserte turer med båt, inkludert ski-utforkjøringer fra Blåtinden
(1142 moh) ned til fjorden (pers.medd).

Det er ikke registrert spesielle friluftslivsaktiviteter utover dette i områdene avsatt til ferjeleie,
eller massetak (Nord-Troms Turkart, Friluftslivskart for Skjervøy kommune).

Kulturminner:
Det er ikke registrert verneverdige kulturminner i planområdet, verken på land eller i sjø
(Askeladden, Riksantikvaren). Sametinget kjenner heller ikke til at det er registrert automatisk
fredede kulturminner i området.

Befaring og undersøkelser gjennomført av Troms fylkeskommune, kulturetaten i 2010
avdekket imidlertid 2 kulturminner innenfor eller i tilknytning til angitt planområdet.
Kulturminne R1, ligger innenfor planområdet og like nord for munningen av Mettengelva. R1
er ei steinsetting som kan være restene etter et fiøs eller naust. Kulturrninne R2 ligger utenfor
planområdet i sør og er ei hustuft. Det er trolig ei hustuft fra yngre steinalder som er et
automatisk freda kulturminne. Hustufta ligger ca 35 m fra plangrensa.

Fiskehjeller og kaianlegget med bygninger nær planområdet er av kulturvernmyndighetene 
beskrevet som et interessant kulturmiljø. Bygningene/fiskehjellene har pr i dag ingen formell
vernestatus, men utgjør et komplett og interessant kulturmiljø.

Det er knyttet usikkerhet til R1 hvorvidt dette er et kulturminne. Det er også noe usikkerhet i
forhold til størrelse og plassering av Rl. Sametinget vil undersøke R1 nærmere når området er
snøfritt. Sametinget stiller krav om at tiltak ikke må settes i gang før R1 er nærmere undersøkt.

Trasé for ny veg er i første rekke valgt for å oppnå en god kurvatur i tråd med aktuelle retningslinjer 
for bygging av veg. Valgt plassering berører sannsynligvis ikke Rl, men ligger nokså nær. Avkjørsel 
til planlagt kraftstasjon / ny nettstasjon er plassert slik at den ikke vil berøre Rl. Dersom 
undersøkelse viser at R1 er et kulturminne som skal bevares, vil nødvendige tiltak bli gjort i samråd 
med kulturvernmyndighetene slik at kulturminnet ikke skades. Endelig avklaring vedrørende vegens 
og avkjørselens plassering vil skje når undersøkelse er utført. Mindre justering kan da være aktuelt.

Nødvendig skjerming av kulturminnene i anleggsperioden og på permanent basis vil bli ivaretatt. 
Eventuelle tiltak inkluderes i byggeplan. Det vil i samarbeid med kulturvernmyndighetene settes opp 
nødvendig informasjon på stedet, for bevaring av kulturminnene.

Massetak, massedeponi, riggområde:
Det er behov for ca 7000 m3 steinmasser til bygging av veg og ferjeleie. Massetak er lokalisert 
omkring midt mellom dagens ferjeleie på Klauvnes og planlagt ferjeleie i Uløybukt, nærmere 
bestemt mellom Uløybukt skole og Buktekråa, ca 500 m nord for skolen, påeiendommen 44/2. 
Avstanden fra ferjeleiet er ca 3,5 km.

Massetaket er regulert inn i reguleringsplanen. Uttaksvolum skal holdes innenfor regulert 
formålsgrense. Endelig uttaksvolum avklares nærmere i byggeplanfasen. Detaljert plan for 
istandsettelse av landskapet etter avsluttet uttak skal utarbeides i byggeplanfasen, og foreligge 
godkjent i forkant av anleggsstart. Det vises ellers til prinsippskisser, se figur 14 og planskisse i 
figur 4. Det planlegges å bevare en vegetasjonssone mot veien, alternativt en voll for å redusere 
synsinntrykket av kraterveggen.

Deponering av overskuddsmasser planlegges i utgangspunktet innenfor planområdet, langs
veglinja og på ferjeleiet, eventuelt i massetaket. Formell avklaring av eventuell deponering av 
masser utenom planområdet vil kjøres som en egen prosess. 



Riggområde kan anordnes i innenfor planområdet.

Reindrift:
Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagte tiltak. Det vises til innspill fra
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark i kap. 1.8 og i vedlegg 8.

Akvakultur:
Området ved ferjeleiet er i kystsoneplanen angitt som område for akvakultur. Det er ingen anlegg i 
drift i nærheten av planområdet.

Rasfare:
Statens vegvesen, Ressursavdelingen v/Geo- og laboratorieseksjonen gjort vurdering av 
snøskredfaren i området. Dette er gjengitt i notat datert 21.04.2009.

Av notatet framkommer at det trolig ikke er fare for at "klassiske" snøskred vil ha utløp ut på
det slake området langs sjøen sørøst for vegenden, hvor nytt ferjeleie i Uløybukt er foreslått
plassert. Langs Mettengelva er det imidlertid vurdert fare for sørpeskred med løsneområder
langs slake elvedaler ut fra både Isvatnet 583 moh. og Blåvatnet 495 moh. Ved planlegging av
nytt ferjeleie er det derfor viktig å sørge for at Mettengelva kan passere uhindret ut i sjøen, for 
eksempel under ei bru med god lysåpning. Samtidig bør en sjekke med lokalkjente om evt. 
erfaringer med skredfare i området.

På bakgrunn av befaring på stedet og nærmere vurdering har man kommet fram til at et eventuelt 
sørpeskred ikke vil følge dagens elveløp det siste stykket mot sjøen. Dette på grunn av at elva gjør 
en markert sving et stykke ovenfor sjøen og at elveforbygningen på dette stedet er relativt lav. 
Elveløpet ser ut til en gang å ha endret retning på dette stedet. Et eventuelt skred vil sannsynligvis gå 
over elvebredden og følge tidligere elveløp nedover mot sjøen. Så langt det er undersøkt kjenner 
ikke lokalbefolkningen til at det er gått sørpeskred langs elva.

Av disse grunner ansees det ikke nødvendig med tiltak mot sørpeskred i forbindelse med etablering 
av bru over elva.

Teknisk infrastruktur:
Vann og avløp
Eventuelle private anlegg som blir berørt av tiltaket vil bli lagt om på vegeiers kostnad. For vann til 
eventuelt servicebygg vil det bli etablert privat vannforsyningsanlegg. Avløp fra servicebygg vil bli 
ført til slamavskiller med utløp til foreskrevet dybde i sjøen.

Renovasjon
Renovasjon i forbindelse med ferjeleiet vil bli utført av Statens vegvesen sin innleide
driftsentreprenør.

El-forsyning
Det er opprettet dialog med det lokale kraftselskapet Ymber AS vedrørende strømforsyning til det 
nye ferjeleiet. Etablering av nytt anlegg og behov for flytting/endring av dagens anlegg gjøres i 
samråd med kraftselskapet. Det må settes opp ny transformatorkiosk på eller ved ferjeleiet. I 
planforslaget er transformatorkiosk foreslått plassert rett sør for brua over Mettengelva, ved 
avkjørsel til planlagt kraftstasjon.

Forsyning til transformatorkiosken krever 22kV kabel fra dagens høyspentlinje. Dagens
høyspentlinje avsluttes utenfor planområdet, på eiendommen 45/1. Framføring av høyspentkabel til 
planområdet avklares med berørte grunneiere som egen sak. Fra transformatorkiosk legges 
lavspentkabler til inntaksskap ved ferjekai, gatelys og eventuelt servicebygg. Kabeltrasé planlegges 
lagt i veggrøft. Kabler legges på foreskrevet dybde. Det vil også bli lagt kabler til Arnøy laks sine 



installasjoner i området, etter nærmere avtale. Detaljerte planer for el-forsyning utarbeides i 
byggeplanfasen.

Dagens ferjekai:
Dagens ferjekai på Klauvnes vil bli fjernet. Planer for dette utarbeides i byggeplan.

Seilingsdistanse:
Seilingsdistansen fra Rotsund blir etter flyttinga redusert fra ca 15,7 km til ca 10,9 km.

Byggegrense:
Generell byggegrense langs fylkesveg er 50 m i henhold til veglovens § 29, andre ledd.
(gjelder fra 01.01.2010). Hvert enkelt fylke kan i henhold til veglovens § 29, fjerde ledd,
velge å sette mindre byggegrense på fylkesveger, men ikke mindre enn 15 m. Dette er gjort i
Troms fylke hvor byggegrensen er satt til 15 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var
klassifisert som fylkesveger, og 50 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var klassifisert som
riksveger.  Byggegrense etter vegloven gjelder dersom det ikke er regulert annen byggegrense i
reguleringsplan. Det reguleres ikke byggegrense i denne reguleringsplanen. Byggegrensen langs 
Fv342 vil denne være 15 m.

Områdene som grenser inntil reguleringsplanen er avsatt til LNF-område i kommuneplanens
arealdel, med byggetillatelse etter nærmere vurdering.

Økonomi/ gjennomføring:
Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav
Det er ikke knyttet spesielle bestemmelser (rekkefølgekrav) til gjennomføringen av tiltakene

Tidsplan for gjennomføring
Planarbeidet startet opp med varsel om planstart 27.10.2009. Planen legges ut til offentlig
ettersyn i tidsrommet 10.03.2011 — 20.04.2011. Ferjeleiet skal være ferdig bygd i 2012, med
byggestart i 2011.

Kostnader/finansiering
I henhold til Fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig Handlingsprogram 2010-13 (-19), er 
tiltaket budsjettert med 25 mill kroner. Tiltaket finansieres via fylkesvegmidler.

Risiko og sårbarhet:
Reguleringsplan for Fv342 Uløybukt ferjeleie anses som enkel og oversiktlig. Det er derfor
valgt å vurdere reguleringsplanen opp mot ei sjekkliste knyttet til risiko og sårbarhet (se
vedlegg 1). Aktuelle problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre HMS-arbeidet og
utarbeidelse av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i byggeplan-fasen/anbud, i 
henhold til byggherreforskriften. Her skal det gjøres en omfattende risiko-vurdering av byggefasen 
(byggherrens overordnede risikovurdering) hvor det skal påpekes spesielt farlige og miljøbelastende 
arbeidsoperasjoner og bruk/håndtering av miljøbelastende materialer.

Kommunens vurdering:
Planforslaget mht konsekvenser og tiltak er meget godt utredet og beskrevet. Alle vesentlige 
merknader som er meldt inn i planarbeidet er enten vurdert og besvart eller tatt hensyn til.
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SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER

Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt ferjeleie, - mai 2011

Det foreligger 6 skriftlige merknader i forbindelse med offentlig ettersyn. Alle merknader er
referert og gitt individuell kommentar i kapittel 2.
Merknader som er av slik karakter at de har vært gjenstand for nærmere vurdering er
følgende:

• Sametinget varsler behov for befaring med tanke på eventuelle samiske kulturminner i
området

• NVE stiller spørsmål om vurdering av områdestabilitet samt etterlyser nærmere
detaljering av bru over Mettengelva og forholdet til vannressursloven

• Fylkesmannen i Troms etterlyser vurdering av naturmangfoldlovens prinsipper.

Universitet i Tromsø, Kystverket Troms og Finnmark samt Troms fylkeskommune
Kulturetaten melder at de ikke har merknader til planforslaget.
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1.0 INNLEDNING

Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt ferjeleie, - mai 2011

1.1 Generelt

Innkomne merknader er behandlet og kommentert i dette heftet. Merknadene fra NVE,
Fylkesmannen i Troms og Sametinget, som foreslås tatt til følge, har ikke medført endring av
reguleringsplankartet eller reguleringsbestemmelser.

Av hensyn til prosjektets krav om fremdrift og gjennomføring ønskes planforslaget behandlet
og vedtatt så snart som mulig. Det er tatt sikte på behandling i formannsskapet 30. mai og
behandling/vedtak i kommunestyret 15. juni, ihht oppsatt møteplan for Skjervøy kommune.
Oversendelse av rnerknadsbehandlinga til kommunen må gjøres senest to uker før politisk
behandling.

Sametingets befaring i planområdet er imidlertid planlagt gjennomført først 18. — 20. mai.
Endelig merknad fra Sametinget med resultat fra befaring omfattes derfor ikke av
merknadsbehandlinga. Det tas sikte på å oversende Sametingets eventuelle merknader så snart
dette foreligger og før planen skal behandles. Dersom Sametingets befaring skulle tilsi
nærmere arkeologiske undersøkelser eller omarbeiding av planen, vil videre framdrift og
behandling bli nærmere avklart med planmyndigheten.

Brev med varsel om offentlig ettersyn / høring samt innkomne merknader er lagt ved som
vedlegg. I tillegg er det lagt ved tegning av bru over Mettengelva. Det vises for øvrig til
komplett planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Merknadsbehandlingen er sendt til alle som har gitt merknader til planforslaget.

1.2  Reguleringsplanprosessen

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2011 —20.04.2011 på
følgende steder:

• Skjervøy kommune, Rådhuset
• Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon
• På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes
• Internett: www.veuvesen.no og www.sk.ervov.kommune.no

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord.
Planforslaget ble samtidig sendt på høring til offentlige instanser samt til berørte grunneiere,
naboer og andre interessenter.
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2.1 Statlige og fylkeskommunale myndigheter

Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybula ferjeleie. - mai 2011

2.0 MERKNADER MOTTATT VED OFFENTLIG ETTERSYN

Det foreligger til sammen 6 skriftlige merknader innkommet i forbindelse med offentlig
ettersyn / høring. Alle merknader er fra offentlige etater.

Sametinget

Ut fra nye opplysninger i brev fra Troms fylkeskommune finner Sametinget det sannsynlig at
det kan være ikke-registrerte samiske kulturminner i det aktuelle området. Sametinget må
derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil bli forsøkt utført i løpet av
første del av barmarkssesongen 2011.

Tiltak kan ikke iverksettes før endelig uttalelse fra Sametinget foreligger.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Det foreslås at merknaden tas til følge ved at fysiske tiltak ikke vil bli iverksatt før endelig
uttalelse fra Sametinget foreligger.
Av hensyn til ønsket framdrift for prosjektet og på grunn av Skjervøy kommunes møteplan
for politiske møter, oversendes imidlertid merknadsbehandlingen (dette dokument) til
kommunen, før uttalelsen fra Sametinget er mottatt. Dette for at kommunen skal kunne starte
forberedelsen av reguleringsforslaget til planlagt politisk behandling (formannsskapet 30. mai
og kommunestyret 15. juni). Resultatet fra Sametingets befaring vil bli oversendt kommunen
så snart det foreligger.

Fylkesmannen i Troms

Naturmangfoldloven stiller krav til saksbehandlingen ved myndighetsbeslutninger som
påvirker naturen. Detaljregulering for Fv342 Uløybukt ferjeleie berører naturmangfoldet i stor
grad. Det burde derfor ha vært gjennomført en naturtypekartlegging, samt angivelse av
rødlistearter for planområdet. Fylkesmannen krever ikke at en slik kartlegging må
gjennomføres nå. Det minnes imidlertid om at naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper
skal vurderes. Det påpekes at dette ikke er gjort i planbeskrivelsen/saksdokumentene så langt.
Det er viktig at dette blir gjort før det fattes vedtak i saken.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Statens vegvesen sine miljømål for perioden 2010 — 2019 er blant annet å unngå nye inngrep i
natur- og kulturmiljø. Et annet miljømål er ivaretakelse av biologisk mangfold (Strategisk
miljøplan, region nord 2008). Miljøtankegangen blir ivaretatt i våre prosjekter gjennom hele
planprosessen.

Statens vegvesen har ikke foretatt noen ytterligere naturtypekartlegging utover opplysninger
som kommer frem av Direktoratet for naturforvaltning sin nettside \\ .naturbase.no.
Imidlertid har vi lagt følgende miljørettslige prinsipper til grunn i reguleringsplanen:

• Inngrepene (veglinje og deponi) skal bygges så skånsomt som mulig i urørt natur.
I planbestemmelsene går det derfor frem at vi skal utarbeide en rigg- og
marksikringsplan (senere omdøpt til drifts- og marksikringsplan) både for veglinje og
deponi. Denne planen ivaretar hensynet til landskap og omgivelser, og viser hvilke
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• Prinsipper for naturlig revegetering
For å unngå tilførsel av fremmede arter skal anleggene - så langt det lar seg gjøre -
revegeteres med stedlig vegetasjon uten tilførsel av kommersielle frøblandinger og
gjødsel. Prinsippskisser for avtaking, mellomlagring og utlegging av frøbankjord
ligger inne i drifts- og marksikringsplanen, og følger konkurransegrunnlaget.

• Prinsipper for hvordan vegetasjon fjernes og behandles, hvordan vekstmasser lagres
og håndtering av overfiateavrenning omtales nærmere i ovennevnte plan.

• Prinsipper for terrengforming, utiegging av løsmasser og vegetasjonsetablering med
stedegen vegetasjon ivaretas gjennom en istandsettingsplan som utføres senere i
anleggsperioden (jfr. drifts- og marksikringsplanen).

• Økologiske arealprinsipper
Ivaretakelse av kantsonen langs elvestrengen ved fergeleiet er vurdert som viktig, og
inngrep skal holdes på et minimum (jfr. drifts- og marksikringsplanen). I området
avsatt til masseuttak er det lagt inn en grønn buffersone mellom vei og uttak. Av
drifts- og marksikringsplanen fremgår det hvilke deler av kantsonen som skal bevares,
og bredde på buffersone.

• Sjekkliste ytre miljø
Punkter fra sjekkliste for ytre milø-plan (vedlegg 2 i reguleringsplanens
planbeskrivelse) blir ivaretatt i drifts- og marksikringsplan samt ved utarbeidelse av
ytre miljøplan før oppstart av anleggsfasen.

Det foreslås at merknaden tas til følge ved at det er gjort en vurdering av
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i denne merknadsbehandlingen og ved at
drifts- og marksikringsplan oversendes fylkesmannen i Troms til orientering.

NVE

Merknadsbehand1ing - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt ferjeleie mai 2011

områder som kan benyttes i anleggsperioden og hvilke arealer som skal bevares.
Drifts- og marksikringsplanen følger konkurransegrunnlaget.

NVE bemerker følgende i sin uttalelse:

a) Det er gjennomført grunnboringer i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan,
men det fremgår ikke om områdestabiliteten er vurdert. NVE forutsetter at dette blir
utført før reguleringsplanen vedtas.

b) Det planlegges bru over Mettengelva uten at alle detaljer er fastlagt. Virkningen av
brubyggingen på vassdraget og kantsonen langs vassdraget er uklar. Det bør være et
mål at brua planlegges uten pilarer i elveløpet og fundamentert godt inne på land slik
at elvesidene bevares urørt.

c) Bygging i og over vassdrag skal vurderes etter bestemmelser i vannressursloven.
Tiltak som kan være til skade for allmenne interesser i vassdraget er konsesjonspliktig,
jf. vannressurslovens § 8. Vannressursloven åpner for samordning av tillatelser. NVE
kan avgjøre at godkjent reguleringsplan erstatter behandling etter vannressursloven, jf.
§ 20. En slik løsning vil forutsette at alle relevante forhold er vurdert og at det er tatt
tilstrekkelige hensyn til vassdrag og vassdragsmiljøet i reguleringsplanen.
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Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybuktferjeleie, - mai 2011

NVE antar at Statens vegvesen vil komme tilbake til detaljene rundt brua og forholdet til
vannressursloven når tiltaket er nærmere planlagt.

Kommentar fra Statens vegvesen:

a) Rapport fra grunnundersøkelsene på land forelå ikke ved utlegging av planforslaget til
offentlig ettersyn. Det var derfor kun referert fra undersøkelsene i sjø i planforslaget.
Fullstendig rapport er nå utarbeidet og mottatt. Det er i rapporten ikke angitt forhold
som skulle tilsi problemer med stabiliteten i planområdet. Rapporten oversendes NVE
til orientering.

b) Bru over Mettengelva fundamenteres på stålrørspeler. Pelene settes inne på land uten
at disse berører elveløpet. Bruas landkar på sørsiden ("ferjeleie-siden") er imidlertid
plassert relativt nær elvebredden. Dette er et resultat av at utvidelse av vegen inn mot
selve ferjeleiet / oppstillingsplassen starter ved elva og at det av kostnadshensyn er
ønskelig å begrense bredden på bru og landkar. Selve ferjekaia er plassert optimalt i
forhold til dybde i sjøen. Oppstillingsareal og snuareal på ferjeleiet er likeledes
optimalt dimensjonert innenfor tilgjengelig areal mellom Mettengelva og sjøen. Bruas
plassering og utforming følger også av disse forhold.
Det er behov for anleggsmaskiner ved etablering av brua. Dette vil kunne berøre eivas
randsone i noen grad, i hovedsak på sørsiden av brua.
Tegning av brua oversendes NVE til orientering. Tegningen er også lagt ved som
vedlegg i dette heftet.

c) Det er valgt å etablere bru over elva i stedet for kulvert. Dette vil gi et betydelig
mindre inngrep ved kryssing av elva. Naturlig elvebunn og kantsone vil bevares i
vesentlig større grad. Å holde elva åpen vil være gunstig for bevaring av
artsmangfoldet på stedet. Dette vil også opprettholde fiskens vandringsmuligheter i
elva.
Etablering av bru over elva vil ikke hindre vannets løp i vassdraget. Inngrep ved
elvekryssingen vil bli holdt på et minimum. Tiltaket vil ikke gi forurensing i
vassdraget utover mindre påvirkning i anleggsperioden på grunn av nødvendig
maskinarbeid i forbindelse med peling og utfylling mot landkar samt ved etablering av
landkar. Berørt område ved elven vil bli istandsatt og revegetert etter bygging.
Statens vegvesen anser på bakgrunn av dette at tiltaket ikke er til skade for allmenne
interesser i vassdraget. Tiltaket ansees dermed ikke konsesjonspliktig.
Det er tatt hensyn til vassdraget og vassdragsmiljøet så langt det lar seg gjøre.
Relevante forhold ansees tilstrekkelig vurdert, jfr denne kommentar og drifts- og
marksikringsplanen. Det fremgår av denne planen hvilke områder som skal bevares og
hva som skal revegeteres. Godkjenning av reguleringsplanen vil på bakgrunn av dette
kunne erstatte egen vurdering etter vannressursloven

Det foreslås at merknadens del a) og b) tas til følge ved at rapport fra grunnundersøkelser
og tegning av bru oversendes NVE til orientering. Videre er det i denne
merknadsbehandlingen gitt nærmere informasjon om bruas plassering og argumenter for
dette. Det foreslås at merknadens del c) tas til orientering.
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2.2 Andre

Ingen merknader mottatt

2.2 Private

Ingen merknader mottatt

3.1 Endringer på reguleringsplankart

Ingen endringer

3.2 Endringer i reguleringsbestemmelser

Ingen endringer

Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt feljeleie. - mai 2011

3.0 ENDRINGER I PLANEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN
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Vedlegg 1

Tegning av Mettengelva bru K1-01
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Vedlegg 2

Brev om utlegging til offentlig ettersyn / høring



Adressater i henhold til liste

Behandlende enhet:

Region nord

firma ost-nord(iivecFvesen.no
eller
Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Oyvind Monsen - 77617094

Reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie.
Høring og offentlig ettersyn

Vår referanse:

2010/000531-028

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Skjervøy
kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 342, Uløybukt ferjeleie.
Planforslaget er detaljregulering i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3.

Hensikten med planarbeidet er å skaffe grunnlag for etablering av nytt ferjeleie i Uløybukt på
Uløya og regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjekai ved Klauvnes er nedslitt
og det er behov for tilrettelegging for større ferjer. Flytting av ferjeleiet til Uløybukt medfører
betydelig nedkorting av seilingsdistansen fra Rotsund / Havnnes. Reguleringen skal også gi
grunnlag for bedre tilrettelegging på ferjeleiets landområde. I tillegg reguleres seilingsleden
for ferja inn mot ferjeleiet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 sendes planforslaget på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, i perioden 10.03.2011 —20.04.2011 på følgende steder:

• Skjervøy kommune, Rådhuset
• Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon
• På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes
• Internett: www.ve avesen.no og www.sk.ervo .kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til:

Frist for å komme med merknader er satt til 20.04.2011.

Deres referanse: Vår dato:

08.03.2011

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Fjordgt. 5 Statens vegvesen
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9497 HARSTAD Regnskap
Postboks 1403 Båtsfjordveien 18
8002 Bodø Org.nr 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52



Offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Nordlys og Framtid i Nord.

Komplett planforslag med reguleringsplankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser
sendes til alle aktuelle offentlige instanser, interesseorganisasjoner og direkte berørte
grunneiere/festere.
Øvrige grunneiere/festere i nær tilknytning til planområdet orienteres med dette brev og får
tilsendt planforslaget i form av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region nord ved:
Øyvind Monsen, tlf. 77 61 70 94 eller Kjetil Løding, tlf. 77 61 73 66.

Ressursavdelingen
Med hilsen

Øyvind Monsen
Senioringeniør

2 vedlegg: Planforslag og adresseliste

2



REGULERINGSPLAN FV342 ULØYBUKT FERJELEIE

ADRESSELISTE

Grunneiere, festere

Gnr/bnr/fnr Eier/
fester

Grunneier/fester Adresse Postnr/ -sted

42 / 5 Eier 1/1 Torb'ørn Eivind Mikkelsen Elvemo Tønsvik 9022 Krokelvdalen
42 / 6 Eier 1/1 Ra nhild Skar Ulø bukt 9179 Ulø bukt
42 / 7 Eier 1/1 Einar Severin Mikkelsen Ulø bukt 9179 Ulø bukt
42 / 8 Eier 1/1 Ruth Hennv Mikkelsen Strandveien 105 9180 Skiervøv
43 / 4 Eier 1/2 Fanny Mathilde Lovise Hole Torggata 9 G 8622 Mo i Rana

Eier 1/2 Hol er Anders Hole Alarmve en 11 9020 Tromsdalen
44 / 2 Eier 1/5 Hermod Albrigt Bjørkestøl Gullhaugveien 44 1354  Bærums  verk
44 /2 /1 Eier 1/5 Jan Gunnar Bjørkestøl Brøvigkollen 1B 4623 Kristiandsand S
44 / 20 Eier 1/5 Per Åsmund Bjørkestøl Øvre Ringvei 23 9180 Skjervøy
44 / 24 Eier 1/5 Roger Bjørkestøl Strandveien 109 9180 Skjervøy

Eier 1/5 Tor eir Bjørkestøl Moserabben 1 3360 Geithus
45 / 1 Eier 1/2 Elsa Kløvnes Lindvallve en 2 9146 Olderdalen
45 / 1 Eier 1/2 Anne S. Kløvnes Høidal Lance str. 5740 CA 92120

San Die o USA
45 / 1 / 1 Fester Steinar Storelv Ulø bukt 9197 Ulø bukt
45 / 1 / 2 Fester Steinar Storelv Ulø bukt 9197 Ulø bukt
45 / 2 oo 45/5 Eier 1/8 Unni V. Solheim Dre er Leirstrandvn 837 9106 Straumsbotn
45 / 2 o 45/5 Eier 1/8 Christine Solheim Van svik 9304 Van svik
45 / 2 o 45/5 Eier 2/8 B'ør A. Steffensen 6639 Torvikbukt
45 / 2 o 45/5 Eier 2/8 Riomor D. H. Steffensen Rinove en 561 9017 Tromsø
45 / 2 oo 45/5 Eier 2/8 Terje Steffensen Mellomve en 125 9006 Tromsø
45 / 3 Eier 1/1 Frank Steinar Håkonsen Ersfjordveoen 28 9100 Kvalø sletta
45 / 4 Eier 1/1 Torgeir Johnsen Rønning 9180 Skjervøy

Øst årdsv 6
45 / 6 Eier 1/1 Steinar Storelv Ulø bukt 9197 Ulø bukt
45 / 9 Eier 1/1 Ra nar Arvid Samuelsen Ulø bukt 9197 Ulø bukt



Offentlige instanser, interesseorganisasjoner

Navn
Sk.ervø kommune
Troms Fylkeskommune,
Plan- o nærin setaten
Troms Fylkeskommune,
Kulturetaten
Troms Fylkeskommune,
Sarnferdselsetaten
F lkesmannen i Troms, Miljøavdelin en
Fylkesmannen i Troms,
Samfunnssikkerhets-/beredska sstaben
Tromsø Museum,
FaGenhet for arkeolo i
Sametin et
Reindriftsforvaltningen
Vest Finnmark
K stverket Troms o Finnmark
Norges Vassdrags- og Energidirektorat,
ReGion nord
Forsvarsb
Ymber AS (tidl. Nord-Troms KraftlaG)
Telenor, Servicesenter for nettutb inG
Fiskeridirektoratet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Re ion Nord
Nord-U1ø runneierlaa v/Steinar Storelv
Ulø bukt b dela v/Steinar Storelv
TINFOS AS v/Mats Nilsen
v/Karsten L. Høier

Adresse
Postboks 145
Pb 6600

Pb 6600

Pb 6600

Postboks 6105
Postboks 6105

Universitetet i Tromsø

Kautokeinove en 50
Bredbuktnesvegen 50B

Serviceboks 2
Postboks 394

Postboks 309
Bjørkl svin en 3/7
Pb 7150
Postboks 185 Sentrum
Postboks 271

Ulø bukt
Ulø bukt
mats.nilsentinfos.no
klh(dtinfos.no  
Sama ata 90

Postnr/ - oststed
9189 Skjervø
9296 Tromsø

9296 Tromsø

9296 Tromsø

9291 Tromsø
9291 Tromsø

9037 Tromsø

9730 Karasjok
9520 Kautokeino

6025 Ålesund
8505 Narvik

9483 Harstad
9152 Sørkjosen
5020 BerGen
5804 Beraen
9253 Tromsø

9197 Ulø bukt
9197 Ulø bukt

9403 Harstad



Vedlegg 3

Merknader mottatt ved offentlig ettersyn / høring
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Fyikesmanwl i Troms
Romsso FyIkkomånni

Saksbehandler  Telefon  Vår  dato Vår, ref. Arkhritode
12.04.2011 2009/5431 3 421'.4

Mrgaffith Sundfg.lf 77 64 21 15 Deree fiato
08 .03.2U.1

Statens vegvesen Regjonnord
OstbOks 1403

8002

Merknader fÏI forslag  tii,detsøreguieilrig for Fy 342 UksYlidkttaitelefef
Skjeivey  korninehe

Vi viser til brev fra dere i forbindelsemed at ferstag detrtbregulerMg for Fv 342 Ulfflybukt
ferieleie er lagt ut tiloffendig ettersyn.

Avdeling for areal, Idimaog samfunnsSikkerhet has  keerdiliert Fylkesmanùens uttålette til
pl: laget,

Nnturmangfoldloven sttiler krav til saksbehandlIngen ved myndighetsbeslutninget som
påvirkeruaturen. I § 7 er det slått fest at prinsippene i §§ 8-12 Skal legges til grunn som
retningSlinjer ved ntøving av offetitlig myndighet, g at det skal gå fram av beshndingen
hvordanprinsippene er vurdert. Dette gjekier ved besluMinger etter alle lovverk.

Detaljreguleringen for Fv 342 Ulrnyblikt fetieleie berjo‘rer naturmangfold i stor grad. Det burde
derfot ha wertidennomfort en naturtypekardegging,,sitmt.angivelse av nadlistearterfor
pinhområdet fif. metbdikkii DN-håndbek 13-2007 "Kartleggihg av ntiturtyper - :verdiseffing
av biologisk mangfold"); Fylkesmannenkrever ikkent en stik karttegging tnå.gjennoroføres
nå. Vi gav ikke innspill 0111dette vedvarsel omoppsnIrti.

Vi minner imidiertid om at naturmangfoldlovens miij ørettslige pfinsipper skal verderes. Etter
det vi kån  se så et tkkedette gjert i planbeskfivelsenisaksdokuMentene så langt. Det er viktig
at-dette blir-gjort for det fattes vedtak i sakett.

Med vennliglils

Per Elvestad
avdefingsdirektLir

FYN9sigIS; Strandvegen
Postbeks 5105,9291Trornse

'

MOTTATT
18 i9R.2011

Stafens vegvesen
Regionnord

Telefon: 77 64 20 00 ptratrnattektekfrntf.no
Telefaks:n 5421 39 Wk£isiitinnin:noitroiås
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UNIVERSITETET I TROMSØ UiT
TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie,
Skjervøy kommune: marinarkeologisk uttalelse
Vi viser til overnevnte oversendt Tromsø Museum for uttalelse om kulturminner under vann. Viser
også til Tromsø Museums uttalelse av 02.12. 2009 til oppstartsmeldingen hvor vi hadde ingen
merknader.

Vi har ingen merknader å tilføye Tromsø Museums tidligere uttalelse.

Vennlig hilsen

Stephen Wickler
marinarkeolog

Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturetaten

NO-9037 Tromsø • postmottak@uit.no • http://uit.no • Sentralbord: 77 64 40 00 • Faks: 77 64 49 00
marinarkeolog Stephen Wickler • Tlf: 77 64 50 81 • Faks: 77 64 55 20 •stephen.wickler@uit.no

Deres ref.: 2010/000531-028
Vår ref.: 2009/7625 5WI002/832
Dato: 19.04.2011
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avegvesen - Rögiön Nord
13,~ 3403
X(Øt~.

M OTTATT

28 APR. 2011
Statens vegvesen

Region  nord

2tif9053 efor, ...
':323 Sakubthaudier:

resdato: Sifan4thtd`Xanstad
Deresrefi.  2010/000531-028 76 92  33.64,

Aagej efse
regiOnsjief

liovedleontor
tharnmensveien 211
Pesabcee 5091;blijorstuen
0301 0$1.0

a2c)10ocosat--70Z

Stian Bue Kanstad
senioringenier

NVEs uttallerse tilregaleringsplan Fv342 Ulsaybuk$:ferjeleie - Skjervgy
kommuge
Vi viser til deresbrev datert 08:03,20.11angående nevnte reguleringsplaa.

Som etiedd i reguleringspianen er det-utførtgrunnboringer. Imidlurtidfremgår deft ikke at
områdestabilitetener vurdert:NVE férutsbtterat,dUltU blir døhilt for:i'Ugufinqugsplanen vedtas.

Det planlegges bru oVer Mettengblva titOn atnilb detaljell er fi314111gt BygglitgA og .01-ft vaSsdrbg skil
også vurderes ette.r,hOstemmelsene i vaooress:arsioven. TiltaksoWkanVære til sk114
interesser i vassdraget er konsesjonspliktig,jf.vrtnnressursjoven § 8. Vi*nin&en  av br».12yggiggep,
vassdraget ogkantsonon langs vassdraget er ukiar. Avhengig av hvordanlinia lan1egges, dimanajonereS
og 1/gges med tinkh pA vassdraget og vassdragsmiljnet, vil  tiltaket kunnegjennomføres_nkenjtteiiigere
liehaådling ettef.bestæraiielsUne i Vannresslualbven. Det tihr  være et Måliaikhfdaplanhiggi;a:utin:pilarer i
eivolupet-Difuhdainentett g&k:IMM-T.4t-holdslileat----uttieddenebtv~unmussursioveMipner
ogskfox samordniugav fillgteiser. NVE kap, avgke 4gostkjp*r.egt,Lkuingsplan,er$,tg.ter.hgbal.14tta.g
etter vangressurslov, jf. §20.  Enslik Insping vil  forutsette at'relevante forhokber vurderto&at,det er t.att
tilstrekicc&gliiepsyntilvassdrag og vassdragsmiljøet iregglerings#44%.

NvE antar gtatana vagvesea vil kornme tilhake til.detdienerundt brua og forholdet til vannressurgoven
når ditaket er nærinere planlagt.

E-Sost nveønvano. tntemett www.nre.no, Postboks 5091. beafxstuen. 0301. OSLO, Telefor. 22 95 9595, Telefake 22 95 9000

Oto.nr.: NO 970 205 039WA Bankkonto: 789405 08971

Nealon flielt-Nome
Vestre Rosten 81

7075 11.1.1EN

lidefon: 728985 50

Regton Nord R•fiffdi 38r Reolon Ifest Reoloo øst
Kongens gate 1418

8514 NARV1K

Anton Jenseansade 7

Pottbokt3124

fieustdelsvn. 18,

Postbola53

Vangsvelen 73

•OstboW4223
Telefom 7882 33 50 3103 TØNSDERG 6817, 4fitbE 2307 HAM' AR

Tedfon: 3337 23 00 Tefefoir $733 38 50 liilifOrg.13753"65.5,0:
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TEGNFORKLARING
Reguieringeformbb

1. Bebyggelse og anlegg

infrastruktur
infrastruktur
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---
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§§12.5-12.6

Planens begrensning
Formalsgrense

Grense for foreområde

som inngår i planen

Dendornsgrense som skal oppheves
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10  20 30 40 50

M  = 1:1000 (A1)

I-- (AE_A_1) Enengionlegg ---

I I  Steinbrudd/rnasseuttak

2. Somferdselsanlegg og teknisk
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REGULERINGSBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN

Fv342 Uløybukt ferjeleie, Skjervøy kommune. Dato: 04.03.2011

§1 GENERELT

1.0 Formål
Reguleringsplanen er en detaljplan i henhold til Pb1 § 12-3 og skal sikre areal for bygging
av nytt ferjeleie med tilførselsveg ved Uløybukt. I tillegg sikres seilingsleden for ferja
samt område for masseuttak.

1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jfr Plbl § 12-5:
• Bebyggelse og anlegg
• Samferdsel og teknisk infrastruktur
• Bruk og vern av sjø og vassdrag

1.3 Hensynssone
Innenfor forrnålene Bebyggelse og anlegg samt Samferdsel og teknisk infrastruktur er det
regulert følgende hensynssone i henhold til Pb1 § 12-6:
Faresone:
• Høyspenningsanlegg

1.4 Terrenginngrep
• Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med

Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven.
• Terrenginngrep innenfor planområdet skal generelt begrenses, og skje mest mulig

skånsomt. Skråning i tilknytning til sideterreng i fjæresonen skal spesielt tillegges
vekt.

• Alle bekker og elver som berøres skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte.

1.5 Stedlig vegetasjon
Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan som ivaretar landskapsverdier
knyttet til tiltaket, herunder hvilke vekstmasser fra områdene som skal avdekkes,
mellomlagres, og hvilke områder som eventuelt skal tilsås.

1.6 Byggeskikk
Utforming, materialbruk og farger på servicebygg og hydraulikkbygg skal tilpasses
byggeskikk på stedet.

1.7 Universell utforming
Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle.

Side 1



1.8 Eventuelle avvik fra formålsgrensene
Mindre avvik kan forekomme i skråningsutslag innenfor område "Samferdsel og teknisk
infrastruktur". Dette som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold
eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil fravike noe fra det som framgår av
formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til formålet, forutsettes benyttet som
tilstøtende formål.

Ved større avvik fra formålsgrensene som framgår av planene vil det være behov for å
søke om tillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m og evt. dispensasjon
eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter Plan- og bygningslovens §
12-14, andre ledd. Om fraviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det krever tillatelse
etter § 20-1, bokstav m eller mindre endring av reguleringsplanen, avgjøres av
kommunen.

1.9 Vern av kulturminne og kulturmiljø
Skulle det i forbindelse med tiltak eller andre former for aktivitet i planområdet, komme
fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må aktiviteten stanses omgående og
melding sendes kulturvernmyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven), § 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal
utføre arbeidet i marken.

§  2 BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 Energianlegg
Formålet omfatter areal for transformatorstasjon for fordeling av strøm til installasjoner
og belysning på ferjeleiet.

2.2  Steinbrudd/masseuttak
Formålet omfatter område for uttak av masser til bygging av nytt feijeleie ved Uløybukt.
Før uttak iverksettes skal det utarbeides en drifts- og landskapsplan som viser
driftsopplegg for uttak, istandsetting og revegetering av området etter uttak. Drifts- og
landskapsplanen skal forelegges Skjervøy kommune. Nøyaktig plassering av avkjørsel fra
Fv342 til massetaket avklares i byggeplan.

§  3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Areal som er regulert innenfor dette formålet er offentlig veg.
Formålet omfatter: kjøreveg, oppstillingsplasser, parkering, rabatter, fortau,
oppholdsareal, areal til servicebygg, vegskulder, grøfter, vegfylling- og skjæringer, mur,
evt. beplantning samt tekniske installasjoner for bygging og drift av ferjekai.

§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

4.1 Havneområde i sjø
Formålet omfatter seilingsled for ferja. Innenfor dette formålet tillates ikke etablert
installasjoner som flytebrygge/ ankringsplasser og lignende uten at Statens vegvesen har
gitt tillatelse.
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Dato:                 03.06.2011

Saksfremlegg
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22/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområder i Skjervøy kommune, 
Troms

Henvisning til lovverk:

Havne- og farvannsloven

Vedlegg
1 FOR 2004-12-07 nr 1590: forskrift om bruk av og orden i havner mv. for Skjervøy 

havnedistrikt, Skjervøy kommune, Troms
2 Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområder i Skjervøy kommune, Troms.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar ny forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Skjervøy 
kommune, Troms.

Ny havne- og farvannslov, lov 17. april 2009 nr. om havner og farvann, trådte i kraft 1. januar 
2010.

I den forbindelse må gjeldende lokale forskrifter med hjemmel i ”gammel” havne- og 
farvannslov tilpasses ny lov. 

Den nye lovens system medfører at forrige lovs ”havnedistrikt” forsvinner. Kommunen får etter 
ny lov § 9 første ledd myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter 
plan- og bygningsloven(”kommunens sjøområde”). Alle havneforskriftene blir derfor opphevet 
når den nye loven trer i kraft.



Ordensforskriftene angir i dag det enkelte havnedistrikt som sitt virkeområde. Når 
havnedistriktene avvikles vil ikke lenger begrepet ”havnedistrikt” være et relevant 
avgrensningskriterium. Ordensforskriftene må derfor endres, slik at de samsvarer med ny lov.

FOR 2004-12-01 nr. 1590: Forskrift om bruk av orden i havner mv. for Skjervøy havnedistrikt, 
Skjervøy kommune, Troms(vedlagt) må erstattes av ny forskrift i tråd med ny lov.

Ny forskrift er utarbeidet(vedlagt) der det er tatt hensyn til ny lovs bestemmelser. Bl.a er 
”havnedistrikt” erstattet med ”kommunens sjøområde” hjemling er forandret samt § 1-9 og § 6-1

Vurdering
Skjervøy formannskap tar ny utarbeidet forskrift til etterretning og anbefaler kommunestyret å 
vedta ny forskrift.

Når ny forskrift er vedtatt av kommunestyret sendes forskriftsendringene til lovdata for 
kunngjøring.





Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Skjervøy 
kommune, Troms  

Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre dd.mm.2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 
om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

KAP.  I.  SKJERVØY KOMMUNES SJØOMRÅDE OG HAVNEMYNDIGHETENE                                                                                                            

§ 1-1 (virkeområde)

Forskriften her gjelder for Skjervøy kommunes sjøområde med mindre annet er bestemt i de 
enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller 
forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften

§ 1-2 (havnestyret)

Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvar for og oppsyn med all bruk av 
virksomhet i havnedistriktet. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens 
virksomhet.

§ 1-3 (havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det 
daglige tilsyn i havnedistriktet og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskriftene, 
enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne lov blir etterlevd. 

Under utøvelse av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens 
tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. 
Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4 (vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk  eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene 
i havnedistriktet dersom:
- Nyttetrafikken blir hindret.
- Fartøyets ferdsel innen kommunens sjøområde blir vanskeliggjort
- Havnevirksomheten på land blir hindret
- Visse bruksformer helt eller delvis utelukker hverandre
- Vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig.
- Bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.



I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i 
foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et 
nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5 (vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette 
vilkår.

§ 1-6 (unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7 (delegasjon)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8 (sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelser av personer og gods 
som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette 
reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9 (straff)

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og 
farvann § 62

KAP.  II.  FORTØYNING, OPPHOLD I HAVNEN M.M.

§ 2-1 (fortøyning, oppankring m.v.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved 
kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning 
eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved 
anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp, eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, 
eller stenge adkomst til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

Ankerkjetting/varp skal merkes med røde blåser eller internbelysning. For øvrig skal opplagt 
fartøy føre signal / signallys som for oppankret fartøy”.  

§ 2-2 (karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriksfart eller kommer fra områder med farlige smittsomme 
sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre 
at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.



Fartøyer som ankommer til sjøområdet med karanteneflagg eller som beordres undergitt 
karantene, skal ankre på anvist ankerplass, hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre 
eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis 
av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3 (flytting av fartøy)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet 
til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap 
for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre 
havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også 
skal gjelde mindre fartøy.

§ 2-4 (Taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av 
sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5 (bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart 
før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at 
propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder 
andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen 
pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6 (dekking av utløpsåpning)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien 
eller mot andre fartøyer, i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp eller 
lignende ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7 (røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse 
eller medføre skade.

§ 2-8 ( støyende arbeid o .l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeid på fartøyer i 
Skjervøy kommunes havner og sjøområder.



KAP. III  BRUK AV KOMMUNENS HAVNEAREALER OG HAVNEANLEGG

§ 3-1 (Virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres 
av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50% eller mer, her 
benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes 
enhver bygning, innretning eller land- og sjøarealer som brukes til havneformål.

§ 3-2 (adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og 
havneanlegg.

§ 3-3 (bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i 
forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse 
brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4 (handel, fabrikkdrift, lagring o. l.)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen 
brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o. l.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor 
plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5 (lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og 
havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller 
og heller ikke styrtes fra kjøretøy eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6 (tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller 
anlegget ikke overskrides.

§ 3-7 (frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være 
ferdig utført.



§ 3-8 (lagring av losse- og lastemateriell)

Losse- og laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted 
havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9 (oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager, eller arealer uten havneadministrasjonens 
tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme 
nærmere kaikant enn 1 meter. 

Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for 
sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, hvis 
havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan 
flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, 
lager eller arealer.

§ 3-10 (Ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen 
eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten 
tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11 (fjerning av avfall)

Den som benytter havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne 
avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig eller lossing eller lasting er avsluttet 
og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall 
m.v. må kun anbringes på anvist sted. 

§ 3-12 (fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til 
ulempe for havnevirksomheten, eller er til hinder for snørydding, kan fjernes av 
havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13 (varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller innretninger, 
plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

KAP.  IV.   FORSKJELLIGE  BESTEMMELSER

§ 4-1 (vrak m.v. som kan volde fare eller skade)



Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres 
inn i sjøområdet uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2 (sikring av fartøyer og andre gjenstander)

Fartøyer og andre gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte 
volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den 
ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3 (bruk av offentlige arealer til plassering av fartøy)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på 
kommunale havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for plassering på andre 
kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4 (overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller 
fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5 (plassering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved plassering av mudderapparater, dykker- og arbeidsrammer, flåter o.l., eller hvor det pågår 
anleggsarbeid i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. 

Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik 
at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6 (isbryting)

Utenfor de alminnelig benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen 
som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipsleie.

§ 4-7 (dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finnes sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

Ved dykking skal merking alltid være utført. Dykkerarbeid skal markeres med det 
internasjonale signalflagg ”A” eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal 
markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, 
må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til 
havneadministrasjonen om dykking.

§ 4-8 (bruk av eksplosive varer)



Eksplosive varer skal ikke brukes før det gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

KAP.  V.  SUPPLERENDE BESTEMMELSER

§ 5-1 (forbud mot bruk av sidepropell) …………….

§ 5-2 (ferje- og fløttmannstrafikk)

Innen Skjervøy kommunes sjøområde skal ingen drive ervervsmessig ferje- fløttmannstrafikk 
eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves 
tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3 (registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller 
produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor Skjervøy kommunes havner og 
sjøområder skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havneadministrasjonen for 
registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om. 

Fartøyer av denne art som tas i bruk innen Skjervøy kommunes havner og sjøområder i løpet 
av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et 
nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres 
fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelsen skal være 
offentlig.

§ 5-4 (passering av broer, kanaler m.v.)………….

§ 5-5 (tillatelse til anlegg og innretninger)

Paragrafen her gjelder i følgende områder innenfor hele sjøområdet.

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks  flåter, kiosker, 
husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra 
havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til 
ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

Den som eier, setter ut eller har faste eller flytende anlegg eller andre innretninger slik som 
flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l., er ansvarlig for 
at disse ikke kan volde skade eller være til ulempe for ferdsel eller andre brukere av havna.

§ 5-6 (vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige 
ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den 
iverksettes.



Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7 (arrangementer)

Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre 
arrangementer som kan være til ulempe for nyttetrafikken, skal hvis mulig senest 24 timer før 
arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen kan krev at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8 (dykking)

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

A:  Hele Skjervøy Havn. Begrenset av en rett linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og 
rød blink på Stussnes molo.

B: Årviksand Havn. Begrenset mellom molohodene på sør- og nordmoloene.

Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid 
trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge 
verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til 
havneadministrasjonen om dykking.

§ 5-9 (motorisert ferdsel)…………………………..

§ 5-10 (luftputefartøy)

Luftputefartøy må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra 
havneadministrasjonen:

A: Hele Skjervøy Havn. Begrenset av en rett linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og 
rød blink på Stussnes molo.

B: Årviksand Havn. Begrenset mellom molohodene på sør- og nordmoloene.

§ 5-11 (seilbrett)

Seilbrett må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

A: Hele Skjervøy Havn. Begrenset av en rett linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og 
rød blink på Stussnes molo.

B: Årviksand Havn. Begrenset mellom molohodene på sør- og nordmoloene.

§ 5-12 (luftfartøy)…………………………………..



§ 5-13 (opplag)

Opplag av fartøy kan bare skje etter anvisning fra havneadministrasjonen. 

Opplag av fartøy i Skjervøy havn kan bare skje etter anvisning fra havneadministrasjonen. 
Ankerkjetting/varp skal merkes med røde blåser eller internbelysning. For øvrig skal opplagt 
fartøy føre signal / signallys som for oppankret fartøy.

Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.

Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14 (forbud mot visse typer motorisert ferdsel)…………………………………

KAP.  VI.   AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 6-1 (opphevelse)

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft 1. april 2011. 

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft, oppheves forskrift 2004-12-01 nr 1590 om bruk 
av og orden i havner mv. for Skjervøy havnedistrikt, Skjervøy kommune, Troms.

§ 6-2 (overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse 
etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. 
Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegg eller innretning, kan disse fjernes uten 
varsel.
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Ma nar Solbakken

Fra:  Tor Nygaard [tor@arnoylaks.no]
Sendt: 16. mars 2011 09:45
Til: Magnar Solbakken; 'Tor Nygaard'; 'Rolf Larsen (SP) - Leder Skjervøy SP'; 'Leif Peder

Jørgensen'; helgeg@trollnet.no
Emne:  Interpellasjon til Skjervøy kommunestyre om "Kystens kompetansesenter"

INTERPELLASJON TIL SKJERVØY KOMMUNESTYRE OM KYSTENS KOMPETANSESENTER

Skjervøy kommune er etter hva man har forstått i gang med prosjektet, "Kystens kompetansesenter" sammen med
Fylkeskommunen. Vi er alle ening om at kommunen har to gode grunner for å være pådriver i dette prosjektet. Den
viktigste er å berge grunnlaget for Skjervøy Videregående skole. I tillegg kan vi utløse en vinn vinn effekt ved å slå
sammen ungdomstrinnet i barneskolen med den videregående skolen. I bunn her ligger at bygningsmassen til
ungdomstrinnet har et behov for reparasjon som er beregnet i størrelsesorden 120 mill kr.

Vi mener det er grunnleggende nødvendig å få utredet annen opprustning og bruk av bygningsmassen som vil bli ledig
ved ungdomstrinnet i barneskolen, -alternativt få beregnet kostnaden med riving av denne bygningsmassen, før man
går i bindende forhandlinger med Fylkeskommunen. For uansett hva som kommer ut av slike forhandlinger er man nødt
til å forholde seg til at vi fortsatt har et gammelt bygg som fortsatt vil være der og påføre oss kostnader uansett hva vi
gjør med det. Hvor står denne saken i dag? Det er viktig at vi bruker den tid som er nødvendig, slik at vi ikke nok en
gang drar i gang prosjekt uten å ha gjort skikkelig forarbeide med hensyn til helhetlig økonomisk konsekvens.

Håper denne interpellasjonen kan komme med selv om dette begynner å bli i seneste laget.

Mvh

Tor Nygaard
Formannskapsmedlem

Telefon 77 77 79 70/75 direkte
Mobil: 911 76 819
tor arno laks.no
9194 Lauksletta

www.arno laks.no
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Kommunestyret i Skjervøy
v/ordføreren
9180 Skjervøy

Deres ref:

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Kontrollutvalget har i møte 28. april 2011 i sak 06/11 behandlet ovennevnte sak og fattet
følgende vedtak:

Kontrollutvalget godkj enner forslaget til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte
følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Saken bes lagt fram som egen sak i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Med vennlig hil

Qf-e/
Odd Kr erg
rådg- r

K-Sek e arta

Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
10/11  Odd Kr.Solberg 77 71 61 14
427.5.5/0S  E-postadresse: Mobil:

odd.solber k-sekretariatet.no 48 02 64 62

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2010

Kopi: Rådmannen i Skj ervøy kommune

Dato:
24.5.2011

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 F1NNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65



SKJERVØY KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

ÅRSRAPPORT

2010



1. INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir
bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhørende
endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av
kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat.

2. VALG OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal
"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1.
Dette er gjentatt i  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og ftlkeskommuner  (av 15.6.04) §
2.

2.2 Valg -  sammensetning

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til
forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge
valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer
med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som
kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de
folkevalgte.

Kontrollutvalget har 5 medlemmer og 3 varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret. I 2010
har utvalget bestått av:



Medlemmer: Varamedlemmer:

Ronny Laberg H Arnfinn Pedersen SP
(leder) Jonny Bless
Torgeir Johnsen KP Cecilie Jacob sen KRF
(nestleder)
Elin Einarsen
Kjell Arne Sørensen * KP
Grete Brattli Hansen AP

medlem kommunestyret

3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

K-Sekretariatet IKS har i 2010 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand.

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2010

4.1 Oppgaver
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Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av
møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og
oppdragsansvarlige revisorer.

Innkalling til møtene har vært sendt medlemmer/varamedlemmer, ordfører, rådmann og
oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles
samt saksdokumentene.

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av Forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og
fidkeskommuner —kapittel 3-7:

>  Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den
kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen
har en forsvarlig revisj onsordning

• Innhenting av opplysninger: Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og
foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

>  Regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og
kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
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• Uttalelse om årsregnskapet:  Når kontrollutvalget er blitt forelagt
revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før
det vedtas av kommunestyret.

• Oppfølging av revisjonsmerknader:  Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf.
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4 (nummererte
revisjonsbrev), skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på
en tilfredsstillende måte.

>  Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon.

• Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon:  Kontrollutvalget skal minst en
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

• Rapporter om forvaltningsrevisjon:  Med utgangspunkt i planen for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om
hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om funnene i disse.

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:  Kontrollutvalget skal påse at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om
forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret
om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

>  Selskapskontroll: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

• Selskapskontrollens innhold:  Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres
kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik
kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.

• Rapportering om selskapskontrollen:  Med utgangspunkt i planen for
gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til
kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av
disse.

> Valg av revisjonsordning og valg av revisor: Kommunestyret avgjør selv om
kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra
kontrollutvalget. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler



av revisjonen, foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

4

Budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll-
og revisjonsarbeidet skal følge rådmarinens innstilling til kommunestyret.

4.2  Aktiviteter gjennom året

Kontrollutvalget bygger i hovedsak sitt arbeid på de rapporter og det saksmateriale som legges
frern av knntrollutv2lgets Sekretariat ng revisjorien. T tillegg foretas det også egne vurderinger
av administrative beslutninger og gjennomgang av møteutskrifter og saksfremlegg fra
politiske organer

Kontrollutvalget har i 2010 til sammen avholdt 4 møter. Møtene har vært lagt til rådhuset og
Skjervøy Hotell. Utvalget har behandlet 31 saker.

Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn
mecl at revisjonsarbeidet har foregått sarnsvar rned gjeldende forskrift og andre
bestemmelser.

Representanter fra Skjervøy kommunes administrative ledelse har møtt i kontrollutvalget ved
for å gi orienteringer til utvalget.

4.2.  Saksbehandling

Forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger:

Regnskapsrevisjon:

•

Uttalelse til årsregnskapet for 2009 — Skjervøy kommune

•

Revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Skjervøy helsesenter for 2009

•

Rapporteringer fra revisor

•

Oppfølging av "85 tilrådninger for styrkt eigenkontroll i kommunane"
— intern kontroll

Nummererte revisjonsbrev:

•

Revisjonsbrev nr 1/2010 — Anmeldelse — mistanke om dokumentforfalskning

Forvaltningsrevisjon:

•

Forvaltningsrevisjonsrapport  Arbeidsmiljø og sykefravært i skolesektoren.

•

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt  Tjenestetilbud og kvalitet innen pleie og
omsorg

Selskapskontroll:

•

Kontrollutvalgets tilsyn — gjennomgang av innkallinger og protokoller fra
generalforsamling/representantskapsmøter

•

K-Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalgene i Nord-Troms regionen gjennomført
eierskapskontroll i Avfallsservice AS. Rapporten er ikke ferdigbehandlet for Skjervøy
kommunes del.



Orienteringer/andre saker:
Når det gjelder regnskapsrevisjonen har utvalget vurdert revisjonsarbeidet fortløpende, og
det har ikke vært spesielle merknader til den måten revisjonen har lagt opp sitt arbeid.
Revisjonens uavhengighetserklæring og strategiplan er også vurdert uten merknader.

Torgeir :I-ohnsen Elin Emarsen

Skjervøy, 28. april 2011

onny

Kjell Arne Sørensen ,
k."1.,^,13kattiMallSell
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Osvald Isaksen

Fra: Rune rs. StifjeII
Sendt:  23. mars 2011 10:28
Til: Osvald Isaksen
Emne:  VS: Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011 - lånegodkjenning
Vedlegg:  20110322151040449.pdf

vedlegget skal inn på budsjett 2011-saken

Mvh

Rune Stifjell
økonomisjef

Tlf 7777 5530, mobil 95 777 118
www.sk'ervo .com

 Opprinnelig melding  
Fra: Tjeldflåt Asle mailto:Asle.T'eldflat fmtr.no
Sendt: 22. mars 2011 15:59
Til: Rune rs. Stifjell; Reidar Mæland
Emne: Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011 - lånegodkjenning

Hei
Vedlagt ligger brev ang. lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011 og godkjenning
av låneopptak.

Med vennlig hilsen

Asle Tjeldflåt
Rådgiver, kommuneøkonomi
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamånni
Justis- og sosialavdelingen

Telefon: 77 64 20 45 / 41 20 82 60
E-post: atjPfmtr.no  
Kommuneøkonomi - FM Troms



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fyikkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
22.03.2011 2011/443 - 2 331.1

Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref.
17.01.2011

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011 - lånegodkjenning

Fylkesmannen i Troms viser til Skjervøy kommunestyre sitt vedtak om budsjett 2011 og
økonomiplan 2011-2014 av 14. desember 2010 (k-sak 36/10) med tilhørende
budsjettdokumenter som ble oversendt til Fylkesmannen 17. januar 2011.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Skjervøy kommunes vedtak om
årsbudsjett 2011. Gjennom kontrollen har Fylkesmannen ikke funnet forhold som tilsier
at vedtaket må oppheves.

Fylkesmannen godkjenner opptak av videreformidlingslån på 4 millioner kroner.

Med hjemmel i kommuneloven § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll av
årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og godkjenning
(ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.

Skjervøy kommune ble meldt inn i ROBEK 13. august 2008 etter kommuneloven § 60 nr 1. c.
Det ble vedtatt å dekke inn underskudd over fire år.

Gen erelt

Lovlighetskontrollen av vedtak om årsbudsj ett innebærer i første rekke en kontroll med at
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.

Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i
budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad.
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet meget begrenset, og

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak©fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms



Formelle forhold

Formannskapet behandlet budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 på møtet den 18.
november 2010. Kravet til ettersyn i kommunelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 er dermed
oppfylt.

Videre er årsbudsjettet inndelt på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i
medhold av kommuneloven, jf. vedlegg 1 og 2 til budsjettforskriften.
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vil eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å
dekke lovpålagte oppgaver.

Kommunal- og regionaldepartementet pålegger Fylkesmannen å påse at kommunen har en
fo liktende lan for inndeknin av underskudd og å følge opp hvorvidt kommunen
overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å være tilbakeholden med tildeling av
skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak til de kommuner som ikke overholder planen.

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse
tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd
innenfor den tidsramme som kommuneloven § 48 nr. 4 setter.

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av "avgjørelsens lovlighet". Ved
lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf.
kommuneloven § 59 nr. 4.

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsrnessig er lovlig, tas utgangspunkt i de
krav til årsbudsjettets innhold som følger av kommuneloven. Det vises her til kommuneloven
§§ 45 og 46. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele kommunens
virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en investeringsdel er i
samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter og utgifter er
oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder om spesielt
inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller opplysninger
om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet.

Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på områder og vi kontrollerer at underskuddsdekning er i tråd med
kommunelovens bestemmelser i § 48 nr. 4 om maksimal inndekningstid. Videre gjør
Fylkesmannen en vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og
avdragsutgifter og driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg
gir Fylkesmannen råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen
til grunn at vedtaket av 14. desember 2010 om årsbudsjett 2011 er truffet av rett organ og er
blitt til på lovlig måte.
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Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014 ble behandlet samtidig og fremstilles i et og
samme dokument. Det er ved vår kontroll ikke funnet uoverensstemmelser mellom de
økonomiske oversiktene i årsbudsjettet og oversiktene i økonomiplanen.

Årsbudsjett 2011

Inntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert om de frie itmtektene er oppført med et realistisk anslag i
forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjett for 2011. Ved vurdering av realismen av
inntektssiden i drifisbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i Grønt hefte
2011 og prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund.

Kommunen har for 2011 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og
rammetilskudd) på 161,755 millioner kroner. Dette er i tråd med det som ligger inne i
statsbudsjettet og i de ulike prognosemodellene til KS (ulike datoer for folketall for
skatteberegninger) knyttet til frie inntekter for 2011. Budsjetteringen anses dermed som
nøktern og realistisk.

Vi minner om at det på grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er viktig å
fortløpende vurdere egen skatteinngang i forhold til skatteitmgangen for kommunene samlet
gjennom året. Endringer i skatteinngangen for landet eller lokalt i forhold til de antatte
forutsetninger vil gi effekt for Skjervøy kommune.

Fylkesmannen konstaterer også at eiendomsskatt skrives ut med 7 promille for verker og bruk
og annen fast eiendom. Dette utgjør en inntekt på 7,55 millioner kroner i 2011.

Øremerkete tilskudd

Det forutsettes fra vår side at de inntekter i form av rente- og avdragskompensasjon som er
innarbeidet i budsjettet og økonorniplanen er basert på de faktiske tilsagn kommunen har fått
gjennom de ulike tilskuddsordninger. Dette er ikke nærmere vurdert fra vår side.

Kommunale avgifter og gebyrer

Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og
avløpssektoren. Innen avfallsektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter
forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning. Av det oversendte materialet er det ikke mulig å
se reell dekningsgrad.



Utgiftssiden

Samlet driftsbudsjett
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I denne sammenheng minner vi om "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester", jf. rundskriv I-1-2140 utgitt av KRD i januar 2003.

Vi forutsetter at kommunen har tilgang på inteme regnskap/budsjett for disse tjenestene, som
på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for revisjonen.
Fylkesmannen vil minne om at i de tilfeller de selvfinansierende tjenestene på VAR-sektoren
kommer ut med et "overskudd", så skal dette avsettes på fond og disponeres senere år,
likeledes skal underskudd dekkes inn.

Etter presiseringer fra Kommunal- og regionaldepartementet av 6. mai 2008 må underskudd
fra selvkosttjenester (f. eks. VAR) som ikke kan dekkes inn gjennom midler fra selvkostfond
fremgå som en del av kommunens regnskapsmessige merforbruk.

I vår gjennomgang har vi ikke foretatt en helhetlig vurdering av om bevilgningene i budsjettet
innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig utstrekning.
I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på
enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av
realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret.

Årsbudsjett for 2011 tilfredsstiller de formelle balansekrav i kommuneloven. Budsjett 2011 er
gjort opp med kr. 158.425.372,- til fordeling drift, som i sin helhet er fordelt til drift,

Det er for 2011 budsjettert med et netto driftsresultat på kroner 3.295.725,- som tilsvarer 1,46
% av brutto driftsinntekter. Fylkesmannens anbefaling er det over tid budsjetteres med et
netto driftsresultat på minst 3 % av brutto driftsinntekter. Skjervøy kommune måtte ha hatt et
netto driftsresultat på snaut 7 millioner kroner for å være på dette nivået.

Iht. konsekvensjustert budsjett er det for 2011 et salderingsbehov på 8,3 millioner i 2011.
Det er vedtatt en rekke driftstiltak med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger for å balansere
budsjettet. Fylkesmannen legger til grunn at det er sannsynliggjort at de balanserende tiltak
som er lagt inn er realiserbare. Det er viktig kommunestyret som bevilgende myndighet
hyppig orienteres om status i de ulike tiltakene. Tiltak som ikke har effekt som forventet må
raskt identifiseres og erstattes av andre.

Skjervøy kommune har pt. ingenting stående på disposisjonsfond. Dette er bekymringsfullt.
Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond i 2011 på kr. 116.725,-. Det er svært
viktig at kommunen på noe sikt klarer å styrke reservene i budsjettopplegget, blant annet for å
kunne øke egenfmansieringen av nødvendige investeringer og møte uforutsette
utgiftsøkninger eller inntektsreduksjoner.

Kommunen har lagt inn betydelige avdragsutsettelser i 2011. Fylkesmannen har fått oversendt
beregninger fra kommunen som viser at kommunens avdragsprofil er innenfor
kommunelovens krav til minimumsavdrag. De vedtatte avdragsutsettelser er dermed ikke



lovstridig, men Fylkesmannen vil peke på at kommunen gjennom slike disposisjoner utsetter
nedbetalingen av lånene og påføres betydelig økte renteutgifter. Slike utgifter vil kunne gå på
bekostning av tjenesteproduksjonen, og i stor grad kun bidra til å utsette kommunens
økonomiske utfordringer.
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Det budsjetterte resultat viser at kommunen har en svært utfordrende økonomisk situasjon i
2011, blant annet på grunn av endringene i inntektssystemet som slår negativt ut for Skj ervøy
kommune. Kommunen har over tid hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene.
Aktivitetsnivået må i større grad enn til nå tilpasses inntektsnivået for at kommunen skal få en
sunn og varig økonomisk balanse.

Samlet sett fremstår balansen i det vedtatte årsbudsjettet som meget sårbar overfor små
endringer i forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Kommunen har i flere år hatt en
anstrengt likviditetsmessig situasjon.

Skjervøy kommune har per 31. desember 2010 (iht. foreløpige KOSTRA-tall) en netto
lånegjeld på 90 % av brutto driftsinntekter. Dette er på nivå med gjennomsnittet i Troms og
50 % mer enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3. Kommunen er med dette svært sårbar
overfor renteøkninger i tiden fremover. KOSTRA-tallene viser at lånegjelden legger beslag på
en stor del av inntektene ved at 4,4 % av inntektene i 2010 går til å dekke rente- og
avdragsutgifter. Dette er høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet u/ Oslo (2,9 %),
gjennomsnittet i kommunegruppe 3 (3,2 %), men under gjennomsnittet i Troms fylke (5,1 %).
Minimumsavdrag bidrar til å redusere belastningen av låneopptakene i dag, men vil gjøre
lånene dyrere totalt sett.

Investeringsbudsjett/låneopptak 2011

Investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på 7,825 millioner kroner.

2,325 millioner er investeringer i anleggsmidler, 4 millioner kroner er utlån/forskutteringer,
mens 1,5 millioner kroner er avdrag på lån.

Det er vedtatt et låneopptak på 4 miIlioner kroner som .skal gå til videreformidlingslån.
Investeringer i anleggsmidler finansieres gjennom bruk av avsetninger/investeringsfond.

Kommunens investeringsbudsjett er svært forsiktig og restriktivt. Dette er slik Fylkesmannen
ser det en nødvendighet for at kommunen etter hvert skal være i stand til å gjenvinne
økonomisk handlefrihet. Det skal i 2011 ikke tas opp andre lån enn videreformidlingslån.
Netto lånegjeld målt i % av brutto driftsinntekter gikk ned fra 2005 til 2009, mens den har økt
litt i 2010 (iht. foreløpige KOSTRA-tall).

Den svært høye lånegjelden og de høye rente- og avdragsutgiftene gjør kommunen sårbar
overfor renteøkninger og kommunen må derfor være svært forsiktig med å påføre seg nye
utgifter som investeringer genererer (rente- og avdragsutgifter samt FDV-utgifter). I henhold
til Norges Banks prognoser skal renten stige i årene fremover, selv om det er usikkerhet
knyttet til når og hvor store renteøkningene vil bli.
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Forutsetningene for Fylkesmannens lånegodkjenning er for det første at låneopptakene er til
lovlig formål, jf. kommuneloven § 50. Videre må låneopptakene være innarbeidet i
årsbudsjettet, og budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det er
også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptakene, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser rn.m., er innarbeidet i en balansert o realistisk økonomi lan. Disse
vilkårene er oppfylt i kommunens opplegg.

En handlingsregel bør være at kommunen ikke bør ta opp mer lån pr år enn hva den betaler i
årlige avdrag. Kommunen har holdt seg innenfor denne handlingsregelen i vedtatt budsjett og
økonomiplan, noe som er viktig for å kunne redusere gjelden og gjenvinne økonomisk
handlefrihet. Kommunen bør fortsette med å legge opp til et beskjedent låneopptak i årene
fremover for å øke handlingsrommet.

Opptak av videreformidlingslån på kroner 4 millioner i Husbanken godkjennes. Slike lån er i
utgangspunktet selvfinansierende for kommunen. Fylkesmannen minner likevel om at
kommunen påfører seg en tapsrisiko på 25 av lånene som videreformidles. Kommunen
anbefales derfor å ta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond.

økonomiplan 2011 -2014

Økonomiplanen er utarbeidet i balanse i hele perioden. Fra et budsjettert netto driftsresultat
2011 på 1,46 %, svekkes dette til 0,16 % i 2012, 0,21 % i 2013 og 0,0 % 2014.

Fylkesmannen mener kommunene bør budsj ettere med et netto driftsresultat på minst 3 % av
brutto driftsutgifter for å ha en sunn og robust økonomi. Skjervøy kommune måtte ha hatt et
netto driftsresultat på mellom 6 og 7 millioner kroner årlig for å være på dette nivået. De
budsjetterte resultat viser at kommunen har et stort behov for å omstille driften.

Kommunen har gjort bruk av befolkningsprognoser ved utarbeidelsen av frie inntekter (skatt
og rammetilskudd) i økonomiplanperioden, noe Fylkesmannen mener er viktig for ha en mest
mulig korrekt fremstilling av forventet inntektsnivå i økonomiplanperioden.

Kommunestyret vedtok å øke rammetilskuddet i forhold til rådmannens forslag som følge av
at det kom nye beregninger om inntektsgarantitilskuddet (INGAR). I henhold til prognoser
utarbeidet av KS vil Skjervøy kommune få 1,1 millioner i INGAR både i 2012 og 2013.
Fylkesmannen vil påpeke at det er en viss usikkerhet knyttet til størrelsen på disse beløpene,
ettersom 1NGAR beregnes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.

Det er lagt til grunn samme nivå på skjønnsmidler 12012-2014 som i 2011. I utgangspunktet
bør ikke skjønnsmidler brukes til å saldere en økonomiplan, da dette ikke kan betraktes som
påregnelige inntekter. Fylkesmannen vil også bemerke at tildeling av skjønnsmidler til
kommuner med økonomisk ubalanse forutsetter at kommunen klarer å følge forpliktende plan
for inndekning av underskudd. Videre gjør Fylkesmannen oppmerksom på at vi i løpet av
2011 skal revidere modellen for fordeling av skjønnsmidler, som kan avstedkomme endringer
i fordelingen kommunene imellom.



Lånegjelden vil reduseres i økonomiplanperioden, noe som er veldig positivt for kommunens
muligheter for økt økonomisk handlefrihet.

Side 7 av 9

Avdragstiden er et viktig element i vurderingen av kommunens økonomiske situasjon, og er
en viktig faktor for å vurdere det fremtidige press. Kommunen opererer med store
avdragsutsettelser i hele økonomiplanperioden, som bidrar vesentlig til salderingen av
økonomiplanen. Skjervøy kommune utnytter i stor grad de salderingsmuligheter som ligger i
en avdragsforskyvning, og har begrenset handlingsrom med hensyn til dette fremover.

økonomiplandOkumentet gir en god beskrivelse av kommunens økonomiske situasjon. Det er
positivt at det gjøres bruk av KOSTRA-tall for å sammenligne kommunen med andre.
Fylkesmannen mener at systematisk bruk av KOSTRA-nøkkeltall på tjenestenivå er en viktig
faktor for å gjøre økonomiplandokumentet ti I et godt styringsverktøy for politisk og
administrativ ledelse.

Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd

Regnskapet for 2007 viste et merforbruk på kr. 10.276.096,-. Kommunestyret vedtok å dekke
dette underskuddet inn over fire år. Daværende økonomiplan (2008-2011) ble revidert som
følge av kommunestyrets vedtak. Vedtaket innebar at kommunen ble meldt inn i ROBEK, og
at underskuddet skulle dekkes inn seinest i løpet av 2011.

Skjervøy kommune hadde ved utgangen av 2010 (siste kjente regnskapstall, men tallene for
2010 baserer seg på avlagt regnskap/foreløpige KOSTRA-tall) et gjenstående samlet
underskudd på kr. 983.759,- til inndekning, jf. tabellen under.

Planlagt inndekning ReeIl inndekning
Ar Merforbruk Mindreforbruk Planlagt inndekket 1 år (vedtatte årsbudsJett) (Iht. regnskap)

2008-2011 (jf. vedtatt
2007 10 276 096 re nska 2007
2008 -3 097 591 1 250 000 732 615
2009 3 481 459 4 000 000 7 127 722
2010 55 000 Ikke vedtatt ennå 124 000 1 487 000
2011 3 179 000

Surn 2007-2011 10 331 096 383 868 8 553 000 9 347 337
Underskudd pr
31.12.2010 983 759

Kommunen dekket i 2009 inn kr. 7.127.722,- av tidligere års underskudd, hvilket er kr.
3.127.722,- mer enn opprinnelig budsjettert. Dette er positivt.

Ved behandlingen av årsregnskap 2009 ble det vedtatt at rnindreforbruket i 2009 skulle gå til
å dekke inn resterende underskudd fra 2007. I kommunens tilbakemelding av 21. oktober
2010 til Fylkesmannen om status i forpliktende plan fremgikk det at kommunen likevel ikke
så seg i stand til å klare denne forseringen av opprinnelig vedtatt inndekningsplan. For 2010
ble det opprinnelig budsjettert med kr. 124.000,- i inndekning. Det avlagte regnskapet viser at
kommunen har ftmnet rom for inndekning på kr. 1.487.000,-. Fylkesmannen tar forbehold om
at regnskapet ikke inneholder feil ettersom dette er ureviderte tall.



Forutsatt at inndekning i 2010 blir iht. avlagt regnskap vil det gjenstå kr 983.759,- av tidligere
års underskudd. Iht, kommunelovens regler om inndekningstid må dette dekkes inn i løpet av
2011. I budsjett 2011 er det lagt inn inndekning på kr. 3.179.000,-, som etter det vi forstår er
basert på en antagelse om at kommunen ikke ville klare å dekke inn så mye i 2010 som iht.
avlagt regnskap.

Fylkesmannen vil be om en statusrapportering i forpliktende plan både til våren og til høsten.

***************

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullrnakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Skjervøy kommunes vedtak om
årsbudsjett 2011. Gjennom kontrollen har Fylkesmannen ikke funnet forhold som tilsier at
vedtaket må oppheves.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

***************

I medhold av kommuneloven § 50 nr. 9, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Opptak av videreformidlingslån på kr. 4.000.000,- godkjennes.
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

Ett fullmakt

cd.J n-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

Asle Tje dflåt
økonomirådgiver
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1207 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Silja Karlsen

Dato:                 23.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
56/11 Skjervøy Formannskap 30.05.2011
8/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Salg av Årvikbruket Eiendom AS

Vedlegg
1 Årvikbruket Eiendom AS -Forespørsel om bruk av forkjøpsrett, datert 15.03.11
2 Årvikbruket Eiendom AS -Forespørsel om bruk av forkjøpsrett, datert 19.04.11
3 Forkjøpsrett eiendom Årvikbruket,  fra Årvikbruket AS
4 Referat fra styremøte i Årvikbruket Eiendom AS, 24.05.11
5 Overdragelse av aksjer i Årvikbruket Eiendom AS, datert 23.05.11

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for 
parikurs som utgjør til sammen kr. 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i 
Årvikbruket AS.

2. Rådmannen og økonomisjefen får fullmakt til å gjennomføre nødvendige formaliteter.
3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse 

med overtakelsen bekrefte innløsning av lånet i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.

4. Skjervøy kommune har ingen innvendinger til eierendringen i Årvikbruket AS jf. 
henvendelsen fra styret i Årvikbruket Eiendom AS.

5. Vedtaket gjøres i tråd med Kommunelovens § 13 og refereres i neste kommunestyre.

Saksopplysninger
Årvikbruket Eiendom AS eies 100 % av Skjervøy kommune.



Det har vært tverrpolitisk enighet om at kommunens engasjement skulle dreie seg om å få i gang 
virksomheten ved fiskebruket i Årviksand, etter at Norfra solgte fiskebruket til Årvikbruket 
Eiendom AS i 2006.
Det har vært ulike syn på hvor lang tid kommunens engasjement skulle vare.

På bakgrunn av dette iverksatte ordføreren og rådmannen i år en prosess mot Årvikbruket AS, 
som er leietaker, for å avklare om de var interessert i å kjøpe fiskebruket i Årviksand som 
tilhører Årvikbruket Eiendom AS. Viser til vedlagt dokument datert 15.03.2011. 
Årvikbruket AS ba om å få utvidet fristen for å gi tilbakemelding og i brev datert 19.04.2011
(vedlagt) bekrefter Skjervøy kommune den utvidede fristen. Bakgrunnen for at Årvikbruket AS 
ba om lengre frist, var at det samtidig pågikk en prosess rundt fremtidig eierstruktur i 
driftsselskapet. Konkret dreier dette seg om at Aksel Hansen AS, som eier 51 % av aksjene i 
Årvikbruket AS, ønsket å selge sine aksjer til Brødrene Albrigtsen AS. Det er i dag oppnådd slik 
avtale mellom disse to aksjonærene. Avtalen er også akseptert av de øvrige aksjonærene i 
Årvikbruket AS.

Ved fristens utløp bekreftet Årvikbruket AS at de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten som i 
leieavtalens pkt. 2 lyder slik:

Årvikbruket AS har til enhver tid forkjøpsrett til kjøp av eiendommen mot 
full innfrielse av resterende lån på eiendommen herunder hovedstol og renter.

Denne saken dreier seg om to forhold:

1. Salg av selskapet eller eiendommen tilhørende Årvikbruket Eiendom AS.
2. Jf. henvendelsen fra styret i Årvikbruket Eiendom AS, se eget vedlegg, ønsker styret en 

uttalelse fra Skjervøy kommune ved formannskapet, om den interne eierendringen i 
Årvikbruket AS, jf. leieavtalens pkt. 7. Deretter skal saken vedrørende eierendringen 
behandles i styret.

Vurdering

Vedrørende salg av Årvikbruket Eiendom AS

Det er gitt klare politiske signaler om salg av Årvikbruket Eiendom AS. Det er derfor svært 
gledelig at Årvikbruket AS vil benytte seg av forkjøpsretten de har jf. leieavtalen.

Selv om Skjervøy kommunes engasjement gjennom kjøp av fiskebruket i Årviksand ved 
årsskiftet 2005/2006 har vært omstridt, er det ingen tvil om at dette var svært viktig for å 
opprettholde et viktig tilbud for fiskeflåten, samt de ringvirkningene fiskebruket i seg selv har 
gitt Årviksand, Arnøysamfunnet og Skjervøy kommune over tid.

Samtidig er det viktig at Årvikbruket AS i fremtiden står på egne ben.
Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket AS ønsker å kjøpe aksjene i selskapet.

Med dette som bakgrunn er det naturlig for rådmannen å anbefale salg av selskapet (aksjene) 
tilhørende Årvikbruket Eiendom AS.



Vedrørende den interne eierendringen i Årvikbruket AS

Den interne eierendringen i Årvikbruket AS vil styrke det lokale eierskapet. Dette ser 
rådmannen på som svært viktig, særlig i ei tid der lokalt eierskap i fiskeindustrien er blitt 
svekket, med dertilhørende ringvirkninger.
Et sterkt lokalt eierskap vil øke engasjementet rundt virksomheten.

For Årvikbruket AS er det viktig å få en rask tilbakemelding fra Årvikbruket Eiendom AS om 
de kan akseptere eierendringen. Dette fordi det bl.a. skal velges et nytt styre av den nye 
aksjonærsammensetningen i Årvikbruket AS. Rådmannen mener derfor at saken bør 
sluttbehandles i formannskapet.

Rådmannen vil på bakgrunn av dette anbefale at formannskapet uttaler seg positivt til denne 
endringen.



Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

www.skjervoy.kommune.no

Årvikbruket AS
9195 Årviksand

Referanse Dato

2011/1207-1 15.03.2011

ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS- FORESPØRSMÅL OM BRUK AV FORKJØPSRETT

Årvikbruket Eiendom AS eies som kjent 100% av Skjervøy kommune. Kommunen ønsker nå å selge 
anlegget . Vi viser her også til tidligere samtaler om dette emnet  om å inngå forhandlinger om salg av 
anlegg.

I denne sammenheng ber vi om beskjed hvorvidt Årvikbruket AS ønsker å nytte sin forkjøpsrett til kjøp 
av eiendommen, slik regulert i leieavtalen av 11. januar 2006 pkt. 2 tredje avsnitt.

Vi anmoder om svar på ovennevnte innen 30. mars 2011 kl. 12:00. Dersom slikt svar ikke foreligger innen 
nevnte frist, legger vi til grunn  at Årvikbruket AS ikke ønsker å nytte sin forkjøpsrett, og at anlegget da 
kan selges fritt i det åpne markedet.

Med vennlig hilsen
For Skjervøy kommune

Roy Waage                                                                                                     Reidar   Mæland    
Ordfører                                                                                                          Rådmann
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Årvikbruket AS

9195  ÅRVIKSAND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2011/1207-3 15493/2011 19.04.2011

ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS- FORESPØRSMÅL OM BRUK AV 
FORKJØPSRETT

Viser til brev av 15.03.2011 vedr.  forespørsmål om bruk av forkjøpstrett – vår ref 2011/1207-1.

For ordens skyld viser vi til samtale om utvidelse av fristen til utgangen av 30. april 2011. 
Dette bekrefter vi herved som endelig frist for svar på vår henvendelse.

Vår henvendelse er drøftet med styret i Årvikbruket Eiendom AS som også står bak forespørselen.

Med vennlig hilsen
For Skjervøy kommune

Roy Waage                                                                                                             Reidar Mæland
ordfører                                                                                              rådmann

Direkte innvalg: 77775511/77775510



Ro RW. Waa e

Fra: Haavard, Brodrene Albrigtsen AS [havard@bralbrigtsen.no]
Sendt: 1. mai 2011 00:01
Til: Roy RW. Waage
Emne: Forskjøpsrett eiendom Årvikbruket

Hei
Henviser til henvendelse for benyttelse av forkjøpsrett av eiendommen Årvikbruket.

Vi ønsker å benytte oss av forkjøpsretten for kjøp av anlegget tilhørende Årvikbruket Eiendom AS.
Vi ber i den sammenheng om møte for gjennomgang av den videre prosessen.

Med vennlig hilsen
Håvard Albrigtsen
Medlem styret Årvikbruket drift as
Mob: 975 80 873



Referat fra styremøte (på telefon) i Årvikbruket
Eiendom AS

Tid: 24.05.2011
K1: 10.00
Deltakere: Kolbein Simonsen, Elin Johannessen og Øyvind Isaksen

Sak1111: SALG  AV  AKSJER I  ARVIKBRUKET EIENDOM AS

Eier av Arvikbruket Eiendom AS som er Skjervøy kommune ønsker å selge sin
eierandelkiendom til Årvikbruket AS som har forkjøpsrett.
Det blir forhandlinger med eier (formannskapet) og Årvikbruket AS, etter
forhandlingene skal dette oversendes til styret i Årvikbruket Eiendom AS for
behandling.

Vedtak: Saken tas til etterretning

Sak 2/11: AKSJEOVERDRAGELSER FRA AKSEL HANSEN AS TIL
BRØDRENE ALBRIGTSEN AS.

Det er inngått avtale mellom Aksel Hansen AS og Brødrene Albrigtsen AS om
overdragelse av aksjepost tilhørende Aksel Hansen AS til Brødrene Albrigtsen AS.
I henhold til leieavtalens § 7 skal slik overdragelse godkjennes av utleier da den utgjør
over 50 % av selskapets kapital.

Vedtak: Styret i Årvikbruket Eiendom AS ber om en uttalelse fra Skjervøy kommune
før styret endelig behandler saken

Skjervøy 24.05.2011

ind s sen
tyreleder/referent

Øyvind Isaksen Elin Johannessen Håvard Albrigtsen
Styreleder Styremedlem Styremedlem

Referatet sendt: Kolbein Simonsen, Elin Johannessen og Skj ervøy kommune.



Brodrene Albrigtsen  AS  23.05.2011
9195 ÅRVIKSAND

Årvikbruket Eiendom  AS
Boks 113

9189 SKJERVØY

OVERDRAGELSE AV AKSJER I ÅRVIKBRUKET  AS

Det er inngått avtale mellom Aksel Hansen AS og Brødrene Albrigtsen AS om overdragelse
av aksjepost tilhørende Aksel Hansen AS til Brødrene Albrigtsen AS.

I henhold til leieavtalens § 7 skal slik overdragelse godkjennes av utleier da den utgjør over
50 % av selskapets kapital.

Det bes derfor om samtykke til overdragelsen, slik at det kan avholdes generalforsamling med
valg av nytt styre.

Med hilsen
F?), rødre e Albrigtsen AS

var o
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«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1335-7 16364/2011 033 29.04.2011

Utbyggingsplanene for helsesenteret 

Vedlagt følger særutskrift fra overnevnte sak.  

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Roy Lennart Waage
Reidar Mæland Postboks 74 9148 Olderdalen
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1335 -3

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 24.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/2011 Skjervøy Eldreråd 28.04.2011

Saksprotokoll i Skjervøy Eldreråd - 28.04.2011 

Behandling:
Økonomisjefen orienterte om de økonomiske forholdene knyttet til utbygging i forhold til drift av 
et utvidet helsesenter, og at utbygging vil beløpe seg på 7-8 millioner i renter og avdrag mens 
drifta vil utgjøre minst 5-6 millioner pr år. Dette inkludert statlige tilskudd. 

Forslag til vedtak: 
1. Skjervøy Eldreråd ber om å få en plass i planutvalget som brukerrepresentant. 
2. Eldrerådets representant blir Sigmund Mathiassen.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Utbyggingsplanene for helsesenteret -

Rådmannens innstilling
Svaret tas til etterretning. 

Saksopplysninger
Leder for Skjervøy eldreråd bad den 5. mars om å få innsyn i utbyggingsplanen for helsesenteret, 
planen var ferdig i 2007.
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Ordfører (leder av byggekomiteen) svarte: 

Hei!

Forprosjektet for utvidelse for Skjervøy Helsesenter ble ferdigstilt i november 2007. 
Behovet for utvidelse og de økonomiske rammene for dette har vært lagt frem for kommunestyret 
i forbindelse med budsjett/ økonomiplanarbeidet.
I desember 2010 vedtok kommunestyret at formannskapet skulle utarbeide en strategi for trinnvis 
utbygging av Skjervøy Helsesenter.

I sak 22/2011 den 17. mars i år vedtok formannskapet følgende:

”Plankomiteen for forprosjektet – utvidelse av Skjervøy Helsesenter, utarbeider en trinnvis 
strategi for bygging av flere omsorgsboligplasser og sykehjemsplasser i Skjervøy kommune.
Rådmannen supplerer komiteen med nye brukerrepresentanter etter behov”.

Som komiteens leder planlegger jeg på bakgrunn av formannskapets vedtak å innkalle komiteen 
til møte i uke 13. Her vil formannskapets vedtak bli fulgt opp. Vi vil blant annet i løpet av våren 
arrangere et informasjonsmøte der utbyggingsplanen blir presentert. 

Vennlig hilsen

Roy 



FF0 Skjervøy
Postboks 223

9189 Skjervøy 23.mai 2011

Skjervøy kommune v/ ordfører
Postboks 145

9189 Skj ervøy

Astma o aller i la er av a me o andre sterke lukter

FF0 Skjervøy har vært i møte med nærradioen og tatt opp sak med parfymebruk (parfyme,
barbervann og kremer som lukter veldig sterkt). Bruken av dette gjelder på offentlige steder som
helsesenter, legekontor, butikker og kontor i offentlig og privat etat. Vi håper at kommenen ved
ordfører kan gripe fatt i saken og eventuelt få et forbud på sterke lukter på offentlige steder.
Kan det komme oppslag på offentlige steder at parfymebruken opphøre, så som legekontor og
helsesenter, offentlige og private bygg.

Viser til LHL Skibotn som har forbud mot parfymer, barbervann og lignende. FFO Skjervøy har
også vært i kontakt med med orfører i Kåfjord angående samme sak.
Dette skulle være en naturlig ting å få gjennomført også her på Skjervøy.

Dette må kunne tas med til fylkeskommunen og at det kan bli tatt opp på samferdselnivå, båt, buss,
drosje, fly etc.

Me4 vennli hil en

JÅshild Bergly
sekretær, FF0
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Delegert vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/930-5 13526/2011 465 06.04.2011

Søknad om fritak fra verv

Viser til søknad fra Turid Tvenning datert 30.3.2011 om fritak fra vervet som overformynder på 
grunn av helsemessige årsaker.

Ihht overnevnte gjør ordføreren følgende vedtak ihht § 3 i forskrift om endret myndighet til 
ordføreren: 

Turid Tvenning gis med dette fritak som overformynder fra 1. juni 2011, jfr 
kommunelovens § 15.2. 

Ihht § 4 i samme forskrift gjør ordføreren følgende vedtak: 
Beate Kristin Jakobsen oppnevnes som overformynder fra 1. mai 2011 til 31.12.2013. 

Med hilsen

Roy Lennart Waage
Ordfører



EMNE:
STED:
TIDSPUNKT:

DELTAKERE:
Ordførere:

Rådmenn:

Fra sekretariatet:

Program for
Mandag 28.
Kl 1200
Kl 1630

Kl 1800

Kl 1200
Kl 1300

Nord-Troms Regionråd DA
Lymeu

Gribmotua/
Stullord Mitjord Skjerffly Nordreim Kværiangen

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

Styremøte nr 02-2011
Malangen brygger, Balsfjord
28. og 29.03.2011

John Helland, Kvænangen (møteleder)
Ingrid Lønhaug for Roy Waage
Hans Karlsen, Lyngen
John Karlsen, Nordreisa
Jan Kåre Pedersen for Hanne Braathen, Storfjord
Forfall:

• Bjørn Inge Mo, leåfjord
Reidar Mæland, Skjervøy
Einar Pedersen, Kåfjord
Liv W. Smith, Kvænangen
Kjetil Hallen, Nordreisa
Leif Egil Lintho, Lyngen (deltok 28.03.11)
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord
Berit Fjellberg

møtene:
mars:

Styremøte/møte i rådmannsutvalget Nord-Troms
Fellesmøte med Tromsøregionen;
Regionrådene møter Helse Nord RHF ved styreleder Bjørn Kaldhol. Tema:

- Samhandlingsreformen
- Status i Helse Nord; videre planer for arbeid med funksjonsfordeling mv
- Strategier for videre utvikling av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge
- Investeringsplaner i Helse Nord
- Aktuelle saker kommunene er opptatte av

Møteslutt

Tirsdag 29. mars:
Fellesmøte med Tromsøregionen hele dagen
Kl 0900 Møtestart — tema: oppfølging av strategisk næringsplan for Tromsøregionen

(næringsforeningene deltar)
tillegg skal følgende tema diskuteres:

• Ungdom
• Jernbane Kolari-Skibotn

Regionrådene møter Bredbåndfylket Troms. Orientering
Lunsj

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Gavuotm/

Lbegeu Sterffonl ICJifjord Skjeney Needreiei Kramair_en

K11330 Regionrådene møter det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT — samarbeid mellom
helsefak og kommunene

Kl 1430 Møteslutt

Oppsummering fra møter vi avviklet sammen med Tromsø-regionen ettersendes (det vil
utarbeides en felles oppsummering).

STYREMØTE NORD-TROMS REGIONRÅD - møteleder John Helland.
Ingen merknad til innkalling.
Rådmannsutvalget deltok på følgende saker: Nord-Troms Studiesenter, destinasjonsstruktur
Troms og presentasjon av plangrunnlag Nord-Troms.

Merknad til sakslisten:
o Orienteringssak vedr Nord-Troms studiesenter ble tatt opp som vedtakssak 15/11
o Ny Sak 16/11 Samhandlingsreformen og sykestuesenger

REFERATSAKER:
Fra Arbeidsutvalget: utskrift av vedtak - Storslett skole avd Sørkjosen: søknad om støtte
til " fit for the future"
Oppsummering fra møte 7. februar 2011 mellom regionrådene i Troms og KS Nord-Norge
Møte mellom regionrådene i Troms og Troms fylkesråd 25. februar 2011 — "framtidig
samarbeid"
Oppfølging: arbeide videre med mulig medfinansiering av regionrådene fra Troms
fylkeskommune

Vedtak: referatsakene ble tatt til orientering.

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER:
N ord-Troms Studiesenter

• Oppfølging etter dialogmøte med UiT og Troms fylke 2. mars
Saken ble behandlet som vedtakssak 15/11
Destinasjonsstruktur Troms. Oppfølging etter fylkestingets vedtak

• Løsninger i Nord-Troms
John Karlsen har deltatt i utredningsarbeidet som regionrådets representant. Karlsen
orienterte om utredningsarbeidet og behandlingen av saken i fylkestingets møte i mars.
Fylkestinget har besluttet at det skal være 3 destinasjonsselskap i Troms. Det er
fremdeles uklarheter  i forhold til roller og oppgavefordeling mellom offentlig og privat
sektor. Det er ikke avklart destinasjonsiøsninger for Nord-Troms. Nord-Troms
Næringsforum er oppfordret til å utrede se nærmere på saken.
Lyngen, Kåfjord og Storfiord samarbeider om reiselivsutvikling gjennom en felles
reiselivsplan. Saken ble tatt til orientering.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad @halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
14Dgen

Wivuotint/
Stornerd Mirvird Skjervey Nurdrekt Kqeump;gn

3

Forberedelse av møte med Tromsbenken 5. mai 2011 i Nordreisa
Aktuelle saker:

o Likebehandling av kommunene i tiltakssonen
o Samhandlingsreformen
o Samferdsel
o Nord-Troms Studiesenter
o "siste nytt" fra Stortinget.

Følgende program ble utformet på møtet:
Kl 1130 Lunsj
Kl 1215 Velkommen ved vertsordfører John Karlsen
Kl 1230 Nytt fra Stortinget — info fra representantene
Kl 1345 Pause
Kl 1400 Nord-Troms Studiesenter ved prosjektleder Lisbeth Holm
Kl .14"?0 cignlyinAlin,g,Teft,,r111,e11,Ved S"ICSOriffirer  jOhl vi  Hell"111 /

Kl 1440 Likebehandling av kommunene i tiltakssonen ved rådsordfører Roy Waage
Kl 1500 Åpen runde — ulike tema, herunder; verneområder/nasjonalpark, rovdyr,
reindrift, samferdsel, infrastruktur/kraftlinje Balsfjord-Hammerfest
Kl 1800 avslutning
Det sendes ut pressemelding iforkant av møtet.
Forberedelse rådsforsamling — møte med fylkesrådet i Troms 6 mai

• Hva skal til for en positiv utvikling av regionen?
• Innledere
• Deltakere (ønske fra fylkesråden at næringsliv og kompetanseaktører inviteres)

Følgende inviteres til møtet;
• Nord-Troms Næringsforum (oppfordre at det møter representanter fra alle

næringsforeningendkommunene i regionen)
• Videregående skoler i Nord-Troms ved rektor (evt Regionkontoret)
• Nord-Troms studiesenter

Arbeidsutvalget får ansvaret for planlegging og utforming av program (blant annet
innleder). Sekretariatsleder kontakter fylkeskommunen for avklaring av rammer.
Rullering av Nord-Troms strategier — presentasjon av utkast til plangrunnlag og utredning
om utviklingstrekk i regionen. Presentasjon ved sekretariatsleder Berit Fjellberg
Oppfølging:
Plangrunnlaget er et godt utgangspunkt for diskusjon om utviklingstrekk i regionen og
grunnlag for valg av strategier. Det foretas små justering av tekst iplangrunnlaget.
Plangrunnlaget sendes i sin helhet til hver enkelt kommune etter at justeringer er
foretatt.
Fra Nordreisa kommune vedr reindriftsnæringen — legges til diskusjon
Oppfølging:
Problemstillingen ble drøftet i regionrådsmøte. Brevet fra driftsutvalget i Nordreisa
berører mange problemstillinger og vil bli tatt opp i regionrådets møte på

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no



Nord-Troms Regionråd DA
Wivuotuzj

.Lyngeu  Storfjonl  Mitiord SMeney Nordreim Kneeaugen

stortingsrepresentantene fi-a Troms  5.  mai 2011.
Forespørsel fra Kvænangen kommune vedr flytting av møtedato 21. juni 2011
Det er ikke aktuelt å endre møtedato for regionrådets møte i juni.
Orienteringer ved sekretariatsleder:

• Ungdomssatsinga - gjennomføring av prioriterte finansierte tiltak (regionalt
ungdomstreffrbig happening" og "prøv sjøl") ved å engasjere personer til
gjennomføring av enkelt-tiltak i mellomperioden fram til regional
ungdomskonsulent er tilbake fra permisjon i august

• Prosj ekt biblioteksamarbeidet i Nord-Troms  —bibliotekene har søkt og fått kr
500.000,- fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet: "inn i framtida som kunnskaps-
og keringsarena". Alle 6 kommuner deltar i samarbeidet. Det er lyst ut
prosjektlederstilling som skal ha ansvaret for prosjektet.

VEDTAKSSAKER:

Sak 11/11 Regnskap 2010
Saksdokumenter: Totalregnskap 2010

Delregnskaper 2010

Delregnskapet for Nord-Troms Studiesenter viser et underskudd på kr 350.946,-
for 2010. Styret har vært kjent med den økonomiske situasjonen for studiesenteret
gjennom hele året da tilskuddet fra Troms fylkeskommune ble halvert til kr
500.000 for 2010. Det har vært arbeidet for statlig medfinansiering av
studiesenteret i perioden, og med de positive signaler i forbindelse med arbeidet
med statsbudsjettet ble driftsnivået i studiesenteret opprettholdt. Da budsjettet ble
lagt fram viste det seg at bare Studiesenteret Finnsnes ble prioritert i Troms
Statsbudsj ettet (3,9 mill kr).

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer omdømmeprosjektet og
ungdomssatsingen er gjort opp med et overskudd på kr 457.983,-.
Omdømmeprosjektet går i null — tilskudd dekker medgåtte kostnader,
omdømmeprosjektet påvirker derfor ikke resultatet.

Ungdomssatsinga (RUST) startet opp igjen i 2009. Kommunene bevilger penger
til satsinga (ca 400-450.000 årlig) som en del av regionrådets budsjett. Dette ble
gjort fra og med 2009, men i og med at ungdomssatsinga kom i gang sent på
høsten i oppstartsåret ble store deler av driftsstøtten til ungdomssatsinga
periodisert (til 2010). For regnskapsåret 2010 er både den periodiserte støtten (kr
298.000,-) og den ordinære driftsstøtten tatt til inntekt (til sammen kr 1.548.000).

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
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Nord-Troms Regionråd DA
Lyng.

Gdivuetua/
Stornerd Mitlerd Skjer.ay Nordreim Knenaugm

Dette medfører at totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for regnskapsåret
2010.

Forsla til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2010,
med et overskudd på kr 107.038,-.

Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

qnk 1',11  iniQpnnPring nvPrQknaa ,(11 n

Forsla til vedtak:
Regnskapet for 2010 er gjort opp med et overskudd på kr 107.038,-.
Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet i sin helhet overføres til
frie fond.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 13/11 Styrets årsberetning 2010
Saksdokumenter: forslag til styrets årsberetning for 2010

Forsla til vedtak:
Den fremiagte rapport godkjennes som styrets beretning for 2010, og legges frem
for representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 14/11 Fra Nord-Troms Museum: "søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets
og rekeindustriens historie i Nord-Troms, del II"
Saks,1,,kumenter: søkna,lfra Norri-Troms Museum Aatert 17.02.11

Nord-Troms Museum søker om kr 15.000,- i støtte til bokutgivelse av del II om
rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord-Troms.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKL1NG OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
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Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Museum ga i 2009 ut en bok om rekefisket i Nord-Troms, skrevet av
Nils Alm, med tittelen "Entusiasme, framtidstro og vekst".

Del II "Vekst, storhetstid og nedbygging" omhandler perioden fra ca 1975 og
fram til portene ble stengt på Uniprawns på Skjervøy i 2008. Perspektivet vil  være
på oppbygging av en moderne rekeindustri med fokus på Nord-Troms regionen
som en av landets viktigste områder for industriell rekeproduksjon, og fram til
nedbygging og avvikling av industrien mot slutten av perioden.

Boka vil ha omtrent samme lengde (ca 200 sider) og format som del I, med vekt
på populær formidling, rammetekster og bilder, og er planlagt utgitt høsten 2011.

T 6.ngspnriktet fnr blidsjettet er et rupplag n lnon høker . niiriQjg•tV't hnr en
totalramme på kr 330.000,-.

Initiativtakerne tror og håper at boken kan brukes som en "spennende gavebok av
berørte kommuner og bedrifter. I tillegg er det en målsetting at boka skal kunne
brukes i undervisningssammenheng."

For øvrig vises det til søknaden.

Gfiivuutua/
Storrjord. Kårprd Skjeney Nordreim kraenamen

Vurdering:  
Nord-Troms Regionråd ser at det er viktig å dokumentere og synliggjøre denne
delen av regionens historie, og dette er et prisverdig av initiativ fra Nord-Troms
Museum og forfatterne.

Nord-Troms Regionråd har ikke midler utover de prosjekter som pågår og de
midler som er avsatt til drift av sekretariatet.

Forsla til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA må dessverre avslå søknaden fra Nord-Troms
Museum om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i
Nord-Troms del II på grunn av manglende budsjettdekning

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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Sak 15/11 Nord-Troms studiesenter — oppfølging etter dialogmøte med UiT og Troms
fylkeskommune 2. mars 2011

Bakgrunn:
• Innspill til Statsbudsjett 2011
• Søknad Troms Fylkeskommune sendt 18. februar 2011
• Dialogmøte 2 mars NTR/TFK/UiT
• Budsjett 2011 — Regnskap pr 31.10.10

Studiebibliotekene
Studiebibliotekene finansieres av kommunene ved at det brukes stillingsressurs av
bibliotekets personale og bruk av bibliotekenes lokaler. I tillegg har kommunene

Nord-Troms Regionråd DA
Storfjoni

Wivuutual
Kårffird Skierwy Nordreim Wsuanzen

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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1.  Årli buds'ett 2011-2012

Prosjektleder 640 000,-
Studieadministrator / kontakt studiebibliotekene 450 000,-
PERS ONALKOSTNADER

1 090 000,-
Kontorhold 150 000,-
Møtekostnader 50 000,-
Reiseko stnader 75 000,-
Regnskap/revisj on 60 000,-
Nettsted/data — vedlikehold 50 000,-
Informasj on/markedsføring 50 000,-
ØVRIGE KOSTNADER 435 000,-

KOSTNADER STUDIESENTERET 1 525 000,-

Studiebibliotek, stillingsressurs dedikert studenter 1) 220 000,-
Utvikling studiebibliotek (utstyr, oppdatering materiell
kompetanseutvikling etc) 180 000,-

Lokaler med mer studiebibliotek 2) 360 000,-
KOSTNADER STUDIEBIBLIOTEK 760 000  -

ØP AV STUDIER STUDIEKOSTNADER 901 000  -

TOTALT 3 186 000,-



Nord-Troms Regionråd DA
bingen

Wivuotual
Storflont  Kårprd  Skjeney Nurdreim  KrÅenangen

gått inn med en årlig sum direkte til bibliotekene (kr 40 000 for 2010) for
opprusting til studiebibliotek
Fram til 2010 hadde Troms Fylkeskommune tilskudd gjennom RUP på 980 000 kr
(2009) , og der inngikk en 50 % koordinatorstilling for bibliotekene.
For 2010 reduserte Troms Fylkeskommune sitt tilskudd til 500 000 kr og denne
stillingen måtte utgå.

Kjøp av studier
Kjøp av studier er en post som skal gå i null gjennom studieavgift fra studenter og
tilskudd søkt via f eks Fylkesmannen, Innovasjon Norge, NUV eller eksterne
"sponsorer" som SpareBankl.

Nord-Troms Studiesenter
RtildiecenteretS nktiviteter 1,rr til n va.rt finansiert av midler fra Trnmc

Fylkeskommune og egeninntjening.
Ved reduksjon av midler fra Troms Fylkeskommune i 2010, ble administrativ
stillingsressurs redusert fra 2 stillinger til 1, 8.

Regnskap pr 31.10.2010 viser en underdekning på 246 000 kroner til tross for at
studiesenterets egeninntjening beløper seg til 971 350 kroner av total inntjening på
1.568.101. Det utgjør nærmere 62 % egeninntjening Regionrådet har i tillegg gått
inn med et tilskudd på 109 000 kroner.

Det er finansierin av denne delen av aktiviteten det hele dreier se om.

Egeninntjeningskravet er altfor høyt i forhold til det som er realistisk å oppnå
gjennom studieavgifter, administrasjons-fee og eventuell sponsing fra eksterne.
Det mangler altså en basisfinansiering på ca 1, 5 millioner for å sikre varig drift på
dagens nivå for Nord-Troms Studiesenter.

3 Dialo m te NTR/TFK/UiT
Ut fra en forutsetning om at flere parter har interesse for at Nord-Troms
Studiesenter skal gis vilkår for fortsatt eksistens, inviterte Nord-Troms Regionråd
til dialogmøte med Universitetet i Tromsø og Troms Fylkeskommune den 2 mars
2011.

Vispr til referat fra møtet sr,m har følgende konklusjoner:

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
hyrkeu

GAbnuitua/
Surfjoni gårlard SkjErvey Nordreim Wienangen

OPPSUMMERING FRA DEBATTEN:

• Partene på møtet har sammenfallende målsettinger.
• Alle var enige om at Nord-Troms Studiesenter dekker et viktig behov og bidrar til

måloppnåelse for partene, - det handler om penger.
• Viktig også å komme over fra prosjekt til drift for å sikre stabilitet og

forutsigbarhet.
• Møtet var enige om å finne løsninger; hvem kan bidra med hva?

• UiT sitter med nøkkelen for å få til en løsning. Universitetet må også
bidra på lik linje med fylkeskommunen og kommunene i Nord-Troms.
Flere muligheter ble diskutert. Nord-Troms Studiesenter som en node
til Universitetet ville være en løsning. Samfunnskontrakt og
godtgjøring for studiepoengproduksjon bør diskuteres.
Samarbeidsavtale mellom UiT og Nord-Troms Studiesenter må på
plass.

• På kort sikt må man finne økonomiske løsninger som sikrer drift i
overgangsfasen (fylkeskommunen kan bidra).

• Når avklaringer er gjort i Troms mellom partene, bør man be om møte
med departement/regjering for å legge fram felles sak for å sikre drift
av Nord-Troms Studiesenter.

Saksbehandlers kommentar:
Det er sendt søknad til Troms Fylkeskommune om midler i en overgangsfase fra
prosjekt til drift for 2011 -12. Prosjektet har hatt en utviklingsfase på 5 år fra fra
2006 — 2010. I hele denne perioden har Troms Fylkeskommune bidratt med
prosj ektmidler.

Universitetet i Troms v/U-vett har bidratt med midler gjennom to
samarbeidsprosjekter(noe som inngår i Nord-Troms Studiesenter sin
egeninntjening i løpet av årene) , men det har ikke vært noen fast avtale med
økonomiske forpliktelser knyttet til Universitetet som sådan.

Siste kulepunkt i oppsummeringen fra dialogmøtet indikerte et spleiselag, der man
hadde en felles finansieringsplan for å fremme saken for Staten i neste omgang.

Dersom man forutsetter en overgangsfase på 1 -2 år, vil det i realiteten bety at
dersom Nord-Troms Regionråd ikke har på plass en fast finansiering fra 2012, vil
Nord-Troms Studiesenter som tilbud i Nord-Troms ikke ha eksistensgrunniag.
Man har siden 2007 jobbet med Statlig finansiering gjennom søknader, notater til
Statsbudsjettet, innspill til høringer, møter i Departementet og

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
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Nord-Troms Regionråd DA
1,Yogeu

Gdivuotad/
Storfjord Kfifkrd Sitjersoo; Nordrdm kraionen

Forsla til vedtak:
1. Regionrådet inviterer til en mindre arbeidsgruppe bestående av personer fra

Universitetets ledelse og Troms Fylkeskommune for å følge opp
dialogseminaret og tanken om et "spleiselag" mellom de tre partene.

2. Samarbeidsavtale mellom Universitetet og Nord-Troms Regionråd må på plass,
og regionrådet tar initiativ til å fremme modellen der Nord-Troms Studiesenter
inngår som en node til UiT. Nord-Troms Regionråd tar initiativ overfor UiT.

3. Møte med Kunnskapsdepartementet - strategisk planlegging for politisk
gjennomslagskraft v/ ordførerne i regionen / fylkesrådene i Troms
Fylkeskommune

Vedtak: forslaget til vedtak med tilleggspunkt 4. fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Utdanningskomiteen, men det ser ikke ut til at man når fram ved selve
budsjettbehandlingen.

Forsla til kt 4. fremmet i m te:
4. Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende personer til arbeidsgruppen:

• Ordfører John Karlsen (repr i styringsgruppa)
• Rådmann Leif Lintho (repr i styringsgruppa)
• Prosjektleder Lisbeth Holm

Sak 16/11 Samhandlingsreformen og sykestuesenger

John Helland la i m tet fram f 1 ende forsla til uttalelse:

"I forbindelse med samhandlingsformen, ønsker Nord-Troms Regionråd å
presisere behovet for finansiering av sykestueplassene i Finnmark og Nord-Troms.

Det lokale tilbudet skaper trygghet for lokalbefolkningen og avlaster både lokale
og regionale sykehus. Det fremstår også som opplagt at målsetningene med
samhandlingsreformen lettere kan nåes ved lokale sykestueplasser, som beviselig
gir færre sykehusdøgn i begge ender av behandlingsløpet. Fra vår side, ser vi
behovet for å utvide antall sykestueplasser, også sett i forhold til
beredskapstenkning med store utfordringer med kommunikasjonene i Nord-Troms
og Finnmark.

Vi viser også til vår høringsuttalelse om samhandlingsreformen, som beskriver
regionrådets syn på viktigheten av dette.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKL1NG OG VEKST
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Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 31.03.2011

Berit Fjellberg
referent

Nord-Troms Regionråd DA
14ngai

Wivuotat/
Stm-Uoni Kågord Skjervey Nordreim Kr2fflawn

11

Grunnen til at vi velger å presisere dette nå, er en bekymring for at
Stortingsproposisjonen som legges frem, ikke inneholder finansiering av
sykestueplasser.

Denne uttalelsen rettes derfor spesielt til stortingsrepresentantene fra Troms, som
bes om å følge opp saken, slik at vi kan sikre en finansiering av sykestueplassene
fremover."

Vedtak: forslaget til uttalelse fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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Skjervøy ommune
v/rå en
91 Skjervøy

Deres ref:

Med vennlig hily17

Odd Kr S berg
råd i r

K-Se kreta riatet

Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
11/11 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14
427.5.5/0S  E-postadresse: Mobil:

odd.solber k-sekretariatet.no 48 02 64 62

RUTINER FOR VARSLING VED MISTANKE OM OVERGREP

Det bes om skriftlig svar innen 30.6.2011.

Kopi: Ordføreren i Skj ervøy kommune

re2(

Dato:
24.5.2011

Kontrollutvalget har i møte 28. april 2011 i sak 09/11 behandlet ovennevnte sak og fattet
følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om.hvorvidt kommunen har
varslingsrutiner som er tilpasset overgrepssaker. Dersom slike rutiner ikke foreligger bes
rådmannen opplyse om det finnes konkrete planer om innføring av slike rutiner, og eventuelt
forventet tid for ikrafttredelse.

Vedlegg: Kontrollutvalgets sak 09/11
1. Utdrag av artikkel i Dagbladet 31.12.2010  "Dagbladets gjennomgang av Harstad

kommunes varslingsinstruks
2. Utskrift av artikkel i Dagbladet 4.3.2011  "De skremmer varslere"
3. Utdrag (s 1, 36-40 og 56) av Helse Sør-Østs faghefte  "Utviklingshemming og

seksuelle overgrep
4. Utdrag (s. 1-2 og 23-29) av Håndbok  "Utviklingshemming og seksualitet

Forebygge og håndtere overgrep",  Hilde Kristiansen, Torunn Ovrid og Gry
Bogetun

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2010/4241 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 01.12.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/10 Skjervøy Kommunestyre 14.12.2010
25/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Revidering av politisk reglement og nytt delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010 

Behandling:
Forslag fra FrP: 
Utsettelsesforslag. 
Ordføreren har tidligere uttrykt at det nye reglementet skulle utredes politisk før det ble lagt
frem til vedtak. Skjervøy FrP foreslår at saken utsettes og at ordføreren nedsetter et utvalg med 
bred politisk deltakelse som sammen med administrasjonen utarbeider forslag til nye vedtekter 
som legges frem til politisk behandling til våren. 

Vedtak:
Delegasjonsreglementet enstemmig vedtatt. 
Behandling av politisk reglement utsettes til neste kommunestyremøte hvor begge reglementene 
behandles politisk. 

Rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Revidert politisk reglement vedtas i tråd med framlagt forslag med umiddelbar virkning.

2. Formannskapet får fullmakt til å oppnevne representanter til brukerutvalget med 
funksjonstid ut inneværende valgperiode. Oppnevning skal skje i første møte i 2011.



3. Delegasjonsreglement vedtas i tråd med framlagt forslag. Reglementet gis umiddelbar 
virkning, herunder at økonomibestemmelsene gjelder for regnskapsåret 2010.

4. Delegasjonsreglementet erstatter alle tidligere gitte delegasjoner på tilsvarende
fagområder

Saksopplysninger
I forbindelse med nedlegging av hovedutvalgene ble det bestemt at politisk reglement skulle 
oppdateres og at det skulle utarbeides et helhetlig delegasjonsreglement. Opprinnelig var tanken 
at dette skulle ferdigstilles før ferien, men arbeidet har dratt noe ut i tid og ordfører og rådmann 
har blitt enig om en endelig frist i siste møte i år.

Vurdering
Delegasjonsreglementet er bygd over samme lest som i Harstad og det er gjort nødvendige 
tilpasninger til lokale forhold samt en oppdatering til gjeldende lovverk. I det store og hele er det 
ikke foreslått delegasjoner ut over det som har vært praktisert i Skjervøy fram til nå. 

Den store endringen er at det meste nå er samlet i ett dokument og dette er ment å skulle gjøre 
det enklere både for politikerne og administrasjonen ved at det her finnes en fullstendig oversikt. 
For å unngå misforståelser foreslås at alle tidligere gitte delegasjoner på de samme fagområdene 
som er omtalt i reglementet annulleres slik at vi fra starten har en samlet oversikt.

For oversiktens del har vi valgt å følge eksempelet fra Harstad med at rådmannens 
videredelegeringer også er inntatt. 

Politisk reglement er endret ved at det gamle kapittel 3 om hovedutvalgene er tatt ut. Alle 
oppgaver som var lagt til hovedutvalgene vil nå fanges opp av pkt 2.2.7 slik at formannskapet 
har overtatt alt. I tillegg er også kap 13 om skatteutvalg tatt ut grunnet en lovendring som fjernet 
dette utvalget. Nummereringen for øvrig forskyves tilsvarende.

Kap 5 om brukerutvalg er noe justert ut fra både lovendringer vedr en del klagesaker samt det at 
de tidligere bestod av oppvekst- og levekårsutvalget som jo nå er borte. Dette medfører også at 
det formelt må velges et nytt brukerutvalg og vi foreslår at formannskapet får fullmakt til å gjøre 
dette i første møte neste år slik at vi faktisk har et fungerende utvalg.

I pkt 1.1.2 er tatt inn et tillegg om at ordføreren har en klar adgang til å avlyse 
kommunestyremøter på gitte vilkår. Dette er i tråd med etablert praksis. Gamle pkt 2.2.4 om 
formannskapet som planutvalg er tatt ut da det ikke er krav om slikt utvalg i ny lov.



SKJERVØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT

Forslag til kommunestyret 14.12.10
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1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER 
OM DELEGERING
Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

1.1 Kommunestyret
Kommunestyret er øverste kommunale organ i Skjervøy kommune. Det treffer 
vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, 
jfr kommuneloven § 6.

1.2 Formannskapet
Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle 
saker hvor ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette 
og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr 
kommuneloven § 24 nr. 1. 

1.3 Ordfører
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak 
i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, jfr kommuneloven § 9 nr. 5. 

1.4 Faste utvalg
Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle 
saker hvor ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 10 nr. 2. 

Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og 
nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr 
kommuneloven § 24 nr 1. 

1.5 Rådmannen
Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, 
hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, jfr kommuneloven § 23 nr. 4. 

Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge 
stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr kommuneloven § 24 nr 
1. I reglementet betyr rådmannen rådmannen selv eller fungerende rådmann.

1.6 Administrativ videredelegering
Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke 
vedkommende kommunalt folkevalgt organ har bestemt noe annet. 
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2 GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV 
ALL DELEGERT MYNDIGHET

2.1 Retningslinjer
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og 
retningslinjer gitt av overordnet organ, innenfor rammer og 
forutsetninger i budsjett og overordnede planer. 

2.2 Kommunestyrets tilsynsansvar
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og 
kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jfr 
kommuneloven § 76. 

2.3 Unntak fra plikt til å utøve myndighet
Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfelle overlate til 
overordnet organ å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. 

2.4 Underinstans
Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglementet er 
det klageadgang til politisk organ. Dette gjelder alle områder. 

2.5 Underretning
Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglementet 
refereres til nærmeste overordnede politiske organ i 
førstkommende møte.

SÆRLOVSOMRÅDET

3 ALKOHOLLOVEN
  

3.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
alkoholloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

3.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven

 § 1-6 andre ledd (bevillingsperioden ved en enkelt anledning)
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 § 1-7c (styrer og stedfortreder)

 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling 
inntil attestert omsetningsoppgave for bevillingsgebyr er betalt)

 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling 
inntil ilagt bevillingsgebyr er betalt)

 § 4-2 fjerde ledd andre punktum (en enkelt anledning, utvidelse av 
bevilling)

 § 4-4 tredje ledd  (en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid)

 § 4-5 (Ambulerende skjenkebevilling)

 § 7-1 (Fastsettelse av salgs- og skjenkegebyr)

til rådmannen jfr punkt 3.1. Rådmannen kan kun avgjøre 
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. 

Det henvises til edruskapspolitisk plan vedtatt av 
kommunestyret.

4 BARNEHAGELOVEN

4.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
barnehageloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov, til formannskapet.

Myndigheten må utøves i henhold til kommunestyrets til enhver tid 
gjeldende vedtak om samordnet opptak til barnehageplass.

Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd for kommunale 
barnehager. (vedtekter)

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

4.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 
4.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 



Delegasjonsreglement Skjervøy kommune 9

4.3 Kultur- og undervisningssjefen
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 12, § 
13 tredje ledd hva angår de kommunale og de private barnehagene til kultur-
og undervisningssjefen, jfr forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 , jfr 
punkt 4.2. 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
barnehageloven § 19 til styrer for den enkelte barnehage, jfr 
punkt 4.2. 

5 BARNEVERNLOVEN

5.1 Barnevernet
Kommunestyret legger kommunens oppgaver om internkontroll etter 
barnevernloven til virksomhetsleder for barnevernet.

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN
  

6.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter brann-
og eksplosjonsvernloven, med de til enhver tid tilhørende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

6.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
6.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

6.3 Brann- og redningstjeneste
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 6.2 til brannsjefen.

7 MATRIKKELLOVEN

7.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
matrikkelloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, til formannskapet. 
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Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

7.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin myndighet etter matrikkellova § 5a til 
rådmannen.

7.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.2 
til teknisk sjef. 

8 EIERSEKSJONSLOVEN

8.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
eierseksjonsloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, til formannskapet. 

Unntatt fra delegering er myndighet etter 
eierseksjonsloven § 7 femte ledd om fastsetting av gebyr 
dersom det må avholdes en befaring. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

8.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
8.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

8.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.2 
til teknisk sjef. 

9 FORPAKTINGSLOVEN

9.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
forpaktingsloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
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endringer i lov, til formannskapet. 

Unntatt fra delegering er myndighet etter forpaktingsloven § 11. 
(Skjønnsutvalg)

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

9.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
9.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

9.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 9.2 til teknisk sjef. 

10 FORSØKSLOVEN

10.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
forsøksloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet, jfr forsøksloven § 5 andre ledd 
andre punktum. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

10.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 10.1 til 
rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

11 FORURENSNINGSLOVEN 

11.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
forurensningsloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov, til formannskapet, jfr  forurensningsloven § 83. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 
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11.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
11.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Forurensningsloven:
§7, 4. ledd (gi pålegg)
§ 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 
§18 (endre og omgjøre tillatelse)
§ 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg)
§ 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg)
§ 26, 5. ledd (koble ut slamavskillere)
§ 30, 2. ledd, 2. pkt. (unnta eiendommer fra innsamling av avfall)
§ 32, 2. ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall)
§ 35, 4. ledd (gi pålegg om avfallshandtering på utsalgssteder +).
§ 37(gi pålegg om å rydde opp i avfall o.l eller å betale for oppr.)
§ 47, 1. ledd (pålegge beredskapspliktige etter § 40 om bistand) 
§ 49 (kreve opplysninger)
§ 50 (foreta granskning)
§ 51 (gi pålegg om undersøkelse)
§ 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten)
§73 (fastsette og frafalle forurensningsgebyr)
§74 (umiddelbar iverksetting av pålegg)
§75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak)
§ 78, 3. ledd (begjære påtale ved forurensning)
§ 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall)

Forurensningsforskriften:
Kapittel 1 (Tiltak  mot forurensning fra nedgravde oljetanker)

Kapittel  2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider)

Kapittel  4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 

Kapittel  7 (Lokal luftkvalitet)

Kapittel  12 (krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.)

Kapittel  13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre
tettbebyggelse)

Kapittel  15 (Krav til utslipp av oljeholdig av løpsvann)

Kapittel  15A (Påslipp)

Kapittel  41 (Tilsyn, klage, straff m.v)
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11.3 Teknisk sjef 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 11.2 til teknisk sjef. 

12 FRILUFTSLOVEN

12.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
friluftsloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. Formannskapet vedtar de 
årlige virksomhetsplaner for friluftsområdene. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører 
friluftsområdene og friluftslivet i kommunen. 

12.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
12.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

12.3 Kultur- og undervisningssjefen
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 12.2 til kultur- og undervisningssjefen. 

13 GRAVFERDSLOVEN

13.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og femte ledd, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

13.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
13.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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14 HUSBANKLOVEN

14.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
husbankloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Midler til videre  utlån og støtteordninger behandles etter 
retningslinjer fastsatt av kommunestyret og Husbanken.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

14.2 Låneutvalget
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
14.1 til låneutvalget.  

15 HUSLEIELOVEN

15.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
husleieloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

15.2 Husutleienemnda – ordinære boliger
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
15.1 til husutleienemnda for ordinære utleieboliger. 

16 INTRODUKSJONSLOVEN

16.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
introduksjonsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
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kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

16.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 16.1 til 
rådmannen.

16.3 Flyktningekonsulent
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter  punkt 16.2
til flyktningekonsulenten.  Unntatt fra delegering er 
avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven kapittel 4 .

Flyktningekosnulenten kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

16.4 Kultur- og undervisningssjefen

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven 
kapittel 4 til kultur- og undervisningssjefen, jfr punkt 16.2. 

17 JORDLOVEN
  

17.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører landbruket 
i kommunen. 

17.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
17.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

17.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 17.2 til teknisk sjef. 
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18 KIRKELOVEN

18.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kirkeloven § 
36 om hvorvidt konfirmasjonsopplæring skal legges til grunnskoletiden 
når særlige grunner tilsier det og i tilfelle hvilke timer som skal nyttes 
til opplæringen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov, til formannskapet. Avgjørelsen tas i fellesskap med 
vedkommende kirkelige myndighet. 

18.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
18.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

18.3 Kultur- og undervisningssjefen
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
18.2 til kultur- og undervisningssjefen. 

19 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 
  

19.1 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift 
om vann- og avløpsgebyrer i Skjervøy kommune, jfr lov om 
kommunale vass- og kloakkavgifter til rådmannen. 

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

19.2 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Skjervøy kommune etter punkt 19.1 til teknisk sjef.

20 KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN

20.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
kommunehelsetjenesteloven med de til enhver  tid gjeldende endringer i lov 
og forskrift, til formannskapet. 
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Unntatt fra delegeringen er myndighet som nevnt i § 4a-4 fjerde ledd, § 
4a-10 og 4a-11 tredje ledd.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

20.2 Rådmannen/kommuneoverlegen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet med de unntak 
som er nevnt i pkt 20.1 slik:

20.2.1 § 2-1(Rett til helsehjelp)
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte  vedtak om nødvendig 
helsehjelp og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller 
boform for heldøgns omsorg og pleie, som ikke er av prinsipiell  
betydning.

20.2.2 § 4a. Miljørettet helsevern
Kommunestyret delegerer til kommunelege I/medisinskfaglig rådgiver i 
medhold av kommunehelsetjenestelovens § 4a-3 sin myndighet til å 
fatte vedtak i saker om miljørettet helsevern som ikke er av prinsipiell 
betydning

20.2.3 Diverse forskrifter miljørettet helsevern
Kommunestyret delegerer i medhold av kommunehelsetjenestelovens 
§4a-3sin myndighet innen fagområdet miljørettet helsevern til 
kommunelege I/medisinskfaglig rådgiver nedenfornevnte forskrifter der 
myndigheten i forskriftsteksten er lagt til helserådet/helse- og 
sosialstyret:

 Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer av 27.07.1956 nr 2
 Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt av 10.10.1988 nr 836

20.2.4 Diverse forskifter etter § 4a-1
Kommunestyret delegerer til kommunelege I/medisinskfaglig rådgiver i 
medhold av kommunehelsetjenestelovens § 4a-3 sin myndighet etter 
nedenfornevnte forskrifter. Delegeringen omfatter også eventuelle nye 
forskrifter som blir utferdiget med hjemmel i KHL §4a-1 med mindre 
annet er bestemt i den enkelte forskrift.
Delegeringen gjelder følgende forskrifter/områder:

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v  av 1. 
des 1995 (tilsyn etter § 25).

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hud-, pleie-, tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet m.v. av 6. mai 1998 (godkjenning av lokaler 
etter § 5 og tilsyn og virkemidler etter § 8)

 Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. av 13. juni 
1996 (tilsyn etter §19)

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 04.12.2001 nr 1372 
(tilsyn etter §16, 2. ledd)

 Forskrift om avløpsslam av 2. jan 1995 (§ 5 tillatelse og § 15 tilsyn)
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Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

20.3 Virksomhetsledere 
Rådmannen delegerer, jfr pkt 20.2,  sin avgjørelsesmyndighet etter 
kommunehelsetjenesteloven § 2-1 når det gjelder vedtak om 
nødvendig helsehjelp og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i 
sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie og forskrift 
om vederlag for opphold i institusjon m.v. og forskrift om sosiale 
tjenester kapittel 8  til leder for
 Hjemmetjenesten
 Psykiatritjenesten
 Avlastningstiltaket
 Sykestue/sykehjem
 Omsorgsboliger Malenavn 2 & 4

Tildeling skjer i tråd med utarbeidet prosedyre.

21 KOMMUNELOVEN

21.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
kommuneloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter kommunelovens 
§ 13.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til loven, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

21.2 Myndighet til rådmannen i  enkeltsaker 
I medhold av Kommuneloven § 23 nr.4 gis rådmannen myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. Delegering til administrasjonen er, med mindre annet er 
lovbestemt, delegering til rådmannen.

21.3 Rådmannens underskriftskompetanse

Rådmannen gis i medhold av Kommunelovens § 9 nr. 3 myndighet til å 
underskrive på kommunens vegne innenfor rådmannens 
kompetanseområde og ved oppfølging av endelige politiske vedtak.
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21.4 Myndighet til rådmannen på personalområdet

21.4.1 Myndighet
I medhold av Kommuneloven § 24 gis rådmann myndighet til å treffe 
avgjørelser i alle personalsaker som ikke utrykkelig er tillagt 
administrasjonsutvalget.

21.4.2 Opprettelse og nedleggelse av stillinger.
Vedtak om oppretting og nedleggelse av stillinger tillegges rådmannen 
innenfor budsjettets rammer. Myndigheten kan ikke videredelegeres. 
Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for 
administrasjonsutvalget.

21.4.3 Omgjøring  av stilling
Vedtak om omgjøring av stilling tillegges rådmannen innenfor 
budsjettets rammer. Myndigheten kan ikke videredelegeres. 
Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for 
administrasjonsutvalget.

21.4.4 Tilsettingsprosedyre og -myndighet:

Stillinger Intervjugruppe Tilsettingsorgan
Rådmann 1. Ordfører 

2. En repr valgt av k.styret
3. Tillitsvalgt

Kommunestyret

Etatssjef, øk.sjef  1. Rådmann
2. Etatssjef
3. Tillitsvalgt

Rådmann
2 fra etsj.gruppa
Tillitsvalgt

Virksomhetsleder 1. Rådmann
2.  Etatssjef
3. Tillitsvalgt

Rådmann
Etatssjef
Tillitsvalgt

Alle andre stillinger 1. Etatssjef
2. Virksomhetsleder
3. Tillitsvalgt

Rådmann
Etatssjef
Tillitsvalgt

Lønn
Rådmannen gis fullmakt til å forestå lokale lønnsforhandlinger. Myndigheten 
kan ikke videredelegeres.

Et politisk utvalg på 3 personer gis myndighet til å forhandle lønn med 
rådmannen.

21.4.5 Permisjonsmyndighet
Rådmannen gis myndighet til å gi permisjoner. Videredelegering 
fastsettes nærmere av rådmannen i permisjonsreglementet.
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21.5 Myndighet til rådmannen på økonomiområdet

21.5.1 Generelt

Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter 
dette reglement, slik at det ikke foretas disponeringer med utgifts-
omfang som er uforenlig med budsjettforutsetningene, lover og 
forskrifter.

Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis 
myndighet til å foreta budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er 
i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatsjefene.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret 
to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og november. 
Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en 
forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge 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.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. 
Denne fullmakten kan ikke videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når 
aktiviteten flyttes fra en enhet til en annen. Denne fullmakt kan ikke 
videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til 
lønnsoppgjøret til den enkelte virksomhet etter at forhandlingene er 
gjennomført.

Videredelegering:
Innenfor driftsbudsjettet delegerer rådmannen til etatsjefene innenfor 
eget område samme myndighet som rådmannen har fått av 
kommunestyret med de begrensninger og unntak som følger av 
reglement og forskrifter.

22.5.2 Anvisning
Anvisningsmyndighet for Skjervøy kommune tillegges rådmannen, med 
unntak av anvisninger som gjelder rådmannens personlige forhold, eller 
der rådmannen er inhabil.
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Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer anvisningsmyndigheten til etatsjefene som kan 
videredelegere. Videredelegeringen omfatter ikke økonomisjefen.

Oversikt over delegert anvisningsmyndighet samt signaturprøve skal 
oppdateres for hvert regnskapsår og vedlegges dette reglement.

22.5.3 Strykningsbestemmelser
Driftsregnskapet
Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er 
regulert i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta nødvendige strykninger i forbindelse med 
avslutning av regnskapet i samsvar med § 9 i forskriftene, og i 
driftsregnskapet foretas strykningene etter følgende rekkefølge:
1. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt 

finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller 
innbetalinger. 

2. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til 
finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av 
kommunestyret selv.

3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller 
tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 

Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere 
hvilke avsetninger i driftsregnskapet som helt eller delvis skal 
strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal 
prioriteres finansiert ved overføringer fra drift. 

Investeringsregnskapet
Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er 
regulert i regnskapsforskriften § 9. En netto merutgift skal først 
reduseres ved å

1. Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter ved salg av 
anleggsmidler

2. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne 
investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte 
avsetninger som skal prioriteres og hvilke ubundne 
investeringsfond som skal benyttes.

Videredelegering:
Innenfor strykningsbestemmelsene videredelegerer rådmannen til 
økonomisjefen den samme myndighet som rådmannen har fått av 
kommunestyret.
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22.5.4 Fullmakt til å innfordre utestående krav
Rådmannen gis fullmakt til å innfordre utestående kommunale krav 
med de til enhver tid gjeldende rutiner, forskrifter og lover.

Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle 
krav.

22.5.5 Fullmakt  til  å avskrive krav
Rådmannen gis fullmakt til å avskrive fordringer som i henhold til de 
kommunale budsjett -  og regnskapsreglene skal avskrives regnskapsmessig 
dersom de ikke lar seg innfordre. Alle kommunale krav som fyller vilkårene 
for avskrivning og uerholdelighetsføring omfattes

1. Avskrivning ved bortfall av kravet
 Der kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av en 

gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
 Der kravet er foreldet

2. Avskrivning av krav som følge av at ansvarssubjekt er bortfalt
 Dette vil gjelde bl.a. selskap med begrenset ansvar når selskapet er 

opphørt etter gjennomført konkursbehandling eller av andre grunner er 
slettet i Foretaksregisteret, og kravet ikke kan fremmes mot andre, for 
eksempel den ansvarlige ledelse i medhold av aksjeloven. Det samme vil 
gjelde insolvente dødsbo når bobehandlingen er innstilt etter skifteloven.

3. Forutsatt at innfordring er forsøkt skal krav konstateres som tapt og 
avskrives når:

 konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet 
 akkord er stadfestet
 foreldelse er inntrådt
 utleggsforretning ikke har ført fram
 ved tapt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig
 kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av gjennomført 

gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
 Debitors adresse er ukjent/utvandret (utskrift fra folkeregisteret evt. 

returpost)
 eventuelle sikkerheter er realisert og debitor ikke har økonomisk 

evne til å betjene restkravet
 Ved tapt rettavgjørelse/dom er rettskraftig
 Inkasso ikke forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende 

sannsynlig at inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til kr 10.000 
pr krav

 Krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom 
videre innfordring ikke er regningssvarende

Avskrivninger rapporteres i årsrapporten.

Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle 
krav.
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22.5.6 Fullmakt  til å ettergi krav
Rådmannen gis fullmakt til å ettergi kommunale krav 

Følgende krav med renter og omkostninger omfattes:
 Fullmakt til å ettergi alle kommunale krav helt eller delvis innenfor 

en ramme på kr 50.000 pr. sak, unntatt formidlingslån og sosiallån .
o Eiendomsskatt og kommunale avgifter
o Barnehagekrav og skolefritidsordning
o Husleie
o Næringslån
o Andre kommunale krav

 Formidlingslån og sosiallån
o Fullmakt til slette inntil 50% av forfalt restanse og restgjeld 

begrenset oppad til kr 50.000 pr lån.

Ettergivelser rapporteres i årsrapport.

Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle 
krav.

22.5.7 Endring av låne- og betalingsbetingelser.
Rådmannen kan inngå følgende avtaler om endring av betalings- og 
lånebetingelser 

For fordringer eksklusive utlån:
1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten 

tvangsgrunnlag, og tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav 
med tvangsgrunnlag.

2. Inngå akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav, det 
vises til pkt 21.5.4. og 21.5.5.

For formidlingslån, sosiallån og næringslån
1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 
2. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån).
3. Betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år. 
4. Redusere renten med inntil 2% i forhold til den til enhver tid 

gjeldende rentesats for den angjeldende lånetype.
5. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år.  Dersom dette også vil innebære 

forlengelse av tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over.
6. Slette forfalt restanse i henhold til pkt 21.5.4.og 21.5.5.

Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen.
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22.5.8 Finansiering jf finansreglement
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av 
finansreglementet, delegeres følgende fullmakter til rådmannen:

1. Gjennomføre opptak av lån hvor vedtaket om lån er fattet av 
kommunestyret og fylkesmannens evt. godkjenning foreligger, 
herunder    

a. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
b. valg av lånegiver

2. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, innenfor de 
beskrankninger som følger av «Forskrifter om avdragstid og 
lånevilkår», herunder:

a. valg av finansinstrument 
b. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
c. valg av lånegiver

3. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån
4. Forestå den løpende forvaltning av kommunens likvide midler, 

herunder 
a. inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer
b. inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond
c. foreta plasseringer på særvilkår
d. Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig 

styrking av kommunens finanskompetanse, herunder:
e. avtaler om generell finansiell rådgivning
f. avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler 

(aktiv forvaltning)
g. Inngå avtaler om bruk av ikke - rentebærende instrumenter, 

begrenset til:
h. fremtidig renteavtale(Forward Rate Agreements) samt 

opsjoner knyttet til denne kan benyttes til styring av 
kommunens renterisiko

i. rentebytteavtaler (Renteswaps), samt opsjoner knyttet til disse 
kan benyttes til styring av kommunens renterisiko

Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen.

22.5.9   Avhending av festetomter
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avhende 
festetomter.

Videredelegering:
Rådmannen videredelegerer myndigheten til teknisk sjef.
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22 KONSESJONSLOVEN

22.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven, 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

22.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
22.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

22.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 22.2 til teknisk sjef. 

23 LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V.

23.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk 
og innlandsfisk m.v., med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i 
lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører 
fiskeinteresser og friluftsliv i kommunen. 

23.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
23.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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24 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

24.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift om bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, til 
formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

24.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
24.1 for så vidt gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
§ 6 og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 5 jfr § 7 til rådmannen. 

24.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 24.2 til teknisk sjef. 

25 ODELSLOVEN

25.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelsloven, med de 
til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

25.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter  punkt 
25.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

25.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 25.2 til teknisk sjef.
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26 OPPLÆRINGSLOVEN

26.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
opplæringsloven, med de til enhver tid tilhørende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringsloven § 2-1 femte ledd
(offentlig påtale), § 2-2 andre ledd (timetall ut over minstetimetall), § 2-3 
første ledd (timer ut over minsetimetall), 2-5 første ledd (målform), 8-1 første 
ledd andre punktum (skolekretsgrenser) og § 13-7 (SFO inkl vedtekter). 

Formannskapet kan delegere myndighet til å gi forskrift med 
hjemmel i opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd (skolerute) til 
rådmannen. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

26.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.1 til 
rådmannen. 

Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 
opplæringsloven § 2-1 femte ledd til rådmannen, jfr punkt 26.1. 

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning.

26.3 Kultur- og undervisningssjefen
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
26.2 til kultur- og undervisningssjefen. 

26.4 Rektorene
Rektor for hver skole delegeres myndighet til å fatte 
enkeltvedtak om spesialpedagogiske tilleggsressurser innenfor 
tildelt ramme. 
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27 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

27.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og 
bygningsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i 
lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
formannskapet.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. 
Kommuneloven § 8, nr. 3.

27.2 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter Pbl, jfr. 
pkt 27.1, til Rådmannen:

Plandelen til plan- og bygningsloven

Kap. 2: Krav om kartgrunnlag, stadfesta informasjon mv.
Kap. 3: Oppgaver og myndighet i planleggingen
Kap. 4: § 4-2, myndighet til å opptre som ansvarlig myndighet 

etter forskrift om konekvensutredning
Kap. 5: Medvirkning i planleggingen
Kap. 12: § 12-8 – Myndighet til å gi råd i sammenheng med 

utarbeidelse av private reguleringsforslag
Kap. 12: § 12-9 – myndighet til utarbeidelse/saksbehandling og 

utlegging av planprogram.
Kap. 12: § 12-14 – Myndighet til å vedta små endringer i 

reguleringsplan
Kap. 12: § 12-15 – Myndighet til å avgjøre om det skal være felles 

saksbehandling av reguleringsforslag og byggesøknad.
Kap. 19: Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten for 

innvilgelse av dispensasjon jfr. Pbl §§ 19-2 og 19-4 til 
Rådmannen i saker hvor/som det vurderes at:

 Hensynet i lovens formålsbestemmelse ikke, vesentlig tilsidesettes 
(herunder nabointeresser, høringsinstanser, øvrige myndigheter og 
øvrige interesser)

 Ikke har prinsipiell betydning
 Fordelene, etter samlet vurdering, viser seg å være klart større enn 

ulempene.
 Det synes klart at saken vil få positivt utfall
 I delingssaker gjelder delegasjon overfor et belte på 50 m fra sjø 

eller annen ”hindring” som f. eks vei.
 Behandlede saker, etter denne delegasjonen, skal føres til 

Planutvalget som referatsaker
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Byggesaksdelen til Plan- og bygningsloven

Kap. 20 Søknadsplikt
Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader
Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett
Kap. 23 Ansvar i byggesaker
Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og 

utførelse av tiltak
Kap. 25 Tilsyn
Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal
Kap. 29 Krav til tiltaket
Kap. 30 Krav til særskilte tiltak
Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk (unntatt § 31-8)
Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging (unntatt 32-9)
Kap. 33 Gebyrer og undersøkelse på fast eiendom (unntatt 33-1)

27.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt. 27.2 til 
teknisk sjef.

28 POLITILOVEN

28.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
politiloven § 14, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

29 PRIVATSKOLELOVA

29.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter
privatskolelova, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3.

29.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
29.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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30 SERVERINGSLOVEN
  

30.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
serveringsloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

30.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter  punkt 
30.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

31 SKOGBRUKSLOVA

31.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
skogbrukslova, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i 
lov, til formannskapet, jfr delegeringsforskriften § 1. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører 
skoginteressene i kommunen. 

31.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.1 
til rådmannen, jfr delegeringsforskriften § 1. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. 

31.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 31.2 til teknisk sjef. 
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32 SMITTEVERNLOVEN

32.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
smittevernloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger rådmannen 
v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. 

32.2 Kommunelege I
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter  
 § 4-1 første og tredje ledd
 § 4-9 første, andre og fjerde ledd

til kommunelege I. 

33 SOSIALTJENESTELOVEN

33.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
sosialtjenesteloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

33.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
33.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

33.3 NAV Skjervøy
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.2
for kapittel 5 (økonomisk sosialhjelp) til leder NAV Skjervøy. 
Leder NAV Skjervøy kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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33.4 Helse og sosialsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.2 vedr 
kapittel 4A til helse- og sosialsjefen

33.5 Virksomhetsledere
Rådmannen delegerer deler av sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.2
til:
 Leder hjemmetjenesten

Gjelder § 4-2 a, unntatt BPA og 4-2d
 Leder psykiatritjenesten

Gjelder § 4-2 a og d
 Leder sykestue og sykehjem

Gjelder § 4-2 b, avlastning og 4-2 d
 Leder avlastningsbolig 

Gjelder § 4-2 a og 4-2d
 Leder omsorgsbolig Malenavn 2 & 4

Gjelder § 4-2 a, c og d
 Leder for barnevern

Gjelder § 4-2 a for BPA, b, c og e
Leder kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. Fullmakten omfatter de tjenester som er lagt til 
hver virksomhet

34 STEDSNAVN

34.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
Stadnamnlova, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

34.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
34.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

34.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.2 
til teknisk sjef. 
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35 STRAFFELOVEN

35.1 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale 
etter straffeloven § 79 femte ledd, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov og med de begrensninger som følger av 
straffeloven § 79 femte ledd fjerde punktum, til rådmannen. Delegeringen 
omfatter kun de tilfeller hvor offentlig påtale er betinget av begjæring fra 
kommunen som fornærmet, dvs. betinget offentlig påtale. 

Myndigheten kan ikke videredelegeres.

36 STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING 

36.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om 
strålevern og bruk av stråling, med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

36.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
strålevernforskriften § 42 tredje ledd om tilsynsmyndighet for 
solarier, jfr lov om strålevern og bruk av stråling § 18, til 
rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer 
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

36.3 Helsesøster
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 36.2 til ledende helsesøster.

37 TOBAKKSSKADELOVEN

37.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
tobakksskadeloven § 6 femte og tiende ledd, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jfr 
tobakksskadeloven § 6 femte ledd andre punktum. 
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37.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 37.1 
til rådmannen, jfr tobakksskadeloven § 6 femte ledd andre 
punktum. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

37.3 Ledende helsesøster
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 37.2 til ledende helsesøster. 

38 VEGLOVEN

38.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegloven 
§ 5, § 7, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 36, § 37, § 40, § 41, § 42, § 
43 første ledd første, fjerde og femte punktum, andre ledd og tredje 
ledd, § 44, § 45, § 47, § 48, § 50, § 51 og § 57, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

38.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
38.1 med unntak for vegloven § 5, § 7 til rådmannen. Rådmannen 
kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

38.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 38.2 til 
teknisk sjef.

39 VEGTRAFIKKLOVEN,  SKILTFORSKRIFTENE OG 
PARKERINGSFORSKRIFTEN

39.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
vegtrafikkloven, skiltforskriftene og Forskrift om offentlig 
parkeringsregulering og parkeringsgebyr med de til enhver tid gjeldende 
endringer i lov, til formannskapet. 
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Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

39.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven
 § 7 andre ledd om å treffe midlertidige vedtak om forbud mot all 

trafikk eller om annen regulering av trafikk på kommunal veg dersom 
forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller 
vegens tilstand tilsier dette, til rådmannen, jfr punkt 39.1. 

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skiltforskriftenes
 § 26 (fartsgrenser med mer)
 § 28 (trafikkregulerende skilt)
 § 29 (andre offentlige trafikkskilt)
 § 30 (trafikklyssignal og vegoppmerking)
til rådmannen, jfr pkt 39.1.

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om 
offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr med unntak av § 2 om 
innføing av avgiftsparkering, § 3 om fastsetterlse av avgiftssatsene og § 
18 om å søke om kommunal håndheving, jfr punkt 39.1.

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

39.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.2 til teknisk 
sjef.

40 VILTLOVEN

40.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
viltloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og 
endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører 
viltinteresser og friluftsliv i kommunen. 

40.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 
40.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker 
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eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

40.3 Teknisk sjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 40.2 til teknisk sjef. 
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Side 1     Reglementer Skjervøy kommune 

1 Kommunestyret
Kommunestyret i Skjervøy kommune består av 19 representanter.

1.1 Innkalling til møte. Forberedelse av saker
Dokumentutlegging

1.1.1 Kommunestyret holder møte i henhold til vedtatt årlig møteplan, og 
ellers når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevd, 
når fylkesmannen krever det, eller når minst 1/3 av representantene 
krever det. 

1.1.2 Ordføreren innkaller til møter og setter opp saksliste for møtet.
Ordføreren kan avlyse oppsatte møter dersom det foreligger få saker og 
disse ikke trenger rask behandling. 

1.1.3 Innkallingen til møtet sendes representanter og vararepresentanter.  
Innkallingen skal minimum inneholde opplysninger om tid og sted for 
møtet, spesifisert oppgave over de saker som skal behandles og 
opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. Så langt det er råd 
skal sakspapirer følge innkallingen til medlemmer og varamedlemmer.

1.1.4 Innkallingen postlegges til medlemmene senest 8 dager før møtet og 
kunngjøres i lokale media, som regel med en frist på 7 dager.

Samtidig som innkallingen kunngjøres, legges alle sakers dokumenter 
til offentlig ettersyn i sentralbordet på rådhuset og blir liggende der så 
lenge som mulig før møtet begynner.  Dette gjelder så langt de aktuelle 
dokumenter ikke er unntatt fra offentlighet, og som ordføreren finner er 
av den art at de ikke bør bli kjent av andre enn kommunestyrets 
medlemmer.  Slike dokumenter kan kommunestyrets medlemmer 
gjennomgå på ordførerens kontor.

1.2 Forfall, vararepresentant

1.2.1 Kan en representant eller en innkalt vararepresentant ikke møte i 
kommunestyret på grunn av lovlig forfall, skal han/hun uten opphold 
melde dette til ordføreren og si fra om forfallsgrunnen.  Det kalles straks 
inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.  Det samme gjøres 
når en er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal 
behandles i møte.

1.2.2 Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, 
melder han/hun straks fra til møtelederen.  Vararepresentanten som er 
tilstede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommu-
neloven §16 inn i stedet for vedkommende.

Har en vararepresentant lovlig tatt sete i forsamlingen, og den plass 
hvis vedkommende har inntatt, eller en vararepresentant som i 
nummerorden står foran vedkommende, deretter innfinner seg, tar 
vedkommende del i møtet inntil den sak er behandlet ferdig som var 
påbegynt da vedkommende innfant seg.
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1.3 Andre deltakere i møtet enn kommunestyrets 
medlemmer 

1.3.1 Rådmannen tar del i møtet med talerett, men uten forslagsrett og 
stemmerett.

1.3.2 Kontrollutvalgets leder har uttalerett i saker som utvalget selv har 
fremmet.

1.3.3 Representanter for eldrerådet, ungdomsrådet og kommunalt råd for 
funksjonshemmede har møte- og talerett i kommunestyret.

1.3.4 Andre kan ta del når særskilt lovbestemmelser gir dem rett til det og da 
med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem.

1.3.5 Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre særlige sakkyndige
personer.  Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har forøvrig 
ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

1.3.6 Rådmannen skal tilse at det er tilstede sekretær som fører møteboka.

1.4 Møteleder

Ordfører eller varaordfører leder møtet.  Ved begges forfall velges en særskilt 
møteleder ved flertallsvalg.

1.5 Åpne eller lukkede møter - taushetsplikt

1.5.1 Kommunestyrets møter holdes som hovedregel for åpne dører.

1.5.2 Møteleder skal på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne 
møter tas opp på lydbånd, video e.l., eller kringkastes over radio, TV 
eller internett, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen 
av møtet.

1.5.3 Kommunestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor det 
foreligger lovpålagt taushetsplikt eller hvor dette har hjemmel i særlov.  
Debatt om dette foregår for lukkede dører.

1.5.4 Hvis dørene lukkes innebærer det at bare de som har en oppgave i 
forbindelse med den aktuelle sak har adgang.

1.5.5 Hvis dørene lukkes, plikter de tilstedeværende, så langt ikke annet blir 
vedtatt, å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som 
fattes.  Denne taushetsplikt varer inntil annet måtte bli bestemt, eller 
inntil de hensyn til kommunen eller andre som har bevirket vedtaket om 
forhandling for stengte dører, er falt bort.
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1.6 Møtets åpning

1.6.1 Til den tid møtet er berammet, roper møtelederen opp representantene 
og vararepresentantene som skal møte for de fraværende represen-
tanter.  Er minst halvparten av representantene tilstede, erklærer 
møtelederen møtet satt, og publikum får adgang til tilhørerplassene, 
dersom forhandlingene etter reglene i kommunelovens § 31 tillater det.

1.6.2 Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens 
medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å få 
godkjenning fra møtelederen.

1.6.3 Representanter og vararepresentanter som møter etter oppropet, 
melder seg til møtelederen før de tar sete.

1.7 Taletid

Dersom ikke annet blir bestemt ved møtets begynnelse, har hvert parti en 
maksimal taletid på 15 min pluss inntil 2 min pr representant samlet for saker 
som er ført opp på saklisten.

1.8 Rekkefølgen for behandling av saker. Sak som er tatt 
opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkalling

1.8.1 Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles 
først dette. Manglende overholdelse av møteplikten vil kunne betraktes 
som en tjenesteforsømmelse etter straffeloven § 324.

1.8.2 Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden 
de er nevnt der. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.

1.8.3 Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbe-
handlingen av en sak på den utsendte sakslisten.

1.8.4 Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er 
avgjort ved avstemning, eller kommunestyret vedtar å utsette 
forhandlingene om den.

1.8.5 Kommunestyret kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på 
sakslista, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer 
motsetter seg dette.

1.9 Inhabilitet

Den som etter forvaltningslovens kap II og kommunelovens § 40 pkt.3 er inhabil 
i en sak, eller de som etter kommuneloven § 40 pkt.4 blir fritatt, tar ikke del i 
behandlingen av vedkommende sak.

1.10 Redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge

1.10.1 Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått på innkallingen
og innstillingen.
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1.10.2 Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den 
rekkefølge de ber om det.  Ber flere om ordet samtidig, avgjør 
møtelederen rekkefølgen mellom dem.

1.11 Ordskiftet

1.11.1 Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren 
skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet 
gjelder. Møtelederen skal se til at det blir gjort.

1.11.2 Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene 
eller andre. Heller ikke er det lov til å lage ståk eller uro som uttrykk for 
misnøye eller bifall.

1.11.3 Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen 
advare vedkommende, om nødvendig to ganger.  Retter vedkommende 
seg enda ikke etter reglementet, kan møteleder ta fra han/henne ordet 
eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal 
stenges ute fra resten av møtet.

1.11.4 Avgrensing og avslutning av ordskiftet. Før ordskiftet i en sak er begynt 
og under debatten, kan kommunestyret med 2/3 flertall vedta at 
taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.  
Fra dette kan det med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmann, 
ordfører og for gruppeleder for hvert politisk parti/gruppe.

1.11.5 Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 
flertall vedta å slutte debatten om saken.

1.12 Møteleders stilling under debatten

1.12.1 Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer 
for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å 
rette misforståelser fra talerens side.

1.12.2 Vil møtelederen ta del i ordskifte med mer enn ganske korte innlegg, 
skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til en annen jfr.pkt.1.4

1.13 Forslag

1.13.1 Forslag i møtet kan ikke settes fram av andre enn av kommunestyrets 
medlemmer.

1.13.2 Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen og være undertegnet av 
forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. Går forslaget ut på 
hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles 
skal utsettes eller sendes annet kommunalt organ, eller på at et forslag 
ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.
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1.14 Saken tas opp til avstemning

1.14.1 Etter at strek er satt, kan ingen nye talere tegne seg til saken, og det 
kan ikke fremmes nye forslag i saken. Når ordskiftet er ferdig, sier 
møtelederen fra at saken skal tas opp til avstemning.

1.14.2 Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp 
til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før 
avstemningen er ferdig, og plikter å stemme. Ved valg kan blank 
stemmeseddel brukes, jfr kommunelovens § 40 pkt. 2.

1.14.3 Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter 
møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir 
det ordskifte om dette skal møteleder nøye se til at talerne holder seg 
bare til avstemningsspørsmålet.

1.15 Prøveavstemning

1.15.1 Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøve-
avstemninger, som ikke er bindende.

1.15.2 Er den innstilling eller det forslag som skal stemmes over delt i flere 
punkter, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt 
punkt, og deretter til slutt i tilfelle også her etter en prøveavstemning 
over hele innstillingen eller hele forslaget.

1.16 Stemmemåten

1.16.1 Avstemningen iverksettes på en av disse måter;

1.16.1.1 Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et 
forslag som møtelederen setter fram med spørsmål om 
noen har noe å uttale mot det.

1.16.1.2 Ved at møtelederen oppfordrer de representanter som er 
mot et forslag, til å reise seg eller å rekke opp hånden. Når 
møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, 
holdes kontraprøve ved at deretter de som stemmer for 
forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden.

1.16.1.3 Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtele-
deren oppnevner til det, teller opp stemmene.  
Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ved ansettelse 
av tjenestemenn. De skal brukes ved slike avstemninger når 
noe medlem krever det.

1.16.2 Står ved avstemningen stemmene like, gjør møtelederens stemme 
utslaget, dog gjelder ved valg og ved ansettelser de bestemmelser som 
Kommunelovens § 38 gir.

1.16.3 Dersom forslag til vedtak i en sak inneholder flere punkter, kan en 
representant kreve punktvis avstemming.
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1.16.4 Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret 
stemmes det ved den endelige avstemningen over forslag til økonomi-
plan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag, og 
ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det 
deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved 
denne.

1.17 Forespørsler – interpellasjoner og spørsmål

1.17.1 Ethvert medlem kan rette forespørsler til ordføreren, også om saker 
som ikke står på sakslisten. Ordføreren har ansvar for å besvare 
forespørselen. 

1.17.2 Forespørsler som ikke er meldt på forhånd må ikke besvares i møtet, 
men vil bli redegjort for i neste møte. Forespørsler kan framsettes som 
interpellasjoner eller spørsmål.

1.17.3 Forespørselen bør være kort og må ligge innenfor kommunestyrets 
virkeområde.  

1.17.3.1 Interpellasjoner må innleveres skriftlig til ordføreren senest 
kl.10.00 to dager før møtet. Ved behandling av 
interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren, og den som 
eventuelt svarer på vegne av ordfører få ordet 2 ganger.  
Andre av kommunestyrets medlemmer kan få ordet en 
gang.  Taletiden for interpellantens første innlegg og 
svarerens første innlegg er begrenset til 5 minutter.  For det 
andre innlegget, og for de øvrige representanter er taletiden 
2 minutter.  Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 
30 minutter med mindre kommunestyret vedtar å forlenge 
den med ytterligere 10 minutter.  Forslag som settes fram i 
forbindelse med interpellasjonen kan ikke avgjøres i møtet 
hvis ordføreren eller ¼ av de møtende motsetter seg det.

1.17.3.2 Grunngitte spørsmål må leveres skriftlig til ordføreren senest 
kl.10.00 en dag før møtet.  Spørreren og den som svarer 
kan ikke ha ordet mer enn 2 minutter.  De kan i tillegg ha 
ordet en gang hver til korte merknader, herunder å stille 
tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre skal ha ordet.

1.18 Innbyggernes spørretime  

1.18.1 Innkalling til kommunestyrets møte omfatter også innbyggernes 
spørretime. Spørretimen annonseres samtidig med sakslisten til 
kommunestyret. Spørsmål i spørretimen behandles før kommunestyret 
starter på sin ordinære saksbehandling.

1.18.2 Spørsmål kan sendes inn skriftlig før møtet eller tas opp muntlig. 
Spørsmål sendt inn på forhånd besvares i møtet. Muntlige spørsmål 
besvares dersom det er mulig.

1.18.3 Spørretimen ledes av ordfører, og spørsmålene besvares av ordfører 
eller den ordføreren utpeker.
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1.18.4 Spørsmålene bør være korte og ligge innenfor kommunestyrets 
virkeområde.

1.19 Orden i salen og bygningen
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i kommunestyre-
salen og i bygningen ellers. Møtelederen skal også se til at talerne ikke 
avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved 
meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller 
forøvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelede-
ren rydde tilhørerplassene, eller vise vedkommende tilhører ut.

Tegninger, tabeller eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i 
salen under møtene, med mindre møtelederen eller kommunestyret 
samtykker.

1.20 Bokføring av forhandlingene. Møtets slutt

1.20.1 Kommunestyret fører møtebok for sine forhandlinger.

1.20.2 I møteboka føres inn for hvert møte; møtested og -tid, innkallingen (dato 
og måte) og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer.  
Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik 
at en av møteboka sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem 
som har tatt del i behandlingen av hver sak.

1.20.3 For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og 
at vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte.  Sakene bokføres i 
rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder.  
Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de 
forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for 
stemmegivning.

1.20.4 Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer 
som velges i møtet.

1.21 Protokolltilførsel

1.21.1 Et mindretall kan kreve en kort begrunnelse for sitt standpunkt inntatt i 
møteboka, under forutsetning av at den ikke har en sjikanerende form 
eller er unødig omfattende.

1.21.2 Krav om protokolltilførselen skal fremsettes i møtet slik at den er en del 
av forhandlingene som andre medlemmer kan forholde seg til.

1.22 Anmodning om ny behandling av avgjort sak

1.22.1 Formannskapet og faste utvalg, når det gjelder saker som disse 
forbereder direkte for kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta 
opp til ny behandling sak som er lovlig avgjort av samme 
kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått tre 
måneder fra den dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken.  
Dette gjelder ikke anmodning fra departement eller fylkesmann.
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1.23 Lovlighetskontroll

1.23.1 Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe 
avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administ-
rasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.

1.23.2 Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den 
aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes 
saken til departementet.

1.23.3 Krav om lovlighetskontroll må være framsatt senest 3 uker etter at 
vedtak er fattet.
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2 Formannskapet 

2.1 Valg, sammensetting
Formannskapet velges for fire år. Formannskapet skal bestå av 7 
representanter som velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlem-
mer ved forholdsvalg. 

Kommunenes direkte valgte ordfører tar automatisk sete i formannskapet på sitt 
partis/sin gruppes kvote.

2.2 Hvilke saker skal formannskapet behandle

2.2.1 Formannskapet skal behandle forslag til årsbudsjett, økonomiplan og 
skattevedtak, samt innstille om årsregnskapet.

2.2.2 Formannskapet tillegges også myndighet til å treffe vedtak i hastesaker 
i henhold til § 13 i kommuneloven.

2.2.3 Formannskapet er i henhold til Valglovens § 4-1 valgstyre og skal utføre 
de oppgaver som loven tillegger valgstyret.

2.2.4 Formannskapet er fondsstyre for kommunens næringsmidler og tildeler 
midler fra nærings- og utviklingsfond. Det føres særskilt møtebok for 
slike saker.

2.2.5 Formannskapet er rådgivende organ i eierskapsspørsmål i selskaper 
der kommunen har eierinteresser. Styrerepresentanter og utsendinger 
til generalforsamlinger har møte- og talerett i slike saker. Valg av 
styrerepresentanter i disse selskapene drøftes på forhånd i 
formannskapet.

2.2.6 Formannskapet behandler søknader om fritak for eiendomsskatt.

2.2.7 Formannskapet tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle 
saker innenfor de rammer kommunestyret har satt hvor ikke annet 
følger av lov.

2.3 Møter – innkalling og gjennomføring

2.3.1 Reglene i kapittel 1 gjelder så langt de passer, dog med unntak av kap 
1.17, 1.18 og 1.22
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3 Administrasjonsutvalget 

         3.1    Sammensetting

3.1.1 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer  og  2 
medlemmer og varamedlemmer  valgt av og blant de ansatte. 

3.1.2 Ordfører er leder for utvalget

3.2 Arbeidsområder

3.2.1 Administrasjonsutvalgets hovedområde er personal - og organisasjons-
saker og utvalget har for øvrig de oppgaver som har tilknytning til 
kommunens arbeidsgiverfunksjon.

3.2.2 Administrasjonsutvalget har ansvar for å ta initiativ innen sitt 
arbeidsområde med hovedansvar for organisasjonsutvikling, 
effektiviseringstiltak og likestilling mellom kjønnene.

3.3 Saker hvor administrasjonsutvalget har 
avgjørelsesmyndighet

3.3.1 Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og 
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, eller vedtatt 
av kommunestyret, herunder:

3.3.1.1 Vedta retningslinjer for ansettelse og 
rekrutteringsprosedyrer.

3.3.1.2 Behandle anker på rådmannens vedtak om omgjøring, 
opprettelse og nedleggelse av stilling.

3.3.1.3 Avgjøre tvilsspørsmål om tolkning og praktisering av avtaler, 
reglementer og andre bestemmelser som angår 
arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.

3.4 Saker hvor administrasjonsutvalget har uttalerett

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker

3.4.1 Ved tilsetting av rådmann.

3.4.2 Nye organisasjons- og bemanningsplaner.

3.4.3 Forslag til endringer i personalpolitiske retningslinjer.

3.4.4 Andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget.
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3.5 Mindretallsanke

3.5.1 I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på ett 
medlem, ordfører eller rådmann forlange saken lagt fram for kommune-
styret. 

3.5.2 Slik anke må settes fram i møtet og protokolleres for å ha oppsettende 
virkning.

3.6 Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og 
habilitet

3.6.1 De ansattes representanter er medlemmer av administrasjonsutvalget 
med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte. 

3.6.2 Administrasjonsutvalget kan ihht. Kommuneloven § 40 frita et medlem 
fra behandling av en sak dersom vedkommende selv ber om det og sier 
fra at vedkommende av personlige grunner ikke finner det riktig å delta.

3.7 Møter – innkalling og gjennomføring

3.7.1 Reglene i kapittel 1 gjelder så langt de passer, dog med unntak av kap 
1.17, 1.18 og 1.22. Innkallingen skal ikke kunngjøres i media.
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4 Arbeidsmiljøutvalget

4.1 Valg, sammensetning

4.1.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal bestå av 10 medlemmer med lik 
representasjon fra arbeidsgiver og arbeidstaker.  Det skal velges 
personlige varamedlemmer for alle faste medlemmer av utvalget.

4.1.2 Arbeidsgiverrepresentantene skal være:

Medlemmmer Varamedlemmer

Ordfører Varaordfører

En fra opposisjonen En fra opposisjonen

Rådmannen Etatsjef

Etatsjef Etatsjef

Virksomhetsleder Virksomhetsleder

                      

4.1.3 Arbeidstakerrepresentantene skal være:

Hovedvernombudet
De øvrige representantene og vararepresentantene velges som
bestemt i § 5.5 i forskrifter av arbeidsmiljøloven.

4.1.4 Representant for bedriftshelsetjenesten og HMS-leder har møte-, 
tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i utvalget.

4.2 Arbeidsområde

4.2.1 Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og 
samarbeidsutvalg.

4.2.2 Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende, rådgivende og informativt organ 
som skal ha som hovedoppgave å arbeide mot de mål som gjelder for 
helse, miljø- og sikkerhet i Skjervøy kommune.

4.2.3 Arbeidsmiljøutvalget skal medvirke til at internkontrollsystemet utvikles 
og fungerer i samsvar med lov og forskrift. 
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4.3 Arbeidsoppgaver

4.3.1 Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet

Arbeidsmiljøutvalgets lovbestemte oppgaver er fastlagt i § 24 i «Lov om 
arbeidervern og arbeidsmiljø», og tilhørende forskrifter.  I tillegg til 
lovbestemte arbeidsoppgaver har AMU avgjørelsesmyndighet  innenfor 
rammen av vedtatt budsjett i følgende saker:

4.3.1.1 Intern informasjon.

4.3.1.2 Velferdstiltak / fordeling av velferdsmidler.

4.3.1.3 Rehabilitering av alkohol - og narkotikamisbrukere.

4.3.1.4 Behandle planer/ retningslinjer for kommunens utdan-
ningstilbud. 

4.3.1.5 Utarbeide retningslinjer for introduksjon av nytilsatte.

4.3.2 Saker hvor utvalget har uttalerett:

4.3.2.1 Endring i bemanning og / eller organisering av virksomhe-
ten, både kortsiktige og langsiktige planer.

4.3.2.2 Årsbudsjett og økonomiplaner samt andre langtidsplaner 
som har betydning for arbeidsmiljøet.

4.3.2.3 Omdisponering av lokaler.

4.3.2.4 Ved innføring eller vesentlig endring av datasystemer.

4.3.2.5 Avsetning av midler til opplæring i årsbudsjett og 
økonomiplan.

4.4 Funksjonstid

4.4.1 Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget velges for 4 år av gangen. Dersom 
et medlem av utvalget overføres til en annen sektor eller slutter i 
kommunen, opphører vervet.  Varamedlemmet trer da inn som medlem 
av utvalget for den resterende del av valgperioden.

4.4.2 Valgperioden er sammenfallende med den kommunale valgperiode. 

4.5 Ledelse av utvalget

Leder velges vekselvis blant arbeidsgivernes og arbeidstakernes  medlemmer 
for 2 år.  Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

4.6 Møtene

4.6.1 Utvalget fastsetter selv når det skal holde møter. 
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4.6.2 Møtene holdes som regel i ordinær arbeidstid.  Det bør avholdes møter 
så ofte at sakene kan behandles fortløpende og uten unødig opphold.  
Dog minst en gang i kvartalet. 

4.6.3 Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene av 
utvalget en uke før møtet skal holdes.

4.7 Sekretariat
Rådmannen utpeker nødvendig sekretærhjelp 

4.8 Arbeidsutvalg

4.8.1 AMU skal ha et arbeidsutvalg. 

4.8.2 Den part som ikke har leder, velger for samme tidsrom en representant 
som sammen med leder og  HMS-leder/sekretær utgjør arbeidsutvalget. 

4.8.3 AMU fastsetter hvilke oppgaver og myndighet arbeidsutvalget skal ha.

4.8.4 Arbeidsutvalget gjennomgår saker til AMU og kan behandle mindre 
saker.

4.8.5 Ved saker av større karakter, og som det haster å få avgjørelse / 
uttalelse på kan arbeidsutvalget innkalle til ekstraordinært AMU.

4.9 Underutvalg for AMU
Underutvalg for AMU er:

 AU - arbeidsutvalg

 AKAN - utvalget



Side 15     Reglementer Skjervøy kommune 

5 Brukerutvalg 

5.1 Sammensetning

5.1.1 Brukerutvalg består av 5 medlemmer valgt av og blant kommunestyrets 
representanter.

5.2 Oppgaver og myndighet 

5.2.1 Klientsaker

5.2.1.1 Brukerutvalget skal behandle saker etter Lov av 17 juli 1992 
nr.100 om barneverntjenester som har prinsipiell betydning, 
og som av den grunn ikke er delegert rådmannen. 
o Brukerutvalget skal behandle klagesaker før 

oversending til fylkesmannen.

5.2.1.2 Brukerutvalget skal behandle saker etter Lov av 13.des. 
1991 nr.81 om sosiale tjenester som har prinsipiell 
betydning, og som av den grunn ikke er delegert 
rådmannen. 
Brukerutvalget behandler klager på vedtak fattet av 
administrasjonen, etter Lov av 13.des.1991 nr.81 om sosiale 
tjenester.

5.2.1.3 Brukerutvalget behandler saker om hjemmesykepleie, og 
tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for 
heldøgns omsorg og pleie etter lov av 19. nov. 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene, som har prinsipiell 
betydning, og som av den grunn ikke er delegert 
rådmannen.

5.2.1.4 Brukerutvalget behandler klager på vedtak fattet av 
administrasjonen etter § 2-1 i Lov av 19 nov. 1982 nr.66 om 
helsetjenesten i kommunene.

5.2.2 Elevsaker

5.2.2.1 Brukerutvalget fatter vedtak i saker etter opplæringsloven 
som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er 
delegert rådmannen.

5.2.2.2 Brukerutvalget behandler klager på vedtak fattet av 
administrasjonen etter opplæringsloven.

5.2.3 Barnehage og SFO

5.2.3.1 Brukerutvalget behandler klager på opptak i barnehage og 
SFO.
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5.2.4 Kontroll med salg av øl og annen alkoholholdig drikk under 4.76 
volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk i kommunen. 

Brukerutvalget har ansvar for at det utføres kommunal kontroll av salgs-
og skjenkesteder i tråd med alkohollovens bestemmelser.

Dessuten skal utvalget gi råd og veiledning til bevillingshaverne, og gi 
uttalelse ved inndragning av bevilling.

5.3 Møtene

5.3.1 Brukerutvalget holder møte når lederen finner det påkrevd, eller minst 2 
medlemmer krever det.

5.3.2 Brukerutvalget innkalles skriftlig i god tid, normalt med minst 7 dagers 
varsel.  

5.3.3 Brukerutvalget er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene, 
herunder leder eller nestleder er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende.

5.3.4 Det føres felles protokoll for alle saker i utvalget. 

5.4 Sekretariat
Rådmannen utpeker nødvendig sekretærhjelp.
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6 Reglement for ordføreren

6.1 Ordførerens oppgaver

6.1.1 Ordføreren leder møtene i kommunestyret og i formannskapet i 
samsvar med reglene i kommuneloven og Skjervøy kommunes 
reglementer.

6.1.2 Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på 
kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndighet ikke er tillagt andre.

6.1.3 Ordføreren ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen.

6.1.4 Ordfører er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organer, og bistår 
disse med veiledning og informasjon.

6.1.5 Ordfører har ansvar for å ta initiativ til å iverksette nødvendig opplæring 
av folkevalgte i regler om møteledelse, saksbehandling, inhabilitet m.v.

6.1.6 Ordfører sørger for at det settes opp møteplan for folkevalgte organer.

6.1.7 Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og 
formannskapet i samsvar med reglene i kommuneloven og kommunens 
reglementer. Ordfører sørger også for at vararepresentanter blir innkalt i 
nødvendig utstrekning.

6.1.8 Ordføreren setter av passende kontortid beregnet på besøk og 
henvendelser fra publikum. Ordføreren eller den han/hun utpeker, gir 
informasjon til media om viktige saker og vedtak.

6.1.9 Ordføreren påser at Kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og 
offentlighetslovens regler følges opp i forbindelse med saker i 
kommunestyre og  formannskap for å sikre publikums rett til 
informasjon om og innsyn i den kommunale forvaltningen.  Denne 
bestemmelsen innebærer ingen begrensning i rådmannens ansvar.

6.1.10 Ordfører er bindeledd mellom administrativt nivå (rådmannen) og 
politisk nivå i kommunen, og skal arbeide for et godt samarbeid mellom 
de folkevalgte og administrasjonen.

6.1.11 Ordføreren og rådmannen skal gjensidig holde hverandre underrettet 
om saker og forhold som angår kommunen. Ordføreren kan i samråd 
med rådmannen kreve opplysninger og bistand fra alle deler av 
administrasjonen. Innkalling av andre kommunalt ansatte skal skje i 
samråd med rådmann.

6.1.12 Ordføreren er leder av beredskapsrådet.

6.1.13 Ordføreren har også oppgaver og myndighet i tråd med lokal forskrift 
om endret myndighet for ordfører i valgperioden 2007 - 2011.
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7 Kontrollutvalget
Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og 
Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i 
kommuneloven. Dette reglementet inneholder Skjervøy kommunes særskilte 
bestemmelser for kontrollutvalget. 

7.1 Valg og sammensetning
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med 
medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også 
leder og nestleder. 

Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller 
grupper representert i kommunestyret. (Alternativt: Leder skal velges fra 
opposisjonen/kontrollutvalgets flertall skal velges fra opposisjonen.)

Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert 
valg bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer. 

Det er ikke personlige varamedlemmer. Første varamedlem bør velges blant 
kommunestyrets medlemmer.

De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i 
kommunestyret, skal også få delta i kommunens folkevalgtopplæring. 

7.2 Kontrollutvalgets arbeidsområde og 
virkemåte
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor 
lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.  

Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 

Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. I sin funksjon skal 
kontrollutvalget opptre som kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de 
sakene som utvalget tar opp.

Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og 
 skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, 

forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser 
og vedtak som gjelder, 

 skal i sitt arbeid ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale virksomheten,
 skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke 

handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner 
som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet,

 må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker 
i kontrollutvalget til personlig vinning,

 oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for 
øvrig er tilsluttet slikt register.

Uttalelser til pressen knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder 
eller den vedkommende bemyndiger.
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7.3 Saksbehandling
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder 
også for kontrollutvalgets møter. 

Når kontrollutvalget ikke har bestemt noe annet, holdes møtene for lukkede dører. 

 Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
 Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov. 
 Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene.
 Kontrollutvalgets varamedlemmer får tilsendt kopi av innkallingens framside med 

saksliste.
 Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet.
 Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker. 
 Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel.

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er behandlet av 
kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre bestemmelser om innstilling (jf. 
bl.a. kontrollutvalgsforskriften §§ 7 og 18).

7.4 Kontrollutvalgets oppgaver
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes 
kommunen innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at 
forslaget følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet.

Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet 
foregående år. I årsrapporten skal det også gis opplysninger om gjennomført 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om 
kontrollutvalg §§ 11 og 15.

Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, plikter å være til stede i 
kommunestyret i de sakene hvor kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret.

7.5 Taushetsplikt  
Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. (Taushetsplikt). 
Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring.

7.6 Henvendelse til revisjonens personale  
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til 
oppdragsansvarlige revisorer, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.
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8 Klagenemnd

8.1 Sammensetting

8.1.1 Klagenemnda består av formannskapets medlemmer. Gjelder klagen 
vedtak fattet av formannskapet er kommunestyret klagenemnd.

8.2 Arbeidsområde

8.2.1 Klagenemnda behandler i henhold til forvaltningslovens kapittel VI, 
klager på enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i 
medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner.

8.2.2 Klagenemnda omfattes av de generelle regler om saksbehandling og 
beslutningsprosess som ellers gjelder etter kommuneloven.

8.3 Møtene

8.3.1 Møtene skal som hovedregel være åpne, med mindre unntaksreglene i 
kommunelovens § 31 nr.3 eller 4 kommer til anvendelse. 

8.4 Saksforberedelser
Saksforberedelsen til klagenemnda må sees i sammenheng med det som er 
bestemt i forvaltningslovens § 33 om underinstansens behandling av klagen;

8.4.1 Når erklæring om klage er framsatt for det forvaltningsorgan som har 
fattet vedtaket, (underinstansen) skal de undersøke grunnen til klagen. 
Dersom de ikke finner å kunne omgjøre vedtaket, skal sakens 
dokumenter oversendes klagenemnda så snart den er tilrettelagt.

8.4.2 Klagenemnda skal normalt treffe sine vedtak på grunnlag av partenes 
anførsler, underinstansens saksframstilling og eventuelle uttalelser om 
klagen.

8.4.3 Klagenemnda har imidlertid en selvstendig plikt til å påse at saken er så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes, Jfr. Forvaltningslovens § 33 
siste ledd, og må eventuelt selv sørge for ytterligere utredning hvis det 
er nødvendig.  Dette gjelder særlig de forhold som klageren har tatt 
opp.

8.4.4 Klagenemnda har kompetanse til å prøve alle sider av vedtaket som er 
påklaget, dvs. både rettslige spørsmål, saksbehandlingen, og det 
skjønnet som er utøvet. jfr. Fvl. § 34

8.4.5 Klagenemnda kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersø-
kelser mm. 



Side 21     Reglementer Skjervøy kommune 

8.5 Klagenemndas vedtak

8.5.1 Hvis klagenemnda ikke gjør endringer i vedtaket, stadfestes 
underinstansens vedtak.

8.5.2 Dersom det gjøres endringer i underinstansens vedtak, har klagenemn-
da valget mellom selv og treffe nytt vedtak, eller å oppheve 
underinstansens vedtak og sende saken tilbake til hel eller delvis ny 
behandling.

8.5.3 Vedtaket kan endres til skade for klageren hvis» klagerens interesser 
finnes å måtte vike for hensynet til andre privatpersoner eller offentlige 
interesser.» jfr. Fvl. § 34 andre ledd.

8.5.4 Endres vedtaket til skade for klageren må melding om dette sendes 
klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen.

8.5.5 Klagenemndas vedtak i klagesaken kan som hovedregel ikke påklages.  
Dette er likevel ikke til hinder for at vedtaket gjøres til gjenstand for 
lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59.

8.5.6 Hvis klagenemnda velger å oppheve underinstansens vedtak og sende 
saken tilbake for ny behandling, vil imidlertid underinstansens  nye 
vedtak kunne påklages på vanlig måte.

8.6 Sekretariat
Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til disposisjon, og skal spesielt ta 
hensyn til forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser om habilitet.
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9 Eldrerådet

9.1 Valg og sammensetning

9.1.1 Skjervøy kommunes eldreråd skal ha 5 medlemmer.

9.1.2 Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer for den 
kommunale valgperiode.

9.1.3 Pensjonistforeningene i kommunen kan komme med forslag til 
medlemmer og varamedlemmer.

9.1.4 Eldrerådet velger selv leder og nestleder.

9.2 Oppgaver

9.2.1 Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Skjervøy 
kommune.

9.2.2 Eldrerådet skal ha til behandling de saker som er tillagt rådet etter lov 
om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, og har spesiell uttalerett i 
alle saker som gjelder eldre i kommunen.

9.2.3 Rådet kan fritt ta opp saker som de ønsker å uttale seg i.

9.2.4 Representant for eldrerådet har møte- og talerett i  planutvalget, 
formannskapet og kommunestyret.

9.3 Møtene

9.3.1 Eldrerådet fastsetter møtedagene

9.3.2 Møtene kan også holdes når lederen bestemmer det, eller når minst tre 
av rådets medlemmer eller ordfører / rådmann ber om det.

9.3.3 Rådet er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede.

9.3.4 I samråd med lederen sender sekretæren ut innkalling og saksdoku-
menter til medlemmene og varamedlemmene med en frist på 8 dager.  
Dette sendes også ordfører og rådmann.

9.3.5 Det skal føres protokoll fra møtet.

9.3.6 Utskrift med eventuelle forslag sendes medlemmer, varamedlemmer, 
rådmann, ordfører, pensjonistenes samarbeidsutvalg.  Utskrifta skal 
følge saksdokumentene til de kommunale organ som skal ta den 
endelige avgjørelse.
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9.4 Saker

9.4.1 Alle saksdokumenter skal legges fram for eldrerådet før kommunestyret 
tar avgjørelse i sakene.  Det samme gjelder når andre kommunale 
nemnder tar avgjørelser etter delegasjonsmyndighet.

9.4.2 Administrasjonen har ansvaret for at saker oversendes eldrerådet.

9.4.3 Sakene skal oversendes eldrerådet i så god tid at sekretariatet får 
forberede sakene for eldrerådet.

9.4.4 Eldrerådet kan kalle inn representanter for administrasjonen til å 
redegjøre for enkelte saker.

9.5 Sekretariat

9.5.1 Sekretariatet for eldrerådet legges til rådmannen som utpeker egen 
person til dette.

9.5.2 Sekretæren plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha 
interesse for eldre, og forberede saker for eldrerådet.

9.5.3 Det skal utarbeides årsmelding fra rådets arbeid.  Årsmeldingen 
forelegges kommunestyret

9.6 Taushetsplikt
Eldrerådets medlemmer er underlagt kommuneloven og forvaltningslovens 
bestemmelser om taushetsplikt.

9.7 Godtgjørelse
Eldrerådets medlemmer har møtegodtgjørelse for arbeidet i rådet i tråd med 
gjeldende reglement.



Side 24     Reglementer Skjervøy kommune 

10 Ungdomsrådet 

10.1 Valg og sammensetning

10.1.1 Skjervøy Ungdomsråd (SUR) skal bestå av syv medlemmer og ett 
varamedlem. To skal velges fra Arnøya, to fra Skjervøy ungdomsskole 
og tre fra Skjervøy videregående skole.

10.1.2 Medlemmene velges for to år av gangen. Begge kjønn skal være 
representert i rådet. Rådet konstituerer seg selv når det er valgt.
Suppleringsvalg avholdes ved behov.

10.2 Ansvarsområder/oppgaver

10.2.1 SUR er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Skjervøy 
kommune. 

10.2.2 SUR har møte- og talerett i kommunestyret, formannskapet og de faste 
utvalgene .

10.2.3 SUR har rett til å få seg forelagt alle saker av spesiell betydning for 
ungdom. Dette gjelder blant annet saker som angår den enkelte skole, 
generell oppvekst-/skole- og utdanningspolitikk, aktuelle spørsmål for 
enkelte ungdomsgrupper samt rådmannens forslag til årsbudsjett og 
økonomiplan. Utvalget kan på eget initiativ ta opp saker som angår 
ungdom i kommunen.

10.2.4 Ungdomsrådet utarbeider en årlig rapport om sin virksomhet, og denne 
forelegges kommunestyret sammen med årsrapportene fra de andre 
brukerrådene.

10.3 Møtene

10.3.1 Skjervøy Ungdomsråd skal ha møter minst en gang i kvartalet og det 
skal ved behov avholdes møter i forkant av kommunestyremøtene der 
leder og/eller flere av medlemmene anser det som nødvendig. 

10.3.2 Leder og ungdomsleder kaller i fellesskap inn til møter. Det er 
obligatorisk møteplikt for alle faste medlemmer av rådet. Vara innkalles 
ved behov. Møtene ledes av leder, og dersom leder har fravær ledes 
møtet av nestleder. Innkalling til møtene skal også sendes til ordfører 
og rådmann og disse har talerett hvis de møter på møtene.

10.3.3 Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

10.4 Sekretariat

10.4.1 Sekretariat for SUR legges til rådmannen som utpeker ungdomsleder til 
dette. 
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10.4.2 Alle saksdokumenter skal legges frem for SUR før kommunestyret tar 
avgjørelser i sakene. Det samme gjelder når andre kommunale 
nemnder tar avgjørelser etter delegert myndighet. Koordinator deltar på 
utvalgets møter med tale- og forslagsrett. Rådmannen eller den han 
bemyndiger, påser at de saker som legges frem for ungdomsrådet er 
forsvarlig utredet.

10.4.3 Uttalelse fra ungdomsrådet i en enkeltsak skal følge saksdokumentene 
som trykt vedlegg videre i den politiske behandlingen.

10.4.4 Skriftlige henvendelser fra SUR til administrasjonen rettes via 
sekretæren.

10.5 Rett til innsyn i saksdokumenter

10.5.1 Ungdomsrådet har rett til innsyn i kommunale saksdokumenter. Dette 
gjelder ikke saker unntatt offentlighet etter lov. Retten til innsyn inntrer 
når saken er framlagt/utsendt til politisk behandling.

10.5.2 Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike 
henvendelser til administrasjonen skal skje via sekretæren.

10.6 Godtgjørelse
Ungdomsrådets medlemmer har møtegodtgjørelse for arbeidet i rådet i tråd 
med gjeldende reglement.
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11 Råd for funksjonshemmede

11.1 Valg, Sammensetning

11.1.1 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Skjervøy skal ha 5 
medlemmer.

11.1.2 Kommunestyret velger selv medlemmer med personlige 
varamedlemmer for den kommunale valgperiode.

11.1.3 Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner i kommunen kan komme 
med forslag til medlemmer og varamedlemmer. 

11.1.4 Rådet for funksjonshemmede velger selv leder og nestleder for et år av 
gangen.

11.2 Oppgaver

11.2.1 Rådet for funksjonshemmede er et partipolitisk uavhengig samarbeids-
og rådgivningsorgan for Skjervøy kommune.

11.2.2 Rådet for funksjonshemmede skal ha til behandling saker som angår 
funksjonshemmedes behov og interesser, og har spesiell uttalerett i alle 
saker som gjelder funksjonshemmede i kommunen.

11.2.3 Rådet kan fritt ta opp saker som de ønsker å uttale seg i.

11.2.4 Representant for rådet for funksjonshemmede har møte- og talerett i
utvalg for plansaker, formannskapet og kommunestyret.

11.3 Møtene

11.3.1 Rådet for funksjonshemmede fastsetter møtedagene.

11.3.2 Møter kan også holdes når lederen bestemmer det, eller når minst 3 av 
rådets medlemmer eller ordfører / rådmann ber om det.

11.3.3 Rådet er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede.

11.3.4 I samråd med lederen sender sekretæren ut innkalling normalt med 7 
dagers varsel. Saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene, 
varamedlemmene og andre med møterett.

11.3.5 Det skal føres protokoll fra møtet.

11.3.6 Utskrift sendes medlemmene, varamedlemmer, rådmann og ordfører.

11.3.7 Utskiften skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som 
skal ta den endelige avgjørelse.
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11.4 Saker

11.4.1 Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet for funksjonshemmede 
før kommunestyret tar avgjørelse i sakene. Det samme gjelder når 
kommunale nemnder tar avgjørelser etter delegasjonsmyndighet.

11.4.2 Sakene skal oversendes rådet for funksjonshemmede i så god tid at 
sekretariatet får forberede sakene for rådet for funksjonshemmede.

11.4.3 Rådet for funksjonshemmede kan kalle inn representanter for 
administrasjonen til å redegjøre for enkelte saker.

11.5 Sekretariat

11.5.1 Sekretariatet for rådet for funksjonshemmede legges til  rådmannen
som utpeker egen person til dette.

11.5.2 Sekretæren plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha 
interesse for funksjonshemmede, og forberede saker for rådet for 
funksjonshemmede.

11.5.3 Rådet for funksjonshemmede skal utarbeide årsmelding for rådets 
arbeid. Årsmeldingen forelegges kommunestyret. 

11.6 Taushetsplikt
Rådet for funksjonshemmedes medlemmer er underlagt forvaltningslovens 
bestemmelser om taushetsplikt.

11.7 Godtgjørelse
Rådet for funksjonshemmedes medlemmer har møtegodtgjørelse for arbeidet i 
rådet i tråd med gjeldende reglement.
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12 Takstnemnd og overtakstnemnd for 
eiendomsskatt

12.1 Takstnemnd for eiendomsskatt

12.1.1 Kommunestyret velger for hver valgperiode en takstnemnd på 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Kommunestyret velger leder 
blant medlemmene. Medlemmene bør ha en viss bygningsfaglig 
kompetanse.

12.1.2 Takstnemnda utfører takseringsoppgaver etter eiendomsskatteloven 
og kommunens reglement for eiendomsskatt.

12.1.3 Takstnemnda avholder møter når leder eller sekretær finner det 
påkrevet.

12.2 Overtakstnemnd for eiendomsskatt

12.2.1 Kommunestyret velger for hver valgperiode en overtakstnemnd på 6 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Kommunestyret velger leder 
blant medlemmene. 

12.2.2 Overtakstnemnda utfører overtakst på de eiendommer hvor taksten 
er påklaget av eier eller formannskapet. Overtakst skjer i tråd med 
bestemmelser i eiendomsskatteloven og kommunens reglement for 
eiendomsskatt.

12.2.3 Overtakstnemnda avholder møter når leder eller sekretær finner det 
påkrevet.

12.3 Eiendomsskattekontor og sekretariat

12.3.1 Eiendomsskattekontorets oppgaver etter einedomsskatteloven 
tillegges kommunekassen med økonomisjefen som ansvarlig.

12.3.2 Økonomisjefen er sekretær for takstnemnd og overtakstnemnd.



Hei!

Roy RW. Waage

Fra:  Roy RW. Waage

Sendt:  1. oktober 2010 12:00

TII: helge_and@yahoo.no; einarlauritzen@hotmail.com; Mette Øyen Bless

Emne:  VS: Politiske utvalg!

Viser til e-post fra Einar (se under) og samtale med Mette Ø Bless i går.
Mette tar kontakt med Helge for å avtale dato for møte i Brukerutvalget. I henhold til reglementet er det jo
leder som innkaller til møte.

Håper med dette at Brukerutvalget kan fortsette sitt viktige arbeid.

Vennlig hilsen

Roy Waage
ordfører

Fra:  Roy RW. Waage
Sendt:  27. september 2010 09:59
Til: 'Einar Arne Andreas Lauritzen'; Hans Kristian Mikalsen; Ingrid Lønhaug; may britt Klevstad
Emne:  SV: Politiske utvalg!

Hei Einarl

Din henvendelse er registrert.
Dette spørsmålet er allerede meldt til administrasjonen etter telefonsamtalen vi hadde om dette.
Førstkommende torsdag skal jeg også drøfte dette med sosialleder.

Deres ønske om å bringe dette opp til kommunestyret vil naturligvis bli etterkommet.

Vennlig hilsen

Roy Waage
ordfører

Fra: Einar Arne Andreas Lauritzen [mailto:einarlauritzen@hotmaiLcom]
Sendt:  25. september 2010 20:50
Til: Hans Kristian Mikalsen; Ingrid Lønhaug; may britt Klevstad; Roy RW. Waage
Emne: Politiske utvalg!

05.12.2010
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Til ordfører
I det siste har det av forskjellige årsaker blitt betydelig færre arenaer å drive politisk arbeid på i Skjervøy
kommune. Økonomi og ønske om å spare kommunen for utgifter er en vesentlig årsak til det.
Jeg vil av prinsipielle årsaker ta til ordet for at vi må ha flere arenaer enn formannskapet å drive politikki.I
tillegg til at hovedutvalgene er fjernet, har vi hatt to kommunestyremøter som er blitt avlyst. Dette er veldig
beklagelig, og er ikke bra for lokaldemokratie. Enda har vi brukerutvalget, men har ikke fått innkalling de siste
månedene.
Fra Skjervøy Arbeiderparti lurer vi på hva årsaken til den manglend møtevirksomheten skyldes? Er det slik at
Administrasjonens har forstått det slik at også brukerutvalget er nedlagt, vil vi fra Skjervøy AP klart avvise
dette.
_Ieg ønsker at vi fra politisk hold løfter diskusjonen om brukerutvalgets rolle til formannskapet og ti'l
kommunestyret, slik at alle parti får delta i diskusjonen. Slik det er i dag oppleves det som om all politisk



Den store endringen er at det meste nå er samlet i ett dokument og dette er ment å skulle gjøre
det enklere både for politikerne og administrasjonen ved at det her finnes en fullstendig oversikt.
For å unngå misforståelser foreslås at alle tidligere gitte delegasjoner på de samme fagområdene
som er omtalt i reglementet anmilleres slik at vi fra starten har en samlet oversikt.

For oversiktens del har vi valgt å følge eksempelet fra Harstad med at rådmannens
videredelegeringer også er inntatt.

Politisk reglement er endret ved at det gamle kapittel 3 om hovedutvalgene er tatt ut. Alle
oppgaver som var lagt til hovedutvalgene vil nå fanges opp av pkt 2.2.7 slik at formannskapet
har overtatt alt. I tillegg er også kap 13 om skatteutvalg tatt ut grunnet en lovendring som fjernet
dette utvalget. Nummereringen for øvrig forskyves tilsvarende.

Kap 5 om brukerutvalg er noe justert ut fra både lovendringer vedr en del klagesaker samt det at
de tidligere bestod av oppvekst- og levekårsutvalget som jo nå er borte. Dette medfører også at
det formelt må velges et nytt brukerutvalg og vi foreslår at formannskapet rar fullmakt til å gjøre
dette i første møte neste år slik at vi faktisk har et fungerende utvalg.

I pkt 1.1.2 er tatt inn et tillegg om at ordføreren har en klar adgang til å avlyse
kommunestyremøter på gitte vilkår. Dette er i tråd med etablert praksis. Gamle pkt 2.2.4 om
formannskapet som planutvalg er tatt ut da det ikke er krav om slikt utvalg i ny lov.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1207 -10

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 10.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Salg av Årvikbruket eiendom as - godkjenning av avtale

Vedlegg
1 Avtaleutkast pr 100611
2 Leieavtale, sladdet

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

Utkast til avtale om salg av aksjene i Årvikbruket eiendom as av 10.06.11 godkjennes. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget i tråd med avtalen.

Saksopplysninger
Mulig salg av kommunens aksjer i Årvikbruket eiendom as ble behandlet i formannskapet 30. 
mai. Det ble da vedtatt at utkast til avtale skulle legges fram i kommunestyret for endelig 
godkjenning. 10. juni er det avholdt møte med representant for de nye eierne og vedlagte 
avtaleutkast er satt opp i tråd med det som ble drøftet da.

Etter formannskapets ønske vedlegges også den offentlige delen av eksisterende leieavtale.

Vurdering
Rådmannen mener at det framlagte utkast til avtale ivaretar de føringer kommunestyre og 
formannskap har lagt i denne saken. I god tid før årsskiftet vil aksjene være solgt og kommunens 
garantiansvar opphørt. Rådmannen synes det er spesielt hyggelig at det er lokale eiere som tar 
over.



UTKAST pr 10.06.11

___________________________

A K S J E K J Ø P S A V T A L E

___________________________

MELLOM

SKJERVØY KOMMUNE

(SOM “SELGER”)

OG

ÅRVIKBRUKET AS [EVENTUELT AKSJONÆRENE I 
ÅRVIKBRUKET AS]

(SOM “KJØPER”)

VEDRØRENDE AKSJER I ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

16. JUNI 2011 

SIMONSEN ADVOKATFIRMA DA
Fredrik Langes gt. 19/21

9008 Tromsø
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Mellom

(1) Skjervøy kommune, med adresse: Skoleveien 6, Postboks 145 G, 9189 
Skjervøy, (“Selger”), på den ene side,

og

(2) Årvikbruket AS, et selskap med adresse: Årviksand, 9195 Årviksand, 
med organisasjonsnummer 898 307 711 (“Kjøper"), på den annen side

(Selgeren og Kjøper vil i fellesskap bi omtalt som "Partene")

er det inngått slik avtale (“Avtale(n)”) om kjøp av Selgers 100 aksjer i 
Årvikbruket Eiendom AS, Postboks 113, 9189 Skjervøy, med
organisasjonsnummer 889 340 932 (”Selskapet”):

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1 Selger eier på avtaletidspunktet 100 aksjer, tilsvarende 100 %, i 
Selskapet. 

1.2 Partene er forent om at Selger skal selge samtlige av sine aksjer i 
Selskapet til Kjøper på de betingelser som fremkommer av denne 
Avtale.

1.3 Selskapet eier fiskemottaket i Årviksand (Anlegget). Kjøper har vært 
den som har drevet Anlegget så lenge kommunen har vært eier og 
derigjennom godt kjent med både Anlegget og alle øvrige av 
selskapets aktiva. 

2. OVERDRAGELSEN 

2.1 Selger forplikter seg til å overdra sine 100 aksjer i Selskapet. Kjøper 
blir etter overdragelsen eier av alle aksjene i Selskapet.

2.2 Aksjene overdras til Kjøper på det tidspunkt som fremkommer av 
Avtalens pkt. 3 flg., mot det vederlag som følger av Avtalens pkt. 4.

3. GJENNOMFØRINGSTIDSPUNKTET

3.1 Aksjene skal overdras til Kjøper, og Selger skal motta oppgjør for 
aksjene, snarest og senest 3 bankdager etter at Partene har mottatt 
følgende dokumentasjon (Gjennomføringstidspunktet):

3.1.1 Bekreftelse på at Kjøpesummen er deponert på Simonsen Advokatfirma 
DA sin klientkonto nr. 6074.05.00867.
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3.1.2 Kopi av styreprotokollen fra Selskapet som bekrefter at styret har 
godkjent overdragelsen av Aksjene i samsvar med Avtalens 6.1.

3.1.3 Utskrift fra Aksjeeierboka som dokumenterer at Kjøper er innført som ny
         eier av Aksjene.

3.1.4 Bekreftelse på at selskapets lån hos Kommunalbanken er refinansiert.

4. KJØPESUM OG OPPGJØR 

4.1 Kjøpesummen er NOK 100.000,- (skrivernorskekronerhundretusen
00/100). 

4.2 Kjøper skal på Gjennomføringstidspunktet gjøre opp kjøpesummen 
ved kontant betaling i sin helhet.

5. BIFORPLIKTELSER

5.1 Det skal snarest mulig etter Gjennomføringstidspunktet avholdes 
generalforsamling i Selskapet der det skal velges nytt styre.

    
  

6. MELDING TIL SELSKAPET 

6.1 Kjøper skal straks etter at denne avtale er undertegnet sende melding 
om sitt erverv til Årvikbruket Eiendom AS sitt styre, jf. aksjelovens § 
4-12, med anmoding om at styret godkjenner overdragelsen.

6.2 Selger beholder sine rettigheter som aksjonær til og med 
Gjennomføringstidspunktet.

7. GARANTIER FRA SELGER

     7.1 Selger garanterer for at dennes aksjer i Selskapet er fullt innbetalt og
heftelsesfrie, at Selger er rette eier av aksjene og at det ikke 
foreligger rettslig hinder for at Selger fritt kan disponere over aksjene 
og gjennomføre aksjeoverdragelsen, samt at Selger frafaller alle 
eventuelle vedtektsfestede forkjøpsrettigheter.

7.2 Kjøper er gjennom sin drift av Anlegget god kjent med alle aktivaene 
som tilhører selskapet, herunder disses tekniske tilstand, og bekrefter 
ved sin underskrift på denne avtale at alle aktiva i selskapet 
aksepteres ”as is”, og at eventuelle feil og eller mangler på selskapets 
aktiva, er Kjøpers ansvar og således Selger uvedkommende. 

8. FORUTSETNING
Denne aksjekjøpsavtalen er inngått under forutsetning av at lånet som 
Selskapet har opptatt i Kommunalbanken Norge refinansieres. 
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Dersom slik refinansiering ikke er bekreftet innen 3 mnd etter dato for 
Partenes underskrift på denne avtale, så skal Selger ha rett til å kansellere 
denne avtalen.

9. OMKOSTNINGER

Hver av Partene skal selv dekke sine kostnader forbundet med inngåelsen 
og gjennomføringen av Avtalen.

10. TVISTER OG LOVVALG 

Tvister utsprunget av eller i forbindelse med Avtalen, skal først søkes løst 
gjennom forhandlinger mellom Partene. 

Oppnås ikke enighet, skal tvisten løses ved Nord-Troms tingrett som 
kontraktsverneting.

****

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav ett til Kjøper og ett til 
Selger.

Skjervøy, den 16. juni 2011

Skjervøy kommune

________________________

Årvikbruket AS

________________________



UTLEIER: Arvikbruket Eiendom AS
Organisasj onsnummer:
Adresse: Postboks 113, 9189 SKJERVØY
Kontaktinformasj on. Anne Helene Henriksen

LEIER: Årvikbruket AS
Organisasjonsnummer:
Adresse: 9195 ÅRVIKSAND
Kontaktinforrnasjon: Johan Arild Hansen
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LEIEAVTALE

Mellom partene er det i dag inngått avtale om leie av fiskebruket i Arviksand i Skj ervøy
kommune på følgende vilkår:

1. BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Leier skal leie fiskebruket i Arviksand gnr. 64 bnr. 108og festenummer 125, 126 og 127 for
kjøp og tilvirkning av fisk.

Leietaker har inhgående kjennskap til fiskebrukets tilstand. Leieobjektet overtas i den tilstand
den var ved overtakelse i henhold til vedlagte kjøpekontrakt av 9. januar 2006.

Eiendommen leies ut fullt innredet og leieforholdet inkluderer innredninger, slik beskrevet i
bilag 1 til vedlagte kjøpekontrakt. Leier skal vedlikeholde inventaret så ofte som det er
påkrevd.

Mattilsynet har utarbeidet et notat knyttet til forhold som må utbedres på anlegget. Notatet
følger vedlagt denne avtale. Merknader knyttet til anlegget skal utbedres av utleier, men
merknader knyttet til orden og renhold utføres av leier.

2. LEIEFORBOLDWL"S

Overtakelse av eiendommen fmner sted den 11.01.2006 kl. 12.00.

Leleavtalen utløper uten oppsigelse den 11.01.2026 kl. 12.00. Fortsetter leieforholdet i mer
enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret
leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt i henhold til husleieloven.

Arvikbruket A/S har til en hver tid forkjøpsrett til kjøp av eiendommen mot full innfrielse av
resterende lån på eiendommen herunder hovedstol og renter.



3. LEIESUMMEN
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Leie nr. måned er kr. Leien betales forskuddsvis den 1. i hver måned til bankkonto
. med unntak av oppstartsåret hvor leien betales etterskuddsvis den 1. juli for

månedene januar, februar, mars, april, mai og juni. Deretter betales leien forskuddsvis den 1. i
hver måned.

Skulle det bli innført merverdiavgift på leiesum eller annet avtalt vederlag i leieperioden, har
leier plikt til å betale dette i tillegg. Dette også dersom utleier velger å la seg frivillig
registrere i merverdiavgiftsmantallet for utleie av bygning mv.

Leien reguleres automatisk hvert år tilsvarende endring i lånerente på lån til fmansiering av
kjøp av liskebruket.

Reguleringen skal skje på grunnlag av lånerenten pr 15.01. 2006 og kan tidligst reguleres ett
år etter avtaleinngåelsen.

Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjonskrav,
utslippskrav m.m.) som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos
leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren pålagt ekstra kostnader
(offentlige pålegg, avgifter, høyere forsikringspremier o.1.) grunnet leierens bruk, skal leieren
betale disse merkostnadene i sin helhet ved forfall.

Alle utgifter i forbindelse med renhold, strøm/oppvarming, teletjenester, kommunale avgifter
og andre driftsutgifter som blir pålagt lokalene/arealene som disponeres av leier, betales av
denne.

Vann- og renovasjonsutgifter som er en følge av Årvikbruket AS sin virksomhet i lokalene,
betales av leietaker.

4. UTLEIERENS PLIKTER

Utleier plikter i leietiden å stille eiendommen til leierens disposisjon i samsvar med
leieavtalen.
Klage over at eiendommen ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leier fremsette
innen 3 måneder etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet
må oppgis.

T TT7MT71-)r

Etter at Mattilsynets amnerkninger er utbedret skal leier skal på egen bekostning innenfor
lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosett,
varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta
oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså påligger det leier å vedlikeholde
inngangsdører og porter samt innyendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at disse



er i håndverkmessig god stand.

Leier plikter straks å melde til utleier enhver større skade på lokalet, som må utbedres uten
opphold. Annen skade eller mangel skal leier sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer
leier pliktig melding taper leier sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som
kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleier å avhjelpe,
og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller leiers gods for åpenbar
skade, plikter leier å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående varsel til utleier.
Leier kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

Avfall må legges i eiendommens/bedriftens søppelkasser/containere. Leier plikter å holde
arealet omkring bedriften og lokalene til enhver tid fritt for avfall m.v. Det skal feies og
ryddes rundt lokalene.

Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må bringes bort av leier for egen regning. Om
nødvendig kan slik avfall bringes bort av utleier for leiers regning.

Oppfyller ikke leier sin vedlikeholdsplikt, har utleier rett til, etter skriftlig varsel med 14
dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidet for leiers regning.

6. ENDRING AV LEIEOBJEKTET

Innredning, omimiredning eller noen som helst forandring i eller av eiendommen må ikke
finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slik samtykke kan gis på betingelse av at
' forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leier bringer
eiendommen tilbake til opprinnelig stand.

7. OVERDRAGELSE OG FREMLEIE
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Leier har ikke rett til, uten utleiers skrifilige samtykke, å overdra denne leieavtalen til en
annen person, selskap eller institusjon. Samtykke kan nektes, uten at leier kan si opp avtalen.
Samtykke kan bare nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det.

Overdragelse av minst 50% av aksjene i Årvikbruket AS anses som overdragelse av
leieavtalen. Andre selskapsmessige endringer som kan forringe leietakers økonomiske stilling
- f.eks. fisjoner, krever også utleiers skriftlige samtykke.

Fremleie - helt eller delvis - kan heller ikke skje uten etter utleiers forutgående skriftlige
samtykke. Ved forespørsel om fremleie, skal fremleieavtalen i så fall i sin helhet fremlegges
for utleier for godkjennelse før samtykke blir vurdert.
Teier kan framleie for resten av leietiden med aodkjemnno fra utleier. Blir godkjennina nektet
uten at framleierens forhold gir saklig grunn til det, kan leier si opp leieforholdet.

8, UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET

Utleier har ikke rett til adgang til leieobjektet, uten å melde sin ankomst på forhånd.

1



9. LEIERS AVTALEBRUDD
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Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt,
o leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er
sendt, har fraflyttet eiendommen. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Leier kan ikke sette frem motkrav på utleier med mindre motkravet er erkjent av ham eller er
rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig
virkning, og leier plikter da å flytte ut av eiendommen. En leier som blir kastet ut eller flytter
etter krav fra utleier p.g.a. mislighold, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av
leietiden med fradrag av det som utleier måtte få inn ved ny utleie. Leier må også betale de
omkostninger som utkastelsen medfører, herunder utgifter til søksmål, rydding og rengjøring
av eiendommen, annonsering etter ny leier m.m. I tilfelle av fraflytting p.g.a. mislighold, får
bestemmelsen om fraflytting tilsvarende anvendelse.

10. FORSIKRING

Hver av partene holder sine interesser forsikret.

Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrud, brann, vannskade
mv., ut over det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel
ikke skader som skyldes utleiers mislighold.

Leier forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer,
driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal leier dekke
glassforsikring. Leiers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i
forbindelse med skader som oppstår i den leide eiendommen eller på annen måte som følge av
leieforholdet. Skade påført leiers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller
oppgjør i henhold til denne bestemmelsen, er leiers ansvar. Ved skade på eiendommen skal
leiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers
forsikring benyttes. Utleier kan kreve at leier legger frem forsikringsbevis med vilkår og
kvittering for betalt forsikring.
11. FRAFLYTTING VED LEIEFORHOLDETS OPPHØR

Leier skal ved fraflytting tilbakelevere eiendommen i ryddig, rengjort og i håndverksmessig
forsvarlig vedlikeholdt stand og med samtlige nøkler. Har leier oppfylt den i avtalen normale
vedlikeholdsplikten i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting.

Fast inventar, ledninger, delevegger o.l. skal ikke fjernes/flyttes, hvis ikke annet er avtalt i
forbindelse med monteringen av dette.



Dersom leietaker ikke vil benytte seg av forkjøpsrett av anlegget kan det minst 2 måneder før
leieforholdets opphør, avholdes felles befaring hvor ovennevnte forhold klarlegges. I denne
perioden har også utleier fri adgang til eiendommen minst 2 dager i uken på dagtid for
avholdelse av takst, visning m.m. Eiendommen kan også annonseres for salg/leie i denne
perioden.

Mangler og skader som ikke utbedres av leier, kan utleier la utbedre for leiers regning.

Eiendeler, utstyr m.m. som ikke er fjernet senest 30 dager etter leieforholdets opphør anses
etterlatt, og tilfaller da utleier vederlagsfritt. Ønsker ikke utleier å overta dette, kan søppel og
eiendeler fjernes for leiers regning.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til
eiendommen. Forlater leier eiendommen på en slik måte at leieforholdet klart må anses
oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den.

12. TINGLYSING/PANTSETTELSE

Nærværende leieavtale kan ikke tinglyses eller pantsettes uten etter skriftlig samtykke fra
utleier. Utleier bærer alle omkostninger i forbindelse med leieavtalens opprettelse og
eventuell tinglysingen av denne.

Ved eventuell tinglysing, forplikter partene seg til å slette leieavtalen umiddelbart etter
leieforholdets opphør.

13. TVISTER
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Kommer partene ikke til enighet om hva som er markedsleie eller gjengs leie, kan hver av
partene kreve tvisten avgjort av en takstnemnd. Det samme gjelder dersom partene ikke
kommer til enighet om vederlag for forbedringer. For øvrig vedtar partene eiendommens
verneting i øvrige tvister som gjelder leieforholdet.

14. BEKREFTELSE OG UNDERTEGNING

Undertegnede har vedtatt denne avtalens bestemmelser som bekreftes ved våre underskrifter.
Følgende bestemmelser i husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6,
3-8, 4-3, 5-4, 1. ledd, 8-4, 8-5 og 8-6, 2. ledd. Avtalen går foran husleielovens
deklaratoriske/fravikelige bestemmelser.

Nærværende leieavtale er utstedt i to eksemplarer, hvorav et til hver av partene.

SKJERVØY, den 11.01.2006



kvikbruket Eiendom AS

Vedlegg:

Kjøpekontrakt av 9. januar 2006 med vedlegg
Notat fra Mattilsynet
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/8947 -6

Arkiv:

Saksbehandler:  Torleif Nordfjærn

Dato:                 07.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
27/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Ny kunstgressbane på Skjervøy - forutsetninger for realisering

Vedlegg:

Skisseprosjekt med kostnadsoverslag kunstgressbane Skjervøy kommune (behandlet av 
formannskapet den 09.09.09 i f.sak 74/09).

Rådmannens innstilling
Skjervøy kommunestyre godkjenner  bygging av ny kunstgressbane på eksisterende
naturgressbane under følgende forutsetninger:

1. Kommunens egenandel ved bygging av banen skal ikke overstige kr 2.500.000,- i 
låneopptak.

2. Låneutgiftene og vedlikeholdskostnadene, som antas å ville utgjøre ca 250.000 – 300.000 
kroner per år, finansieres i 2012 ved nedlegging av ungdomsklubben fra 01.01.2012, eller 
ved hjelp av pengebidrag fra andre. Fra og med 2013 dekkes disse årlige kostnadene inn ved 
at skolenes rammetimetall reduseres med 15 uketimer.

3. Låneopptaket må godkjennes av fylkesmannen.

4. Prosjektering inklusiv nødvendige tegninger i tråd med skisseprosjektet må være på plass før 
byggestart.

5. Endelig plassering av banen (spilleflate) må avklares med SIK/idrettsrådet.

6. Det inngås samarbeidsavtale med SIK om grunnarbeidet i tråd med kravsspesifikasjonen 
basert på skisseprosjektet.

7. Det inngås driftsavtale med SIK når det gjelder drift og vedlikehold av banen. Det legges til 
grunn at SIK foretar dette arbeidet på dugnad.



Saksopplysninger
I k.sak 20/09 den 17.06. 2009 ”Rullering av budsjett/økonomiplan for 2009 – 2012” gjorde 
kommunestyret bl.a. slikt vedtak:

”Kommunestyret viser til vedtak i formannskapet i sak 80/06 og 94/08 samt planen for idrett og 
friluftsliv, hvor arbeidet med å få etablert en ny kunstgressbane på Skjervøy er behandlet. 
Kommunestyret ber formannskapet og Kultur- og Fritidsutvalget gjennomføre arbeidet under 
følgende forutsetninger:

1. Forslag til planskisse for ”Nye Skjervøy idrettspark” fra årsmøtet og medlemsmøte i 
Skjervøy Idrettsråd må sluttbehandles av planutvalget.

2. Det søkes inngått en prosjektavtale mellom Skjervøy kommune og NFF ved Troms 
fotballkrets som inneholder prosjekteringsbistand og bistand i anbudsfasen.

3. Totalfinansieringen søkes løst gjennom bidrag fra Skjervøy kommune, tippemidler og 
dugnad. Forskottering av tippemiddelandel fra leverandør kan aksepteres.

4. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. Den kommunale egenandelen skal ikke overstige 1,5 millioner kroner. 
Dette lånefinansieres hvorav lånekostnadene belastes disposisjonsfondet og skal innarbeides 
i økonomiplanen. Kommunestyret skal behandle anbudene fra kunstgressleverandører. Det 
øvrige arbeidet søkes gjennomført i henhold til ovennevnte.”

Formannskapet behandlet denne saken i møte den 09.09.09 – f.sak 74/09 – ”Skisseprosjekt med 
kostnadsoverslag Kunstgressbane” og med innstilling til vedtak likt de fire siterte punktene.

I forhold til de fire punktene i kommunestyrets vedtak skjedde følgende endringer/presiseringer 
ved formannskapets behandling av saken:

Ad pkt. 2.:
”Formannskapet avventer videre framdrift inntil prosjektavtale/samarbeidsavtale med 
NFF foreligger.”

Det ble søkt om spillemidler til ny kunstgressbane i 2010, men knapphet på midler førte til at 
søknaden ikke ble innvilget.

Ved behandling av søknadene for 2011 er Skjervøy kommune innvilget kr 2.031.000,- i 
spillemidler til den nye banen, hvorav halvparten kan utbetales i 2011 og den andre halvparten i 
2012.

Følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan lå til grunn for søknaden om spillemidler:

Kostnader:

Rigg kr    200.000,-
Planlegging kr      25.000,-
Grunnarbeid kr 1.150.000,-
Kunstgressdekke kr 2.900.000,-
Drenering kr    300.000,-



Prosjektoppfølging kr    300.000,-

Sum anleggskostnader kr 4.875.000,-

Det gjøres oppmerksom på at flomlysanlegg ikke er tatt med som en del av prosjektet. 
Kostnadene til et slikt anlegg er stipulert til 1 million kroner.

Finansiering:

Spillemidler kr 2.031.250,-
MVA-ref. kr    975.000,-
Dugnad/gaver kr    300.000,-
Skjervøy kommune kr 1.568.750,-

Sum kr 4.875.000,-

Vurdering
Ovennevnte kostnadsanslag bygger på erfaringstall fra andre kunstgressbaner som er bygd de 
siste årene. Tallene er hentet fra 2008. Det er derfor grunn til å forvente en viss prisstigning i 
løpet av de tre årene som har gått. I tillegg er det knyttet usikkerhet til kostnadene ved 
grunnarbeidet og dreneringen.  Den største utgiftsposten vil likevel være selve kunstgressdekket, 
og her er det ennå ikke innhentet anbud, slik at det knytter seg stor usikkerhet til hva de reelle 
kostnadene vil bli for bygging av den nye banen på dagens naturgressbane.

Når det gjelder finansieringen, vil man som nevnt få statlige tippemidler som omsøkt, men 
fordelt over to år. Dersom banen skal realiseres i år, må man altså finne en mellomfinansiering.

Det er i finansieringsplanen regnet med en momskompensasjon på kr 975.000,-. Det er da tatt 
utgangspunkt i at alle kostnadene er momsbelagt. Ut fra administrasjonens beregninger vil 
momskompensasjonen bli redusert med kr 175.000,- fordi bl.a. prosjektoppfølging ikke vil være 
momsbelagt, og man vil heller ikke ha anledning til å regne moms av dugnad/gaver. Sistnevnte 
forhold vil også føre til ytterligere redusert momskompensasjon dersom SIK tar på seg å stå for 
grunnarbeidet. Imidlertid vil kostnadene ved hele prosjektet bli lavere dersom SIK tar på seg 
grunnarbeidet eller får entreprenører til å gjøre dette helt eller delvis som en gave.

Det må nevnes at reglene for momskompensasjon er noe endret fra 2009, og man vil ved 
bygging i år få kompensert 40 % av merverdiavgiften i 2011 og 60 % i 2012.  Dette innebærer at 
utgiftene for kommunen ved bygging av banen i 2011 vil bli høyere enn om man venter med 
bygging til 2012.

Kommunestyret har som tidligere nevnt, satt et tak på kr 1,5 millioner kroner når det gjelder 
kommunens kostnader til bygging av den nye banen. Eventuell prisstigning og det faktum at 
momskompensasjonen blir fordelt over to år, må dermed kompenseres med økt dugnadsinnsats 
og/eller gaver. Usikkerhet rundt kostnadene og finansieringen medfører at rådmannen foreslår 
lånerammen økt til inntil 2,5 millioner kroner. 

Kommunestyret har satt som forutsetning at den kommunale egenandelen skal lånefinansieres 
og at lånekostnadene skal belastes disposisjonsfondet de 4 første årene. Disposisjonsfondet ble 
imidlertid tømt i 2010. Dette innebærer at man må finne en annen måte å finansiere 
lånekostnadene på. Disse kostnadene antas å ville utgjøre kr 200.000 – kr 250.000 per år.



En kunstgressbane er ikke vedlikeholdsfri. Det må bl.a. etterfylles 5 – 6 tonn gummigranulat per 
år for å opprettholde gummifyllingen, Kostnadene for dette vil utgjøre  ca kr 25.000,- årlig. 
Videre vil det være nødvendig å leie en spesialmaskin for årlig løsgjøring av gummigranulaten, 
pris kr 10.000,-. Årlig befaring av banen av leverandør slik vi hadde de 5 første årene på 
krøllgressbanen, vil koste kr 5.000,-. Totale driftsutgifter vil dermed beløpe seg til kr 50.000,-
underforutsetning av at mindre reparasjoner, slodding av banen, etc. gjøres på dugnad.   

Inklusiv lånekostnadene må det altså finnes finansiering på ca kr 250.000 – kr 300.000 per år for 
å dekke kommunens kostnader ved bygging av den nye kunstgressbanen.

Rådmannen foreslår slik finansiering av den kommunale egenandelen:

Nedleggelse av ungdomsklubben fra 01.01. 2012. Innspart kr 268.000,-. I den vedtatt økonomi-
planen for 2011 – 2014 legges ungdomsklubben ned fra 01.01 2013. Dette framskyndes altså 
med ett år.

Fra og med 2013: fjerning av 15 rammetimer i grunnskolene. Forventet innsparing kr 285.000,-  
15 rammetimer tilsvarer ca 0,6 lærerstilling på barnetrinnet eller ca 0,7 stilling på ungdoms-
trinnet.
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KUNSTGRESSBANE I SKJERVØY KOMMUNE Side 2

FORORD

Med bakgrunn i møter mellom idrettslag, kommune og fotballkrets er det utarbeidet et skisse-
prosjekt for ny kunstgressbane i Skjervøy kommune. Prosjektet er utarbeidet i en fortløpende
dialog med Idrettsrådet i Skjervøy, Troms Fotballkrets (NFF) og Skjervøy IL, der en ønsker å fa
realisert ny kunstgressbane i Skjervøy kommune

Bakgnumen er den mangel vi har på gode og tidsriktige banefasiliteter i kommunen. Vi har pr. i
dag 2 fotballbaner på Skjervøy tettsted, en nedslitt kunstgressbane og en ubrukbar gressbane.
Kvalitetsmessig har eksisterende baner ikke holdt følge med utvildingen. Det er i dag ikke til-
strekkelig å kunne tilby verken aldersbestemt eller øvrig fotball på baner av denne kvalitet eller
med så begrenset tilgjengelighet.

Skisseprosjektet omfatter ikke en vurdering av en optimal utnyttelse av idrettsområdet på Stadi-
on, men dette vil bli gjort i forbindelse med revidering av kommunal plan for idrett og kultur.
Undervarme og lys er ikke medtatt i prosjektet selv om dette vil kunne forlenge sesongen bety-
delig i begge ender. Det forventes en betydelig aktivitetsutvilding ved realisering av prosjektet.
Skisseprosjektet er utarbeidet med bistand av NFF v/Geir Larsen.

Sammen med banebygging vil Troms fotballkrets gi Skjervøy Idrettslag tilbud om et leder- og
klubbutvildingsprosjekt for å stå sterkest mulig rustet til en økning i aktiviteten som dette pro-
sjektet vil medføre.

Prosjektet er tenkt gjennomført med Skjervøy kommune som bygghene og Skjervøy Idrettslag
som driftsansvarlig av banen. Dette er en modell som gjør at mva. vil kunne bli refundert ihht
momskompensasjon som kommunen vil motta og tilbakeført prosjektet. Kriterier for dette er
medtatt i de vedlagte avtaleutkastene. Evt eiendomsoverdragelser for å gjøre dette mulig vil bli
avklart i egen sak.
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KUNSTGRESSBANE I SKJERVØY KOMMUNE

1. INNLEDNING

1.1 Skjervey Idrettsplass

1.1.1 Beliggenhet
Idrettsparken ligger sentralt i sentrum
av Skjervøy, og i nærhet av skolene
og andre idrettsanlegg og friluftsom-
råder, dvs, områder der barn og unge
ferdes på dag- og kveldstid. Barn bosatt i kommunesentret vil kunne sykle eller gå til banen også
for egenorganisert aktivitet.

1.1.2  Befolkningsgrunnlag
Pr. 1.1.2009 var det 2.897 innbyggere i Skjervøy kommune. Ca 2400 av disse bor i tettstedet
Skjervøy. Resten fordeler seg med ca 400 på Arnøy og 100 i kommunen for øvrig. Befolknings-
utvildingen i Skjervøy har de senere år vist en gradvis tilbakegang til tross for jamt fødselsover-
skudd. Av gruppen 6 — 12 år spiller henholdsvis 38,7 % av guttene og 37,3 % av jentene fotball.
Jentefotball er den raskest voksende idrett i Norge. For gruppen 13 — 19 år er tallene 52,2 % og

Kilde: SSB

Side 3

1.1.3 Idrettsanlegg i området og utviklingspotensiale
Idrettsparken: En nedslitt kunstgressbane for 11-er fotball med en spillebane på 60 x 100 m og
en gressbane. Kunstgressbanen brukes i vinterhalvåret som underlag for lengdeløpsbane for
skøyter. Begge banene har en svært dårlig standard. Skjervøy IL har i samarbeid med Skjervøy
kommune tidligere oppgradert eksisterende kunstgressbane med dyprensing av toppdekke, uten
at tilfredsstillende resultat er oppnådd. Idrettsanlegget framstår for øvrig med aktiviteter både for
ski, alpint og friluftsliv. Det er her tatt hensyn til framtidig tribuneanlegg for eksisterende gress-
bane, som nå ønskes ombygd til et moderne kunstgressanlegg uten undervarme.
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KUNSTGRESSBANE I SKJERVØY KOMMUNE Side 4

Skjervøy IL har lange fotballtradisjoner og gir i dag et tilbud til 19 lag. På aldersbestemte nivå
henholdsvis 6 på ungdomstrinnet og 10 på barnetrinnet. Behovet vil anses dekket med en 11 'er
bane. Eksisterende kunstgressbane ønskes utvildet til to nye spillflater for 7'er bane for å dekke
klubbens behov ved tumeringer, men er ikke medtatt i kostnadsoverslag for dette prosjektet.

2 BEHOVSVURDERING
Det er ikke gjennomført en beregning av behov/kapasitet ut fra idrettens aktivitet i dag, da bak-
grunn for prosjektet er å bringe eksisterende gressbane opp på tidsriktig standard med nytt dekke
av kunstgress av siste generasjon. En kunstgressbane vil imidlertid også bli benyttet på dagtid av
skole og bamehage i området og til uorganisert aktivitet utenom de faste Ireningstidene. Dette vil
trolig medføre stor økning i den organiserte delen av idretten. Dette er det viktig at Skjervøy IL
er forberedt på og kan stå klare til å ta imot økt aktivitet både på trener-, dommer- og ledersiden.

3. GRUNNLAGSDATA

3.1 Skjervøy kommune

3.1.1 Reguleringsmessige forhold
Gjeldende reguleringsplan viser at området er regulert til offentlig anlegg for idrett og lek.

3.1.2 Eiendomsforhold
Selve baneområdene eies av Skjervøy kommune. Omkringliggende område med friarealer eies
av Skjervøy kommune. Fotballbanen dekker g.nr./br.nr. 69/1.

3.1.3 Eksisterende anlegg
Fotballbanen trenger ikke å utvides for å få rom for sikkerhetssoner. Ellers er det ikke registrert
ledninger eller kabler i anleggsområdet. Eksisterende drenering må sjekkes og lysmaster monte-
res. Øverste sjikt av matjord og humus må fjernes Toppdekket må sjekkes for finstoffinnhold
Hvis dette er for stort, må dette også fjernes og erstattes med masser som ikke er telefarlige.

3.1.4 Grunnforhold
Baneområdet er opplyst å ligge på rene morenemasser. Det antas at disse ikke er telefrie og
banen kan avrettes med eksisterende masser.

Provegraving må foretas og topplag sjekkes.

3.5 Klimadata
De største nedbørsmengdene kommer i månedene juli til august, med en årlig gjennomsnittlig
nedbørsmengde på 360 mm De tørreste månedene er perioden november - april.

Når det gjelder kuldebelastning, så er laveste 3-døgns middeltemperatur re istrert til 15 3 ° C
IVIidlere årsmiddeltemperatur er 1,7 ° C. Frostmengdene for 10-årsvinteren På
bar mark uten isolasjon er teledybden i Skjervøy ca 1,4 m i grusmasser. Et snødekke på 20 - 25
cm vil redusere frostmengdene med ca 50 %.
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KUNSTGRESSBANE I SKJERVØY KOMMUNE Side 5

4. KRAV TIL KUNSTGRESSBANER

4.1 Krav til overbygning
Det stilles strenge krav til overflatejevnhet på kunstgressbaner. Det tillates ikke større overflate-
avvik enn ± 8 mm på 4 m rettholt på ferdig lagt kunstgressdekke. For å sikre en jevn nok over-
flate, må det ikke forekomme setninger eller telehiv i banen. Overbygningen må derfor bestå av
ikke telefarlig og setningsfri masse. Telefarlig masse i grunnen kan sikres enten med isolasjon
eller ved masseutskifting.

4,2 Krav til drenering
Det er krav om at det skal være god drenering av kunstgressbaner. Kravet til selve kunstgresset
(og også for underliggende sjikt), er at en 100 mm vannsøyle over en avgrenset flate skal kunne
ledes ned i grunnen i løpet av 8 minutter. Dette kan bare oppfylles dersom grunnen er godt
drenerende og dersom bære- og avrettingslag er godt vanngjennomslippelig. Ved tette masser i
grunnen må det legges et drenssystem i banen.

4.3 Krav til spillebanen
Krav til spilebanens størrelse avhenger av i hvilken divisjon banen skal benyttes, mens kravet til
sikkerhetssoner gjelder for alle baner der det spilles organisert fotball. Fra og med 3. divisjon
herrer og lavere kan fotballkretsen stille krav til spillebanens størrelse og kvalitet. Som regel
settes kravet til minimum 60 x 100 m. Ved seriespill i høyere divisjoner, er kravet at spillebanen
skal være minimum 64 x 100 m.

4,4 Krav til sikkerhetssoner
Uansett banestørrelse er det krav om at det i tillegg til spillebanen skal være et areal med samme
dekke som spillebanen 2 m utenfor sidelinjen og 3 m utenfor kortlinjen. Videre er det krav om at
det skal være en sikkerhetssone utenfor spillebanen; 4 m utenfor sidelinjene og 5 m utenfor
kortlinjene. I dette området skal det ikke være fysisk hinder slik som flomlysmaster, innbytter-
benker, reklameskilt, tilskuere, vegetasjon, sperregjerder og lignende.

4.5 Krav til flomlysanlegg
Ved bygging av kunstgressbaner anbefaler NFF et flomlysanlegg med en belysningsstyrke på
200 lux med en jevnhet på 0,6. Dette vil tilfredsstille kravet til konkurranser på mellomnivå som
har middels store tilskuennengder med middels lange synsavstander (belysningsklasse II). For
konkurranser på lavt nivå som vanligvis ikke har tilskuere samt til generell trening, er det til-
strekkelig med en belysningsstyrke på 100 lux med en j evnhet på 0,5.

5. FUNKSJONSKRAV KUNSTGRESSDEKKER

5.1 Normer NFF
NFFs forbundsstyre har i brev datert 10.02.2003 orientert klubber og fotballkretser om følgende
vedtak vedrørende kunstgress:

I.  Vedrørende spill på kunstgress:
Forbundsstyret mener kunstgress har så mange klare fordeler for norske klubber, og at utvik-
lingen og den internasjonale anerkjennelsen av kunstgress nå har kommet sa langt, at detfra og
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med sesongen 2003 åpnes for bruk av kunstgress også i Tippeligaen. Vilkårene for spill i Tippe-
ligaen, I. divisjon menn og 2. divisjon menn, samt Toppserien og I. divisjon kvinner er:

• Kun kunstgress som tilfredsstiller UEFAs standard kan benyttes.
• Spilleflaten skal godkjennes av 111F'F før hver sesong.
• Kunstgresset skal ligge på klubbens hovedbane, og skal benyttes i alle hjemmekamper.

2.  Vedrørende nye anlegg:
Forbundsstyret anbefaler at det for fremtiden bygges kunstgressanlegg.

5,2 Kunstgress for breddefotball eller toppfotball
Kultur- og Kirkedepartementet (som fordeler spillemidler) og NFF (som setter krav til spilleun-
derlag i obligatoriske kamper), har nå innført 2 klasser kunstgress. En klasse beregnet på bredde-
fotball, og en klasse ska1 tilfredsstille FIFA-kravene, beregnet på toppfotball. Kultur- og Kirke-
departementet (KKD) vil ikke skille på klassene, og gir spillemidler på lik linje uansett hvilken
klasse som velges.

For breddefotball:
Kravene i denne klassen er gitt i Nordisk Standard. Kunstgresset som tilfredsstiller kravene i
denne klassen, vil bli godkjent av KKD for spillemidler, og av NFF for kamper i breddefotbal-
len.

For to fotball:
For kampavvikling i toppfotballen gjelder i tillegg FIFA**-kravene, se Forbundsstyrets vedtak
gjengitt i pkt. 4.1.

En breddeklubb vil selv kunne velge klasse ut fra bl.a. økonomi, mens en toppklubb må velge
"FIFA**" for å kunne spille kamper på kunstgress. Fifa" er satt slik at det i praksis vil være
umulig å tilfredsstille disse uten å benytte en gummipad under gressteppet. En gummipad fordy-
rer en stor kunstgressbane med anslagsvis 500 - 800.000 kr eks. mva. Gummipaden vil vanligvis
kunne beholdes når kunstgresset skiftes ut første gang. Det stilles ikke krav om gummipad selv
for toppfotball, men ut fta det en vet om eksisterende kunstgress, vil en sterkt anbefale dette.
NFF mener at det etter få års bruk sannsynligvis vil være svært vanskelig, hvis ikke umulig, å
tilfredsstille FIFA-kravene uten gummipad.

FIFA krever at kunstgress skal testes av et godkjent testinstitutt hvert 2. år for å beholde FIFA-
godkjenning. I Norge skal i tillegg kunstgresset godkjennes av NFF før hver sesong for å kunne
benyttes til avvikling av kamper i de øverste divisjonene.

5,3  Standard konkurransegrunnlag
Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at alle som mottar spillemidler skal følge "for-
skrifter om offentlig anskaffelse". Terskelverdien er 200.000 kr for offentlige byggherrer og
400.000 for private byggherrer. NFF og departementet reviderer nå standard konkurransegrunn-
lag for innhenting av tilbud for kunstgress til fotball (V-0857B), og denne standarden skal bru-
kes ved innhenting av tilbud på kunstgressdekker. De viktigste endringen er:

• Utvelgelses- og tildelingskriterier med totrinns evaluering
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• Entreprenørens sikkerhetsstillelse i garantiperioden er økt til 5 % i 2 år og 2 % i 3 år
• Endelig overtakelse av kunstgressdekket skal først skje etter at felttest er gjennomført

og det er dokumentert at funksjonskravene er oppfylt
• Avdragsbestemmelsene er endret slik at 50 % kan faktureres når kunstgresset er le-

vert, 45 % når kunstgresset er ferdig installert og 5 % etter godkjent felttest
• Leveringstid og utførelsestid må oppgis ved innlevering av tilbud
• Kvalitetssikringsplan med sjekklister skal utarbeides og skal utfylles fortløpende i takt

med utførelsen

6. KUNSTGRESSTYPER

6.1 Generelt
De fleste kunstgresstyper som er på markedet i Norge i dag, har bruksmessige egenskaper som er
tilnærmet lik en god gressbane, både i tøn- og våt tilstand. For toppfotball skal kunstgresset
tilfredsstille FIFAs funksjonskrav. Godkjente kunstgresstyper er i dag tillatt brukt som
derlag til og med i tippeligaen.

Kunstgressbaner for 11-er fotball bør anlegges med en spillebane på minimum 64 x 100 m med
et kunstgressareal på minimum 68 x 106 m for å tilfredsstille spill i alle divisjoner. For tippeli-
gaen bør spillebanen være 68 x 105 m. Minimumsmål for 11-er bane er 45 x 90 m. Det er i dag
ca 10 leverandører som kan levere godkjente kunstgresstyper (for å kunne få tildelt
må det benyttes kunstgress som er tilfredsstiller funksjonskravene som er satt av NFF og KKD).

6.2 Krav til kunstgressdekker
Norges Fotballforbund har nå innført forskjellige krav til kunstgress for toppfotball og bredde-
fotball. Kunstgress for toppfotball skal tilfredsstille FIFAs funksjonskrav, mens kunstgress for
breddefotball skal tilfredsstille NFFs funksjonskrav gitt i Nordisk Standard. Forskjellen mellom
de to er at FIFA stiller strengere krav til støtdemping, ballrefleksjon og ballrulle på ferdig lagt
dekke.

6.3 Kvalitet
NFF (Norges Fotballforbund) setter svært strenge krav til kvaliteten på kunstgressdekker. Intens
bruk og krav om lang levetid med gode idrettsfunksjonelle egenskaper, stiller store krav til
kunstfiberens slitestyrke. Det svakeste punktet i selve kunstgressdekket har vært limskjøtene. 60
— 70 % av oppmerkingen kan leveres ferdig innvevd i backingen fra fabrikken. Resten av linjene
skjæres inn i kunstgresset ved installasjon ved at 10 cm av backingen skjæres bort og en hvit
stripe med kunstgress limes inn Oppmerkingen bør i størst mulig gad leveres innvevd fra fab-
rikken for å redusere lengden med limskjøter. Liming av skjøter bør skje i tørt vær for å sikre en
sterk  lim  skjøt

6.4 Sandfylt kunstgress
Sandfylt kunstgress har vært på markedet siden 1989 og ble siste gang lagt for fire år siden da de
nye gummifylte systemene ble introdusert i markedet. I sandfylte systemer ble det lagt en gum-
mipad under kunstgressdekket. For sandfylte systemer ble det på grunn av kravet om optimal
levetid, anbefalt å benytte homogen fiber. Denne betraktes i dag som forrige generasjon.
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6.5 Gummifylte systemer
Gummifylt kunstgress er utviklet de siste årene og ble først lagt i Norge i 1999. I dette systemet
benyttes også både homogene fiber og splittfiber. For breddefotball kan systemet legges direkte
på et avrettet grusunderlag uten støtdempingssjikt. For anlegg for toppfotball, anbefaler derimot
NFF at det legges på et utstøpt støtdempingssjikt av gummigranulat.

Kunstgressfiberen for gummifylte systemer er mye lenger enn i sandfylte systemer (45 — 65 mm
mot 30 — 35 mm i sandfylte systemer). I kunstgresset legges det først et lag med sand av varie-
rende tykkelse (7 — 15 mm) slik at kunstgresset blir stabilt. Deretter fylles det opp med 20 - 30
mm løs gummigranulat. For breddefotballanlegg uten støtdempingssjikt, må hele systemet skif-
tes ut ved rehabilitering av anlegget. Dersom det er benyttet et støtdempende sjikt under kunst-
gresset, kan dette beholdes ved rehabilitering.

7. AREALDISPONERING

7.1 Skjervøy kommune

7.1.1 Plassering av banen
Banen tenkes plassert på dagens gressbane ved klubbhus. Det vil også bli foretatt en helhetsvur-
dering av kommunen på framtidig utnyttelse av hele idrettsområdet. Dette med sikte på å få til
tribune og evt implementere andre delanlegg i idrettsparken.

7.1.2 Banestørrelse
Det planlegges en spillebane på 64 x 100 m. med et kunstgressareal på 68 x 106 m.

7.1.3  Sikkerhetssoner
Fotballforbundets krav til sikkerhetssone rundt banen er oppfylt ved at det ikke settes opp fysisk
hinder 4 m utenfor langsidene og 5 bak mållinjene. Flomlysmastene og gjerde skal settes 4 m fra
sidelinjen.

7.1.4  Ballfangernett
Ballfangemett vil bli vurdert senere i prosjektet.

7.1.5 Adkomst og parkering
Kjøreadkomst til banen vil være som i dag. Den opparbeidede parkeringsarealet ved klubbhuset
anses som tilstrekkelig

7.1.6 Publikumsarealer
Det er ikke lagt opp til publikumsarealer rundt banen. Det anses som stor mulighet på sikt å
etablere en tribune på den ene langsiden.

7.1.7 Garderobeanlegg
Dagens garderobeanlegg i klubbhuset med direkte utgang til banen vil kunne dekke nødvendig
behov.
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8. OVERVANN, DRENERING OG TREKKRØR

8.1 Eksisterende anlegg
Eksisterende ledninger og kabler i områdene er vist på tegninger fra Skjervøy kommune. Det
vises til vedlegg.

8.2 Banedrenering
Ny kunstgressbane på gressbanen er forutsatt bygd opp med et bærelag på eksisterende masser
i undergrunn. Hvis denne massen har for fm korngradering og er telefarlig, må det legges ut et
isoleringslag som telesikring eller skiftes ut med telefrie masser. Det bygges da opp et 15 cm
tykt drenerende sjikt av pukk eller naturgrus som forkiles i toppen rett under toppdekket. Det
forutsettes at dette sjiktet vil lede overflatevann ned i grunnen og ut til ringledning selv om
underliggende masser er relativt tette. Det er derfor ikke forutsatt lagt ny banedrenering i
banen, men at traubunn bygges med takfall og at det benyttes duk.

Funksjonskrav (Jf 4.2) vil bli undersøkt før endelig valg av oppbygging av undergrunn blir
foretatt.

8.3 Avskjærende drenering -  overvann
Utenfor alle sider av banen legges det en samledrensledning type DV 100-D. Denne drensled-
ningen skal fungere som en avskjærende drensledning. Samledrensledningen koples til sand-
fangkurnmer rundt banen. Det er svært viktig at overvann ikke ledes inn til banen, men til natur-
lig og sikkert avløp i eksisterende terreng. Kostnader til dette er medtatt i kostnadsoverslaget.

8.4 Trekkerør
Det forelås å støpe fundamenter og legge ned trekkrør for et flomlysanlegg. Trekkrørene legges
helt frem til anslått sentralt plassert sikringsskap. Trekkrørene føres opp sentrisk i fundamentene
for flomlysanlegget.

9. BANE MED KUNSTGRESSDEKKE

9.1  Eksisterende baneoppbygging
Banens oppbygging er vist på tegning nr. x og består av et øvre og et nedre bærelag av eksiste-
rende masser.

9.2  Planlagt baneoppbygging
Ved ombygging av banen til kunstgressbane, forutsettes eksisterende toppdekke av vekstjord
fiernet og avrettet til korrekte planhetskrav. (Jf 8.2)

9
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9.3  FaIlloverhøyde
Banen anlegges med et gjennomgående takfall på 1 % med et "valmtak" mot begge målene.
Dette gir en høydeforskjell på 32 cm fra sidelinjen til midtlinjen. Asfaltdekket legges med 2 %
fall ut fra kunstgressdekket rundt hele banen med lokalt fall mot sandfangkum.

9.4 Flomlysanlegg
Det er beregnet kostnader for et nytt lysanlegg med to trinn; 200 og 100 lux uten at dette er
medtatt i sammendraget. For avvikling av kamper er kravet at anlegget skal ha en belysnings-
styrke på 200 lux med en jevnhet på 0,6. Tilsvarende krav for trening er en belysningsstyrke på
100 lux med en jevnhet på 0,5. Lysanlegget som er valgt, er et 6 masters anlegg med minst 15 m
høye master plassert 4 m utenfor hver langside og 30 m til side for banens midtlinje. Hver mast
bestykkes med 6 stk. asymmetriske lyskastere på 1000 W type A2 maxi NaV-T. Dette gir føl-
gende data for lysanlegget:

• Belysning for kamper, full lysstyrke: 24 lyskastere, 203 lux, jevnhet 0,61
• Belysning for trening; halv styrke: 12 lyskastere, 101 lux, jevnhet 0,61

9,5 Undervarme
Det er ikke planlagt undervarme på anlegget. Dagens undervarmeanlegg fungerer ikke som
snøsmelteanlegg, men som et bidrag for å holde banedekket mykt i begge ender av sesongen
og som telesikring i den kaldeste perioden av året. Snø må fjernes mekanisk.

For vinteraktivitet på fotballfronten må andre innendørs arenaer benyttes.

10. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

10.1  Vedlikeholdsrutiner sommer
Kunstgressbaner er ikke vedlikeholdsfrie, men krever langt mindre arbeidsinnsats enn en natur-
gressbane. Gunamifylte kunstgressbaner skal sloddes en til to ganger i uken. Leverandøren av
kunstgresset vil levere nødvendig vedlikeholdsutstyr (børsteslodd). Ved straffesparkmerkene og
ved hjørneflaggene må gummigranulat etterfylles regelmessig for å opprettholde riktig fyllings-
nivå. Slodding av banen gjøres for å jevne ut overfiaten og for å hindre at gummigranulat glir ut
til sidene. Børsteslodden kan trekkes av en mindre traktor med plendekk eller en liten bil.

Det må etterfylles 5 - 6 tonn gunmaigranulat pr. år for å opprettholde gummifyllingen (1 - 2 mm
gummi vil gjennom bruk forsvinne fra kunstgressarealet hvert år). Etterfyllingen bør gjøres med
sand- eller gjødselspreder slik at massen fordeles jevnt over banen. Erfaringen viser at gummi-
granulat pakker seg over tid og må løsgjøres årlig med en spesialmaskin for at banen skal opp-
rettholde de idrettsfunksjonelle egenskapene Enkelte leverandører har en slik spesialmaskin for
løsgjøring av gummigranulat. Denne bør leies inn hvert år.

Vanning av banen er ikke nødvendig da kunstgressets friksjon er den samme både i våt og tørr
tilstand. Banen bør ryddes for rask en gang pr. uke (tape, løv, småstein Videre må limskjø-
tene gås over en gang i måneden. Dersom åpne skjøter oppdages, må leverandøren kontaktes for
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utbedring. Mindre åpninger i limskjøten repareres av baneansvarlig etter opplæring fra leveran-
døren. Oljelekkasjer fra maskiner og redskaper må ikke forekomme da dette løser opp innfes-
tingen av gresset slik at fiberen løsner fi-a "backingen". Ved oljelekkasjer må leverandøren kon-
taktes. Dette er viktige rutiner som sikrer best mulig kvalitet i banens levetid. Riktig gummifyl-

gir minst slitasje og belastning av kunstgressfiberen og forlenger levetiden på anlegget.

10.2  Driftskostnader sommer
Kostnader for vedlikehold av gummifylte kunstgressbaner omfatter levering og utlegging av
gummigranulat, eventuelt innkjøp og utlegging av sjøsalt samt nødvendige materialer for vedli-
kehold og småreparasjoner av kunstgressdekket. Tilførsel av gummigranulat, ca 5 tonn pr. år,
koster ca 25.000 kr inld. frakt. Gummifylte systemer bør sloddes en eller to ganger pr. uke.

Regelmessig vedlikehold med slodding av kunstgresset, inspeksjon og mindre reparasjoner av
skjøter samt rydding av rusk og rask, vil ta 5 - 6 timer pr. uke. Det bør årlig leies inn en spesial-
maskin for løsgjøring av gummigranulaten, da erfaring har vist at gummi pakker seg over tid.
Kostnaden for leie av en slik maskin er ca kr 10.000 pr. gang. Maskinene kan leies av Nord-
landshallen. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader når arbeidet gjøres på dugnad, vil beløpe
seg til ca 50.000 kr pr. år. I tillegg kommer et årlig beløp i garantifiden (minimum 5 000 kr i 5
år) dersom en ønsker at leverandøren skal foreta befaring av banen.

10,3  Vedlikeholdsrutiner vinter
Banen planlegges anlagt uten undervarme. Det anbefales å la banen snø ned i tidsrommet no-
vember — mars, dvs, de kaldeste vintermånedene - for så å rydde banen for snø i begynnelsen av
april. Det anbefales å benytte frontmontert snøfres montert på en liten traktor (min. 36 11k).
Mekanisk snørydding forårsaker ofte skader på kunstgressdekket og må gjøres med den største
forsiktighet. Bruk av roterende børste for fleming av snø, gjør at mye gummi fjemes fra banen
og slitasjen på kunstgressfiberen blir stor. Det anbefales derfor å benytte snøfres uten roterende
børste. Snøfresen må være påmontert skinner som sikrer 2 - 5 cm Idaring ned til gresset. Resten
av snødekket eller isen tines ved en kombinasjon av solvarme, undervarme, kjemikalier, hånd-
makt og ved hjelp av spesialskjær og børsteslodd.

10,4  Driftskostnader flomlysanlegg
Med installert effekt på 24 kW og en antatt driftstid på inntil 500 timer, vil de årlige driftskost-
nadene for et flomlysanlegg ligge på ca 7.500 kr inkl. mva. forutsatt en energipris på 50 øre pr.
kWh.

10,5  Levetid kunstgress
Levetiden for forrige generasjons sandfylte kunstgress, var fra leverandørenes side oppgitt til 10
- 12 år. Den eldste banen med sandfylt kunstgress ble lagt i 1990, og er i dag mer enn 14 år
gammel (Kvinesdal nord for Kristiansand). Banen er fortsatt i meget god stand. Levetiden for
gummifylte systemer har en ikke erfaring med, men leverandørene antyder samme levetiden som
for sandfylt kunstgress; 10 — 12 år. Den eldste banen med gummifylt kunstgress er nå snart 5 år.
Ved vinterdrift med snørydding må det forventes en noe kortere levetid for anlegget avhengig av
bruksfrekvens.

10.6  Avskrivningerl Mval Bidrag
Levetiden for de ulike anleggselementene vil variere en del. Det vil  være  fornuftig å regne en
avskrivningstid på kunstgressdekket på 10 år mens anlegg for  støtdempingssjikt, flomlysanlegg
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og grunnarbeider foreslås avskrevet over 20 år.

Det er forutsatt at Skjervøy kommune er byggherre og mottar kompensasjon som tilfaller pro-
sjektet. Total moms i prosjektet er beregnet til (kr 975.000 ). -). jf punkt 11.6.
I finansieringen er det lagt til grunn at Skjervøy Idrettslag bidrar med egeninnsats i form av
dugnad. Rentekostnad til forskuttering av spilemidler er avhengig av utbetalingstidspunkt. Dette
er forutsatt dekket av Skjervøy kommune i sin helhet.

Idrettslagets bidrag i form av dugnadsarbeid i prosjektet gis vederlagsfritt som gave til Skjervøy
kommune.

10.7  Driftsavtale
Utgangspunktet er at Skjervøy 1L skal stå ansvarlig for drift i et samarbeid med Skjervøy kom-
mune (samarbeidsavtale vedlegg nr 3)
Det utarbeides driftsavtale med Skjervøy 1K. Driftsmodellen legger til grunn at SIK tar seg av alt
vedlikehold og driftsmodell der klubben tar daglig og ukentlig vedlikehold, mens kommunen tar
månedlig og årlig vedlikehold ihht. driftsinstruks fra leverandør. Det taes sikte på lokal tilpas-
ning og justering av driftsstøtte etter innsats. (Driftsavtale vedlegg nr. 4.)
Kapasiteten vil kunne utnyttes lokalt av SIK, uten at dette tar ressurser fra kommunal administ-
rasjon.

11. ANLEGGSKOSTNADER

11.00 Generelt
Det er gjort kostnadsoverslag for kunstgressbanen oppdelt

1 Grunnarbeider
. 2 Kunstgressdekke

3 Flomlysanlegg

Spilleflaten på kunstgressbanen er forutsatt å være 64 x 100 m med ytterligere 3 m kunstgress
utenfor spilebanen på kortsidene og 2 m utenfor spillebanen på langsidene - totalt 68 x 106 m =
7.208 m2. Prisnivå for kostnadsoverslaget er 01.10.2008. Nøyaktigheten på overslagene er ±10
%. Det er lagt inn en post for uforutsette kostnader på 10 % i alle overslag bortsett fra for kunst-
gressdekket.

11.2  Grunnarbeider
Er kalkulert og vist i vedlagte mengdeoppsett (post 3.00)

Sum kostnader grunnarbeider: kr. 1.150.000,- inkl. mva.

11.3  Kunstgressdekke for breddefotball
Kostnadsoverslaget er basert på innkomne tilbud på levering av gummifylt kunstgressdekke med
homogen fiber til Idrettsheia Kunstgressbane i Salangen kommune for levering høsten 2008,
samt til Balsfjord kommune I overslaget er det benyttet en enhetspris på 250 kr/m2. og et støt-
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dempingssjikt på 70 kr/m2'

Sum kostnader kunstgressdekke: kr. 2.900.000,- inkl. mva.

11.4  Flomlysanlegg
For anlegget er følgende lagt til grunn-
Kostnadsoverslaget for lysanlegget er basert på innhentede tilbud på lysanlegg til Flakstad
kommune og til "kunstgresspakken" i Tromsø. Anlegget består av 6 lysmaster og har en belys-
ningsstyrke på 200 lux med en jevnhet på 0,62. Anlegget kan dempes ned til 100 lux med jevn-
het 0,61 til trening.

(Sum kostnader lysanlegg: kr. 1.000.000,- inkL mva. Ikke medtatt i sammendrag)

11.5  Undervarme

Ikke vurdert

11.6  Kostnadssammendrag
Følgende delsummer gir en samlet anleggskostnad for kunstgressbanen inidusiv merverdiavgift:

• .

Kostnad

4.875.000 kr
0

Ri
Planle 'n
Grunnarbeider
Kunst essdekke
Fernvarme
Drenerin
Floml anle
Pros'ekto føl i 5%
Sum anle skostnader

illérnid

2.031.250
0

Sammendra

JffiN
":151

EZ203125Q 975O.001

975.000

200.000 kr
25.000 kr

1.150.000 kr
2.900.000 kr

0 kr
300.000 kr

0 kr
300.000

4.875.000 kr

1.568.750

n,a

300.000
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12. SPILLEMIDLER

12.1 Tilskuddssatser
Gmnnfilskuddet for kunstgressbaner er økt til 2.5 mill, kr for grunnarbeider, kunstgressdekke og
flomlysanlegg, begrenset oppad til 1/3 av godkjent anleggskostnad forutsatt en spillebane på 64
x 100 m. I tillegg kommer Nord-Norge tillegget på 25 % (Maks kr 3.125.000,-). Undervarme
kan oppnå et tilskudd inntil 50 % oppad begrenset til 700' Det kan forventes følgende spillemid-
deltilskudd: kr 2.031.250,-.
(Uten flomlys er maks tilskuddsgrense 2.750.000,-)

12.2 Krav ved tildeling av spillemidler
Fra og med 2003 stiller Kultur- og kirkedepartementet krav om at  "Forskrift om offentlige an-
skaffelser"  av 15. juni 2001 skal følges når anleggskostnaden overskrider 200.000 kr dersom det
offentlige er byggherre eller dersom det mottas mer enn 50 % av anleggskostnaden i tilskudd (til
sammen fra kommune og spillemidler). Tilsvarende skal de samme forskriftene også gjelde for
private byggherrer når anleggskostnaden er over 400.000 kr. Konferer  "Forskrifier og bestem-
melser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og ftsisk aktivitet — 2003"  punkt 7.1.
Følgende ordlyd er hentet fra pkt. 7.1:

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre
at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaf-
felsesprosessen. Utvelgelse skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Dette er gjort for å sikre at byggherren opptrer i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy
foretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen samt sikre at det ikke finner sted for-
skjellsbehandling mellom leverandørene.

13. V1DERE ARBEID

13.1  Grunnlag for innhenting av tilbud
På grunn av Kultur- og kirkedepartementet krav om at alle private byggherrer som mottar spil-
lemidler til anlegg med en byggekostnad på over 400.000 kr, må følge  "forskrifter om offentlig
anskaffelser",  må alle innkjøp må være basert på konkurranse. Det må derfor utarbeides et kon-
kurransegmnnlag for å kunne ,gjennomføre dette. Konkurransen må avholdes etter forutgående
kunngjøring i Norsk Lysningsblad (dofftn.no) etter nærmere regler. Det anbefales at formen
"filbudskonkurranse med forhandlinger" benyttes. Når det gjelder kunstgressdekket er kokur-
ransen ikke kunngjøringsplikfig da det bare er et begrenset antall leverandører som er aktuelle,
men alle leverandørene må få mulighet til å delta i konkurransen.

Søknadsfrist for spillemidler inn til fylkeskommunen er satt til 15.01.10.

Forhåndsgodkjenning av kunstgressbanen er kommunalt anliggende og må være i orden før
søknad sendes fylkeskommunen og fysiske arbeider startes opp.

Prosjektet må innarbeides i kommunens økonomiplan.
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13.4 Anleggsperiode
Vurderes etter behandlingen i kommunestyret.

Vedlegg nr 1: Planskisse
Vedlegg nr 2: Samarbeidsavtale
Vedlegg nr 3. Driftsavtale
Vedlegg nr 4: Kalkulasjonsgrunnlag
Vedlegg nr 5: Kabelkart
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2343 -2

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 09.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/11 Skjervøy Kommunestyre 15.06.2011

Salg av fiskerianlegget i Skjervøy havn - Havnegaten 38

Vedlegg:
Skriv fra Atlantic Seafodd AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Det igangsettes forhandlinger for salg av Fiskerianlegget i Skjervøy havn, Havnegaten 
38 til Atlantic Seafood AS. 

2. Ordfører, rådmann og økonomisjef gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene med 
Atlantic Seafood AS.

3. Formannskapet skal godkjenne en endelig salgsavtale.

Saksopplysninger
Atlantic Seafood AS ønsker å komme i forhandlinger med Skjervøy kommune om overtakelse 
av Fiskerianlegget i Skjervøy Havn.Viser til vedlegg.

Vurdering
Rådmannen vil anbefale at det inngås forhandlinger med Atlantic Seafodd AS med det formål å 
få solgt anlegget til dem innefor en akseptabel pris. 
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