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Skjervøy Kommunestyre

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2013

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revisors beretning
2 Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2013
3 Kontrollutvalgets behandling av revisjonsbrev

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2013 godkjennes.

2. Overskuddet for 2013 disponeres slik: Generelt disposisjonsfond kr 1.000.000,- og resten til 
premieavviksfond. 

3. Underskuddet på selvkost kloakk dekkes inn med avgiftsøkning på kroner 750,- i 2.halvår 
2014. Resten dekkes inn i 2015.

Saksopplysninger

Regnskap og årsmelding for 2013 legges med dette fram for endelig godkjenning.
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap og årsmelding ble behandlet 14. mai og følger også
med. I samme møte i kontrollutvalget ble også revisors brev nr 6 om innfordring behandlet og
siden forholdet er tatt opp både i revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse følger også
den saken med.



Vurdering

Regnskapet for 2013 ga et overskudd på kroner 6.035.460,- og kommunestyret må ta stilling til 
bruk av dette. Årsakene til overskuddet er forklart i årsberetning, noter og årsmelding.

Selvkostregnskapet 2013for kloakk fikk et underskudd på kroner 686.271,-. Dette skyldes for 
lave gebyrer gjennom året, og dekkes inn ved å øke gebyrene fra 2. halvår 2014.

Som omtalt i noter og årsberetning får vi stadig større utfordringer med å håndtere et voksende
premieavvik for pensjon. Det er både et likviditetsproblem ved at det ikke følger med penger til
den inntektsføringen som er gjort, samt at vi i årene framover får en stadig større sum som må
dekkes inn. I økonomiplanen ligger det inne et nivå på 1,4 millioner i 2014 og 2,4 millioner fra 
2015. Vedtatte endringer fra 2014 med amortisering over 7 år gjør at dekningen blir for lav, og 
dette har til nå vært dekket gjennom stadig kutt, stillingskutt og annet. Derfor foreslår 
rådmannen, som i fjor at vi avsetter 5 millioner av overskuddet til premieavviksfondet. Vi kan 
da bruke av dette fondet i de årene tilbakebetalingen blir på over 1,4 mill, fram til vi har tømt 
fondet. En slik avsetning vil også gi en bedret likviditet sammenlignet med å bruke opp pengene 
i år.
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Skj ervøy kommunestyre

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Skjervøy kommune som viser kr 174 042 291 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 349 189. Årsregnskapet består av balanse per 3 1. desember 2013,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
administrasjonssjefen finner nødvendig for å 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 feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av
et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

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

Grunnlagfor konklusjon medforbehold

Det er ikke foretatt tilstrekkelige tapsavsetninger for kundefordringer i årsregnskapet. Kommunens
avsetning til tap for ubetalt husleie i perioden 2011-2013 er etter vår vurdering om lag kr 900 000 for lav.
Dette fordi det hefter betydelig usikkerhet med hensyn til en stor andel av disse fordringene som står
uoppgjort i balansen pr 3 1.12.13. Dette vil påvirke kommunens mindreforbruk som ville vært kr 900 000
lavere enn årsregnskapet viser.

Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett 77 04 14 00 986 574 689

Besoks- og postadresse:
Sjogt.
9405 HARSTAD
post(i)komrevnord.no www.komrevnord.no



Konklusjon medforbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet “Grunnlag for
konklusjon med forbehold”, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Skjervøy kommune per 31. desember 2013, og av resultatet for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

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

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Harstad 15. april 2014

(\_/

ElsaSaghaug (
Oppdragsansvarlig revisot
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Skjervøy Kommunestyre

Fastsetting av endelige 2013-satser for tilskudd til private barnehager

Henvisning til lovverk: Forskrift om likeverdig behandling

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Tilskudd til Ørneveien Naturbarnehage for 2013 fastsettes med slike endelige satser
basert på regnskap 2013: Små barn kr. 186.588,-, store barn kr. 91.616,-, og
kapitaltilskudd kr 4.588,- for alle barn.

2. Tilskudd til Årviksand barnehage for 2013 fastsettes med endelig årlig sats på 840.000,-

3. Kommunestyret godkjenner ordning med at for lite utbetalt tilskudd etterbetales fullt ut
mens ved for mye tilskudd innføres et fribeløp på 50.000,-.

Saksopplysninger

I tråd med ny forskrift skal endelig sats for tilskudd til private barnehager fastsettes av
kommunestyret i samme møte som årsregnskapet vedtas. Det er i år brukt samme utregningsmal 
som i fjor.

Vurdering

Satsene for Ørneveien er basert på regnskapstall for Vågen og Eidekroken. Satsene for 
Årviksand er basert på regnskap for Arnøyhamn slik formannskapet sluttet seg til i 2012. 

Med de endelige satsene har Ørneveien fått 52.000,- for mye, og med ordningen for etteroppgjør 
blir ikke dette krevd tilbakebetalt. 
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør følgende vedtak:
Framlagte økonomirapport tas til etterretning, og det bes om at kommunestyret finner 
inndekning for de behov som kommer fram i skjema 2. Det vil være behov for å tilføre 
budsjettet kr 600 000.

Saksopplysninger:

Som det framgår av skjema 2, vil det for enkeltområder innen sentraladministrasjonen være 
ekstrautgifter av en slik størrelsesorden at det kan vise seg vanskelig å finne inndekning 
innenfor eget budsjett. Det vil likevel ikke i denne rapporteringa bli bedt om tilførsel av ekstra 
midler utover kr 600 000.  Ved å stramme inn forbruket der det er mulig og eventuelt regulere 
internt, satser en på å holde ramma. Det vil også bli nødvendig å kompensere underdekning på 
lønnsbuffer for lærlinger ved å bruke lærlinger mer i bemanninga. Om så ikke går, vil dette 
komme fram i rapporteringa til høsten.

Vurdering av de enkelte områder:

Politisk virksomhet (100):
Juridisk hjelp når det gjelder forhold knytta til Skjervøy Fiskeriutvikling og Skjervøy Sjømat AS 
har ført til høgere advokatutgifter enn forutsatt i opprinnelig budsjett (anslag: 25 000). Foreløpig 
meldes dette ikke inn som behov for budsjettøkning. 

Kontroll og tilsyn (102):
På bakgrunn av kommunestyrevedtak 14/14 vil det bli behov for å øke budsjettramma med kr 
600 000.

Administrasjon (120):
Intern regulering



Tiltak flyktninger (121):
For våren 2014 er det 2 voksne og 4 barn som er tilknyttet dette området. Fram til 1.8.14. er det 
ansatt flyktningkonsulent i 10 % stilling. Denne utvides fra 1. aug til 50%, og fra dette tidspunkt 
er det også klart for mottak av ytterligere 6 flyktninger – fortrinnsvis 1 familie med 2 voksne og 
2 barn og 2 enslige voksne. Utgifter dekkes av overføringer fra staten.

Kommunekassen (130):
På grunn av omlegging av rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og 
Statistisk sentralbyrå fra 01.01.2015, er alle arbeidsgivere pålagt å gjøre endringer i 
lønnssystemet i løpet av 2014. Kostnaden for Skjervøy kommunes del beløper seg til i 
underkant av 100 000 kroner.

Forsøker å finne inndekning for dette innenfor eget budsjett og vil heller komme tilbake med 
behov til høsten dersom det viser seg å bli vanskelig.

EDB (140):
Budsjetter for 2014 er svært stramt. På grunn av investering i ny database i forbindelse med 
innføring av en ny versjon saksbehandlingssystem (Ephorte 5) og generelle økte kostnader 
innenfor det interkommunale IT-samarbeidet, kan det bli behov for å be om økt ramme. Vi 
avventer likevel til høstens rapportering.
I opprinnelig budsjett mangla én inntektspost: kr 48 000 – IT-leie fra Årviksand skole.

Fellesutgifter/inntekter (160):
Intern regulering

Lærlinger (199):
Lønnsbufferen for lærlingelønn er altfor lav. Årsak: i 2013 tok vi inn 3 ekstra lærlinger for å 
imøtekomme et økende behov for lærlingeplasser og for å sikre rekruttering. For dette fikk 
kommunen en engangsstøtte på kr 180 000. Ved regnskapsavslutning ble det ved en feil ikke 
flytta over midler fra lønnsbufferen på fond, noe som fører til at det mangler kr 530 386 i 
lønnsmidler for lærlingene. Se tabell under:
Oversikt over utgifter /inntekter lærlinger for 2014

Lønn 1.1.-
28.02

Lønn 1.3.-
31.8 Lønn 1.9.31.12 Lønnsutgifter 2014

IT 15290 61158 50946 127394

Barne- og ungdomsarbeider 25482 122322 147804

Barne- og ungdomsarbeider 25482 122322 147804

Barne- og ungdomsarbeider 15290 61158 50946 127394

Helsefagarbeider 25482 122322 147804

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394

NY-kokk 45870 45870

NY-helsefag 45870 45870

NY-helsefag 45870 45870

1345386

Lønnsbuffer, lærling 815000

Manko 530386



Manglende inndekning på lærlingelønn er nå fordelt på etatene i forhold til antall lærlinger pr 
etat og i forhold til innmeldt behov for etatene. Det betyr at etatene selv må finne inndekning. 
Dette må gjøres ved at lærlingene i større grad enn nå må brukes som vikarer. 
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Økonomirapportering våren 2014, teknisk etat

Henvisning til lovverk:

Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning.

Økonomirapport

Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde.

600, Administrasjon:

Det ligger an til en nedgang i byggesaksgebyrene så langt i år, dette grunnet lite byggeaktivitet. I 
de 2 foregående år har det vært forholdsmessig mange saker dette pga at det har vært et stort 
etterslep. Byggesaksgebyrene blir i hovedsak sendt til fakturering når det foreligger vedtak i 
sakene, det er flere saker som er til behandling men av ulike årsaker drar disse sakene ut i tid. 
For øvrig er ansvarsområde i tråd med budsjett.

605, Kart og oppmåling:
På inntektssiden ser det ut til å bli som fjordåret men det er vanskelig å forutse så tidlig på året. 
Kommunene er pålagt å ha planarkiv dette har en kostnadsramme på kr. 150.000,- I tillegg til 
dette skal et område av Skjervøy, laserscannes til en pris av 11.000,- Det var avsatt penger til 
dette på fjordårets budsjett men av ulike årsaker er dette ikke kommet med i budsjettet for i år. 
Teknisk har så lang funnet å kunne bruke 161.000,- fra ansvarsområde 670.   
For øvrig ser det ut for at ansvar 605 vil holde seg innenfor budsjettet.

606, Arealplanlegging:
Skjervøy kommunes andel for Nord- Troms Plankontor belastes av dette budsjettet. 



Ser ut for at ansvar 606 vil holde seg innenfor budsjett. 

610, Anleggsseksjonen:
Etter regulering ser det pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

620, Skjervøy vannverk:
Der ser så lang ut til at inntektene blir noe mindre en forutsatt, men dette er det enda noe tidlig å 
si noe om, en må se på muligheten til å justere opp abonnementsgebyrene noe.  

630, Skjervøy kloakkanlegg:
Der ser så lang ut til at inntektene blir noe mindre en forutsatt, men dette er det enda noe tidlig å 
si noe om, en må se på muligheten til å justere opp abonnementsgebyrene noe.  

640, Renovasjon:
Kun husleie igjen på dette budsjettet. Dette overføres til ansvar 670, kommunale bygg.

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

651, Oljevernberedskap:
Ansvarsområdet viser så langt et underskudd på kr 233.919,- og det vil komme flere regninger. 
Dette er kostnader som er fremkommet etter dieselutslippet Desember 2013 og vil bli krevd 
refundert av de ansvarlige forurensere.   

652, Feiing:
Det ligger inne i budsjettet en inntekt på 75.000,- for feietjenester andre kommuner. Det er 
usikkert om nabokommunene har behov for denne tjenesten i år. Det vil ikke ble regulert for 
denne posten nå da det er usikkerhet ved denne, dette vil fremkomme ved budsjettreguleringen i 
høst. 

660, Utleieboliger:
Det ser ut for at inntekten er i tråd med det budsjetterte.
Vi har nå fått en boligforvalter i 100 % stilling som er en økning på 50% fra 2013, avlønningen 
skjer over konto 12300 Innleid vedlikehold. Budsjettet ser så lang ut til å gå i balanse. 

670, 670 Kommunale bygg:
Reguleringen som er gjennomført viser at vi skal klare å holde budsjettet. 

671, Parker/ idrettsanlegg:
Til nå er det brukt lite av dette budsjettet, bortsett fra strøm og eiendomsavgifter.
Budsjettet er for lite til at et fullverdig vedlikehold av grøntanleggene kan utføres. Skjervøy
kommune har også i år engasjert ASVO for å utføre arbeidet med vedlikehold.
Det er en noe redusert kontrakt i forhold til tidligere år, men likt som fjoråret. 
Med de rammer området har er det ikke en holdbar/ forsvarlig forvaltning av ansvar 671.
Budsjettet er for lite til at det kan utføres et fullverdig godt vedlikehold på parker og
idrettsanlegg. Det vil bli gjennomført vedlikehold i ”tråd” med budsjett.

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



676, Vaskeri:
Formannskapet har bestemt at kommunen skal inngå kontrakt med leverandør av 
vakeritjenester. Dette skulle medføre en besparelse for 2014 på 200.000, dette er ikke realiteten. 
Pr. nå er det usikkert om budsjettet for 2014 vil medføre underskudd. Dette vil fremkomme ved 
budsjettreguleringen i høst.

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

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

690, Kommunale veier:
Det er brukt kr 79.000,- over budsjettet for beredskapslønn så langt i år, dette skyldes at det ved 
sykemeldinger blir en høyere utgift enn hva tilfellet er når vaktberedskapen kombineres med 
annen vaktberedskap. 
Det ser for øvrig ut til at en kan regulere dette innenfor egen konto og budsjett
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Økonomirapportering med budsjettreguleringer for kultur- og 
undervisningsetaten våren 2014

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør flg vedtak:

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

Behov for tilførsel av midler (mai 2014 – skjema 2)

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre budsjettet til 
kultur- og undervisningsetaten for 2014 kr 1.527.000,-  



Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:
Det store bilde er at ca kr 430000 fra økte refusjoner på ansvar Bibliotek, SFO Skjervøy og 
barnehage reguleres til skoler og andre kulturformål. 

På følgende ansvar ser budsjettet ut til å holde. Det er gjort mindre interne reguleringer og økte 
utgifter er regulert mot økte inntekter:

203 PPT
221 Kino
222 Kulturhuset
224 Svømme og idrettshall
230 Ungdomsklubben
273 Vågen barnehage
275 Arnøyhamn barnehage
282 SFO Årviksand
290 Kulturskolen
293 Folkehelse
294 Voksenopplæringa

På flg ansvar ser vi behov for  endringer ved tilføring av midler til lønnsbudsjettene, 
eller ved at overskudd på inntektssida reguleres over til andre ansvar.
På disse områdene er det også større usikkerhet om budsjettet vil holde.

200 Administrasjon
Over dette ansvaret lønnes lærlingene. Kultur- og undervisning har 3 lærlinger våren -14 og 1 
lærling høsten 2014.
Ut fra våre bergninger vil utgifter til dette være kr 447000,-. Kr 256000 dekkes av lærlingbuffer, 
mens kr 191000 står udekt. Vi vil prøve å finne inndekning for dette ved reguleringen i 
september.

210 Felles grunnskole
Den største usikkerheten er her knyttet til om budsjettet på refusjon til fosterhjemsplasserte 
elever i andre kommuner vil holde. (kr 466000) Ettersom enkeltvedtakene om 
spesialundervisning for neste skoleår ikke er gjort, er ressursen til dette noe usikkert.

211 Skjervøy barneskole
Barneskolen har i budsjettet for 2014 fått økt anslaget på sykepengerefusjoner med kr 450.000,-
i forhold til 2013 budsjettet. Vi ser nå at dette anslaget kan ligge for høyt, og vi har tilført 
vikarbudsjettet kr 100.000,- gjennom interne reguleringer. Dette kan være for lite.

212 Skjervøy ungdomsskole
Ungdomsskolen har i busjettet for 2014 fått økt anslaget på sykepengerefusjoner med kr 
150.000,- i forhold til 2013 budsjettet. Vi ser nå at dette anslaget kan ligge for høyt, og vi har 
styrket budsjettet med kr 63000 til sykevikarer gjennom interne reguleringer. Dette kan være for 
lite. Skjervøy ungdomsskole vil  fra høsten av høyne rammetimetallet med 3,6 timer. 
Ungdomskoleelevene skal ha et timetall på 30,6 u/t. Økningen dekkes resten av året med interne 
reguleringer, mens det søkes inn i BØP 15-18.



213 Arnøyhamn skole 
Ved Arnøyhamn skole vil det bli økt behov for fastlønn pga grunn av økt spesialpedagogisk 
behov. Skolen tilføres kr 92ooo,- for inndekning av dette ved interne reguleringer.

220 Biblioteket
På biblioteket har vi beregnet økt netto på sykepengerefusjon til å bli  kr 150.ooo,- mer enn 
budsjettert for 2014. Reguleres mot økte utgifter i andre virksomheter.

229 Andre kulturformål
Her er det forutsatt en gave i budsjettet på kr 200.000,-. Beløpet er ved en inkurie ikke tatt ut 
ved oppsett av nytt budsjett. Midlene var lagt inn i forbindelse med bygging av Kunstgressbane, 
- gave fra Lerøy Aurora som engangsbeløp. Dekkes av økte refusjoner.
Tilskudd flomlys, jfr k-styresak 4-14. Inndekning må skje via skjema 2.

Skjema 2:  357.000 Flomlys

270 Felles barnehager
Den største posten her er tilskudd til private barnehager. F.o.m. november 2013 har den private 
barnehagen tatt opp barn fortløpende dersom de er over 1 år og de har hatt plass. Dette er i 
henhold til lovverket. Tidligere har vi hatt kun ett hovedopptak pr år.
Endring av denne praksis vil føre til merutgift på kr 1.170.000,- for 2014. F.o.m 2015 er det tatt 
høyde for en økning på kr 600.000,- til tilskudd private barnehager.

Skjema 2: kr 1.170.000,- Tilskudd private barnehager

272 Eidekroken barnehage
Her kan det ligge an til en negativ sprekk på sykepengerefusjon. Vi har styrket dette med kr 
70000,-, noe som kan være for lite.

281 SFO Skjervøy
På SFO Skjervøy har vi beregnet økt netto effekt av inntekt på sykepengerefusjon regulert mot 
sykevikar til å bli  kr 150.ooo,- mer enn budsjettert for 2014.

283 SFO  Arnøyhamn
Økte utgifter til sykevikarer kr 20.000,- tilført budsjettet. 
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og omsorgsetaten våren 
2014

Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

Helse- og omsorgssjefens innstilling

Formannskapet tar fremlagte økonomirapportering til etterretning og ber om at kommunestyret finner 
dekning for de behov som fremkommer på skjema 2.

Saksopplysninger

Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapporter hver vår og høst.

Helse- og omsorgssjefen har sendt ut brev til de 9 virksomhetene på fastsatt skjema hvor alle 
virksomhetene foretar en vurdering av den økonomiske situasjonen i dag og ved utgangen av 2014.

Alle virksomhetene har gitt skriftlig tilbakemelding om situasjonen.

Det har også vært gjennomført egne møter med alle virksomhetslederne hvor rådmann, økonomisjef og 
etatsjef har deltatt. Temaet har vært regnskapsresultatet for 2013 og hvordan man vurderer 
situasjonen i 2014 på bakgrunn av det som skjedde i 2013.

Leder av hjemmetjenesten har i eget brev datert 08.01.14 vurdert situasjonen i hjemmetjenesten som 
svært vanskelig når det gjelder tilgjengelige ressurser for å yte nødvendig helsehjelp til stadig flere eldre 
med omfattende behov for hjelp.

Formannskapet og kommunestyret er tidligere blitt informert om situasjonen i barnevernet med flere 
omsorgsovertakelser i 2013 som gir store økonomiske utfordringer, og er krevende for tjenesten.
Det har også i 2014 vært omsorgsovertakelser.



Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet

300. Administrasjonen

 Helse- og omsorgssjef har vært med i ansettelsesutvalget for turnusleger i Nord – Troms. Dette 
er noe det ikke finnes budsjetter for. Det er gjort en del reguleringer internt for å finne rom til 
dette.

310. Helsestasjonen

 Her er det ikke gjort noen reguleringer.

 På grunn av sykemelding er det behov for innleie av helsesøster. Dette for å ta det mest 
prekære i tjenesten så som vaksinasjoner, spebarnskontroller og kontroll av førskolebarn.

 Denne tjenesten må en ha fokus på i høstens budsjettarbeid.

320. Legestasjonen

 Økte lønnsutgifter med 98.000 og 17.000 i pensjon etter høstens lokale forhandlinger.

 Det er foretatt mange interne reguleringer og øvrige driftsutgifter har et overforbruk med 
48.000.

 Skjema 2: Det bes om midler til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten med kr. 61.000,-. 
Dette beløpet økte i 2014 og utgjør nå 225.000 pr. mnd.

321. Fysioterapitjenesten

 Tjenesten er preget av en del sykefravær, og vanskeligheter med vikarer fører dette til 
lengre ventelister.

 Ergoterapeut er på plass fra mai, etter at det har vært tre måneder med fravær i stillingen. 
Det er mye å ta igjen, det vil derfor brukes av disponible lønnsmidler til å ha ergoterapeut i 
mer enn 50% stilling en måned fremover.

 Nedtak med 27 000 finansierer delvis økte utgifter ved legekontoret.

350. Sosialtjenesten

 Lønnsreguleringer fra fond over til fastlønn og pensjon på grunn av barneverntjenestens 
innvilgede statstilskudd for stillinger. Reguleringen utgjør kr. 336 000 i lønn og 59 000 i pensjon.

351. Tilskudd eldre og uføre
Ingen kommentarer

354. Forebyggende tiltak

 Omsorgslønn – Her er det flere ressurskrevende brukere. I et vedtak er det mulige kostnader på 
kr. 140.000.  Til sammen et økt forbruk på kr. 455.000.

 Lønn forebyggende tiltak – Beregnet forbruk gjennom året er beregnet ut fra dagens brukere, 
samt nye søkere. Er noen ”store” tiltak som er ressurskrevende og har høye utgifter pr. mnd. Til 
sammen økt forbruk på kr. 381.000

 Utgiftsdekning er økt med 30.000.

 Skjema 2: Det bes om midler til økt forbruk omsorgslønn og forebyggende tiltak med til 
sammen kr. 836.000.

360. Barnevern
Barneverntjenesten har i år som i fjor meget stor aktivitet. Tjenesten har omsorgen for til sammen 16 
barn og unge. Dette gjelder både frivillige plasseringer og tvangsplasseringer. Det er også gjennomført 
flere fylkesnemdssaker. Advokatutgifter, sakkyndigutredninger reisevirksomhet for å følge opp 
plasseringene, bruk av tolk i samtaler samt oversetting av dokumenter er utgifter som ikke er 
budsjettert så høyt. 



Behovet for institusjonsplasser er regulert ned med 500.000 da det vil være mindre utgifter med 
fosterhjem. Dette er et svært usikkert nedtak da det forutsettes at Bufetat må fremskaffe fem 
fosterhjem.
Behovet for frivillige hjelpetiltak er sterkt økende fra 2013 og frem til nå. 

 Utgifter institusjonsplasser/forsterket fosterhjem reguleres ned med 500.000 da det jobbes for 
fullt med å fremskaffe fosterhjem.

 Frikjøp av fosterforeldre, diverse bidrag, tolketjenester, oversetting av dokumenter, 
advokatutgifter og reisevirksomhet for å følge opp plasseringene reguleres opp med til sammen 
744.000

 Skjema 2: Det bes om midler til Diverse bidrag og advokatutgifter med til sammen kr. 510.000.

370. Hjemmetjenesten

 Ulike lønnsarter reguleres opp med 316.000.

 Det kan se ut som om det er beregnet 218.000 for mye i inntekter egenandeler 

trygghetsalarmer.

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

 Skjema 2: Det bes om midler til lønn andre vikarer, lønn annen ekstrahjelp med til sammen kr. 

297.000. 

Det bes også om midler til opprettelse av 100% sykepleier stilling i hjemmetjenesten med kr. 

296.000 som tilsvarer halvårsvirkningen.

Det bes videre om midler til ny ressurskrevende bruker med et raskt økende hjelpe- og 

pleiebehov med kr. 1.479.250. Av dette vil kommunen få refundert kr. 375.000 fra staten.

Det har gjentatte ganger blitt varslet om den vanskelige situasjonen i hjemmetjenesten. En ser nå en 
økning i sykefraværet blant sykepleierne på grunn av den pressede arbeidssituasjonen. Det har vært 
arbeidet med omorganisering av pleie- og omsorgstjenestene for å se på mulige innsparinger og om det 
er muligheter for å hente midler fra de øvrige 4 pleie- og omsorgsvirksomhetene for å styrke 
hjemmetjenesten. I praksis viser det seg at dette ikke lar seg gjøre på kort sikt.
I økonomiplanarbeidet i de senere år har det vært stor fokus på innsparing og nedbemanning. I dette 
har muligens situasjonen i hjemmetjenesten ikke fått den nødvendige oppmerksomhet.
Det fremgår av årsmelding at virksomheten har en sterk økning av antallet brukere, 121 stk i 2013. 
Svært mange av brukerne har behov for hjelp flere ganger pr. dag.
Antallet eldre over 80 år er sterkt økende i de kommende år.
De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme og ønsker å få sine hjelpebehov dekket av hjemmetjenesten. 
Både for den enkelte og for samfunnet er det viktig at antall år på sykehjem blir så få som mulig.
Samfunnsøkonomisk er det lønnsomt å satse på en god og velfungerende hjemmetjeneste. En bruker i 
hjemmetjenesten koster i snitt 200.000 mens den samme brukeren i institusjon koster over 1 million.

 Den økte mengden med oppdrag på vaktene fører til at virksomheten med dagens ressurser 

kun har 10 min til rådighet hos den enkelte bruker og da er transporten til bruker iberegnet.

 Belastningen på de ansatte er stor

 Sykefraværet er økende

 Leder av virksomheten arbeider nær sagt døgnet rundt for å få drifta til å gå rundt og slik at 

brukerne får forsvarlig helsehjelp.

 Avviksmeldingene på grunn av manglende bemanning øker.

Konklusjon:
 Hjemmetjenesten må få styrket sin bemanning med øyeblikkelig virkning, gjennom at det 

opprettes ny 100% sykepleierstilling. 



 Helse- og omsorgssjefen har allerede tatt ned behovet for lønn ekstrahjelp med kr. 111.000.  

Det kan være mulig å spare ytterligere på lønn ekstrahjelp og vikarutgiftene når ny sykepleier er 

på plass.

372. Hjemmehjelpstjenesten

 Mindre avvik på lønn ferievikarer, lønn andre vikarer og overtid. Internt regulert.

375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge

 Fast lønn er tatt ned med 73 000. dette har sammenheng med at fastlønn er mindre belastet, 

mens vikarposter har økt forbruk.

 Lønn sykevikar er økt med 300 000 og må ses mot økning i sykepengerefusjonen.

 Refusjon sykepenger er økt med 600 000 og må ses mot samlet budsjett lønn sykevikarer.

 Lønn andre vikarer er økt med 248 000, mens lønn annen ekstrahjelp er redusert med 80 000.

 Lønn foreldrepermisjon er økt med 312 000 og ses i sammenheng med refusjon foreldrepenger 

med 305 000.

 Nedtak med 167 000 finansierer delvis økte utgifter omsorgsboligen Malenaveien og 

hjemmetjenesten.

377. Rus og psykiatritjenesten

 Økte utgifter lønn sykevikarer med 200 000 som må ses i sammenheng med økt refusjon 

sykepenger med 200 000.

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4

 Økte utgifter lønn sykevikar med 245 000 ses mot økt refusjon sykepenger.

 Økning på lønn ferievikarer, lønn annen ekstrahjelp og overtid med til sammen 225 000.

 Økning egenandeler, refusjon fra staten og refusjon sykepenger med til sammen 391 000.

379. Aktivitetssenteret

 Ingen kommentar

380. Skjervøy sykestue og sykehjem

 Mindre utgifter på fastlønn med 130 000 på grunn av vakanse. Vakante stillinger skal lyses ut 

før høsten.

 Økte utgifter sykevikar kompenseres av økte refusjoner.

 Økning med 70 000 lønn andre vikarer. Dette fordi flere nye vikarer er tatt inn på opplæring på 

grunn av liten tilgang på vikarer.

 Økte utgifter overtid er knyttet opp mot vakante sykepleierstillinger – lite tilgang på kvalifiserte 

vikarer fører til overtid/ forskjøvet vakt. Kompenseres av mindre utgifter fastlønn.

 Over dette ansvaret lønnes lærlingene. Helse og omsorg har  5 lærlinger våren -14 og 7 

lærlinger høsten 2014. Ut fra våre beregninger vil utgiftene til dette være kr.795 000,-. Kr 

435 000 dekkes av lønnsbuffer, mens kr. 360 000 står udekt. Vi vil prøve å finne inndekning for 

dette ved reguleringen i september.

 Øvrige driftsutgifter ligger på noen områder en del over budsjettert. Spesielt medisinske 

forbruksvarer med 190 000. Det er ikke en opplevelse av at inngåtte innkjøpsavtaler på disse 

områdene har ført til lavere utgifter. 

 Nedtak med 53 000 finansierer delvis økte utgifter ved hjemmetjenesten. 



390. NAV

 Mindre utgifter fastlønn med 64 000.

 Økte utgifter lønn sykevikar med 69 000 må ses i sammenheng med økt refusjon.

 Antatt mindre forbruk tilskudd boutgifter, div. bidrag, forskudd trygd/pensjon og sosiale utlån 

med 212 000.

 Mindre inntekt refusjon fra NAV og refusjon fra private med 90 000.

 Nedtak med 221 000 finansierer delvis økte utgifter barnevern.

Vurdering

Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder 
etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2.

Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 3.104.000

Hovedårsaken til dette er økte utgifter på sosialtjenesten gjennom økning i omsorgslønn og lønn 
forebyggende.
Barneverntjenesten opplever svært høy aktivitet og har økning i frivillige hjelpetiltak samt 
tvangsvedtak. Mange saker krever tolk og oversetting av dokumenter. Advokatutgifter og sakkyndig 
utredninger er også kostbare.
En del av disse utgiftene dekkes av nedtak på NAV.

Det bes om tilførsel av midler til hjemmetjenesten med totalt 2.072.000. Av dette gjelder 1.479.000 ny 
bruker med sterkt nedsatt funksjonsevne. Det vil av dette beløpet kunne trekkes fra refusjon for 
ressurskrevende bruker med 375.000.

Det bes også om opprettelse av fast 100% sykepleier stilling i hjemmetjenesten for å avhjelpe 
arbeidssituasjonen som er kjent og varslet om tidligere.

Helse- og omsorgssjefen er svært bekymret for drifta av hjemmetjenesten med stadig flere eldre 
brukere med økende hjelpebehov. Dette er en situasjon som vil øke i åra fremover.
Bekymringen er knyttet både til brukernes behov for helsehjelp, belastninga på de ansatte og leder av 
virksomheten.
Administrasjonsressursen til avdelingssykepleier i hjemmetjenesten bør økes i høstens budsjettarbeid.

Det er all grunn til å tro at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens budsjett i 
årene som kommer:

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

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

 Økte utgifter barnevern

 Jevn stigning i utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. 



Budsjettendring 2014 -
skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel Beskrivelse

13000 320 241               61 000 

10503 254 354             155 000 

10504 254 354             164 000 

14707 360 251             150 000 

12700 360 252               60 000 

10100 370 254             296 000 

10203 370 254               81 000 

10302 370 254             216 000 

13709 370 254          1 479 000 

18100 370 254           -375 000 

SUM          2 287 000 

Dato og sign:



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3864 -16

Arkiv:

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/14 Skjervøy Formannskap 02.06.2014

Skjervøy Kommunestyre

Balansering av økonomirapportering vår 2014

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Budsjettendring skjema 2 våren 2014
2 Oppdatert skjema 1A
3 Endring bemanningsplan
4 Rapport Kultur og undervisning
5 Rapport Helse og omsorg
6 Rapport Teknisk etat
7 Rapport sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema
datert 21.05.14

2. Kommunestyret godkjenner rammeøkning til etatene tilsvarende bruk av bundne fond og
økte statstilskudd i tråd med vedlegg og oppdatert budsjettskjema 1A

3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med framlagte oversikt.

Saksopplysninger

I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet og laget en 
økonomirapport hver. Rådmannen lager denne sammenfatningen av behovene samt en vurdering
av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov.
Ny rutine er at denne sammenfatningen fra rådmannen også blir behandlet i formannskapet før 
kommunestyrets junimøte.



Vurdering

SENTRALADMINISTRASJONEN

Totalt innmeldt behov for 1.485.000,-. Her inngår granskingen på 600.000,-, underdekning 
lærlinger, ekstrakostnader på datasenteret i Olderdalen og andre mindre saker. 

KULTUR OG UNDERVISNING
Totalt innmeldt behov for 1.527.000,- hvor 1.170.000,- er til tilskudd private barnehager og 
resten til flomlys.

HELSE- OG OMSORG
Totalt innemeldt behov for 3.104.000,- der det meste går til en ny ressurskrevende bruker, 
sosialhjelp, barnevern og ny stilling hjemmesykepleien.

TEKNISK 
Ingen innmeldte behov på skjema 2.

Totalt innmeldte behov på kroner 6.116.000,-. Dette er en økning på over 1,1 millioner  fra i fjor 
og gjør det svært vanskelig å finne inndekning når vi har så lite reserver i bakhånd.  

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING

BUFFERE
Årets lønnsoppgjør er ennå ikke i havn, men for å finne inndekning for innmeldte behov tas 
518.000,- til inndekning.

SKATT OG RAMMETILSKUDD 
Fra tidligere år vet vi at det er for tidlig å si noe om hvordan det går med skatter og 
rammetilskudd under årets første rapportering.

RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE 
Renta holder seg stabilt lav, men med en del fastrentelån og at det er tidlig på året gjør at det 
ikke er mulig å hente inndekning fra denne posten. En gledelig nyhet er at styret i Ymber vil 
innstille på 10 mill i utbytte til eierne i 2014. Dette gjør at vi her kan ta 1,66 mill til inndekning.

FOND
Rådmannen innstiller på at 1 mill av overskuddet fra 2013 settes av til generelt 
disposisjonsfond, og beklagelig nok må dette tas til inndekning allerede nå på denne 
rapporteringen.

ANNEN INNDEKNING OG REDUKSJON AV SØKNADER

 Midler til næringskonsulent tas ut og forskyves til 2015 med 200.000,-.
 Midler til dagsenter tas ut og forskyves til 2015 med 75.000,-.
 Vakante stillinger på teknisk etat bidrar med 200.000,- i inndekningen.



 Privatskolen i Årviksand betaler selvkostpris på data og telefonlinjer og er ikke 
budsjettert. Gir 48.000,- i inndekning.

 200.000,- til vedlikehold av Kiilgården tas ut og brukes til inndekning.  
 Innmeldte behov fra administrasjonen med 1.485.000,- reduseres med 452.742,-. Dette 

må man forsøke å finne dekning for innenfor de rammene man allerede har.
 Innmeldte behov fra Kultur- og undervisningsetaten på 1.527.000,- reduseres med 

584.379,- Dette får etaten prøve å finne dekning for innenfor egne rammer, og man må 
komme tilbake ved høstrapporteringen dersom det viser seg vanskelig. 

 Innmeldte behov fra Helse- og omsorgsetaten med 3.104.000,- reduseres med 
1.177.879,- og prøves dekt innenfor rammene man har.

ANDRE FORHOLD

Som man forstår er det et trangt og vanskelig budsjett å komme med nye kostnader til. På grunn 
av de to siste års erfaringer med utdeling av midler ved rapportering i april/mai og påfølgende 
overskudd samme år, har rådmannen valgt å ikke dekke inn alle innkomne tiltak ved denne 
rapporteringen.

Fra revisor fikk vi et innspill vedr 2012-regnskapet om at en del av de interne reguleringene
som etatene gjør også omfatter poster som hører til på budsjettskjema 1A. Det gjelder i 
hovedsak fond og noen typer statstilskudd. I følge gjeldende økonomireglement er det kun 
kommunestyret som kan regulere på skjema 1A mens etatenes reguleringer tilhører skjema 1B. 
For å korrigere på dette er det i vedlegg tatt med en oversikt over det som er gjort av slike 
reguleringer i år og kommunestyret bes godkjenne dette slik at det formelle er på plass. 
Oppdatert skjema 1A ut fra rådmannens forslag legges også ved. 

OPPSUMMERING
Rådmannen ser det også i år som sterkt beklagelig at vi ikke har noen større reserver i budsjettet.
Når vi nå allerede bruker opp deler av overskuddet fra 2013, betyr at vi ikke har noe å gå på 
resten av året dersom det skulle dukke opp nye ting. 

På lengre sikt, da med tanke på økonomiplanarbeidet til høsten vil deler av de innmeldte 
behovene henge med og dette vil gjøre arbeidet med økonomiplanen meget krevende.



Budsjettendring 2014 - skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Beskrivelse

12700 100 100 25000

12700 100 100 -25000

10501 140 120 -20 000

13502 140 120 180000

13502 140 120 -180000

17701 140 120 -48000

13502 160 180 600 000

13502 160 180 -204 000

14706 160 180 70 000

14706 160 180 -23 742

10109 199 180 -518000

10501 199 180 610 000

14709 229 385 357000

10503 354 254 155000

10504 354 254 164000

13706 270 201 -584379

13706 270 201 1170000

13000 320 241 61000

12700 360 252 60000

14707 360 251 150000

10100 370 254 296000

10203 370 254 81000

10302 370 254 216000

13709 370 254 1118121

18100 370 254 -375000

10100 600 120 -200000

12500 670 265 -200000

19050 900 870 -1660000

19500 900 870 -1000000

10100 370 253 -61700

10900 370 253 -13300

10100 160 120 -164500

10900 160 120 -35500

SUM 0

Dato og sign: 21.05.14 Espen Li



Vedlegg 1
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Tall i 1000 kroner Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -48 350 -50 434 -47 397
Ordinært rammetilskudd -134 638 -128 328 -125 880
Eiendomsskatt verk og bruk -1 050 -1 050 -960
Eiendomsskatt annen fast eiendom -6 500 -6 500 -6 451
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -2 300 -1 714 -2 153

Sum frie disponible inntekter -192 838 -188 026 -182 841

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -1 804 -1 804 -3 330
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 698 9 526 10 065
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 7 228 6 686 7 466

Netto finansinntekter/-utgifter 15 122 14 408 14 201

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 473
Til ubundne avsetninger 5 420 785 25
Til bundne avsetninger 0 0 1 899
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -900 -550 -3 044

Netto avsetninger 4 520 235 -646

FORDELING
Overført til investeringsbudsjettet 600 0 626
Til fordeling drift -172 596 -173 383 -168 660
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 172 596 173 383 164 512

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 -4 148



Endringer i bemanningsplanen innarbeidet i økonomirapporteringa, våren 2014 

Sentraladministrasjonen: 

Stilling Endring i % Dato fra Dato til 

Næringskonsulent -50 01.08.14 31.12.14 

 

Kultur- og undervisning: 

Stilling Endring i % Dato fra Dato til 

Assistent 10 01.01.14 31.12.14 

Pedagog 17,5 01.08.14 31.12.14 

Pedagog 48,9 01.08.14 31.12.14 

Assistent -28,3 01.08.14 31.12.14 

 

Helse og omsorg: 

Stilling Endring i % Dato fra Dato til 

Aktivitør -50 01.08.14 31.12.14 

Sykepleier 100 01.07.14  

 

Teknisk etat: 

Stilling Endring i % Dato fra Dato til 

Arbeidsleder 50 01.04.14 31.12.14 

 



 

 

Skjervøy kommune  
Kultur og undervisning 
 
    
 
 
                                                                                Dato  
 

 

 

 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Skjervøy Formannskap  

 

 

Økonomirapport med budsjettreguleringer våren 2014 for Kultur- og 
undervisningsetaten 

Kultur- og undervisningssjefens innstilling 

Formannskapet gjør flg vedtak: 

 

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning 

for de behov som kommer frem i skjema 2. 

 

 
 
 
Behov for tilførsel av midler (mai 2014 – skjema 2) 
 

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre budsjettet 

til kultur- og undervisningsetaten for 2014  kr 1.527.000,-   
 
 
 
 
 



 

 

Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene: 

Det store bilde er at ca kr 430000 fra økte refusjoner på ansvar Bibliotek, SFO Skjervøy og 

barnehage reguleres til skoler og andre kulturformål.  

 

På følgende ansvar ser budsjettet ut til å holde. Det er gjort mindre interne reguleringer og 

økte utgifter er regulert mot økte inntekter: 

 

203 PPT 

221 Kino 

222 Kulturhuset 

224 Svømme og idrettshall 

230 Ungdomsklubben 

273 Vågen barnehage 

275 Arnøyhamn barnehage 

282 SFO Årviksand 

290 Kulturskolen 

293 Folkehelse 

294 Voksenopplæringa 

 

På flg ansvar ser vi behov for  endringer ved tilføring av midler til lønnsbudsjettene,  

eller ved at overskudd på inntektssida reguleres over til andre ansvar. 

På disse områdene er det også større usikkerhet om budsjettet vil holde. 

 

200 Administrasjon 

Over dette ansvaret lønnes lærlingene. Kultur- og undervisning har 3 lærlinger våren -14 og 1 

lærling høsten 2014. 

Ut fra våre bergninger vil utgifter til dette være kr 447000,-. Kr 256000 dekkes av 

lærlingbuffer, mens kr 191000 står udekt. Vi vil prøve å finne inndekning for dette ved 

reguleringen i september. 

 

 

210 Felles grunnskole 

Den største usikkerheten er her knyttet til om budsjettet på refusjon til fosterhjemsplasserte 

elever i andre kommuner vil holde. (kr 466000) Ettersom enkeltvedtakene om 

spesialundervisning for neste skoleår ikke er gjort, er ressursen til dette noe usikkert. 

 

211 Skjervøy barneskole 

Barneskolen har i budsjettet for 2014 fått økt anslaget på sykepengerefusjoner med kr 

450.000,- i forhold til 2013 budsjettet. Vi ser nå at dette anslaget kan ligge for høyt, og vi har 

tilført vikarbudsjettet kr 100.000,- gjennom interne reguleringer. Dette kan være for lite. 
 

212 Skjervøy ungdomsskole 

Ungdomsskolen har i busjettet for 2014 fått økt anslaget på sykepengerefusjoner med kr 

150.000,- i forhold til 2013 budsjettet. Vi ser nå at dette anslaget kan ligge for høyt, og vi har 

styrket budsjettet med kr 63000 til sykevikarer gjennom interne reguleringer. Dette kan være 

for lite. Skjervøy ungdomsskole vil  fra høsten av høyne rammetimetallet med 3,6 timer. 

Ungdomskoleelevene skal ha et timetall på 30,6 u/t. Økningen dekkes resten av året med 

interne reguleringer, mens det legges inn i BØP 15-18. 



 
 

 

213 Arnøyhamn skole  

Ved Arnøyhamn skole vil det bli økt behov for fastlønn pga grunn av økt spesialpedagogisk 

behov. Skolen tilføres kr 92ooo,- for inndekning av dette ved interne reguleringer. 

 

220 Biblioteket 

På biblioteket har vi beregnet økt netto på sykepengerefusjon til å bli  kr 150.ooo,- mer enn 

budsjettert for 2014. Reguleres mot økte utgifter i andre virksomheter. 

 

 

 

229 Andre kulturformål 

Her er det forutsatt en gave i budsjettet på kr 200.000,-. Beløpet er ved en inkurie ikke tatt ut 

ved oppsett av nytt budsjett. Midlene var lagt inn i forbindelse med bygging av 

Kunstgressbane, - gave fra Lerøy Aurora som engangsbeløp. Dekkes av økte refusjoner. 

Tilskudd flomlys, jfr k-styresak 4-14. Inndekning må skje via skjema 2. 

 
Skjema 2:  357.000 Flomlys 
 

 

 

270 Felles barnehager 

Den største posten her er tilskudd til private barnehager. F.o.m. november 2013 har den 

private barnehagen tatt opp barn fortløpende dersom de er over 1 år og de har hatt plass. Dette 

er i henhold til lovverket. Tidligere har vi hatt kun ett hovedopptak pr år. 

Endring av denne praksis vil føre til merutgift på kr 1.170.000,- for 2014. F.o.m 2015 er det 

tatt høyde for en økning på kr 600.000,- til tilskudd private barnehager. 

 

Skjema 2: kr 1.170.000,- Tilskudd private barnehager 
 
272 Eidekroken barnehage 

Her kan det ligge an til en negativ sprekk på sykepengerefusjon. Vi har styrket dette med kr 

70000,-, noe som kan være for lite. 

 

281 SFO Skjervøy 

På SFO Skjervøy har vi beregnet økt netto effekt av inntekt på sykepengerefusjon regulert 

mot sykevikar til å bli  kr 150.ooo,- mer enn budsjettert for 2014. 

 

283 SFO  Arnøyhamn 

Økte utgifter til sykevikarer kr 20.000,- tilført budsjettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/81 -23 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Tommy Arne Hansen 
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og 

omsorgsetaten våren 2014 
Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2 

 

Helse- og omsorgssjefens innstilling 

Formannskapet tar fremlagte økonomirapportering til etterretning og ber om at kommunestyret 
finner dekning for de behov som fremkommer på skjema 2. 
 

Saksopplysninger 

Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapporter hver vår og høst. 
 
Helse- og omsorgssjefen har sendt ut brev til de 9 virksomhetene på fastsatt skjema hvor alle 
virksomhetene foretar en vurdering av den økonomiske situasjonen i dag og ved utgangen av 2014. 
 
Alle virksomhetene har gitt skriftlig tilbakemelding om situasjonen. 
 
Det har også vært gjennomført egne møter med alle virksomhetslederne hvor rådmann, økonomisjef 
og etatsjef har deltatt. Temaet har vært regnskapsresultatet for 2013 og hvordan man vurderer 
situasjonen i 2014 på bakgrunn av det som skjedde i 2013. 
 
Leder av hjemmetjenesten har i eget brev datert 08.01.14 vurdert situasjonen i hjemmetjenesten 
som svært vanskelig når det gjelder tilgjengelige ressurser for å yte nødvendig helsehjelp til stadig 
flere eldre med omfattende behov for hjelp. 
 



Formannskapet og kommunestyret er tidligere blitt informert om situasjonen i barnevernet med 
flere omsorgsovertakelser i 2013 som gir store økonomiske utfordringer, og er krevende for 
tjenesten. 
Det har også i 2014 vært omsorgsovertakelser. 
 
 
Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet 
 
300. Administrasjonen 

 Helse- og omsorgssjef har vært med i ansettelsesutvalget for turnusleger i Nord – Troms. 
Dette er noe det ikke finnes budsjetter for. Det er gjort en del reguleringer internt for å finne 
rom til dette. 

 
310. Helsestasjonen 

 Her er det ikke gjort noen reguleringer. 

 På grunn av sykemelding er det behov for innleie av helsesøster. Dette for å ta det mest 
prekære i tjenesten så som vaksinasjoner, spebarnskontroller og kontroll av førskolebarn. 

 Denne tjenesten må en ha fokus på i høstens budsjettarbeid. 
 
320. Legestasjonen 

 Økte lønnsutgifter med 98.000 og 17.000 i pensjon etter høstens lokale forhandlinger. 

 Det er foretatt mange interne reguleringer og øvrige driftsutgifter har et overforbruk med 
48.000. 

 Skjema 2: Det bes om midler til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten med kr. 61.000,-. 
Dette beløpet økte i 2014 og utgjør nå 225.000 pr. mnd. 
 

321. Fysioterapitjenesten 

 Tjenesten er preget av en del sykefravær, og vanskeligheter med vikarer fører dette til 
lengre ventelister. 

 Ergoterapeut er på plass fra mai, etter at det har vært tre måneder med fravær i 
stillingen. Det er mye å ta igjen, det vil derfor brukes av disponible lønnsmidler til å ha 
ergoterapeut i mer enn 50% stilling en måned fremover. 

 Nedtak med 27 000 finansierer delvis økte utgifter ved legekontoret. 
 
350. Sosialtjenesten 

 Lønnsreguleringer fra fond over til fastlønn og pensjon på grunn av barneverntjenestens 
innvilgede statstilskudd for stillinger. Reguleringen utgjør kr. 336 000 i lønn og 59 000 i 
pensjon. 

 
351. Tilskudd eldre og uføre 
Ingen kommentarer 
 
354. Forebyggende tiltak 

 Omsorgslønn – Her er det flere ressurskrevende brukere. I et vedtak er det mulige kostnader 
på kr. 140.000.  Til sammen et økt forbruk på kr. 455.000. 

 Lønn forebyggende tiltak – Beregnet forbruk gjennom året er beregnet ut fra dagens 
brukere, samt nye søkere. Er noen ”store” tiltak som er ressurskrevende og har høye utgifter 
pr. mnd. Til sammen økt forbruk på kr. 381.000 

 Utgiftsdekning er økt med 30.000. 

 Skjema 2: Det bes om midler til økt forbruk omsorgslønn og forebyggende tiltak med til 
sammen kr. 836.000. 



360. Barnevern 
Barneverntjenesten har i år som i fjor meget stor aktivitet. Tjenesten har omsorgen for til sammen 16 
barn og unge. Dette gjelder både frivillige plasseringer og tvangsplasseringer. Det er også 
gjennomført flere fylkesnemdssaker. Advokatutgifter, sakkyndigutredninger reisevirksomhet for å 
følge opp plasseringene, bruk av tolk i samtaler samt oversetting av dokumenter er utgifter som ikke 
er budsjettert så høyt.  
Behovet for institusjonsplasser er regulert ned med 500.000 da det vil være mindre utgifter med 
fosterhjem. Dette er et svært usikkert nedtak da det forutsettes at Bufetat må fremskaffe fem 
fosterhjem. 
Behovet for frivillige hjelpetiltak er sterkt økende fra 2013 og frem til nå.  

 Utgifter institusjonsplasser/forsterket fosterhjem reguleres ned med 500.000 da det jobbes 
for fullt med å fremskaffe fosterhjem. 

 Frikjøp av fosterforeldre, diverse bidrag, tolketjenester, oversetting av dokumenter, 
advokatutgifter og reisevirksomhet for å følge opp plasseringene reguleres opp med til 
sammen 744.000 

 Skjema 2: Det bes om midler til Diverse bidrag og advokatutgifter med til sammen kr. 
510.000. 

 
370. Hjemmetjenesten 

 Ulike lønnsarter reguleres opp med 316.000. 

 Det kan se ut som om det er beregnet 218.000 for mye i inntekter egenandeler 

trygghetsalarmer. 

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

 Skjema 2: Det bes om midler til lønn andre vikarer, lønn annen ekstrahjelp med til sammen 

kr. 297.000.  

Det bes også om midler til opprettelse av 100% sykepleier stilling i hjemmetjenesten med kr. 

296.000 som tilsvarer halvårsvirkningen. 

Det bes videre om midler til ny ressurskrevende bruker med et raskt økende hjelpe- og 

pleiebehov med kr. 1.479.250. Av dette vil kommunen få refundert kr. 375.000 fra staten. 

 

Det har gjentatte ganger blitt varslet om den vanskelige situasjonen i hjemmetjenesten. En ser nå en 
økning i sykefraværet blant sykepleierne på grunn av den pressede arbeidssituasjonen. Det har vært 
arbeidet med omorganisering av pleie- og omsorgstjenestene for å se på mulige innsparinger og om 
det er muligheter for å hente midler fra de øvrige 4 pleie- og omsorgsvirksomhetene for å styrke 
hjemmetjenesten. I praksis viser det seg at dette ikke lar seg gjøre på kort sikt. 
I økonomiplanarbeidet i de senere år har det vært stor fokus på innsparing og nedbemanning. I dette 
har muligens situasjonen i hjemmetjenesten ikke fått den nødvendige oppmerksomhet. 
Det fremgår av årsmelding at virksomheten har en sterk økning av antallet brukere, 121 stk i 2013. 
Svært mange av brukerne har behov for hjelp flere ganger pr. dag. 
Antallet eldre over 80 år er sterkt økende i de kommende år. 
De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme og ønsker å få sine hjelpebehov dekket av 
hjemmetjenesten. Både for den enkelte og for samfunnet er det viktig at antall år på sykehjem blir så 
få som mulig. 
Samfunnsøkonomisk er det lønnsomt å satse på en god og velfungerende hjemmetjeneste. En bruker 
i hjemmetjenesten koster i snitt 200.000 mens den samme brukeren i institusjon koster over 1 
million. 

 Den økte mengden med oppdrag på vaktene fører til at virksomheten med dagens ressurser 

kun har 10 min til rådighet hos den enkelte bruker og da er transporten til bruker iberegnet. 



 Belastningen på de ansatte er stor 

 Sykefraværet er økende 

 Leder av virksomheten arbeider nær sagt døgnet rundt for å få drifta til å gå rundt og slik at 

brukerne får forsvarlig helsehjelp. 

 Avviksmeldingene på grunn av manglende bemanning øker. 

Konklusjon: 

 Hjemmetjenesten må få styrket sin bemanning med øyeblikkelig virkning, gjennom at det 

opprettes ny 100% sykepleierstilling.  

 Helse- og omsorgssjefen har allerede tatt ned behovet for lønn ekstrahjelp med kr. 111.000.  

Det kan være mulig å spare ytterligere på lønn ekstrahjelp og vikarutgiftene når ny sykepleier 

er på plass. 

372. Hjemmehjelpstjenesten 

 Mindre avvik på lønn ferievikarer, lønn andre vikarer og overtid. Internt regulert. 

375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Fast lønn er tatt ned med 73 000. dette har sammenheng med at fastlønn er mindre belastet, 

mens vikarposter har økt forbruk. 

 Lønn sykevikar er økt med 300 000 og må ses mot økning i sykepengerefusjonen. 

 Refusjon sykepenger er økt med 600 000 og må ses mot samlet budsjett lønn sykevikarer. 

 Lønn andre vikarer er økt med 248 000, mens lønn annen ekstrahjelp er redusert med 

80 000. 

 Lønn foreldrepermisjon er økt med 312 000 og ses i sammenheng med refusjon 

foreldrepenger med 305 000. 

 Nedtak med 167 000 finansierer delvis økte utgifter omsorgsboligen Malenaveien og 

hjemmetjenesten. 

377. Rus og psykiatritjenesten 

 Økte utgifter lønn sykevikarer med 200 000 som må ses i sammenheng med økt refusjon 

sykepenger med 200 000. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 

 Økte utgifter lønn sykevikar med 245 000 ses mot økt refusjon sykepenger. 

 Økning på lønn ferievikarer, lønn annen ekstrahjelp og overtid med til sammen 225 000. 

 Økning egenandeler, refusjon fra staten og refusjon sykepenger med til sammen 391 000. 

379. Aktivitetssenteret 

 Ingen kommentar 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 

 Mindre utgifter på fastlønn med 130 000 på grunn av vakanse. Vakante stillinger skal lyses ut 

før høsten. 

 Økte utgifter sykevikar kompenseres av økte refusjoner. 

 Økning med 70 000 lønn andre vikarer. Dette fordi flere nye vikarer er tatt inn på opplæring 

på grunn av liten tilgang på vikarer. 



 Økte utgifter overtid er knyttet opp mot vakante sykepleierstillinger – lite tilgang på 

kvalifiserte vikarer fører til overtid/ forskjøvet vakt. Kompenseres av mindre utgifter fastlønn. 

 Øvrige driftsutgifter ligger på noen områder en del over budsjettert. Spesielt medisinske 

forbruksvarer med 190 000. Det er ikke en opplevelse av at inngåtte innkjøpsavtaler på disse 

områdene har ført til lavere utgifter.  

  Nedtak med 53 000 finansierer delvis økte utgifter ved hjemmetjenesten.  

390. NAV 

 Mindre utgifter fastlønn med 64 000. 

 Økte utgifter lønn sykevikar med 69 000 må ses i sammenheng med økt refusjon. 

 Antatt mindre forbruk tilskudd boutgifter, div. bidrag, forskudd trygd/pensjon og sosiale 

utlån med 212 000. 

 Mindre inntekt refusjon fra NAV og refusjon fra private med 90 000. 

 Nedtak med 221 000 finansierer delvis økte utgifter barnevern. 

 

Vurdering 

Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder 
etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2. 
 
Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 3.104.000 
 
Hovedårsaken til dette er økte utgifter på sosialtjenesten gjennom økning i omsorgslønn og lønn 
forebyggende. 
Barneverntjenesten opplever svært høy aktivitet og har økning i frivillige hjelpetiltak samt 
tvangsvedtak. Mange saker krever tolk og oversetting av dokumenter. Advokatutgifter og sakkyndig 
utredninger er også kostbare. 
En del av disse utgiftene dekkes av nedtak på NAV. 
 
Det bes om tilførsel av midler til hjemmetjenesten med totalt 2.072.000. Av dette gjelder 1.479.000 
ny bruker med sterkt nedsatt funksjonsevne. Det vil av dette beløpet kunne trekkes fra refusjon for 
ressurskrevende bruker med 375.000. 
 
Det bes også om opprettelse av fast 100% sykepleier stilling i hjemmetjenesten for å avhjelpe 
arbeidssituasjonen som er kjent og varslet om tidligere. 
 
Helse- og omsorgssjefen er svært bekymret for drifta av hjemmetjenesten med stadig flere eldre 
brukere med økende hjelpebehov. Dette er en situasjon som vil øke i åra fremover. 
Bekymringen er knyttet både til brukernes behov for helsehjelp, belastninga på de ansatte og leder 
av virksomheten. 
Administrasjonsressursen til avdelingssykepleier i hjemmetjenesten bør økes i høstens 
budsjettarbeid. 
 
Det er all grunn til å tro at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens budsjett i 
årene som kommer: 

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



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

 Økte utgifter barnevern 

 Jevn stigning i utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.  
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Økonomirapportering våren 2014, teknisk etat 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Økonomirapporten tas til etterretning. 

 

 

Økonomirapport 

Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde. 

 

600, Administrasjon: 
 

Det ligger an til en nedgang i byggesaksgebyrene så langt i år, dette grunnet lite byggeaktivitet. I 

de 2 foregående år har det vært forholdsmessig mange saker dette pga at det har vært et stort 

etterslep. Byggesaksgebyrene blir i hovedsak sendt til fakturering når det foreligger vedtak i 

sakene, det er flere saker som er til behandling men av ulike årsaker drar disse sakene ut i tid.  

For øvrig er ansvarsområde i tråd med budsjett. 

 

605, Kart og oppmåling: 
På inntektssiden ser det ut til å bli som fjordåret men det er vanskelig å forutse så tidlig på året. 

Kommunene er pålagt å ha planarkiv dette har en kostnadsramme på kr. 150.000,- I tillegg til 

dette skal et område av Skjervøy, laserscannes til en pris av 11.000,- Det var avsatt penger til 

dette på fjordårets budsjett men av ulike årsaker er dette ikke kommet med i budsjettet for i år. 

Teknisk har så lang funnet å kunne bruke 161.000,- fra ansvarsområde 670.    

For øvrig ser det ut for at ansvar 605 vil holde seg innenfor budsjettet. 

 

606, Arealplanlegging: 
Skjervøy kommunes andel for Nord - Troms Plankontor belastes av dette budsjettet.  

Ser ut for at ansvar 606 vil holde seg innenfor budsjett.  



 
610, Anleggsseksjonen: 
Etter regulering ser det pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett. 

 
620, Skjervøy vannverk: 
Der ser så lang ut til at inntektene blir noe mindre en forutsatt, men dette er det enda noe tidlig å 

si noe om, en må se på muligheten til å justere opp abonnementsgebyrene noe.   

 

630, Skjervøy kloakkanlegg: 
Der ser så lang ut til at inntektene blir noe mindre en forutsatt, men dette er det enda noe tidlig å 

si noe om, en må se på muligheten til å justere opp abonnementsgebyrene noe.   
 
640, Renovasjon: 
Kun husleie igjen på dette budsjettet. Dette overføres til ansvar 670, kommunale bygg. 
 
650, Brannvern:  
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett. 

 

651, Oljevernberedskap: 
Ansvarsområdet viser så langt et underskudd på kr 233.919,- og det vil komme flere regninger. 

Dette er kostnader som er fremkommet etter dieselutslippet Desember 2013 og vil bli krevd 

refundert av de ansvarlige forurensere.    

 

652, Feiing: 
Det ligger inne i budsjettet en inntekt på 75.000,- for feietjenester andre kommuner. Det er 

usikkert om nabokommunene har behov for denne tjenesten i år. Det vil ikke ble regulert for 

denne posten nå da det er usikkerhet ved denne, dette vil fremkomme ved budsjettreguleringen i 

høst.  

 

660, Utleieboliger: 
Det ser ut for at inntekten er i tråd med det budsjetterte. 

Vi har nå fått en boligforvalter i 100 % stilling, og budsjettet ser så lang ut til å gå i balanse.  

 

670, 670 Kommunale bygg: 
Reguleringen som er gjennomført viser at vi skal klare å holde budsjettet.  
 
671, Parker/ idrettsanlegg: 
Til nå er det brukt lite av dette budsjettet, bortsett fra strøm og eiendomsavgifter. 

Budsjettet er for lite til at et fullverdig vedlikehold av grøntanleggene kan utføres. Skjervøy 

kommune har også i år engasjert ASVO for å utføre arbeidet med vedlikehold. 

Det er en noe redusert kontrakt i forhold til tidligere år, men likt som fjoråret.  

Med de rammer området har er det ikke en holdbar/ forsvarlig forvaltning av ansvar 671. 

Budsjettet er for lite til at det kan utføres et fullverdig godt vedlikehold på parker og 

idrettsanlegg. Det vil bli gjennomført vedlikehold i ”tråd” med budsjett. 

 

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

 

 
 
 
676, Vaskeri: 



Formannskapet har bestemt at kommunen skal inngå kontrakt med leverandør av 

vakeritjenester. Dette skulle medføre en besparelse for 2014 på 200.000, dette er ikke realiteten. 

Pr. nå er det usikkert om budsjettet for 2014 vil medføre underskudd. Dette vil fremkomme ved 

budsjettreguleringen i høst. 

 

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

 

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

 

690, Kommunale veier: 
Det er brukt kr 79.000,- over budsjettet for beredskapslønn så langt i år, dette skyldes at det ved 

sykemeldinger blir en høyere utgift enn hva tilfellet er når vaktberedskapen kombineres med 

annen vaktberedskap.  

Det ser for øvrig ut til at en kan regulere dette innenfor egen konto og budsjett 
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for sentraladministrasjonen 

Rådmannens innstilling 

 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

Framlagte økonomirapport tas til etterretning, og det bes om at kommunestyret finner 

inndekning for de behov som kommer fram i skjema 2. Det vil være behov for å tilføre 

budsjettet kr 600 000. 

 

Saksopplysninger: 

Som det framgår av skjema 2, vil det for enkeltområder innen sentraladministrasjonen være 

ekstrautgifter av en slik størrelsesorden at det kan vise seg vanskelig å finne inndekning 

innenfor eget budsjett. Det vil likevel ikke i denne rapporteringa bli bedt om tilførsel av ekstra 

midler utover kr 600 000.  Ved å stramme inn forbruket der det er mulig og eventuelt regulere 

internt, satser en på å holde ramma. Det vil også bli nødvendig å kompensere underdekning på 

lønnsbuffer for lærlinger ved å bruke lærlinger mer i bemanninga. Om så ikke går, vil dette 

komme fram i rapporteringa til høsten. 

 

Vurdering av de enkelte områder: 
 

Politisk virksomhet (100): 
Juridisk hjelp når det gjelder forhold knytta til Skjervøy Fiskeriutvikling og Skje rvøy Sjømat AS 

har ført til høgere advokatutgifter enn forutsatt i opprinnelig budsjett (anslag: 25 000). Foreløpig 

meldes dette ikke inn som behov for budsjettøkning.  

 
Kontroll og tilsyn (102): 
På bakgrunn av kommunestyrevedtak 14/14 vil det bli behov for å øke budsjettramma med kr 

600 000. 

 

Administrasjon (120): 
Intern regulering 

 

 



Tiltak flyktninger (121): 
For våren 2014 er det 2 voksne og 4 barn som er tilknyttet dette området. Fram til 1.8.14. er det 

ansatt flyktningkonsulent i 10 % stilling. Denne ut vides fra 1. aug til 50%, og fra dette tidspunkt 

er det også klart for mottak av ytterligere 6 flyktninger – fortrinnsvis 1 familie med 2 voksne og 

2 barn og 2 enslige voksne. Utgifter dekkes av overføringer fra staten. 

 

 

Kommunekassen (130): 
På grunn av omlegging av rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og 

Statistisk sentralbyrå fra 01.01.2015, er alle arbeidsgivere pålagt å gjøre endringer i 

lønnssystemet i løpet av 2014. Kostnaden for Skjervøy kommunes del beløper seg til i 

underkant av 100 000 kroner. 

 

Forsøker å finne inndekning for dette innenfor eget budsjett og vil heller komme tilbake med 

behov til høsten dersom det viser seg å bli vanskelig. 

 

EDB (140): 
Budsjetter for 2014 er svært stramt. På grunn av investering i ny database i forbindelse med 

innføring av en ny versjon saksbehandlingssystem (Ephorte 5) og generelle økte kostnader 

innenfor det interkommunale IT-samarbeidet, kan det bli behov for å be om økt ramme. Vi 

avventer likevel til høstens rapportering. 

I opprinnelig budsjett mangla én inntektspost: kr 48  000 – IT-leie fra Årviksand skole. 

 

Fellesutgifter/inntekter (160): 
Intern regulering 

 

Lærlinger (199): 
Lønnsbufferen for lærlingelønn er altfor lav. Årsak: i 2013 tok vi inn 3 ekstra lærlinger for å 

imøtekomme et økende behov for lærlingeplasser og for å sikre rekruttering. For dette fikk 

kommunen en engangsstøtte på kr 180 000. Ved regnskapsavslutning ble det ved en feil ikke 

flytta over midler fra lønnsbufferen på fond, noe som fører til at det mangler kr 530 386 i 

lønnsmidler for lærlingene. Se tabell under: 

Oversikt over utgifter /inntekter lærlinger for 2014 
  

 

Lønn 1.1.-
28.02 

Lønn 1.3.-
31.8 Lønn 1.9.31.12 Lønnsutgifter 2014 

IT 15290 61158 50946 127394 

Barne- og ungdomsarbeider 25482 122322   147804 

Barne- og ungdomsarbeider 25482 122322   147804 

Barne- og ungdomsarbeider 15290 61158 50946 127394 

Helsefagarbeider 25482 122322   147804 

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394 

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394 

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394 

Helsefagarbeider 15290 61158 50946 127394 

NY-kokk     45870 45870 

NY-helsefag     45870 45870 

NY-helsefag     45870 45870 

    
1345386 

Lønnsbuffer, lærling 
   

815000 

Manko 
   

530386 

 



Manglende inndekning på lærlingelønn er nå fordelt på etatene i forhold til antall lærlinger pr 

etat og i forhold til innmeldt behov for etatene. Det betyr at etatene selv må finne inndekning. 

Dette må gjøres ved at lærlingene i større grad enn nå må brukes som vikarer.  
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Skjervøy Kommunestyre

Investeringsrapport våren 2014

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Budsjettskjema investering

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med
budsjettskjema datert 19.05.14.

Saksopplysninger

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

501 DATASYSTEMER
Hoveddelen av prosjektet nytt økonomisystem for Nord-Troms er avsluttet. Noen moduler ble 
tatt i bruk sent i 2013, og ble ikke helt ferdigstilt. De 40.000,- til overs fra tidligere skal holde til 
å dekke dette i 2014. 

505 BRANNVARSLING UNGDOMSSKOLEN
I rute både tidsmessig og pengemessig

505 IDRETTS-/SVØMMEHALL
Budsjettet angående energisparing er flyttet til EPC- prosjektet (517).



517 EPC-KONTRAKTER 
Alt i rute så langt, og etter fremdriftsplanen blir det oppstart i løpet av juni.

519 MASKINPARKEN
Ny brannbil ble levert i april.

Kjøp av ny hjullaster er satt på vent av kommunestyret.

Bilen som ble leaset til rådhuset er kjøpt ut av kontrakten for 257.000,- Dette var såpass lavt at 
det bidrar til at årlig utgift blir lavere enn ved fortsatt leasing. 

520 VANNVERK
Arbeidet med reserveledningen i Skattørsundet ble utsatt pga værforholdene før jul. Planlegges 
nå oppstartet og gjennomført i løpet av sommeren. 

521 RENSEANLEGG
Det har pågått prøvetaking for å dokumentere faktisk rensing fram til nå, da det viste seg at det 
var flere feil ved anlegget. Forventes at dette ordnes opp i løpet av sommeren. Usikkert om det 
påløper ekstra kostnader, men vi mener ramma skal holde.

523 KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG
Denne budsjettposten flyttes til 517- EPC-kontrakter

557 DATASENTER OLDERDALEN
Oppgradering sak/arkiv er påbegynt og per nå er det ikke noe som tilsier avvik.

Andre del av prosjektet var oppgradering av telefoni, men her revisjonen konkludert med at vår 
andel er for liten til at det er investering. Tas inn i drifta om det i det hele tatt blir noe av 
prosjektet i år.

558 INDUSTRIKAI SKARET
Opprinnelig budsjett var på 10 mill mens laveste anbud kom på 13,75 mill. Det har nå kommet 
nytt opplegg fra entreprenøren om en billigere løsning, og man er i dialog med Arnøy Laks om 
dette. 

561 AMBULANSELOKALER
Arbeidet er i rute, og ferdigstilles i løpet av sommeren og budsjettet ser ut til å holde.

590 FORMIDLINGSLÅN
Lite søknader og liten aktivitet så langt i år.



Budsjettendring 2014 - investeringsrapport våren

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel Beskrivelse

02350 505 222 -500 000       Økrapp inv juni 14

02350 517 265 500 000        Økrapp inv juni 14

02350 523 265 -4 000 000    Økrapp inv juni 14

02350 517 265 4 000 000     Økrapp inv juni 14

09100 557 120 207 000        Økrapp inv juni 14

09100 598 120 -207 000       Økrapp inv juni 14

09100 523 222 3 200 000     Økrapp inv juni 14

09100 598 222 -3 200 000    Økrapp inv juni 14

09100 505 222 800 000        Økrapp inv juni 14

09100 598 222 -800 000       Økrapp inv juni 14

09100 519 339 1 500 000     Økrapp inv juni 14

09100 598 339 -1 500 000    Økrapp inv juni 14

09100 520 345 5 000 000     Økrapp inv juni 14

09100 598 345 -5 000 000    Økrapp inv juni 14

SUM (skal være null) -                 

Dato og sign: 190514/ Espen Li
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Medarbeiderundersøkelsen

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til orientering.

Saksopplysninger:

En web-basert medarbeiderundersøkelse fra Bedrekommune.no ble gjennomført i perioden 
18.03 til 11.04. Det vil si at alle fast ansatte (287) fikk beskjed om undersøkelsen via epost, og i 
denne tilsendt passord for pålogging.Det ble kun gitt anledning til å svare elektronisk. 84 av 287 
besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 29. Svarprosenten er noe lavere enn 
forventa. Noe av forklaringa kan være at denne måten å gjennomføre en slik undersøkelse på 
ikke når eller passer alle. Ikke alle ansatte er fortrolig med bruk av PC og muligens har ikke alle 
tilgang til sin epost.

En svarprosent på 29 gir ikke et fullstendig bilde av hva ansatte mener, men er med på å danne 
et bilde av hvordan ansatte vurderer sin egen arbeidssituasjon og relasjonen arbeidsgiver –
arbeidstaker.  Det store bildet er at ansatte i Skjervøy kommune er tilfredse med 
arbeidssituasjonen, og forholdet mellom leder og ansatt er bra.

Det er enkelte områder hvor Skjervøy kommune ligger noe under landsgjennomsnittet: mulighet 
til innflytelse på mål, tid til å utføre arbeidet, inneklima og tilbakemeldinger fra leder til ansatt 
etter medarbeidersamtaler. Dette er områder hvor det er et forbedringspotensial, selv om 
Skjervøy kommune ligger marginalt lavere enn gjennomsnittet, det er i de fleste tilfeller snakk 
om 0,1 – 0,2 %.

Et resultat skiller seg litt ut, det er oppfølging av resultater av medarbeidersamtaler. Her må 
ledere med ansvar for oppfølging ta til seg at enkelte mener avtalene etter samtale ikke er blitt 
fulgt opp.
Resultat av undesøkelsen i forhold til mål, jfr økonomiplan 2014-2017:

Indikator Mål 2014 Resultat 2014
Kjent med mål for arbeidsplassen 5,0 5,0



Nødvendig kompetanse for å gjøre jobben 4,9 4,8
Samarbeid med kolleger 5,0 4,8

Der er i undersøkelsen gitt anledning til å komme med kommentarer. Disse legges ved i sin 
helhet, da de er beskrivende for og stemmer bra med resultatene av spørreskjemaet.

Kommentarer fra ansatte:

Vi trenger å satse på kompetanse og rekrutering.

Det overordnede ansvaret bør tydeliggjøres bedre. Arbeidet bør tilføres mer 

resursser/stilling. 

Føles utrygt at man ikke vet hvor man skal jobbe fra år til år. Hadde ønsket meg en 

mye mer stabil situasjon.

Bedre bemanning i helgene. på dag vakter lørdag og søndag. er det bare 1 på jobb. 
noe som er slitsomt både psykisk og fysisk. og hvor er sikkerheten for meg som ansatt. 
de som bor her er alvorlig syke.

Vi bruker data som et verktøy i skolen, og det er ikke alltid at den fungerer. Ting som 
feiler maskinene, skriveren kan være ute av funksjon, nettet ikke oppe å gå, og andre 
dataproblemer.
Det er vanskelig å få  hjelp til dette.

Det er for mange arbeidsoppgaver som skal utføres. Det blir ikke gitt tilbakemelding  på 
hvordan det går, og hvilke ressurser som er nødvendig for å komme i mål.

Mener det er umulig å gjøre en god nok jobb med 50% 

stilling. 

Mye fravær.

Savner info møter/personalmøter både fra nærmeste leder og fra kommunens adm 

leder. 

Jeg synes totalt sett jeg har en god og utviklende arbeidsplass. Ledelsen er lydhør 

for mine synspunkter.

Skjervøy kommune er en fantastisk flott arbeidsplass. Alt er tilrettelagt, trivselsfaktoren er 
stor og blir det problemer løses de internt på arbeidsplassen. Forbedringspotensialet må 
være at kommunikasjonen  fra leder og ned på grasrotplan må bli mye bedre. Det kan 
være ok å høre hva sjefen mener om den jobben du gjør. En liten porsjon av ris og ros kan 
være lærerikt og givende.

Administrasjonen -ledere bør være mer i kontakt med de ansatte. Ved ny 
ansettelser innen ledelsen bør disse presentere seg i etatene.

Dagvakt lørdag og søndag er vi kun en ansatt på jobb. Vi utfører arbeidsoppgaver, 
som kan medføre fare for egen sikkerhet. Jeg føler dette som svært belastende.



Vurdering:

Medarbeiderundersøkelsen gir stort sett et positivt bilde av Skjervøy kommune som 
arbeidsgiver, noe som gjenspeiler seg i resultatet på spørsmålet «Vil du anbefale andre å søke på 
jobb på din arbeidsplass?». Her har 66 av 84 svart «stor grad» eller «Svært stor grad». 

Årets undersøkelse gir ikke svar på virksomhetsnivå, men en må regne med at det vil være en 
viss variasjon i svara i forhold til hvilken arbeidsplass som vurderes. Neste gang 
medarbeiderundersøkelsen gjennomføres (om to år), vil den bli delt opp etter virksomhet.

Resultatet fra årets undersøkelse viser et forbedringspotensial på følgende områder:
 Virksomhetsleder må være mer bevisst på å «se» sine medarbeidere og gi positive 

tilbakemeldinger 
 Øverste administrative leder bør besøke virksomhetene i blant
 Det må arbeides med å få ned sykefraværet
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Resultat bra brukerundersøkelse 2014 ved Skjervøy barneskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen ved Skjervøy barneskole til orientering.

Saksopplysninger/vurdering 
Brukerundersøkelsen ved Skjervøy barneskole ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 
2014. Svarprosenten var på 21,08. Den er så lav at en ikke bør gjøre entydige tolkninger eller 
endelig konklusjon av undersøkelsen.
De foreldrene som har svart for barneskolen viser stort sett tilfredshet med skolen på de områder 
det spørres om.

Undersøkelsen i grunnskolen er gjort etter utdanningsdirektoratets sitt verktøy i udir.no, mens de 
andre virksomhetene har brukt KS sin undersøkelse.

Udir sin undersøkelse sammenligner ikke med andre.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte, 
foreldre og elever. Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp 
undersøkelsene.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 



Brukerundersøkelse 2014 for Skjervøy barneskole

Skjervøy barneskole gjennomførte våren 2014 en brukerundersøkelse blant alle
skolens foreldre/foresatte. Undersøkelsen er laget av Utdanningsdirektoratet og har
som formål å gi skolen tilbakemelding på hvordan foreldre/foresatte opplever barnas
læringsmiljø i skolen og hvordan de opplever samarbeidet hjem skole.

Alle foreldre/foresatte fikk tilsendt informasjonsskriv om foreldreundersøkelsen
utarbeidet av Utdanningsdirektoratet samt brukernavn for å kunne besvare den
elektronisk. De inviterte ble påminnet undersøkelsen gjennom sitt barns arbeidsplan
og på konferansetimer som pågikk i dette tidsrommet.

166 foreldre/foresatte var inviterte (skolen har 214 elever, hvorav da 48 har søsken
på skolen). Av de 166 inviterte besvarte 35. Dette gir en svarprosent på 21,08 %.

Det kom inn svar fra alle klassetrinn (1.-7.trinn). Av de som svarte var 37 % av
besvarelsene fra mor/kvinnelig foresatt og 54 % der begge foreldrene/foresatte
deltok.

Brukerundersøkelsen tok for seg følgende tema:

Informasjon til og fra skolen

-

Dialog og medvirkning
Kjennskap og forventning
Støtte fra foreldro/forosatto

-

Utviklingssamtale/konferansesamtale
Fysisk miljø og materiell på skolen

-

Trivsel, læring og utvikling

-

Læringsforholdene på skolen

Resultatene fra de ulike spørsmålene med skolens kommentar ligger vedlagt.



Informasjon til og fra skolen

) Skolen informerer oss om barnets utvikling

b) Vi informerer skolen om barnets utvikling

a) Skinlen i4&n  cas arn barn 9

1)141Infannerer skilan Urn

0.1 Heit eiVg 1/11 Dekk enig 1101 Veeken enig dar uenig  Debris nanig"

Dialog og medvirkning

51,43% 34,29% 11,43% 2,86% 0,00%

51,43% 37,14% 11,43% 0,00% 0,00%

Skolens kommentar "informasjon til og fra skolen":  De aller fleste er fornøyd
med den informasjonen skolen sender hjem, og de aller fleste hjem informerer skolen
om saker som berører barnets utvikling.

.g) uni asj e e o je og,, e ,
b) Interessen som lærernemiser for mine/våre
synspunkter om barnets læring og utvikling.
c) Hvor ofte du/dere får anledning til å diskutere
undervisningsmåtene med lærerne.
d) Mulighetene for innflytelse på læringstilbudene
til barnet.
e) Måten du/dere blir tatt i mot på dersom
du/dere har behov for kontakt med skolen.
f) Hvor raskt du/dere kan få møte med
kontaktlærer.
g) Hvor raskt du/dere kan få møte med skolens
ledelse.



a) Kommunkablonen melbn hjem og skole.

b) Interessen som  lærerne  viser
fOr  ITIk191,15811synspunkter om harn...

c) Hvor ofte dufderst får anledning
til dlskubre undervisningsm...

d) Mulighelerte for innflytelse
keringstibudene  t  harnet

e) Slåten duidens bfr  tatt  mot
på dersom dt4dere har behre fcr

f) fhor  raskt du/dere  bn
med bontaidlierer.

g) Hvor rasktdutdere kan få rriie
rnert skotens Isdeise.

sværzfornsyd Nee fornikd NlYtral 111111 Moe michfnifd Sviert Ink~

Skolens kommentar "Dialog og medvirkning"  De fleste foreldrene/foresatte er
fornøyde med kommunikasjonen mellom hjem og skole og lærernes interesse for
barnets læring og utvikling. På spørsmålet om foreldrene mener de har anledning til å
diskutere undervisningsmåter med lærerne og mulighetene for innflytelse på
læringstilbudet til barnet er svarene mer fordelt. Dette har skolen vært bevisst på og
tidligere også fått tilbakemelding på at her har skolen et forbedringspotensiale (jf.
ekstern skolevurdering). Erfaringer skolen har gjort er at det må være en balanse
mellom hva skolen kan forvente at foreldrene skal ha synspunkter/meninger om
angående undervisningsmetoder og fagområder og hva foreldrene/foresatte mener
skolen skal administrere.
Foreldrene/foresatte er fornøyde med hvordan de blir tatt imot av skolen.

Bø,tt4ciø:r;jj," `S.:!'fAv:i6reldrøi'  piWiåttø-4-  øttaimiest is et.pesis>kolen,.eller om dere
t4''",=~

Er enslig forsørger
Begge deltar like mye
Far/mannlig foresatt deltar mest
Mor/kvinnelig foresatt deltar mest

Sett kryss for  hvern av foreidrene(de
fixesake sont dekar mest 1 ...

gffli Erenshg forsergar fiesse dekar tke mye Fanknanntig foresalt dekar Morikvinnerg dekar ira4 adkkar
 Melgi  

45,71%

42,86%

en



Kjennskap og forventning

Helt  enig  Delvis enig
Verken  enig Delvis uenig Helt uenig
eller uenig

a) Jeg/vi har kjennskap til våre rettigheter og plikter
som foreldre i forhold til lovverket og læreplanen for
skolen

b) Skolen har gjort oss kjent med hva tilpasset
opplæring vil si for mitt/vårt barn

c) Jeg/vi har kjennskap til hvordan vi kan fremme
klager og saksgang i klagesaker
d) Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen
har til meg/oss når det gjelder samarbeid med
skolen
e) Som foreldre/foresatte tør vi ikke si fra om hva
vi mener om Iffireran ag skolan av frykt for at dat
skal gå ut over mitt/vårt barn

fe: s e-.; Efa

har kjennskap
ref;tigheter og phk-ter som forel—

b; Skolen har gjort oss toent med
hva tilpasset oppIaerin iI si

c; har kjennskap til hvordan
vi kan fremme klager og saksg...

er usikre p frvilte forventninger
skolen har bi megfos...

Som foratdreiforesatta tor vi
ikke si fre 3111hva vi mener dn,

14,7%

11.8%

38.2%

58.8%

52.9%

Ccv ; 111.

rs:z

 5.9%.0

.9%

100

Skolens kommentar "Kjennskap og forventning":  Ut fra svarene ser det ut til at
foreldrene/foresatte har kjennskap til sine rettigheter og plikter, saksgang og ankerett
samt at de også er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for det enkelte barn.

På spørsmålet hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeid
med skolen er svarene mer jevnt fordelt. Dette er et område både skolen og FAU har
jobbet med denne våren. Før sommerferien skal det legges fram for SU en oversikt
over forventninger skolen og foreldrene/foresatte har til hverandre. Så ved neste
brukerundersøkelse må vi tro at foreldrene/foresatte har dette mer klart.

De fleste foreldrene mener at de kan si ifra til læreren dersom det er noe de ikke er
fornøyd med uten at det skal gå ut overbarnet. Men vi merker oss at 23 % svarer på
den negative siden av skalaen.



Støtte fra foreldre/ansatte

a) Jeg/vi hjelper mitt/vårt barn flere ganger ukentlig med
skolearbeidet

b) Jeg/vi får veiledning fra skolen om hvordan vi kan hjelpe
barnet mitt/vårt med skolegangen

c) Jeg/vi snakker med barnet mitt/vårt flere ganger ukentlig om
hvordan det trives på skolen

:eg hjelper mitt'Art barn
flere ganger ukentlio med skolea..

f&r veiledning fra skolen
ofri hvordan vi kan hjelpe barn...

snakker med barnet mittlArt
flere ganger ukenflig om h...

23.5%

Utviklingssamtale/konferansetime

a) Jeg/vi er informert om hva som kan tas opp på
konferansetimen/utviklingssamtalene om mitt/vårt barn

b) Konferansetimen/utviklingssamtalene har preg av
samtale mellom kontaktlærer og meg/oss som
foreldre/foresatte

Jeg/vi blir enige med kontaktlæreren om hvordan
barnet mittIvårt skal følges opp når det gjelder læring og
utvikling.

d) Lærerne følger opp de avtaler og beslutninger som er
fattet i konferansetimen/utviklingssamtalene

ej jegivi føiger opp de avtaier og besiutninger som er
fattet i konferansetimen/utviklingssamtalene

f) Jeg/vi ønsker oss flere eller lengre
konferansetimer/utviklingssamtaler med
kontaktlærer
g) Jeg/vi har problemer med å møte på
konferansetimer/utviklingssamtaler på dagtid

Verken enig Helt
Helt enig Delvis enig Delvis Uenig

eller uenig uenig

82.9%

88.6%

17.67. ime

Skolens kommentar "Støtte fra foreldre/foresatte:  Foreldrene/foresatte svarer at
de hjelper barnet sitt flere ganger ukentlig både med skolearbeid og snakker med
barnet hvordan det trives på skolen. Litt mer fordelt på de forskjellige
svaralternativene er det når de blir spurt om de får veiledning fra skolen angående
barnets skolegang

Helt enig Delvis enig
Verken enig Delvis uenig Helt uenig
eller uenig

I

1

68,57% 20,00% 5,71% 5,71% 0,00%

48,57% 20,00% 11,43% 11,43% 8,57%

60,00% 25,71% 5,71% 5,71% 2,86%

48,57% 34,29% 14,29% 0,00% 2,86%

65,71% 25,71% 8,57% 0,00% 0,00%

20,00% 28,57% 5,71% 8,57% 37,14%

14,29% 11,43% 14,29% 14,29% 45,71%



a) Jegivi er informert om hva sam
tom tas opp på Iconferansettmedj,.:

b) Konferansetimenfutvikångssarnealerte
har preg av samble

c)3egIvi hår enlge med irontakdaveren
ornhvordan harnehnitilvL4...-

d) Laererne feåger opp deatetaler;',
" og hesidninger someriathit.  1"";-..•

e)legIvi følgerceP de
oghedutrtinger San  1 k...

riY!Ørr cls~inr.
ig.i.1111.e¥#Y1...gl~ftS.)14

g) Je har Prdderner Med -å
pålaw*mets~figel.laocik!..4%

Nek erig Debrik enig iffieVerken enig eber uedg Dekis uesig kideuemb
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Skolens kommentar "Utviklingssamtalelkonteransetime: På de 5 første
spørsmålene er de fleste foreldrene/foresatte fornøyde med skolen. Halvparten av de
besvarte svarer at de ønsker flere eller lengre konferansetimer/utviklingstimer med
kontaktlærer. 25% svarer at de har problemer med å komme på konferansetimer på
dagtid.



Fysisk miljø og materiell på skolen

a) Standarden på skolebygningen er god
b) Standarden på skolens utearealer er god
c) Jeg/vi er tilfreds med tilgangen på læremidler (bøker 0.1.)
som mitt/vårt barn har på skolen
d) Jeg/vi er tilfreds med tilgangen som mitt/vårt barn har til
datautstyr/PC på skolen

a) Standarden pi skokhygningen er gad

h) Standarden på skdens ateareaier er gad

c) legfei er «freds rned tigangen
p3 keremidier (teiar

d) legfei er tireds Ined tigangen
sam mittMrt harn3ar

Trivsel, læring og utvikling

a) Mitt/vårt barn får i alle fag tilrettelagt
opplæring i tråd med egne evner og
forutsetninger
b) Mittivårt barn viser en positiv utvikling på
skolen.
c) Mitt/vårt barn viser interesse for
skolearbeidet
d) Mitt/vårt barn trives sammen med de
andre elevene i gruppa/klassen
e) Skolen håndterer mobbing av elever på en
god måte

9

8 14

15

4
3

Skolens kommentar "Fysisk miljø og materiell på skolen":  Skjervøy barneskole
er en gammel skole og har nok ikke den standarden man kunne ønske seg for sitt
barn. Men ut i fra den bygningsmassen som er og de uteområdene som finnes, er
svarene å finne på begge sider av skalaen. Mens de fleste foreldrene/foresatte er
fornøyd med skolens læremidler.

13 5
10 1

5

5

Je't ø

31,43% 28,57% 22,86%

54,29% 34,29% 11,43% 0,00% 0,00%

41,18% 44,12% 0,00%

71,43% 17,14% - 0,00%

28,57% 31,43% 28,57% -



a) MWvirt barn flir age fag
tineffidagtopglaering i tr3d

•b)14Wvildbant viseran postly
uhriking på skalen.

• c} fatfvårtbarn vis> ar inieneal
farskolearbaidit

,cf) i i~bain 1~s
rnek de ancina*ivarie 19~.4

a}Sicaleit  '

111/ H Deivis erig Vetten erig eller seråg Deliaseenlg ifek citaig
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Skolens kommentar "Trivsel, læring og utvikling": De aller fleste er fornøyd med hvordan

barnet trives, lærer og utvikles ved skolen. Dette er et viktig område for all læring og skolen
må fortsette å holde dette fokuset for å holde seg her og helst bli enda bedre.

Læringsforholdene på skolen

a) Det er ro og orden i
gruppa/klassen som barnet
rnitt/vårt tiår i
b) Lærerne stiller krav og
forventninger til mitt/vårt barns
arbeidsinnsats
c) Lærerne stimulerer mitt/vårt
barn til læring og
arbeidsinnsats
d) Mitt/vårt barn får den
hjelpen det trenger fra lærerne
til skolearbeidet
e) Måten lærerne tilrettelegger
for læring på fungerer bra for
barnet mitt/vårt
f) Arbeidsoppgavene som
barnet mitt/vart får på
skolen, er for lite
utfordrende
g) Mitt/vårt barn liker lærerne
på skolen



nek enb Debtis enig Wricen enig dier tenig 111. 11111 iteituenig Ver)gie 11111 Par!;et

s}Dete roog orden igrupp4Jsen
som barnetregkkdrkgfe
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barn II bering og  arbekfskaaseer.
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Skolens kommentar "Læringsforholdene på skolen": Det synes som om
foreldrene/foresatte er fornøyd med læringsforholdene på skolen. De er positive til
lærerne både i forhold til arbeidsro, krav og forventninger til barnet, stimulering til
arbeidsinnsats, hjelp og tilrettelegging. 17 % av de besvarte svarer at de ønsker at
barnet deres skal få mer utfordrende arbeidsoppgaver. Til slutt er det hyggelig å se at
foreldrene/foresatte opplever at barnet deres liker lærerne på skolen.

Skjervøy 07.05.14

Oppsummert av Kristin Norheim

(Rektor v/Skjervøy barneskole)
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Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved Skjervøy ungdomsskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen 2014 ved Skjervøy ungdomsskole til 
orientering.

Saksopplysninger/vurdering 
Brukerundersøkelsen ved Skjervøy ungdomsskole ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 
2014. Svarprosenten er på 20,00. Den er så lav at en ikke bør gjøre entydige tolkninger eller 
endelig konklusjon av undersøkelsen.
De foreldrene som har svart for ungdomsskolen viser stort sett tilfredshet med skolen på de 
områder det spørres om.

Undersøkelsen i grunnskolen er gjort etter utdanningsdirektoratets sitt verktøy i udir.no, mens de 
andre virksomhetene har brukt KS sin undersøkelse.

Udir sin undersøkelse sammenligner ikke med andre som fylke og nasjon.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte, 
foreldre og elever. Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp 
undersøkelsene i egne møter.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 



Brukerundersøkelse 2014 for Skjervøy u-skole!

Skolen har vinteren 2014 brukt en spørreundersøkelse for foreldre og foresatte utarbeidet av

Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen heter "Foreldreundersøkelsen" og er laget for å få

tilbakemelding på hvordan foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og om

hvordan de synes samarbeidet hjem skole fungerer.

Alle foresatte er tilskrevet i brev og alle foreldrene har fått eget brukernavn for å kunne besvare

undersøkelsen elektronisk. Skolen har påminnet de foresatte om undersøkelsen gjennom flere

kanaler, deriblant på elevenes ukeplaner, klassens facebookside og som sagt gjennom det tilsendte

brevet.

Av 110 inviterte fikk vi inn 22 besvarelser, dette gir en svarprosent på 20 %. Av de som deltok var det

8 stykker fra 8.trinn, 6 stykker fra 9.trinn og 8 stykker fra 10.trinn som besvarte undersøkelsen.

Av de som svarte var 36 % av besvarelsene fra mor/kvinnelig foresatt og 64 % der begge foreldrene/

foresatte deltok.

Brukerundersøkelsen tok for seg følgende temaer:

-

Informasion fra skolen.

Dialog og medvirkning.

-

Støtte fra foreldre/foresatte.

-

Utviklingssamtale/konferansetime.

-

Fysisk miljø og materiell på skolen.

-

Trivsei,læring og utvikling.

-

Læringsforholdene på skolen.

-

Veiledningsressurser.

Resultatene fra de ulike spørsmålene ligger vedlagt samens med skolens kommentar.



Informasjon til og fra skolen

a) Skolen informerer oss om barnets utvikling
b) Vi informerer skolen om barnets utvikling

Dialog og medvirkning

a) Kommunikasjonen mellom hjem og skole.
b) Interessen som lærerne viser for mine/våre
synspunkter om barnets læring og utvikling.
c) Hvor ofte du/dere får anledning til å diskutere
undervisningsmåtene med lærerne.
d) Mulighetene for innflytelse på læringstilbudene til
barnet.
e) Måten du/dere blir tatt i mot på dersom du/dere
har behov for kontakt med skolen.
f) Hvor raskt du/dere kan få møte med kontaktlærer.
g) Hvor raskt du/dere kan få møte med skolens
ledelse.

59,09% 22,73% 9,09% 9,09% 0,00%
50,00% 27,270/0 13,64%

Skolens kommentar: Det syne som om de aller fleste er fornøyd med den informasjonen skolen

sender hjem og de aller fleste hjem informerer skolen om saker som berører barnet/ungdommens

utvikling.

59,09%

59,09%

27,27%

22,73% 0,00%

14,29% 52,38% 19,05%

40,91% 36,36%

63,64% 27,27% - 0,00%

77,27% 4,55% 18,18% 0,00% 0,00%

59,09% 4,55% 36,36% 0,00% 0,00%
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Skolens kommentar: Det synes som om de som har besvart undersøkelsen er fornøyd med hvordan

kommunikasjon og medvirkning foregår i dag. Det er imidlertid flere som etterlyser muligheten for
innflytelse på læringstilbudet til barnet/ungdommen og dette er noe skolen vil se nærmere på. Av

besvarelsene ser vi at det i 68 % av tilfellene deltar begge foresatte i samarbeidet med skolen mens i
32 % av tilfellene er det mor som besørger dette samarbeidet.



Støtte fra foreldre/foresatte

a) Jeg/vi hjelper mitt/vårt barn flere ganger ukentlig
med skolearbeidet
b) Jeg/vi får veiledning fra skolen om hvordan vi kan
hjelpe barnet mitt/vårt med skolegangen
c) Jeg/vi snakker med barnet mitt/vårt flere ganger
ukentlig om hvordan det trives på skolen

36,36% 50,00% 0,00%

31,82% 40,91% 0,00%

59,09% 0,00% 0,00%

§rffl  Helt enig Delvis enig  11101 Verken enig eter uanig  01.  Debris uenig  oak uenig Ptikket

a) hjelper milt/virt barn
flere ganger ukentrig med skolea...

17) ffir velledning fra ekelen
cm hvordan vi kan bjelpe barn..:

c) legM  snaidter med barnet
Heregailt»r~

Utviklingssamtaleficonferansetime

a) Jeg/vi er informert om hva som kan tas opp på
konferansetimen/utviklingssamtalene om mitt/vårt
barn
b) Konferansetimen/utviklingssamtalene har preg av
samtale mellom kontaktlærer og meg/oss som
foreldre/foresatte
c) Jeg/vi blir enige med kontaktlæreren om hvordan
barnet mitt/vårt skal følges opp når det gjelder læring
og utvikling.
d) Lærerne følger opp de avtaler og beslutninger som
er fattet i konferansetimen/utviklingssamtalene
e) Jeg/vi følger opp de avtaler og beslutninger som er
fattet i konferansetimen/utviklingssamtalene
f) Jeg/vi ønsker oss flere eller lengre
konferansetimer/utviklingssamtaler med kontaktlærer
g) Jeg/vi har problemer med å møte på
konferansetimer/utviklingssamtaler på dagtid

! •,,r1,• ,, r ,"01”.11.1Wm,
•

Skolens kommentar: Det synes som om de som har besvart undersøkelsen støtter

barnet/ungdommen med skolearbeidet. På spørsmål om de får nok veiledning om hvordan de kan
hjelpe barnet er det imidlertid 40 % som ikke er sikker. Dette bør skolen se på slik at de foresatte blir

sikker på hvordan en rettleder barnet/ungdommen for å få læring.

.

72,73% 22,73% 4,55% 0,00% 0,00%

63,64% 31,82% 0,00% 0,00% 4,55%

50,00% 31,82% 13,64% 0,00% 4,55%

47,62% 33,33% 14,29% 0,00% 4,76%

63,64% 0,00% 0,00%

.13,64% 13,64% 36,36% 18,18% 18,18%

18,18% 22,73% 22,73% 4,55% 31,82%



Nek enig Delvis enig 11111 Verken enig eller uerig 0111 Delvis uenig  INO Helt usig

a) Jeg/vi er informert om hva som
kan tas app på konferansetiment...

tr) KanferansetimenjutvIdingssantalene
barPreg sarriale

c) Jegjvi hår enige med kantaktkereren
aYihvcwdan barnet

d) tawerne Wger app deartaler
ag beslutninger sain er fattet I

e) fsdger app de avtaler
og beslutnInger sorner fattet

f)  Jegivi ønSker css flere eller
lengre konfaanSetrneriubdkilig...

g) leg/vi har problemer med å MøtE
på konferansetimerfutvikhngss...

Fysisk miljø og materiell på skolen

a) Standarden på skolebygningen er god
b) Standarden på skolens utearealer er god
c) Jeg/vi er tilfreds med tilgangen på læremidler
(bøker o.L) som mitt/vårt barn har på skolen
d) Jeg/vi er tilfreds med tilgangen som mitt/vårt barn
har til datautstyr/PC på skolen

Skolens kommentar: Det synes som om de aller fleste som har svart er fornøyde med hvordan
utviklingssamtalene /konferansetimene er organisert i dag. Vi ser at noen få ytrer at de ikke er
fornøyd med hvordan samtalen fungere og at de heller ikke er fornøyd med hvordan saken blir fulgt
opp. Skolen verdsetter at de aller fleste ytrer seg positivt om samarbeidet, men vi tar også det inn
over oss at noen få ytrer det motsatte. Det er et ønske at alle våre brukere føler at deres barn får den
oppfølgingen de behøver.

0,00% 13,64% 0,00% 31,82% 54,55%
0,00% 4,76% 4,76% 23,81% 66,67%



Hek enig Delvis enig 1/1/ Verken enig eller uenig Deivis uenig Heit uenig PrIcket

a) Standarden på skoiebygningen er god

b) Standarden på skolerts utearealer er god

c) Jeght er blfreds med bigangen
på læremidler (bøker oi) so.

d)Jegertfredmedtigan
sam mittfvårtbarft har ti da...

Skolens kommentar:Vi ser helt klart at de uttrykkes klar misnøye med hvordan standarden på
skolebygningen og skolens uteområde er. Hele 85 % av besvarelsene bekrefter at de foresatte ikke er
fornøyde og viser bare viktigheten i at Skjervøy kommune snarest kommer i gang med renovering av
eksisterende bygg. Vi ser også at bare 27 % er fornøyde med tilgangen vi har på datautstyr og at
resten ikke har noen mening om dette eller er misfornøyd med utstyrsparken vår.

Trivsel, læring og utvikling

a) Mitt/vårt barn får i alle fag tilrettelagt opplæring i
tråd med egne evner og forutsetninger
b) Mitt/vårt barn viser en positiv utvikling på skolen.
c) Mitt/vårt barn viser interesse for skolearbeidet
d) Mitt/vårt barn trives sammen med de andre
elevene i gruppa/klassen
e) Skolen håndterer mobbing av elever på en god
måte

50,00% 22,73% 18,18%

- 50,00% 0,00% - 0,00%
31,82% 59,09% 0,00%

68,18% 0,00% 0,00%

50,00% 27,27% 0,00%



a)Mittivårt harn Pår I  alle fag
birettelagtapplæring i  båd

h)  Milivårt han  xiser en pasibr
'  uhrikring på skolen.

c) taltvårt harn viser inbenesse
kir skaleadmidet

d)  Mitfvårt harn iriirmsammen
med deandne elevenei gruppailda—

e) Sicalen håndlenar mohhingat—
elever på

Lceringsforholdene på skolen

a) Det er ro og orden i gruppa/klassen som barnet
mitt/vårt går i
b) Lærerne stiller krav og forventninger til mitt/vårt
barns arbeidsinnsats
c) Lærerne stimulerer mitt/vårt barn til læring og
arbeidsinnsats
d) Mitt/vårt barn får den hjelpen det trenger fra
lærerne til skolearbeidet
e) Måten lærerne tilrettelegger for læring på
fungerer bra for barnet mitt/vårt
f) Arbeidsoppgavene som barnet mitt/vårt får på
skolen, er for lite utfordrende
g) Mitt/vårt barn liker lærerne på skolen

Skolens kommentar: De aller fleste er fornøyde med hvordan barnet trivdes, lærer og utvikles ved

skolen. Vi har en utfordring med at bare 50 % oppgir at barnet viser en positiv utvikling og vil legge

vekt på at skolens elever opplever mestring i skolehverdagen. Et praktisk variert undervisningstilbud

gjennom de nye valgfagene vil i så måte være nyttige tilvekster i håp om å treffe flere av våre

brukere.

40,91% 31,82% - 13,64% 0,00%

81,82% 0,00% 0,00% 0,00%

40,91% 45,45% - 0,00% - 0,00%

40,91% 40,91% 0,00% -

40,91% 36,36% 13,64% 0,00% - -



1111 Heir enig 1011 Deivis enig Verken enig eler Defrisuig lu

a) Det er roog arden igrupp1csen
sam barnet

Laerernesliler krategfamen)*Nje.:'

c)  '
barn  bl lærhaiåg  -

eQt4itifY4f..ar.n.
det
e) /4‘Sil

for

g) blitivårt barn
••  .

.‘•

Skolens kommentar:Det synes som om de foresatte er fornøyd med læringsforholdene på skolen. Ut
fra spørsmålene oppgir brukerne at de i stor grad verdsetter måten skolen drives på og at elevene
liker lærerne de daglig omgås. Skolen synes det er fint at foreldrene tilkjennegir dette.



Veiledningsressurser

a) Mitt/vårt barn har gjennom skolens tilbud fått
mulighet til å bli kjent med ulike yrker
b) Mitt/vårt barn har fått veiledning om hvilke
utdanningsveier som finnes
c) Mitt/vårt barn har fått hjelp fra skolen til å velge
utdanningsvei

a} f4itf/vårt barn har giennum Aolens
tilbud fått mulighet til å

b) blitivårt barn har låttveåedning
amiwilke utdannkig~er

_
Mativirt h..arff,ha

fre sionten tilå  ;eakei

111. liett enig ele Detvis enig /01 Verken enigdier

Hilsen

Bjørn Pedersen

Rektor Skjervøy u-skole

Skjervøy 29.april 2014

Skolens kommentar:Det synes som om de aller fleste som har svart er fornøyde med hvordan skolen
veileder elevene med tanke på yrkesvalg. Vi kan vanskelig trekke konklusjoner ettersom det er stor
forskjell på 8.trinn og 10.trinn når det gjelder hva slags tilbud de har fått når det gjelder yrkesvalg og
utdanningsvei. Vi ser likevel positivt på at så mange er fornøyde og tilskriver de som mener å ikke ha
fått denne informasjonen å befinne seg på de laveste utdanningstrinnene. Ved skolen har alle
elevene undervisning i utdanningsvalg gjennom de tre årene de er her, samt at de har arbeidsuke og
hospitering på videregående skole. Skolen har også mål om at vi neste skoleår skal implementere
ungt entreprenørskap i skolens drift.

Skolen er tilfreds med at så mange av de som svarte har uttrykt at de er fornøyde med vårt tilbud. Vi
skulle gjerne ha sett at enda flere hadde besvart undersøkelsen, men håper dette kan ta seg opp til
neste gang.
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Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i SFO ved Skjervøy barneskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i SFO ved Skjervøy barneskole til 
orientering.

Saksopplysninger/vurdering 
Brukerundersøkelsen i SFO ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 2014. Svarprosenten 
var på 36. 
De foreldrene som har svart for SFO svarer under landsgjennomsnittet på flere områder. I 
målekortet for BØP 13-16 hadde vi satt mål på: trivsel til 4,6 og fysisk miljø til 4,2.  På dette 
oppnår vi hhv 4,5 og 3,6.  Særlig oppleves det fysiske miljøet dårligere enn vårt mål. 

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte     
og foreldre. Særlig blir det viktig å ha fokus på de områdene vi ligger under målet og 
landsgjennomsnittet.
Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp undersøkelsen.

SFO vil også legge fra en revidert plan for ”Mål og innhold i SFO” høsten 2014.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 



BRUKERUNDERSØKELSE 2014
SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Metode

SFO sendte informasjon om brukerundersøkelsen til hjemmet. I konvolutten var det
også passord til innlogging for å svare på undersøkelsen. Brukerne ble oppfordret til
å ta kontakt hvis de ønsket papirutgaven av undersøkelsen.

I forkant var det gitt informasjon om brukerundersøkelsen til hjemmet på elevenes
arbeidspianer.

Brukerne ble oppfordret til å svare på brukerunderøkelsen på elevenes arbeidsplaner
i de ukene undersøkelsen foregikk.

Hvem deltok

Det ble sendt ut konvolutter til  56  brukere.

Svar fra : 20 brukere (36%)

Brukerundersøkelsen

Brukerundersøkelsen er standardisert og utarbeidet av KS.

Vi hadde plukket ut  4  områder vi ønsket å få svar på. De fire områdene blir jeg å
kommentere, de andre områdene i brukerundersøkelsen utdyper jeg ikke nærmere.

Svarene var bygd opp etter en skala fra 1 til  6.  Der 1 var: svært liten grad.

Resultater av spørreundersøkeisen

la)Trivselen til barnet (trivsel, trygghet og omsorg): Her hadde vi satt et snitt på  5,1

Skjervøy 4,9  Snitt Norge er  4,9

På området: personalets omsorg for barnet, har åtte svart 4, fem har svart  5  og tre
har svart  6.  Her har vi for mange på  4  og bør finne ut hvilke kvaliteter foreldrene
etterspør. Her burde vi hatt høyere snitt.

1 b) Trivsel (variert tilbud, lek, fysisk aktivitet, samspill med voksne og vennskap)

Skjervøy 4,5  Snitt Norge 4,6

Variert tilbud med lek og fysisk aktivitet svarer ti 4 (50%) og ni 4(45%) , mens seks
og fem svarer 5. Her har vi  også to områder vi kan bli bedre på. Det kan også være
at informasjonen om aktiviteter inne ikke er gode nok. Periodeplan blir lagt ut på
hjemmesiden til Skjervøy barneskole, kanskje bør den også sendes hjem?



2) Fornøyd med samarbeid SFO-hjem: ("den interessen personalet viser for
synspunktene dine", " mulighetene til å påvirke tilbudet", " samarbeid mellom SFO og
hjemmet", "ditt barns mulighet for å påvirke egen hverdag.")

Her hadde vi satt et snitt på 4,5

Skjervøy 3,9 Snitt Norge 4,2

Her ligger 70-75% av svarene på 4 og 5. Jeg har ikke noen gode svar på hvordan vi
kan få til et samarbeid med hjemmet, der hjemmet kan være med å påvirke innholdet
i SFO. Kan det gjøres noe i forbindelse med arbeidet med plan for mål og innhold i
SFO?

3) Respektfull behandling: Her hadde vi satt et snitt på 5,2

Skjervøy 5,0 Snitt Norge 5,1

Vi skårer høyt på høflig og respektfull behandling av brukerne og at vi er vennlige. Vi
kan bli enda bedre på området "tar deg på alvor", der har to svart 1 og 2, fire svart 4,
ni har svart 5 og fem har svart 6. Ville gjerne hatt alle svar rundt 5 og 6.

4)Fornøyd med åpningstiden: Her hadde vi satt et svarsnitt på 4,6

Skjervøy 4,8 Snitt Norge 4,5

Åpningstiden om morgenen er brukerne fornøyd med. Fem brukere har svart 5 og 10
brukere svart 6, fem har svart vet ikke. Lukke/stengetid og fleksibilitet er brukerne
oaså fornøyd med.

Åpningstiden i ferier og undervisningsfrie dager er 13 brukere i svært liten grad
fornøyd med. Sju brukere er fornøyd.

Andre resultater av brukerundersøkelsen

Spørsmål Skjervøy Landsgjennomsnitt

Prisen du betaler hver måned 4,4 3,1

Uteområdet, 4,3 4,5

Standarden på bygningene 3,6 4,1

Innemiljøet i SFO 3,6 4,0

SFO's utforming med hensyn til lek osv. 3,8 4,1

Samarbeidet mellom skolen og SFO 4,3 4,5



Svarene på disse spørsmålene var godt fordelt på alle nivåene på skalaen. Det viser
at det er stort sprik i brukergruppa om hvordan de mener det fysiske miljøet og
hvordan samarbeidet med skolen bør være.

Det fysiske miljøet inne er slitt og kan trenge friske farger på vegger. Det er godt
med plass inne og det jobbes med å få gode rutiner på bruk av de forskjellige
rommene. Det tette samarbeidet med skolen er nytt dette skoleår. Det bør jobbes
mer med å få til gode rutiner med å utveksle beskjeder, informasjon rundt det enkelte
barn. Se helhetlig på barnet.

Kommentarer fra brukere

Kan være vanskelig å få tak i personalet på telefon.

Må få åpningstider etter foreldrenes behov (åpning i ferier/fridager) og ikke utfra skoleåret. Kommunen
gjøre noe med lokalene/skolebygningene. SFO deler utearealet med barneskolen: Skolegården trenger

derfor flere ballbinger, da de minste
ikke tør å være sammen med de større. I dag må derfor ballbingen deles av alt for mange klassetrinn.

At nissegrøt, karneval, gymsal ol. legges kun til fredag.

Vi synes det er dumt at varmlunsj og andre gøyale aktiviteter, type karneval, er på fredagene. Siden mang(
blir hentet tidligere
o.1 Onsdager er f.eks et mye bedre alternativ.

Kommentar fra SFO
Vi har aktivitet på kulturskolen onsdagene, derfor er varmt måltid lagt til fredag.

Skjervøy 5.05.14

Astrid Mæland

SFO leder.
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Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Eidekroken barnehage

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Eidekroken barnehage til orientering.

Saksopplysninger/vurdering 
Brukerundersøkelsen i Eidekroken barnehage ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 2014. 
Svarprosenten var på 47. Dette er høyest av de seks undersøkelser som vi har gjennomført i 
kultur- og undervisningsetaten i 2014. 
De foreldrene som har svart for Eidekroken barnehage viser stor tilfredshet med barnehagen på 
de områder det spørres om. Barnehagen svarer over landssnittet på alle parametrene, og dette er 
svært bra.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte     
og foreldre.
Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp undersøkelsen.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 



Anal se av resultatene for brukerunders kelsen i Eidekroken barneha e 2014

Vi har hatt en svarprosent på undersøkelsen på 47 %. I En helhetsvurdering svarer 50 % at de

i ganske stor grad er fornøyd med barnehagen, og 50 % svarer at de i svært stor grad er

fornøyd med barnehagen.

Vi har kunnet ønsket oss en større svarprosent for å få mere valide svar, men samtidig ser vi

også at de svarene foreldrene gir, samsvarer med vår egen oppfatning og tidligere

tilbakemeldinger fra foreldrene.

Jeg mener likevel at vi kunne ha sendt ut en papirutgave i tillegg, fordi det er fortsatt slik at

for noen er en papir utgave lettere å svar på. Da hadde vi fått noen flere svar.

Vi velger å ta utgangspunktet i de fire hovedmålene som vi har utarbeidet for barnehagene.

Videre vil jeg se på spørsmålene som er relatert til punktene og gir noen kommentarer. Vi

sammenligner oss med landsgjennomsnittet.

Mål 1:

Å gi barna trygghet og omsorg gjennom god tilknytning til de voksne i barnehagen.

Spørsmål i Prosent for Prosent for Eidekroken
brukerundersøkelsen. landsgjennomsnitt barnehage
Nr7: Personalets omsorg for
barnet? 5,4 5,6
Nr 12: Godt samspill med de
voksne 5,3 5,6

Kommentar:

Eidekroken barnehagen skårer på delmålene over landsgjennomsnitt. Vi ser at

svarfordelingen ligger mellom 35,7% er fornøyd og 64,3 % er veldig fornøyd (5 og 6)

Vi ønsker å ha høy kvalitet på det direkte arbeidet som vi gjør mot barna og foreldrene. Vi

har jobbet mye med barns trivsel-voksnes ansvar. Vi har hatt fokus på at kvaliteten på

voksenrollen i barnehagen hår betydning for barns utvikling, trygghet og trivsel.



Det at foreldrene ser arbeidet vi gjør og opplever at vi har god omsorg og et godt samspill

med barna, er en viktig bekreftelse på at vi jobber i riktig retning.

Mål 2:

Å hjelpe barna til å skape gode relasjoner og inkludere hverandre i lek og samspill.

Spørsmål i Prosent for Prosent i Eidekroken
undersøkelsen. landsgjennomsnittet barnehage.
Nr13
Godt vennskap med andre
barn. 5,2 5,2

Kommentar:

Eidekroken skårer på delmålet på landsgjennomsnittet. Vi ser at svarfordelingen er 21,4% litt
fornøyd,35,7% er fornøyd og 42,9% er i svært stor grad fornøyd.

Vårt mål er at alle skal oppleve å ha en venn i barnehagen og barna skal vise glede med å
være sammen. Men vi vet også noe om at enkelte barn jobber litt ekstra med å få til dette
med vennskap. Da er det viktig at de voksne er tilstede og veileder barnet. En voksne kan
også være en god venn.

Mål 3:

Å etablere gode samarbeidsformer mellom barnehage og hjem. For å sikre barnet en
helhetlig utvikling.

Spørsmål i Prosent for Prosent for Eidekroken
Undersøkelsen. landsgjennomsnitt barnehage
Nr17
Barnehagens samarbeid med
hjemmet 5,0 5,5

Kommentar:

Eidekroken barnehage skårer på delmålet over landsgjennomsnittet Vi ser at fordelingen
mellom svarene er at 7,1 % er litt fornøyd, 35,7% er fornøyd og 57,1% er veldig fornøyd.

Vi ser også at andre spørsmål som er relatert til foreldrenes medvirkning og opplevelsen av å
bli tatt på alvor skårer barnehagen også over landsgjennomsnitt. Under spørsmålene

respektfull behandling skårer vi på tre punkt høyere enn både lands gjennomsnittet og



høyeste kommune. Dette er vi svært fornøyd med. Foreldrerollen representerer mange ulike

nyanser og det er viktig for oss å ha kompetanse slik at vi kan møte alle på en respektfull
måte.

Foreldresamarbeid er en av de viktigste faktorer for å skape en god og trygg hverdag for

barna i barnehagen. Vi vet noe om sammenhengen mellom foreldrenes trygghet til

barnehagen, og barnas trivsel.

Delmål 4:

Å bidra til å skape et rikt språkmiljø for å gi barna gode kommunikasjonsevner.

Spørsmål i Prosent for Prosent for Eidekroken
brukerundersøkelsen landsgjennomsnittet barnehage
Barnehagens bidrae til ditt
barns språkutvikling 5,1 5,4

Eidekroken barnehage skårer på delmålet over landsgjennomsnittet. Vi ser at
svarfordelingen ligger mellom 7,1% på litt fornøyd,50,0% på fornøyd, og 42,9% er veldig

fornøyd.

Vi jobber mye med språkstimulering og vi har hatt egne språk grupper til de barna med

flerspråklig bekgrunn. Vi ser åt dette har gitt positive resultater. Likevel er det viktig at vi

tilrettelegger for varierte aktiviteter knyttet til språk for å finne gode innfallsvinkler til det
enkelte barn.

Språk handler mye om den voksnes tilstedeværelse i kommunikasjonen og barns

medvirkning. Vi opplever at dette også er et prosessarbeid som vi har jobbet mye med og
som viser seg i gode resultater.



Andre kommentarer:

Vi har fått et svar der foreldre er misfornøyd med barnehagen som kulturformidler. Dette er

et spørsmål som en kan forstå på flere måter. Vi har flere foreldre med ulik kulturbakgrunn.
Vi snakker sammen med dem omkring deres egen kultur og hvordan de vil at barnehagen

skal bidra. De aller fleste ønsker at barna skal få ta del i den norske kulturen. Vi har også

norske foreldre som er opptatt av kulturformidling. Det å ta i bruk lokalmiljøet er en viktig
del av dette arbeidet. Vi opplever at besøk til bedrifter og lignende er blitt vanskeligere med
årene. Det krever ofte utstyr, og det krever mere planlegging for å få dette til.

Kulturformidling er et viktig tema som knytter barna til sitt nærområde. Vi kommer til å ta
dette med oss i planleggingen til høsten.

Det er kommet kommentarer som beskriver at innemiljøet på den ene avdelingen er trangt
og lite. De beskriver spesielt garderobene. Det blir også sagt at utemiljøet preges av mye

grus og at det er vanskelig for barna å sykle. Dette er helt i tråd med vår oppfatning. Dette er
noe som også har vært kommentert i årsmeldinger de siste årene.

Vi ser også spørsmål knyttet til samarbeidsutvalgets arbeid, der 50% svarer vet ikke og 14,3
% svarer at de er litt misfornøyd. Det kan tenkes at det er mangel på informasjon som gjør at

foreldrene har liten kjennskap til dette arbeidet. Vi gir per i dag ikke ut referat til foreldrene
etter et slikt møte. Det har heller ikke vært noen saker som har utløst noe større arbeid for
denne gruppen. Men dette er også noe en kan klargjøre på et foreldremøte.

Som styrer er jeg svært fornøyd med at det gjennomføres slike undersøkelser. Det gir oss
viktige indikatorer på kvaliteten på tjenestene vi ønsker å levere. Det det gir også motivasjon

til alle oss ansatte til å utvikle barnehagen videre.

Med vennlig hilsen Monica Wolf

Styrer i Eidekroken barnehage.
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Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Vågen barnehage

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Vågen barnehage til orientering.

Saksopplysninger/vurdering 
Brukerundersøkelsen i Vågen barnehage ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 2014. 
Svarprosenten var på 37.
De foreldrene som har svart for Vågen barnehage viser stor tilfredshet med barnehagen på de 
områder det spørres om. Barnehagen svarer over landsgjennomsnittet på alle parametrene, og 
dette er svært bra.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte     
og foreldre.
Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp undersøkelsen.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 



Anal se av resultatene for brukerunders kelsen i Vå en barneha e 2014

Vågen barnehage har hatt en svarprosent på undersøkelsen på 37 %. I helhetsvurderingen

svarer 72,2 % at de i svært stor grad er fornøyd med barnehagen, og 18,2 % svarer at de i
ganske stor grad er fornøyd med barnehagen.

Svarprosenten er svært lav og vi skulle gjerne sett at den var noe høyere (selv om vi har

purret på ), men samtidig ser vi også at de svarene foreldrene gir, samsvarer med vår egen
oppfatning og tidligere tilbakemeldinger fra foreldrene.

Det kan hende at vi har fått inn flere svar ved å levere ut i papirutgave. Den lave

svarprosenten kan også skyldes at det ble kjørt flere undersøkelser samtidlig, både fra skole
na cfn m fl  

Vi velger å ta utgangspunktet i de fire hovedmålene som vi har utarbeidet for barnehagene.
Videre vil jeg se på spørsmålene som er relatert til punktene og gir noen kommentarer. Vi
sammeniigner oss med landsgjennomsnittet.

Mål 1:

Å gi barna trygghet og omsorg gjennom god tilknytning til de voksne i barnehagen.

Spørsmål i Prosent for Prosent for
brukerundersøkelsen. landsgjennomsnitt Vågen barnehage
Nr7: Personalets omsorg for
barnet? 5,3 5,6
Nr 12: Godt samspill med de
voksne 5,3 5,8

Kommentar:

Vågen barnehage skårer på delmålene over landsgjennomsnitt. Vi ser at svarfordelingen
ligger mellom 20 % er fornøyd og 70 % er veldig fornøyd (5 og 6)

Kvaliteten på det direkte arbeidet som vi gjør mot barna og foreldrene er hevet etter mye
arbeid og vi har hatt mye fokus på å jobbe med barns trivsel -voksnes ansvar, etter veileder
fra utdanningsdirektoratet. Vi har hatt fokus på at kvaliteten på voksenrollen i barnehagen

har betydning for barns utvikling, trygghet og trivsel.

Det at foreldrene ser det arbeidet vi gjør og opplever at vi har omsorg og et godt samspill
med barna, er en viktig bekreftelse på at vi jobber i riktig retning.



Mål 2:

Å hjelpe barna til å skape gode relasjoner og inkludere hverandre i lek og samspill.

Spørsmål i Prosent for Prosent i
undersøkelsen. landsgjennomsnittet Vågen barnehage.
Nr13
Godt vennskap med andre
barn. 5,2 5,5 .

Kommentar:

Vågen barnehage skårer over på delmålet på landsgjennornsnittet. Vi ser at svarfordelingen

er 9,1% litt fornøyd, 27,3% er fornøyd og 63,6 % er i svært stor grad fornøyd.

Målet til de ansatte er å jobbe slik at alle barna i hvert fall skal ha en venn i barnehagen.

Venner har mye å si for tryggheten og trivselen i barnehagen. Mange barn sliter med å skaffe

seg venner og da er det viktig at vi som voksne fanger opp dette. Dette jobbes det mye og

godt med i innkjøringsperiodene på høsten.

Mål 3:

Å etablere gode samarbeidsformer mellom barnehage og hjem. For å sikre barnet en
helhetlig utvikling.

Spørsmål Prosent for Prosent for
Undersøkelsen. landsgjennomsnitt Vågen barnehage
Nr17
Barnehagens samarbeid med
hjemmet 5,0 5,3

Kommentar:

Vågen barnehage skårer på delmålet over landsgjennomsnittet Vi ser at fordelingen mellom

svarene er at 9,1 % er litt fornøyd, 27,3% er fornøyd og 54,5% er veldig fornøyd.

Foreldresamarbeid er en av de viktigste faktorer for å skape en god og trygg hverdag for

barna i barnehagen. Vi vet noe om sammenhengen mellom foreldrenes trygghet til

barnehagen,OR barnas trivsel.

Vågen barnehage skårer litt over landgjennomsnittet på alle spørsmål som vedgår

foreldresamarbeid, respekt m.m. Det å tilfredsstille 30 ulike foreldrepar på alle punkt kan jo

være en" utfordring" i seg selv. Det er viktig at de ansatte innehar god kunnskap om



foreldreveiledning, slik at vi kan veilede i de ulike temaer de ønsker hjelp til. Bl.a.

grensesetting.

Delmål 4:

Å bidra til å skape et rikt språkmiljø for å gi barna gode kommunikasjonsevner.

Spørsmål i Prosent for
brukerundersøkelsen landsgjennomsnittet
Barnehagens bidrag til ditt
barns språkutvikling 5,1 5,1

Prosent for
Vågen barnehage

Vågen barnehage skårer på delmålet likt med landsgjennomsnittet. Vi ser at svarfordelingen
ligger mellom 9,1% på litt misfornøyd,9,1% på litt fornøyd, 45,5% på fornøyd, og 36,4% er
veldig fornøyd.

Her hadde vi nok håpet på at vi skåret noe høyere, da det jobbes mye med språkstimulering .
Dette er et tema som går igjen hvert år. Barnehagen har hatt egne språk grupper til de barna
som vi har sett har hatt språkvansker og vi ser at dette har gitt positive resultater. Det er
viktig at vi tilrettelegger for varierte aktiviteter knyttet til språk for å finne gode

innfallsvinkler til det enkelte barn. Språk handler mye om den voksnes tilstedeværelse i

kommunikasjonen og barns medvirkning.

Andre kommentarer:

Etter å ha sett igjennom alle svarene så er det et svært positivt bilde foreldrene har av

barnehagen og de er stort sett fornøyde med det arbeidet vi gjør.

På helhetsvurderingen har vi et skår på 5,5 og landsgjennornsnittet er på 5,2. Totalt snitt på
Vågen barnehage er på 5,3 og landsgjennomsnittet er på 5,1.

Der vi skårer lavest er på bl.a. kulturformidling, mattilbudet og uteområdet. Dette er noe vi

kommer til å ta tak i å se om vi får snudd. Uteområdet trenger nok en oppdatering med bl.a.
mer grønt anlegg. Det er viktig med gode utviklingsmuligheter ute som inne. Og vi må

kanskje lære oss å bruke uteområdet på ulike måter.

Som styrer er jeg svært fornøyd med at det gjennomføres slike undersøkelser. Det gir oss
viktige indikatorer på kvaliteten på tjenestene vi øns.ker å levere. Det gir også motivasjon til

nlle ossnrIntta til å ntvikle harnehagen videre.

Torill Marcussen, Vågen barnehage
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Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Skjervøy kulturskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Skjervøy kulturskole  til orientering.

Saksopplysninger/vurdering 
Brukerundersøkelsen i kulturskolen ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 2014. 
Svarprosenten var på 13. Den er så lav at en ikke bør gjøre entydige tolkninger eller endelig 
konklusjon av undersøkelsen.

Svarene for kulturskolen ligger under landgjennomsnittet på alle spørsmålene. Målet er å ligge 
på eller over snittet.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte, 
elever og foreldre. Særlig blir det viktig å ha fokus på de områdene der vi ligger betydelig under 
målet.

Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp undersøkelsen.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 



Brukerundersøkelse 2013 Skjervøy kulturskole

Metode:

Kulturskolen hadde klargjort en variant av brukerundersøkelsen:

Passord og nettadresse for elektronisk utfylling via bedrekommune.no

Det ble sendt ut konvolutter med følgebrev og engangspassord.

Hvem deltok:

10 av 76 voksne har svart på undersøkelsen og svarene var fordelt på 8 kvinner og 2 menn.

Målgruppen for undersøkelsen var foreldre/foresatte 1-4 og 4-7 trinn.

Brukerundersøkelsen.

Brukerundersøkelsen er standardisert og utarbeidet av KS.

Resultater av spørreundersøkelsen:

Flere kommuner har tidligere gjennomført den samme brukerundersøkelsen. Det er resultatene fra

disse undersøkelsene, som er grunnlaget for beregning av "landsgjennomsnittet".

I forhold til landsgjennomsnittet så ligger vi litt under men kommer greit ut som kommune. Vi

hadde jo håpet at flere enn 10 ville delta i undersøkelsen men vi får jo en liten pekepinn på hva vi bør

forbedre oss på: Bedre instrument tilbud i aldersgruppen 7-10 år, , dans i alle aldersgrupper, var noen

av kommentaren-e til slutt i undersøkelsen.



Kulturskolen har mange forskjellige brukere i forskjellige aldersgrupper og det skal godt gjøres at alle
er 100% fornøyd. Det vil alltid være rom for forbedring og vi håper flere tar seg tid til å svare neste

gang vi foretar en lignende spørreundersøkelse.

Skjervøy 06.05.2014

Dag Øivind Thingstad

Kulturskoleleder
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Resultat fra brukerundersøkelse 2014 teknisk etat byggesaksavdelingen

Vedlegg

1 Brukerundersøkelsen 2014 byggesak

2 Rapport: Gjennomsnittlig tilfredshet 
pr. spørsmål

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg. vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen v/teknisk etat byggesaksavdelingen til 
orientering. 

Saksopplysninger/Vurdering

Brukerundersøkelsen v/byggesaksavdelingen ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 2014.
17 personer/foretak responderte/svarte på undersøkelsen av 89 spurte dette gir en svarprosenten 
var på 19.

Svarene for byggesaksavdelingen ligger under landsgjennomsnittet på alle spørsmålene. Målet 
er å ligge på eller over snittet.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte. 
Særlig blir det viktig å ha fokus på de områdene der vi ligger betydelig under målet.

Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp undersøkelsen.

Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra byggesaksbehandler som ligger 
vedlagt. 



Brukerundersøkelse 2014 byggesakskontoret.

Metode:

Byggesaksavdelingen hadde 2 varianter av brukerundersøkelsen:

1. Utskrift av undersøkelsen i papir for manuell utfylling

2. Passord og nettadresse for elektronisk utfylling via bedrekommune.no.

Begge variantene ble lagt i konvolutt, sammen med brev fra rådmannen.

Konvolutter med svar ble oppbevart uåpna, til perioden for brukerundersøkelsen var over.

Hvert enkelt svar måtte legges inn manuelt.

Alle som hadde byggesøknader til behandling i Skjervøy kommune (inkl. alle foretak som har 

vært ansvarlige søkere i byggesaker) i 2013 fikk tilsendt spørreskjema som kunne besvares på 

nett eller leveres på Teknisk avdeling.

Hvem deltok  

Det ble sendt ut spørreskjemaer til 89 husstander og foretak som hadde fått behandlet 

byggesøknader i 2013. Spørreundersøkelsen ble ikke delt opp mellom privatpersoner og 

foretakene.

Brukerundersøkelsen

Brukerundersøkelsen er standardisert og utarbeidet av KS

Spørsmålene gikk på bruken av tilfredshet ved ulike sider av byggesakstjenesten.

I spørreundersøkelsen skulle brukerne gi uttrykk for hva de synes om byggesakstjenesten, ved 

å sette kryss for ” hva som stemmer best med din oppfattning”. Skalaen går fra 1 til 6, i tillegg 

var det muligheter for å svare ”vet ikke/ikke aktuelt”. 1 er svært misfornøyd og 6 er svært 

fornøyd.     



Resultater av spørreundersøkelsen

Spørsmålskategori Snitt Teknisk virksomhet Landsgjennomsnitt

Resultat for brukerne 3,2 3,8 

Respektfull behandling 3,7 4,6 

Pålitelighet 3,3 4,2 

Tilgjengelighet 4,0 4,2 

Informasjon 3,2 3,9 

Helhetsvurdering 3,2 4,0 

Snitt totalt 3,4 4,1 

19 kommuner har tideligere gjennomført den samme brukerundersøkelsen. Det er resultater 

fra disse undersøkelsene, som er grunnlag for beregning av ”landsgjennomsnittet” 

I forhold til landsgjennomsnittet ligger Skjervøy kommune under dette. 

Til slutt i brukerundersøkelsen var det åpnet for kommentarer.  

 Saksbehandler er for mye fokusert på problemene og for lite løsningsorientert. 
Skjønner at de er redd for å bli tatt for "du sa jo at..". Men det må finnes en middelvei.

 Kunden må ikke bli møtt med et "men" straks en legger fram saken/problemet. 
Saksbehandler må være mer løsningsorientert.

 Er ikke løsningsorientert.

 Opplever å ikke bli tatt på alvor og at saksbehandler opptrer arrogant. Oppfatter ikke å 
bli hjulpet frem i en prossess, heller trenering og at saksbehandler går ut over sine 
fullmakter.

 Etter 4-5års behandlingstid og flere saksbehandlere sitter vi igjen med inntrykk at 
kommunene ikke ønsker bygeaktivitet. Total mangel på informasjon og hjelp og aldri 
at de foreslår at dette skal vi klare å ordne. Vi har flere ganger funnet brev og 
opplysninger i "glemme kassa", når vi ber dem sjekke finner de saken. Mye 
sykemeldinger og ansatte med flere arbeidsoppgaver reduserer kvaliteten på kontoret.

 Vanskelig å ha med å gjøre. Lite servicevennlig. Burde være ett ja kontor, ihvertfall 
hjelpe til med å fortelle hva som må gjøres for at det skal kunne ordne seg

 I det hele og store meget godt fornøyd!



Kommentarer til brukerundersøkelsen fra byggesaksbehandler.

Landskjennomsnittet sier ikke noe om at det er bykommuner og landkommunen som har hatt 

undersøkelsen, da dette vil ha betydning for resultatene.

Undersøkelsen sier ikke noe om det er privatpersoner (enkle byggesaker som kan forestås av 

tiltakshaver) eller foretak (større tiltak som det trengs ansvarsretter) da dette antakelig har 

medvirkende årsaker til forsjellige oppfatninger av byggesakskontoret.

Ihht svar på spørsmålene så forventes det en buelignende kurve der den begynner på 1 og 

utvider seg til 3-4 og slutter på 6. (1 svært misfornøyd – 6 svært fornøyd)

Svarene i denne undersøkelsen indikerer at enten er en misfornøyd eller så er en fornøyd med 

byggesaksbehandlingen. Dette kan indiker omtalt forskjell mellom enkeltpersoner og foretak.  

Skjervøy kommune har pr. i dag reguleringsplaner som ikke er tilrettelagt for grunneiers 

behov for oppføring av bygninger. Dette gjelder også for kommuneplanens arealdel som er 

utdatert. Dette gjør at det må foretas dispensasjon som da genererer at saksbehandlingen tar 

lenger tid, opp mot 3-4 måneder (i verste fall opp til 7 måneder) inklusive høringer. Saker 

som kan avgjøres administrativt tar vanligvis 0 - 2 uker.

Kommunen innførte overtredelsesgebyr i 2012, dette for å kunne få kontroll på ulovlige tiltak 

i kommunen, dette kan også være en årsak til den negative stemningen mot 

byggesakskontoret. 

Ut fra kommentarene og svarene i undersøkelsen ønsker tiltakshaverne at saksbehandler skal 

være mer løsningsorientert og være mer serviceinnstilt til prosjektene som ønskes utført. Her 

kommer det inn forhold mellom foretak og enkeltpersoner. Foretakene skal ”vite” prosesser i 

byggesaker, det kan en ikke forvente at enkelpersoner skal kunne ”vite”. Saksbehandler ser at 

her er det potensial til forbedring opp mot foretakene.

I vedlegg for økonomiplan 2014-2017 er det ført opp følgende mål for byggesaksbehandling, 

ihht spørreundersøkelsen fikk en følgende skår:

Forutsigbarhet i saksbehandlingen (skala 1-6) 4,2 % skår 3,5 %

Mulighet for timeavtale (skala 1-6) 4,4 % skår 4,2 %

Generell fornøyd (skala 1-6) 4,3 % skår 3,2 %

En har ikke klart å oppnå målene så dette må en jobbe med. Forslag til tiltak er:

 Byggesaksbehandler jobber bare med byggesak (har da mer tid til enkeltpersoner og 

foretak)

 Igangsetting av revidering av gjeldene reguleringsplaner og kommuneplanes arealdel 

(denne er igangsatt). Dette vil gjøre at dispensasjon blir unødvendig og 

saksbehandlingen vil bli mer forutsigbar samt at behandlingstiden vil gå betraktelig 

ned.



 Opplæring/tilrettelegging for private foretak. Dette vil avhjelpe byggesaksbehandler 

sitt ansvar ihht tilrettelegging og hjelp til enkeltpersoner. ”Trøkket” på saksbehandler 

blir mindre og behovet for å hjelpe enkeltpersoner med søknader med mer vil avta. 
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DETALJREGULERING - HYTTEFELT PÅ ULØYA  (Bjørkestøl hyttefelt 
44/ 2) – FØRSTEGANGSBEHANDLING  

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til 
reguleringsplan for nytt hyttefelt på Uløya (Gnr/ Bnr. 44/ 2) bestående av plankart datert 
24.02.14 og bestemmelser, disse sist revidert hhv. 11.03.14 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Saksopplysninger

Vedlegg: 
1) Plankart, sist revidert v/ konsulent 09.05.14
2) Bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 09.05.14
3) Planbeskrivelse, sist revidert 09.05.14
4) Forenklet ROS – analyse datert 24.02.14
5) Oversiktskart – planområdets beliggenhet
6)  Reindrift- uttalelser tlf.møte

    

Bakgrunn:
Grunneierne Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl hadde den 15.04.11 
forhåndskonferanse med Skjervøy kommune med ønske om å etablere hyttefelt på egen 
eiendom Gnr/Bnr. 44/2 ved Storbukta nord for Uløybukt på Uløya i Skjervøy kommune. 
På bakgrunn av få kommunale ressurser i Skjervøy kommune, og krav til innlevert standard for 
tiltakets konsulent har denne saken måttet bruke noe tid. 
Saken ble imidlertid fremmet til Nord- Troms Plankontor første gang i Nov. 2013, hvorpå 
plankontoret har måttet greie ut og veilede i forhold til planforslagets flere uavklarte forhold. 
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er derfor revidert og fremstår ved nyere dato. 

Planforslaget:



Planforslaget som nå fremmes er utarbeidet av konsulent Jan Audun Bjørkestøl v/ Karttjenester 
as – avd. Kristiansand, og fremmes som en privat reguleringsplan jfr. Plan- og bygningslovens 
§ 12 - 11, på vegne av tiltakshaverne Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl. 
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1) og bestemmelser (vedlegg 2) samt planbeskrivelse 
(vedlegg 3) hvorpå forenklet ROS- analyse ligger under planbeskrivelsens pkt. 4.5. men 
herunder også som eget vedlegg (vedlegg 4).  

Planområdet utgjør totalt om lag 184 daa. inkludert areal i sjø, og er lokalisert på østsiden av 
Uløya ved Storbukta nord for Uløybukt i Skjervøy kommune, se vedlagt oversiktskart 
(vedlegg 5). Sist reviderte plankart er med dette gjort ved konsulent 09.05.14. 
Detaljreguleringen har gjennomgått en større arealmessig reduksjon fra 364 til 184 mål, dette 
først og fremt på grunn av hensynet til driveled for stedlig reindrift (vedlegg 6).

Den forespeilte reguleringsplanen legger opp til 20 tomter, hvor av 6 av disse er eksisterende 
fritidsboliger som skal innlemmes i planen. Planforslaget vil også ombefatte område for oppsett 
av inntil 8 naust, hvorav 4 naust kan bygges i planens nordlige del, og 4 naust i det sørlige 
område. For øvrig skal naustområdene kunne brukes til tradisjonell sjøsetting og opptrekk av 
båter tilknyttet bruk av naust. Den tiltenkte reguleringsplanen har forøvrig til hensikt å hemme 
fraflytting og styrke lokalmiljøets trivsel, kultur og miljø.

Planforslaget tillater en maks BRA på 140 kvadratmeter og inntil 8 meter mønehøyde med 
unntak av vertikaldelt bolig med maks BRA 280 kvadratmeter og 7 meter mønehøyde. 
Eventuelle tilleggsbygg i form av anneks eller uthus skal ikke overskride 30 kvadratmeter med 
mønehøyde 4,5 meter. Størrelser og areal henger sammen med ivaretakelse av stedlig estetikk på 
bakgrunn av de 6 eksisterende byggene. Tomtenes størrelse ligger på om lag 1-1,5 daa. hvorpå 
alle tomter skal inneha hovedbygg med saltak og plassering med møneretningen parallelt med 
terrengets høydekoter. 

Videre ligger planområdet på begge sider av FV. 342 i nordre del av Uløybukt. Den omsøkte 
detaljreguleringen er i hovedsak bevokst med lyng, kratt og gress, med innslag av lett bevokst 
selje og bjørkeskog på steinete skogbunn. I henhold til naturbase er det ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor området pr.10.05.14. Feltet har utsikt mot Maursund og Rotsund i nord og 
øst, og har fergeforbindelse fra kaianlegg i Rotsund. Ett større myrområde ligger på oversiden 
av planen, hvorpå dette sammen med reindriftens behov for plass i driveleden gjør bygging av 
fritidshus uaktuelt lenger opp enn det reguleringsplanen med sine 184 mål viser til.

En 22 Kv. kraftlinje går langsetter den øvre delen av planområdet. I henhold til kraftleverandør 
Ymber AS er kapasiteten på denne 22Kv- linja dekkende som hovedtilførsel, men ny trafo bør 
imidlertid planlegges. Det er med dette avsatt område for teknisk infrastruktur merket «E» 
ovenfor tomt F2 i detaljreguleringens plankart. Avstanden mellom kraftlinjen og byggene 
bekreftes av Ymber AS å være i henhold til gjeldende føringer. Angående vann- og 
avløpsløsning har de eksisterende byggene løsninger som innebærer egne brønner og 
septikkanlegg/ kum. For de nye tomtene er tiltakshaver klar over at det stilles krav om godkjent 
vann og avløpsplan jamfør Skjervøy kommunes retningslinjer før byggetillatelse kan gis. 

Innenfor planområdet finnes ett automatisk fredet kulturminne av eldre hustuft. Denne har 
tiltakshaver tatt særlig hensyn til, hvorpå planforslaget har innlemmet kulturminnet med 
tilhørende hensynssone. Det er videre i regi av fylkeskonservatoren gjennomført arkeologiske 
undersøkelser innenfor området uten at dette har ført til nye funn. Adkomster, vei og tomter er 
for den tiltenkte reguleringsplanen plassert på god avstand fra kulturminnet. Området er for 
øvrig blitt befart ved Troms Fylkeskommune Kulturetaten i september 2012. 



Den tiltenkte reguleringsplanen har jamfør plankartet regulert inn veiformål og adkomster fra 
FV. 342, hvorpå tre av disse er knyttet til den omsøkte planens fellesparkeringer (P1-P3) med til 
sammen 20 parkeringsplasser.

Øvrige planer i området:
Planområdet er tidligere uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- område sone 
2 som har kombinert landbruksmessige betydning samtidig som spredt bebyggelse kan tillates.
Det foreligger ingen nærliggende hyttefelt til omsøkte detaljregulering. Tidligere massetak er i 
dag fylt ut og avviklet jamfør sak 21/11 ved Statens vegvesen pr. 15.6.2011. Omsøkte 
detaljregulering innlemmer dette arealet.

Varsel/ Høring/ Merknader:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i en lokalavis samt på Skjervøy 
kommunes hjemmeside. Utsendelse av planprogram til høring i brev er datert 12. mai 2011.
Som følge av varsling kom det inn 6 innspill, disse hovedsakelig i forhold til kulturminnet, 
massetak, naturmangfold samt risiko og sikkerhetsanalyse. 
En oppsummering av disse uttalelsene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers kommentarer finnes 
bakerst i planbeskrivelsen – vedlegg 3.

Risiko- og sårbarhet (ROS):
Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (vedlegg 4). 
I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 
man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 
vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. Spesielt fremheves det 
at NGI ved tiltenkte tiltak har gjennomført grundige vurderinger ved befaring, dette knyttet til 
eventuelle snø- og jordskredfarer (planbeskrivelse- vedlegg 3). Metoden har vært visuell 
overflateregistrering og prøvestikking.

Økonomi:
Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Skjervøy 
kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter.

Vurdering

Tomtene som tenkes fradelt er i dette tilfelle forholdsvis romslige (om lag 1-1.5 daa).
Det legges opp til totalt 20 tomter, hvorav 6 av disse er eksisterende (F1-F6) og skal innlemmes 
i den forespeilte planen. Disse er for øvrig bygget innenfor krav til bestemmelser i tiltenkte 
planforslag. F7-F20 representerer med dette de 14 nye tomter med ny bebyggelse.

Området ligger i umiddelbar nærhet til sjøen med flott utsikt mot øst og sørøst. Fritidsboligenes 
størrelse med maks 140 m2 BRA på 1-1,5 mål tomt virker å være i tråd med god «romslighet». 
Lokaliteten er således på et av øyas mer gunstige områder med hensyn på solforhold. Som et 
ekstra pluss i planen har man tilrettelagt for to naustområder med henholdsvis 4 naust innenfor 
hvert område.

Det er planlagt opparbeidet til sammen 20 bilparkeringer knyttet til tre forskjellige lokaliteter 
tilegnet detaljreguleringens tiltenkte nye og eksisterende fritidsboliger, noe som forventes å 
være tilstrekkelig ut fra den mindre mengden av trafikk øya representerer. Det stilles i 
planforslaget krav om at parkeringsplass, adkomstvei, VA- anlegg og strømtilførsel skal være 
ferdig opparbeidet frem til tomtene før byggetillatelse vil bli gitt.



Planforslaget er innenfor området avsatt til LNF- område sone 2 som har kombinert 
landbruksmessige betydning samtidig som spredt bebyggelse kan tillates. I områder utenfor 
konflikt med viktige arealbruksinteresser vil Skjervøy kommune derfor kunne inneha en positiv 
holdning til spredt bebyggelse. Det er imidlertid ikke kommet inn uttalelser etter varsling som 
tilsier at området ikke kan/ bør bebygges, noe som tyder på at omsøkte tiltak ikke vil være 
vesentlig i konflikt med reindrift, landbruks og/ eller friluftsinteresser i området.

Omsøkte detaljregulering vil trolig slik den er framstilt kunne tilføre og ivareta stedlig sjøkultur, 
trivsel og miljø.

På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.

Oppsummering:
Planforslaget anses å gi en god planmessig løsning og synes å være relativt konfliktfri i forhold 
til tilgrensende arealbruk.
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.
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Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering for Bjørkestøl, Uløya

Planid: 1941201302

Datert: 09.05.2014

Revidert:

§1 Generelt

1.01 Planens hensikt er å legge til rette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av fritidsboliger 
og naust med tilhørende anlegg.

Den tiltenkte reguleringsplanen har til hensikt å hindre fraflytting, samt styrke lokalsamfunnets 
miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Planområdets areal er på 184 dekar, inkludert areal i sjø.

1.02 Skjervøy kommunes kommuneplan med tilhørende retningslinjer og bestemmelser gjelder ved 
siden av disse bestemmelsene så langt det passer.

1.03 Planområdet er regulert til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 1):
Garasjeanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse (1119), GF1 – GF2
Fritidsbebyggelse (1120); Tomter merket F1 – F20
Uthus, naust, badehus (1589); U1 – U4
Lekeplass (1610); f_LEK1 – f_LEK2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 2):
Kjøreveg (2011); o_V1 og V2 - V6
Annen veggrunn, teknisk anlegg (2018); Grøft, skjæring, fylling og annet kantareal til vei.
Parkeringsplasser (2080); f_P1, P2 og f_P3
Energinett (2110); E

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 5):
Friluftsformål (5130); FR1 – FR14
Vern av kulturmiljø eller kulturminne (5600); KULT

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 6):
Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710); FR-V1 - FR-V8

1.04 Det er innenfor planområdet avsatt følgende hensynssoner (PBL § 12-6):

Faresone:
Rasfare (310); H310
Høyspenning (370); H370

Sikringssone:
Frisikt (140); H140_1-8

Angitt hensynssone:
Friluftsliv (530); H530_1-3
Kulturminne (570); H570
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§2 Fellesbestemmelser

2.01 Områder for fritidsbebyggelse skal ha vann- og avløpsløsning basert på følgende:

For eksisterende bygg uten felles VA-anlegg tillates vannforsyning via brønner.

Nye områder for fritidsbebyggelse (F7-F20) skal tilknyttes fellesanlegg i henhold til en godkjent 
vann- og avløpsplan for området.

2.02 Det tillates ført frem strøm, datakommunikasjon m.m. til hyttene via jordkabel eller luftspenn. 
Kabler i jord skal som hovedregel følge traséer for annen infrastruktur, herunder kabel- og 
ledningsnett, veier eller stier. Dersom strømforsyningen krever ny transformator/nettstasjon, kan 
dette etableres på passende lokalitet i tilknytning til kjørevei eller parkering.

2.03 All graving og sprengning i terrenget skal gjøres skånsomt. Videre skal områder som ikke brukes 
til parkering, vei og byggegrunn tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett år etter 
avsluttet anlegg. Revegetering skal skje med plantemateriale som vokser naturlig på stedet. Ved 
tilsåing skal det benyttes frøblandinger som ikke inneholder fremmede eller uønskede arter.

2.04 Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes gjeldende offentlig renovasjonsordning. Om 
nødvendig skal det avsettes arealer til dette formålet innenfor planområdet.

2.05 Det tillates ikke inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet, og mindre kjerreveier
utenfor bebyggelsen skal holdes åpne. Dette av hensyn til reindrift og allment friluftsliv.

§3 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 1)

3.01 Areal regulert til garasjeanlegg er merket GF1 og GF2. Hvert av områdene kan inneha et bygg 
med funksjon garasje/lager. GF2 kan i tillegg huse større maskiner. Det tillates ikke varig 
opphold i bygningene.

Bygg innenfor GF2 skal ha en minste avstand på 15 meter til veiens senterlinje.

GF1 skal ha maks BRA=150 m² med tillatt mønehøyde 5,5 meter og gesimshøyde 4,5 meter.

Bygg innenfor GF2 skal estetisk sett være synlig mindre enn vertikaldelt fritidsbolig merket F2, 
som er det normalt høyeste bygget man kan forvente innenfor reguleringsplanen. Utover dette
skal GF2 ha maks BRA=200 m² med tillatt mønehøyde 6 meter og gesimshøyde 5 meter.

3.02 Områder avsatt til fritidsbebyggelse (tomter merket F1 - F20) kan utnyttes innenfor følgende 
rammer:

 F1 og F5 skal ha maks BRA=140 m² med tillatt mønehøyde inntil 8 meter.
 F3, F4 og F6 skal ha maks BRA =140 m² med tillatt mønehøyde inntil 7 meter.
 F2 er en vertikaldelt fritidsbolig som er oppført på en eldre låvemur. Vertikaldelt bygg skal ha 

maks BRA=280 m² med tillatt mønehøyde inntil 7 meter.
 F7 – F20 er nye tomter for fritidsbebyggelse. Hver av disse skal ha maks BRA=140 m² og 

tillatt mønehøyde inntil 7 meter.

For F1 og F3 – F20 kan det oppføres ett tilleggsbygg pr. tomt mens det for F2 tillates inntil to 
tilleggsbygg. Slik bebyggelse skal oppføres i form av anneks eller uthus med maks BRA=30 m² 
og inntil 4,5 meter mønehøyde.

Alle tomter skal ha minimum to parkeringsplasser. For F2 gjelder fire parkeringsplasser. 
Parkering opparbeides på felles parkeringsareal eller på egen tomt der dette vil være naturlig.

All bebyggelse skal utformes slik at den glir estetisk fint inn i terrenget, og bygningene skal være 
kledd med trepanel eller oppføres i tømmer. Ved fargevalg skal det legges vekt på å benytte 
duse og naturliknende farger.
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For alle tomter gjelder at hovedbygning skal ha saltak, med tillatt takvinkel mellom 22 og 38
grader.

Hovedmøneretning på hovedbygg skal uavhengig av tomtens helning ligge parallelt med 
terrengets høydekoter. Dette for å sikre god estetikk uten å risikere for dominerende fremtoning
av byggene.

3.03 Areal regulert til uthus/naust/badehus er merket U1 – U4 i plankartet.

U1 er en gammel kårstue som i dag fungerer som et felles uthus. Arealet skal ha maks BRA=50 
m² med tillatt mønehøyde inntil 4,5 meter.

U2 - U4 er områder for naust i strandsonen, hvorav U2 har et eldre eksisterende naust tilknyttet 
det sentrale gårdstunet (tomtene F1-F7). Dette arealet skal ha maks BRA=100 m² og tillatt 
mønehøyde inntil 5 meter. Hvert av områdene U3 og U4 kan benyttes for samlokalisering og 
oppsetting av inntil 4 naust, der hvert naust skal ha maks BRA=50 m² og mønehøyde inntil 4 
meter. Områdene kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter. Utbygging og 
tilrettelegging av naustareal skal skje på en måte som ivaretar estetikk og stedlig sjøkultur i tråd 
med kulturlandskapet på Uløya. Dette innebærer følgende:

 Naustene skal røstes mot sjøen. For røstvegg tillates en bredde på inntil 5 meter.
 Saltak skal anvendes, med takvinkel på 22-35 grader.
 Naust skal ha tilnærmet samme avstand til sjøen så langt dette er mulig.
 Taktekking skal være av materialer som ikke avgir refleks.
 Samtlige naust skal ha nært beslektede farger. Fargevalg tillegges byggesøknad.

3.04 I områder avsatt til lekeplass, merket f_LEK1 – f_LEK2, skal det etableres leke- og 
rekreasjonsareal for barn og unge. f_LEK1 skal være felles for tomtene F1 – F7 mens f_LEK2 
skal være felles for tomtene F8 – F16.

Områdene kan ryddes og opparbeides for å tjene formålet.

3.05 Alle mønehøyder for bebyggelse måles fra gjennomsnittlig terrengnivå på skrå og flat tomt. Med 
gjennomsnittlig terrengnivå menes gjennomsnittlig diagonal av eksisterende bakkenivå.

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 2)

4.01 Arealer avsatt til kjøreveg er merket o_V1 og V2 – V6 i plankartet. o_V1 er eksisterende 
fylkesvei mens V2 – V6 omfatter nye, private veier.

Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4,0 meter. Kabler og vannledninger kan 
graves ned i traséene. Framføring av vei skal gjøres så skånsomt som mulig.

Kjøreveier kan ha en stigning på <15 %.

4.02 Areal regulert til annen veggrunn omfatter kantareal til vei, inkl. grøft, fylling og skjæring.

4.03 Areal for parkeringsplasser er merket f_P1, P2 og f_P3 i plankartet.

f_P1 skal inneha 6 p-plasser. Minimum to av plassene skal være forbeholdt tomt F7 mens øvrige 
plasser kan disponeres fritt av tomtene F1 – F6.

P2 skal inneha 2 p-plasser og være forbeholdt tomt F6.

f_P3 skal inneha 12 p-plasser, hvorav 8 skal være felles for tomtene F17 – F20. Øvrig ledig 
kapasitet kan om ønskelig benyttes for parkering av tilhengere e.l.

4.04 Område avsatt til energinett, merket E, skal benyttes til oppføring av nettstasjon for 
strømforsyning til ny bebyggelse.

§5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 5)
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5.01 I områder avsatt til friluftsformål, merket FR1 – FR14, skal vegetasjonen skjøttes til fordel for 
friluftslivet og for å ivareta eksisterende landskapsmessige verdier. Vegetasjonen skal i størst 
mulig grad bevares.

Det kan etableres gangveier innenfor ”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1-3), jf pkt. 7.04.

Innenfor arealene kan det etableres brønner og annen teknisk infrastruktur knyttet til vann og 
avløp. Slike tiltak skal ikke ligge høyere enn allerede eksisterende brønner/kummer som er 
opparbeidet nedenfor reindriftas registrerte driveled for reinsdyr. Rørtraséer i jord skal 
tilplantes/tilsåes med vegetasjon naturlig forekommende på stedet.

5.02 Areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne, merket KULT, inneholder et automatisk 
fredet kulturminne i form av en hustuft. Det er forbudt å sette i gang tiltak eller utøve virksomhet
som kan skade, ødelegge, flytte, forandre, tildekke eller på annen måte skjemme minnet.
Registrert kulturminne blir særlig hensyntatt ved utvidet hensynssone på 25 meter i radius fra 
lokalitetens senter, jf pkt. 7.05. 

§6 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 6):

6.01 Områder avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag, merket FR-V1 - FR-V8, skal i størst mulig 
grad bevares av hensyn til vann- og naturmiljø, biologisk mangfold, landskapshensyn og 
friluftsliv.

FR-V1 – FR-V3 omfatter sjøområde. Bruk av dette er underlagt havne- og farvannslovens 
bestemmelser om tiltak i sjø. Bruk av områdene skal ikke være til hinder for allmenn atkomst, 
fritids- eller yrkesfiskere.

FR-V3 kan inneha en flytebrygge, kai e.l. til fortøyning/betjening av småbåter. Slike tiltak er for 
øvrig søknadspliktig, jf. Skjervøy kommunes egne bestemmelser og retningslinjer.

§7 Hensynssoner (PBL § 12-6)

7.01 Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke være noen form for bygg, anlegg eller andre 
installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som 
kan øke rasfaren.

7.02 Areal avmerket som faresone – høyspenning (H370) omfatter eksisterende høyspentlinje, med 
en bredde tilsvarende 8 meter på hver side av linjetraséen.

7.03 I områder avsatt til sikringssone – frisikt (H140_1-8) skal det ikke være sikthindre høyere enn 
0,5 meter over veiens planum i siktretningen.

7.04 Areal avmerket som angitt hensynssone – friluftsliv (H530_1-3) skal benyttes for 
opparbeiding/vedlikehold av gangveier og turstier.

Innenfor H530_3 skal det opparbeides gangveier mellom parkeringsplass f_P3 og tomtene F17 
– F20.

7.05 Angitt hensynssone – kulturminne (H570) omfatter areal merket KULT, med 25 meter radius 
til kulturminnets senter. Beitedyr innenfor sonen tillates. Hensynssonen er en båndlegging etter 
loven om kulturminner.

§8 Rekkefølgebestemmelser

8.01 Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest:

 Før nye fritidsboliger tas i bruk skal felles atkomster og egne parkeringsenheter være ferdig 
opparbeidet.



Reguleringsbestemmelser for Bjørkestøl, Uløya (gnr/bnr 44/2)
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 Vannforsyning, avløpsløsning og elektrisitet til nye tomter skal være godkjent og 
tilfredsstillende etablert før disse tomtene kan tas i bruk.

8.02 Avkjørsler fra FV. 342 (o_V1) skal bygges i henhold til krav i vegnormalene. Dette er en 
forutsetning for innvilgelse av byggetillatelser i planområdet.
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Bakgrunn 

Brødrene Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl ønsker å fremme forslag til detaljregulering for 
eiendommen 44/2, som de er hjemmelshavere til. Eiendommen ligger på østsiden av Uløya i Skjervøy 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å komme i gang med ulike tiltak knyttet til bruk og utvikling av 
eiendommen. Dette omfatter (1) eksisterende gårdstun, der all bebyggelse i dag disponeres til fritidsformål av 
familiens medlemmer, og (2) tilrettelegging av nye hyttetomter for salg i nord og sør. I planene inngår også 
etablering av blant annet lekeareal, vei og parkering. 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i Nordlys 14.5.2011 og elektronisk på Skjervøy kommunes nettside. 
Berørte offentlige myndigheter, kjente grunneiere og rettighetshavere ble tilsendt eget varslingsbrev datert 
12.5.2011. Frist for innspill til planarbeidet var satt til 12.6.2011. 
 
Det ble avholdt forhåndskonferanse med kommunen 15.4.2011 der muligheter og forutsetninger for 
planarbeidet ble drøftet. 
 
Mrk: Innledende arbeid med kunngjøring ble håndtert av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl. På grunn av et 
jobbytte etter dette, er prosjektansvaret nå overdratt til undertegnedes nye arbeidsgiver, Karttjenester as. 
 
 

1 Planavgrensning og eiendomssituasjon 

Planområdet omfatter 184 mål, og landarealet følger gjeldende eiendomsgrense i nordøst og sør. I vest er 
grensen satt mot registrert drivelei for rein mens østlig avgrensning omfatter sjøareal til nedre lavvannsgrense 
(fjære). 
 
Det gjøres oppmerksom på at planens utstrekning er redusert betydelig fra området vist i oppstartmeldingen. 
Dette skyldes faglige innspill og er gjort i samråd med saksbehandler. 
 
I tillegg til eiendommen 44/2 er bruksnumrene 17, 26 og 27 inkludert i planen. Dette er mindre teiger som 
tidligere er seksjonert ut til familiemedlemmer. Gjennomgående fylkesvei 342 inngår også i planområdet, men 
denne har ikke eget gnr/bnr. 
 

  
Fig 1.1 (detaljkart): Gnr/bnr 44/2 er vist med gul 
farge. Andre berørte eiendommer er merket. 

Fig 1.2 (oversiktskart): Planområdet ligger nordøst 
på Uløya i Skjervøy kommune. 
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2 Overordnet planstatus og andre berørte planer 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

 
Fig 2.1.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rødt omriss. 
 
Arealdelen til kommuneplanen i Skjervøy gir noen føringer og retningslinjer for planutarbeidelse. Som vist i 
figur 2.1.1 ligger det aktuelle området i lysegrønn LNF-sone. Dette er areal definert som LNF-område sone 2, 
med følgende føringer: 
 

• Definisjon: LNF-områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter 
nærmere vurdering, jfr. Kpl.best. nr. 3. 

• LNF-områder merket SONE 2 er både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt 
bebyggelse kan tillates. I områder hvor det ikke er konflikt med viktige arealbruksinteresser vil 
kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse. 

• Bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: Forbudet mot bygging og fradeling i 100-
metersbeltet langs sjøen (PBL 17-2) gjelder i utgangspunktet i hele kommunen (unntaken 
byggeområder). Ved vurdering av dispensasjon kan den aktuelle arealbrukskategorien gi en viss 
rettledning: 

Byggeområde  = ”ja – område” 
LNF-område sone 1: = ”nei – område” 
LNF-område sone 2: = ”kan – område” 

I den siste kategorien skal en likevel være restriktiv til bygging helt ned mot sjøen. Friluftsinteressene 
knyttet til selve strandsonen skal ivaretas. 

 
 

2.2 Forholdet til andre planer 
Planen omfatter areal for massetak som inngår i detaljregulering for Fv 342 Uløybukt fergeleie (utarbeidet av 
Statens vegvesen og vedtatt 15.6.2011, sak 21/11). Massetaket er i dag fylt opp med jord og avviklet, og berørt 
areal vil bli erstattet av ny plan. 
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3 Planområdet 

3.1 Landskap 
Planområdet ligger i et høydeintervall på 0-110 m.o.h. Fra øvre planavgrensning er det stort sett vedvarende 
helning ned mot sjøen, med en terrengprofil som typisk blir gradvis slakere i nedre sjikt. Strandsonen er preget 
av fjære med rullestein. Det er ingen daler eller frittstående høydedrag i området. Topografien er i det hele tatt 
nokså uniform, og fra sjøsiden vil alle deler av planområdet være synlig med det blotte øye. 
 
Kulturlandskap utgjør en begrenset del av samlet regulert areal. De mest fremtredende er rundt eksisterende 
gårdstun (beitemark, eldre eng og bebyggelse). 
 

 
Fig 3.1.1: Nordøstlig del av planområdet med gårdstun og eksisterende bebyggelse. Planens omtrentlige 
utstrekning er vist med rød strek. 
 

 
Fig 3.1.2: Sørlig del av planområdet. Rest av tidligere massetak (nå oppfylt) kan ses til høyre i bildet. Planens 
omtrentlige utstrekning er vist med rød strek. 
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3.2 Vegetasjon 
Det er varierende dekke av skog i området. Mest tettvokst er den langs fylkesveien og i nordøst. Av treslag er 
det bjørk som dominerer, i tillegg til noe selje. I de åpne områdene er det en del myr. Ellers består feltsjiktet av 
lyng, mose og viltvoksende gress. Vegetasjon/flora anses å være ordinær og typisk for området. I henhold til 
Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet (søk datert 9.5.2014). 
 
 

3.3 Klima 
Normal årsmiddelnedbør for området er på i underkant av 1000 mm (kilde: Meteorologisk institutt). Snøen 
ligger normalt fra november/desember til april. Området kan i perioder være utsatt for sterk vind, og det har 
tidligere vært hendelser med materiell skade som følge av kastevinder ned langs fjellsiden. 
 
 

3.4 Grunnforhold 
Det meste av planområdet ligger i en sone bestående av meta-arkose med amfibolittiske lag og linser (kan 
være delvis forgneiset). I tillegg er det innslag av mer ensartede belter med amfibolitt og skifer. Dette er 
omdannede bergarter, hovedsakelig med sedimentær opprinnelse og i fargenyanser fra lys og rødlig til helt 
mørk. Når det gjelder løsmasser, er området for det meste dominert av tykke moreneavsetninger mens det i 
nordøst er marine strandavsetninger (sand, grus, stein) fra sjøen til noe over veien. I sør er jorda mer skrinn 
med mye bart fjell (kilde: NGU’s kartdatabaser for berggrunn og løsmasser). 
 
 

3.5 Dyreliv 
Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter innenfor planområdet (kilde: Naturbase og 
Artsdatabanken, søk datert 9.5.2014).  
 
 

3.6 Kulturminner 
Planområdet har fra før et automatisk fredet kulturminne i form av en hustuft (kilde: www.kulturminnesok.no). 
Minnet er kjent av tiltakshaverne, og i plankartet er lokaliteten avsatt som ”vern av kulturmiljø eller 
kulturminne” (merket KULT). Ut over dette er det gjennomført arkeologisk undersøkelse i regi av 
fylkeskonservator, uten at dette har ledet til nye funn. 
 
 

3.7 Eksisterende bebyggelse 
Det er ni eksisterende bygninger som inngår i planområdet. Dette omfatter eldre bolighus (F1 og F5), en mindre 
kårstue (U1), garasje (GF1), naust (U2) og hytter (F3, F4 og F6). Alle bygg disponeres i dag til fritidsformål og er i 

eie hos tiltakshavernes felles slekt. Både 
funksjonelt og visuelt er byggene del av 
samme tun/kulturlandskap, som 
representerer felles minner og tilknytning 
for de involverte. Dette ønskes videreført 
samtidig som ny bebyggelse 
samlokaliseres i lignende, separate tun. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3.7.1: Utsnitt av planområdet der 
areal med eksisterende bebyggelse er vist 
med rødt omriss. 
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4 Planforslaget 

4.1 Innhold og formål 
Fritidsbebyggelse 
Planen omfatter 20 tomter/teiger for fritidsbebyggelse, merket F1-F20 i plankartet. Nedenfor gis en beskrivelse 
av de ulike områdene: 
− F1 og F5: Dette er til dels eldre bygg, opprinnelig oppført som bolighus. Benyttes i dag som fritidsboliger. 
− F2: Tidligere låve. Består i dag av en vertikaldelt fritidsbolig, oppført på den opprinnelige låvemuren. 
− F3, F4 og F6: Tradisjonelle hytter oppført i tømmer eller med bordkledning. 
− F7-F20: Dette er nye tomter, hver med størrelse på ca 1 mål. 

Avstand til kraftlinje: Nettselskapet Ymber AS har en 22 kv høyspentlinje som går gjennom området (avmerket 
som hensynssone med 8 meter på hver side av linjen). I henhold til Statens stråleverns hefte ”Bolig nær 
høyspent”, vil en avstand på 15 meter til nærmeste linje gi en grenseverdi (magnetfelt) på 0,4 mikrotesla, og 
eventuell eksponering for høyere verdier må utredes. Dagens bebyggelse har god avstand til kraftlinjen, med 
unntak av tomt F3 som ligger ca 10 meter fra linjen. All bebyggelse disponeres uansett til fritidsformål, og 
eventuell strålingsfare må vurderes på bakgrunn av dette. Nye tomter i feltet har en minste avstand på 12 
meter fra kraftlinje til byggegrense. 

Forholdet til strandsonen

a) 

: De fleste eksisterende bygg i planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs 
sjøen. Slik er det stort sett langs hele kystlinjen fra Klauvnes til Uløybukt. For å forenkle saksbehandlingen rundt 
byggesaker i slike områder praktiseres derfor ofte prinsippet om at nye bygg ikke bør oppføres mellom havet 
og hovedveien. Utenom areal regulert til nausttomter, ligger tre av hyttetomtene i denne sonen. Hytte 
innenfor F6 eksisterer fra før mens F15 og F16 er nye tomter. Plasseringen av disse begrunnes ut fra følgende 
forhold: 

Kommuneplanens arealdel

b) 

: Som vist i avsnitt 2.1 ligger planområdet i ”LNF-område sone 2”, som blant 
annet innebærer at utbygging innenfor 100-metersbeltet kan vurderes. Det viktigste hensynet som da skal 
veies er konsekvenser for friluftsliv. 
Friluftsliv

c) 

: Kystlinjen innenfor planområdet består av fjære med rullestein, og det er ingen turstier eller 
spesielle naturattraksjoner nedenfor veien. Mulighetene for lek og fri ferdsel i strandsonen ønskes uansett 
bevart i størst mulig grad. Dette understøttes av reguleringsbestemmelsene (punkt 2.05), som gir forbud 
mot inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet. 
Terrengforhold

d) 

: Landskapet har en profil som er typisk slak ved sjøen og blir gradvis brattere over veien. 
Dette gjør det lettere å få god terrengtilpasning og mindre eksponert fremtoning for sjønære tomter. 
Havbruk

e) 

: Det er lange tradisjoner for fiske i regionen, og kultur/kunnskap knyttet til dette anses viktig å 
bevare. Nærhet til havet vil sånn sett ha en egenverdi samtidig som det er et poeng å sikre korte og 
effektive transportkorridorer (mellom fritidsbebyggelse og naust). 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

− Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer 
mest mulig konsentrert (vurdering inngår under punkt d over). 

: I disse retningslinjene 
(fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011) er landet delt inn i tre hovedområder; (1) kystkommunene i 
Oslofjordregionen, (2) andre områder med stort arealpress og (3) områder med mindre arealpress. Skjervøy 
kommune hører til i siste kategori, og her skal bygging bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale 
forhold. Konkrete retningslinjer for denne kategorien omfatter blant annet: 

− Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke tillates 
utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, 
naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap (vurdert under punkt b over). 

− Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i 
vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet (vurdert under punkt d over). 

 
Annen bebyggelse 
Øvrig bebyggelse innenfor planen omfatter følgende tiltak: 
− Garasjeanlegg

− 

: Disse er merket GF1 og GF2, hvorav førstnevnte eksisterer fra før. Byggenes funksjon er 
redskapslager samt oppbevaring av kjøretøy. 
Uthus og naust

 

: U1 er en eldre kårstue som i dag disponeres som et felles ”familiemuseum”. Område 
merket U2 er eksisterende naust med båtopptrekk. U3 og U4 er areal i nord og sør hvor det ønskes 
mulighet for fremtidig seksjonering av inntil fire nausttomter (for hvert område). 

Vann- og avløpsanlegg 
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Eksisterende bygg i planområdet har i dag private løsninger i form av brønner (vannforsyning) og septikkanlegg 
eller biologiske toalett (kloakk). For ny hyttebebyggelse stilles krav om godkjent vann- og avløpsplan før 
byggetillatelse kan gis. 
 
Lekeareal 
Det er avsatt to areal for lek, merket f_LEK1 – f_LEK2. Områdene er knyttet opp mot hvert sitt delfelt, for å gi 
en balansert tilrettelegging av tiltak for barn og unge. 
 
Vei/atkomst 
Eksisterende fylkesvei gjennom området er merket o_V1. Private avkjørsler og kjøreveier er merket V2 – V6. 
Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4 meter. 
 
Parkering 
For tomt F1-F5 og F8-F16 legges det til rette for parkering på egen tomt. Øvrige tomter har fått tilordnet 
parkering på arealet P2 (F6) eller ett av fellesarealene f_P1 og f_P3. På fellesparkering skal det være minimum 2 
p-plasser pr. tomt. 
 
LNF-områder; friluftsliv 
Naturområder på land er regulert til LNF – friluftsformål, merket FR1-FR14. Deler av arealene overlappes av 
”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1-3). Dette er soner for opparbeiding/vedlikehold av gangveier og stier, 
hovedsakelig med tanke på atkomst til tomter uten veitilknytning. 
 
LNF-områder; sjø og vassdrag 
Disse omfatter bekker og sjøareal og er merket FR-V1 – Fr-V8. FR-V3 er avsatt med tanke på kai/flytebrygge 
tilknyttet naust. Fasilitetene nyttes til fortøyning og betjening av småbåter. 
 

− Faresone – rasfare: Denne er merket H310, og utstrekningen er beregnet av NGI i forbindelse med 
rasundersøkelse for området. 

Hensynssoner: 

− Faresone – høyspenning: Denne sonen er merket H370 og følger eksisterende høyspentlinje gjennom 
området, med 8 meter på hver side av linjen. 

− Sikringssone – frisikt: Det er avsatt frisiktsoner ved avkjørsler langs fylkesveien (H140_1-8), med 
utgangspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Innenfor disse skal det ikke være sikthindre høyere enn 0,5 meter 
over veiens planum. 

− Angitt hensynssone – friluftsliv: Disse sonene er merket H530_1-3 og er avsatt med tanke på opparbeiding, 
rydding og vedlikehold av gangveier/stier. Stienes funksjon er knyttet til friluftsliv (internt og ut av området) 
samt atkomst til tomter uten veitilknytning. 

− Angitt hensynssone – kulturminne: Denne sonen er merket H570 og er avsatt for å styrke vernet om 
eksisterende kulturminne, merket KULT. Sonen har en utstrekning på 25 meter fra minnets senter. 

 
 

4.2 Hensynet til reindrift 
Uløya inngår i Abborassa reinbeitedistrikt, og deres interesser/behov i området formidles av reineier og 
”siidakontakt” Isak Mathis Triumf. I denne konkrete plansaken vil følgende forhold være viktig å sikre: 
− Reinbeitedistriktets registrerte driveled på oversiden av omsøkte reguleringsplan vil i praksis omhandle en 

korridor på oversiden av eksisterende kraftlinje. Korridoren vil trenge om lag 100 meter bredde eller mer. 
Terrengmessig omfatter driveleden de slake myrdragene ovenfor det sentrale gårdstunet (med 
omkringliggende kulturlandskap) og strekker seg videre over fjellrabbene sør i planområdet. 

− På grunn av arealbehov tilknyttet driveled og nærhet til slakteanlegg, kan det ikke godkjennes hytter 
ovenfor kraftlinjen i sør. Dette underbygges videre av at terrenget her utgjør fast beite og revir for okserein, 
hvorpå bergpartiene med svale drag av vind tidvis har en insektreduserende effekt.  

− Reguleringsplanen må ikke inngjerdes, dette av hensyn til stedlig reinbeite og andre beitedyr. 
− Reindrifta innehar tilløpsveier/atkomster til fjellet både sør og nord i omsøkte hyttefelt. Disse må ikke 

sperres eller føre til atkomstkonflikter. 
 
På grunn av disse forhold, er samlet regulert areal innskrenket betydelig i forhold til området vist i 
oppstartmeldingen (fra 364 til 184 mål). Reguleringsplanen tar hensyn til reindriftsmessige forhold ved å trekke 
planens øvre avgrensning til underkant av ”myrdragene”. Ut over dette vises det til bestemmelsenes punkt 
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2.05 som gir forbud mot inngjerding av planområdet eller enkelttomter samt krever at mindre kjerreveier 
utenfor bebyggelsen holdes åpne. 
 
 

4.3 Vurdering etter naturmangfoldsloven 
Etter § 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill fra faglig hold om rødlistede eller 
andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk/innsyn i Artsdatabanken (dato for 
søk: 09.05.2014). 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å 
forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre-var-
prinsippet. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Planområdet omfatter økosystem knyttet til havet, fjære/strandsone og skoglandskap. I og med at alle 
aktiviteter i området vil være knyttet opp mot fritidsbebyggelse, og dermed være midlertidige, vil samlet 
belastning på berørte økosystem være begrenset. 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Utbygging, graving og annen tilrettelegging av området bør skje med byggtekniske løsninger og metoder som 
er miljøforsvarlige. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig, og områder 
som ikke brukes til parkering, vei og byggegrunn skal tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett 
år etter avsluttet anlegg. 
 
 
4.4 Tilgjengelighet for alle 
Miljøverndepartementet har i rundskriv T-5/99B (tilgjengelighet for alle) gitt kommunene retningslinjer for 
hvordan hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas i arealplanleggingen. Prinsippet om universell utforming 
er sentralt og innebærer at bygg, veier og uteområder utformes slik at de kan brukes på like vilkår av flest 
mulig, inkl. sårbare grupper som bevegelses-, orienterings- eller miljøhemmede. 
 
Alle tomtene, med unntak av F6, F7 og F17-F20, har vei fram til tomtegrensen og egen tomteparkering. Disse vil 
derfor gi god atkomst for funksjonshemmede. Det gjøres også oppmerksom på at gjennomgående fylkesvei og 
den jevne topografien i området gir lange siktlinjer og god oversikt mot omgivelsene – noe som kan gi økt 
trygghet for sårbare grupper. 
 
 

4.5 ROS-analyse 
Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som 
er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er 
følgende risikomatrise fra DSB benyttet: 
 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2
  

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

3
  

Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig 

5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig/ periodevis, 
lengre varighet 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15 
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2 Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 
Sjekkliste for risiko og sårbarhet: 

Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 
NATURGITTE FORHOLD:     
1) Snø-/steinskred 3 3 9 Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde 

er avsatt som hensynssone i plankartet. 
2) Fare for utglidning (geoteknisk 

ustabilitet) 
1 3 3 Det meste av området består av tykke moreneavsetninger 

med god stabilitet. Tidligere utbygging, landbruk og 
anleggsvirksomhet har ikke vist spor av kvikkleire på 
eiendommen. 

3) Flom/oversvømmelse    Det er ingen større vassdrag i planområdet 
4) Flom i elv/bekk, herunder lukket 

bekk 
1 1 1 Det er noen mindre bekker i området som ledes i 

kulvert/rør under hovedveien. 
5) Radon i grunnen 2 3 6 Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes 

fritidsboliger uansett av krav om radonsperre for nye bygg. 
6) Annet     
INFRASTRUKTUR:     
7) Hendelser på nærliggende 

transportårer: 
    

a) Vei 1 1 1 Eksisterende vei har ikke vært utsatt for skred, utrasning 
eller andre uforutsette hendelser tidligere.  

b) Vann/elv    Det er ikke større vann/vassdrag i området 
8) Drenering - oversvømmelse 1 1 1 Hele området har helning med naturlig avrenning. 
9) Brudd på tilgang:     

a) Elektristitet 2 1 2  
b) Teletjenester 2 1 2  
c) Vannforsyning 2 1 2  
d) Renovasjon/spillvann 2 1 2  

10) Dersom området har 
høyspentlinjer: 

    

a) Påvirkning fra magnetfelt 1 1 1 Det er avsatt hensynssone med 8 meter på hver side av 
dagens høyspentlinje. Eksisterende og planlagt bebyggelse 
ligger utenfor denne. Av nye hyttetomter har de nærmeste 
fått en byggegrense på 12 meter til linjen. 

b) Klatrefare i master 1 1 1 Antas ubetydelig. 
11) Bruk av transportnett (gående, 

syklende, kjørende) 
1 2 2 Eksisterende fylkesvei har svært lite trafikk, og består av 

lange, rette strekninger med god sikt. 
12) Brannberedskap:     

a) Spesielt farlige anlegg 1 3 3  
b) Vannforsyning 1 3 3 Må dekkes med privat vannforsyningsanlegg. 
c) Kun én atkomst? 1 3 3 Ja, men disse er generelt korte. 

TIDLIGERE BRUK:     
13) Påvirkning/forurensning fra 

tidligere virksomheter: 
    

a) Gruver, sjakter, steintipper 
etc. 

   Ingen i nærheten. 

b) Militære anlegg, 
piggtrådsperringer 

   Ingen i nærheten. 

c) Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdep. 

   Ingen i nærheten. 

d) Annet? 1 1 1 Vegvesenet etablerte et mindre massetak i sør i forbindelse 
med bygging av Uløybukt fergeleie. Massetaket er i dag fylt 
igjen. 

OMGIVELSER:     
14) Regulerte vannmagasiner med 

usikker is 
   Ingen i nærheten. 

15) Regulerte vassdrag med 
varierende vannstand 

   Ingen i nærheten. 

16) Terrengformasjoner med spesiell 
fare (stup e.l.) 

1 1 1 Noen mindre skrenter. Fare/risiko anses ubetydelig. 

17) Annet? 1 1 1 Ingen spesielle. 
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Konklusjon: 
 
Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over), så er hensyn ivaretatt på følgende vis: 

• Punkt 1: Snø-/steinskred

• 

: Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde er avsatt som 
hensynssone i plankartet. Bebyggelse, vei og andre tiltak er lokalisert utenfor denne sonen. 
Punkt 5: Radon i grunnen

 
: Krav om radonsperre gjelder. 

Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregne for 
en slik type utbygging. 
 
 

5 Innspill til planarbeidet 

Fristen for innspill til planarbeidet var satt til 12.6.2011. I etterkant av kunngjøringen er følgende 
innspill/bemerkninger kommet inn: 
 

Part Dato for innspill 
Troms fylkeskommune 16.06.2011 
Fylkesmannen i Troms 08.06.2011 
Statens vegvesen 08.07.2011 
NVE 17.06.2011 
Direktoratet for mineralforvaltning 25.05.2011 
Kystverket Troms og Finnmark (pr. e-post) 20.06.2011 

 
Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommentarer på hvordan merknadene er håndtert. 
Kopi av alle innkomne innspill følger vedlagt. 
 
Mrk: Varslingsbrev ved oppstart ble sendt til alle høringsparter i henhold til liste fra kommunen (mottatt på 
forhåndskonferanse). I ettertid er arealplanlegger gjort oppmerksom på at Abborassa reinbeitedistrikt v/ Isak 
Mathis Triumf også skulle vært varslet, noe som var ukjent for undertegnede fremt til nylig. Innspill fra 
reinbeitedistriktet er i ettertid mottatt og aktuelle hensyn er innarbeidet i planen. Disse forhold er omtalt i eget 
avsnitt (4.2 Hensynet til reindrift). 
 
Troms fylkeskommune 
Det vises til at området kan ha hittil ukjente fredete kulturminner, og at det er nødvendig med en arkeologisk 
befaring før innspill til planarbeidet gis. Fra før er det i planområdet registrert en hustuft og funnet en 
gjenstand fra yngre steinalder. 
 
Kommentar 
Arkeologisk befaring/undersøkelse er gjennomført, uten at nye funn er avdekket. Eksisterende fornminne 
(hustuft) er regulert til ”vern av kulturmiljø eller kulturminne”. 
 
Fylkesmannen i Troms 
Fylkesmannens innspill dekker følgende: 
− Naturmangfoldloven

− 

: Ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturen, skal prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. Vurderinger knyttet til dette skal fremgå av plandokumentet. 
Strandsone og landskap

− 

: Det bes om at fritidsboliger blir lokalisert på oversiden av veien, og at det i 
planleggingen legges vekt på at bebyggelse og veier underordner seg landskapet i området. Fylkesmannen 
minner også om at det er vedtatt en statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsone 
langs sjøen. Denne må legges til grunn for planarbeidet. 
Universell utforming

− 

: Prinsippene for universell utforming må legges til grunn for detaljreguleringen. 
Bestemmelser knyttet til dette kan sikre definerte funksjonskrav som blant annet universell utforming av 
bygninger, anlegg og utearealer, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4. 
Samfunnssikkerhet

 

: Planmyndigheten må påse at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for 
området. Analysen skal dekke alle risiko- og sårbarhetsforhold av betydning. 

Kommentar 
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− Naturmangfoldloven
− 

: Aktuell vurdering er gjort under avsnitt 4.3. 
Strandsone og landskap

− 

: Tre hyttetomter er avsatt på nedsiden av veien, hvorav én (F6) eksisterer fra før. 
Det er gjort en grundig vurdering av dette under avsnitt 4.1 (fritidsbebyggelse). Krav til tilpasning av 
bebyggelse og veier til landskap/terreng er gitt i bestemmelsenes punkt 2.03 og 3.02 (fjerde ledd). 
Universell utforming

− 
: Vurdering av dette inngår i avsnitt 4.4 Tilgjengelighet for alle. 

Samfunnssikkerhet
 

: ROS-analyse er utført og inngår i avsnitt 4.5. 

Statens vegvesen 
Innspill fra Statens vegvesen dekker følgende: 
− Offentlig vei

− 

: Fylkesvei 342 går gjennom planområdet. Veien har svært lavt trafikkgrunnlag og er av lav 
standard. Berørt strekning regnes som landevei med generell fartsgrense 80 km/t (gir føringer for 
siktgrenser i henhold til vegnormalen). Det må settes av areal for vei, jf. pbl § 12-5 nr 2. 
Frisiktsoner

− 
: Skal inngå i reguleringsplanen som hensynssone etter pbl § 12-6. 

Byggegrense langs fylkesvei

− 

: Denne er i utgangspunktet 15 meter målt fra midten av veien, men 
reguleringsplanen kan gi andre grenser. Det aksepteres ikke byggegrenser nærmere veiskulder enn 10 
meter. Dette gjelder også parkeringsplasser. 
Avkjørsler

− 

: Direkte avkjørsler merkes med piler. Avkjørsler skal bygges etter krav i vegnormalene og 
tilfredsstille gjeldende siktkrav. 
Rekkefølgebestemmelser

 

: Det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at avkjørsler skal bygges i henhold til 
krav i vegnormalene før det tillates byggestart. 

Kommentar 
− Offentlig vei
− 

: Berørt fylkesvei er regulert til ”kjøreveg”, merket o_V1. 
Frisiktsoner

− 

: Frisiktsoner er avsatt med utgangspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Krav til sonene er gitt i 
bestemmelsenes punkt 7.03. 
Byggegrense langs fylkesvei

− 

: For deler av eksisterende bebyggelse er byggegrense satt til 10 meter fra 
veikant. GF1 og U1 omfatter eldre bebyggelse som ligger nærmere veien enn minstekrav. Her er 
byggegrensen trukket rundt eksisterende bygningsmasse. 
Avkjørsler

− 
: Utført i samsvar med innspill. 

Rekkefølgebestemmelser
 

: Utført i samsvar med innspill, jf punkt 8.02 i bestemmelsene. 

NVE 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir vurdert og 
innarbeidet i kommunale planer. I planen må det vurderes hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i forhold til 
følgende tema: 
− Flom, erosjon og skred

− 

: Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. Det må 
dokumenteres at planlagt utbygging ikke vil forverre flom-, erosjons- og skredforholdene for omgivelsene. 
For nye byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000 (jf. krav i TEK, § 7-3). 
Plandokumentene må tydelig vis hvordan skredfaren er vurdert og hensyntatt. Eventuelle avbøtende tiltak 
må ivaretas i bestemmelsene. Bekker i planområdet må vurderes i forhold til flom, flom-/sørpeskred og 
erosjonsfare. 
Fare for kvikkleireskred

 

: Grunnforhold og mulig fare for kvikkleireskred må utredes. Deler av planområdet 
ligger i strandsonen, med innslag av marine strandavsetninger som kan være en indikasjon på ustabile 
grunnforhold. Hvis det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må utbyggingens effekt på 
hele områdestabiliteten vurderes. 

Kommentar 
− Flom, erosjon og skred

− 

: Det er gjennomført rasundersøkelse av NGI (vedlagt), og beregnet faresone er 
hensyntatt i planleggingen (se hensynssone H310 i plankartet samt punkt 7.01 i bestemmelsene). Det anses 
ikke å være behov for sikring eller avbøtende tiltak utover dette. Bekkene i området er mindre sildrebekker 
med svært begrensede nedbørsfelt. 
Fare for kvikkleireskred

 
: Vurdert i ROS-analyse, punkt 4.5. Det er ikke funnet spor av kvikkleire i grunnen. 

Direktoratet for mineralforvaltning 
Det er i oppstartmeldingen ikke opplyst noe om volum av et eventuelt massetak. § 43 i mineralloven krever at 
alle masseuttak, som har et samlet uttak på mer enn 10000 m³, skal ha driftskonsesjon med driftsplan.  
 
Kommentar 
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Uttak av masse ble gjort av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av nye Uløybukt fergeleie. Massetaket 
er i dag fylt igjen og avviklet. 
 
Kystverket Troms og Finnmark 
Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde. I planen bør også havne- og farvannslovens 
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides. 
 
Kommentar 
Innspillet er tatt til følge, jf. bestemmelsenes punkt 6.01, andre ledd. 
 
 
 
 
 
Kristiansand, mai 2014 
 
 
Karttjenester AS 

 
Jan Audun Bjørkestøl 
Arealplanlegger 
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1 Innledning 

På oppdrag fra Roger Bjørkestøl har NGI vurdert skredfaren for eiendom 44/2 
på Uløya, Skjervøy kommune. Området ble befart av Árni Jónsson og Hedda 
Breien, NGI, 24.08.2011. Roger Bjørkestøl var med på befaringen. 

Denne rapporten beskriver skredfaren for eiendommen og et faresonekart som 
viser hvilke deler av eiendommen som tilfredsstiller Plan og bygningslovens 
krav til sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2, dvs. en 
sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000 per år. 

Figur 1 Oversiktskart over området med Arontind og Reinrabben 

Figur 2 Oversiktsbilde av Arontind og omtrentlig området som skal vurderes. 
Sett fra øst mot vest. Bilde fra Norgei3D 
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2 Terreng 

Eiendommen ligger under Arontinden, et kjegleformet fjell med høyde 563 m 
på østsida av Uløya. Den nordre delen av eiendommen ligger under toppen på 
fjellet, og i dette området er store deler av fjellsida mellom 30 og 50o. Mye av 
fjellsiden er bevokst med bjørketrær. Under sentrale deler av Arontinden ligger 
det ei stor ur, delvis bevokst. Mellom bebyggelsen og fjellsiden er det et flatt 
myrområde på omkring 150 m bredde. 

Figur 3 Sørlige del av eiendommen 

Figur 4 Nordlige del av eiendommen 
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Eiendommen går sørover mot Uløybukt skole. Her strekker fjellsiden seg opp 
mot Reinrabben (451 moh) og er for det meste slakere enn 30o. Det er et bratt 
parti omkring kote 200, men dette har begrenset høyde. Mellom Reinrabben og 
Arontinden ligger et flatt myrområde med småvann omkring 400 moh. Herfra 
går det en mindre bekk ned mot midten av den aktuelle eiendommen. 
Befaringen viste at dette er en liten bekk. Det ser ut til å være et vannskille 
oppe på dette platået, nokså langt mot øst, slik at bekken ned mot den aktuelle 
eiendommen blir av begrenset størrelse. 

Bak husene i den nordlige delen av eiendommen er det et flatt myrområde, 
trolig tidligere strandflate. 

3 Klima 

Værstasjonen Loppa ligger noe nord for Skjervøy kommune og har data 
tilgjengelig fra 1957 til 1999. Som vi ser av figur 2 har stasjonen 917 mm 
nedbør i året, og mesteparten kommer i vintermånedene. Nedbørsnormaler for 
Skjervøy – Simavåg viser 875 mm per år, med omkring 80 mm per 
vintermåned. Vind fra nordvest, nord og nordøst fører ofte med seg nedbør som 
snø. Dette betyr at fjellsider som ligger i le for disse vindretningene samler opp 
mest snø. Lokale terrengforhold bidrar til store variasjoner i nedbør og vind og 
hvor det legger seg snø i fjellsida.  

Figur 5 Klimaoversikt fra stasjonen Loppa 
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Stasjonsnavn: 92700 LOPPA

Ekstrem- og gjennomsnittsverdier
Årsnedbør: 917 mm
Vinternedbør: 515 mm
Sommernedbør: 402 mm

Maks. ettdøgnsnedbør: 60 mm
Maks. tredøgnsnedbør: 102 mm
Maks. femdøgnsnedbør: 119 mm

Maks. snødybde135 cm   Dato:12/4/1985 Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/7/1999

Middeltemperatur: 3.8 oC
Maks. lufttemperatur: 26.5 oC
Min. lufttemperatur: -15.0 oC

Maks. vindhastighet: 30.9 m/s
Maks. VINTER vindhastighet: 30.9 m/s
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Figur 6 Vindrose som viser vindretning som fører til vesentlige snømengde r. 

4 Skredfarevurdering 

4.1 Krav til sikkerhet 

Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 
TEK10) i Plan- og bygningsloven: 

§ 7-3. Sikkerhet mot skred
(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger 

av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.  
(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred 

fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, 
dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av 
skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor 
ikke overskrides.  

Tabell: Sik kerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområd e  
Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet
S1 liten 1/100

S2 middels 1/1000

S3 stor 1/5000

  5   10   15   20

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

Stasjonsnavn: 92700 LOPPA

Prosent av tilfeller

Spørringsparameter:
Luf ttemperatur < 3  oC
Vindhastighet > 5 m/s
Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 20 mm
Nedbør (3 døgn) > 40 mm
Nedbør (5 døgn) > 0 mm
Vindsektor  0 til 360 degr.

Valgt periode: all/all/all til all/all/all
Antall tilfeller funnet i perioden: 50 av 46194

Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/7/1999
Total antall obervasjoner: 46194
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Dette betyr at nybygg i sikkerhetsklasse S2, dvs eneboliger og hytter skal 
plasseres der faren for skred er mindre enn 1/1000 per år. Loven gir mulighet 
for at faren for bygg og tilhørende uteareal reduseres ved fysiske tiltak. 

4.2 Skredfarevurdering 

Snøskred er dominerende og dimensjonerende faretype for eiendommen, men 
det går også steinsprang fra Arontind. Vi har utarbeidet faresonekart som viser 
hvilke deler av eiendommen som er utsatt for skred med en sannsynlighet på 
1/1000 per år eller mer (kart 02). Disse områdene markeres i rødt og inkluderer 
alle typer skred (ikke kvikkleire). 

4.3 Snøskred 

Store deler av fjellsida helt opp mot toppen av Arontinden er så bratt at 
snøskred kan løsne. I sentrale deler av fjellsida er det derimot såpass bratt at 
det legger seg opp mindre snø.  

Fra den sørlige delen av Arontinden går det ofte skred fra ei svak skålform 
mellom 300 og 400 moh. Snøskredområdet sees tydelig i venstre del av figur 7 
(lite vegetasjon i skredområdet). Grunneier har opplyst om at dette snøskredet 
ved flere anledninger har gått ned på veien (2011, 1983) og på sjøen 
(1969/1970). Skredet går tilnærmet årvisst. Skålformen ligger slik til at det 
samler seg mye snø her med vestlige vindretninger, og skredet kan forplante 
seg videre mot sør. Figur 8 viser snøskredet som gikk vinteren 2011. Det er 
også muligheter for snøskredutløsning i området noe høyere, like nord for det 
store løsneområdet. Dette skredet vil ikke nå like langt. 

Figur 7 Arontind med snøskredområder mar kert med piler. Foto: R. Bjørkestøl 
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Figur 8 Tilsendt bilde med omriss av snøskred som gikk vinteren 2011. Foto: 
R. Bjørkestøl 

Fra toppområdet på nordsiden av Arontinden (figur 7) går det snøskred som 
svinger ned mot øst. Spor i vegetasjonen tyder på at det har gått snøskred her 
nylig. Disse snøskredene når først ned til en utflatning omkring 300 moh. 
Sannsynligvis vil mye av skredmassene avlagres på denne flaten, men armer av 
snøskredet kan falle utfor stupet. Sjeldne og særlig store snøskred vil kunne nå 
videre ned på det flate myrområdet. 

Utfra terrenget å dømme kan det også gå snøskred fra det sentrale toppområdet. 
Under befaringen var det ingen spor i terreng eller vegetasjon som tyder på 
dette. De fleste snøskredene herfra vil sannsynligvis bli av begrenset størrelse 
og falle utfor det bratte partiet 300-400 m som mindre armer. Disse vil trolig ha 
begrenset mulighet til å dra med seg mye masse fra det bratte partiet nedenfor. 

4.4 Sørpeskred 

Platået mellom Reinrabben og Arontind kan fungere som løsneområde for 
sørpeskred i spesielle værsituasjoner med mye nedbør som regn på snødekket, 
eller i heftige smelteperioder. Grunnet vannskillet ser det ut til at eventuelle 
sørpeskred vil gå mot vest og ikke ned mot eiendommen. Bekken mot 
eiendommen er av liten størrelse. Det er likevel fornuftig å holde bebyggelse 
unna bekkeløp fordi både eventuelle flomskred og sørpeskred ofte vil følge 
slike far. 

4.5 Steinsprang 

Det er ei stor ur opp mot Arontinden. Det kan komme steinsprang fra det bratte 
skrentpartiet omkring kote 300-400. Slike steinsprang vil ikke nå helt ned mot 
fjorden, men stoppe i ura og på det flate myrområdet. 
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Figur 1: Oversiktskart stor skala. 



BAKGRUNN FOR UNDERS0KELSEN 

Unders0kelsene pa Uloya kom til som en folge av detaljregulering av Gbnr 44/2. 

Deltagere pa undersokelsen 

Undersokelsen pa Uloya ble foretatt av arkeolog Marius Opdatil Larsen (rapportansvarlig) og arkeolog Laura Bunse fra 
Troms fylkeskommune 
Sammendrag 

Det ble ikke gjort funn, observasjoner eller registreringer av arkeologisk interesse ved undersokelsene pa Uloya i September 
2012. 

OMRADEBESKRIVELSE 
Uloya ligger i Nord-Troms, ved utiopet av Lyngenfjorden 
og er delt mellom Skjervoy og Nordreisa kommuner. 
Tilkomst til oya er ved bat eller ferge. Ferga gar fra 
fastlandet over Rotsundet til enten det gamie 
handelsstedet Hamnnes som ligger pa sydspissen av oya, 
eller til Uloybukt som ligger pa ostsiden av 0ya. Det gar 
ikke vei rundt hele oya, men det er to veistrekninger her, 
hvorav den ene gar fra nordspissen av oya og videre 
sorover langs ostsiden av oya mot Uloybukt, og en som 
gar fra Hamnnes og videre nordover pa vestsida av Uloya 
mot Berglund. Store deler av Uloya er dekket av fjell og 
bebyggelsen ligger ned mot havet langs de to 
veistrekningene pa ost- og vestsiden av oya. 
Undersokelsesomradet ved Gbnr. 44/2 ligger ved 
Storbukta like nord for Uloybukt, pa ostsiden av Uloya. 
Planomradet ligger nedenfor Arontidnen, gar fra nede i 
fjeera til opp mot pa det meste 110 meter over havet. Innfor 
dette omradet er det en markert terrasse som ligger 
omtrent mellom 20 og 25 meter over haveL Pa denne 

siden av Uloya har det pa samme hoyden tidligere blitt gjort et funn og registreringer fra steinalder. Innenfor planomradet har 
det ogsa blitt registrert en hustuft (Id. 27126) av uviss alder. Den sorlige delen av planomradet er dominert av et ulendt 
bergomrade, mens store deler av omradet som gar fra terrassen og ned til havet bestar av (tidligere) dyrket mark og 
boligomrader. Det ovrige omradet bestar av utmark som er delvis dekket av vatmark/myr. 

METODE 
Metodene som ble brukt ved undersokelsen pa Uloya kalles for visuell overflateregistrering og provestikking. 
Ved visuell overflateregistrering undersokes et omrade for kulturminner og spor av fortidig aktivitet som er synlige pa 
markoverflaten. Pa denne maten far man ogsa et inntrykk av landskapet, slik at det kan vurderes om det er hensiktsmessig 
med videre undersokelser ved hjelp av andre metoder. 



Pr0vestikking gar ut pa a dokumentere kulturminner som ligger skjult under bakken. Metoden brukes i hovedsak til a finne 
boplasser fra steinalder og tidlig metalltid, men ogsa kulturlag fra yngre perioder kan pavises pa denne maten. I det utvalgte 
omradet blir det tatt provestikk med spade pa ca. 40 x 40 cm og ned til steril undergrunn. Massene blir saldet og sett 
gjennom for redskaper, avfall fra redskapsproduksjon, keramikk og lignende. I tillegg blir kulturlag som er synlige i profilen 
dokumentert. 

GJENNOMGANG AV UNDERS0KELSEN: 

Figur 3: Oversiktbilde av den nordiigste delen av 
terrassen. Tatt mot 0. 

Unders0kelsene pa Uloya ble foretatt den 25. og 27. September 2012. Med 
bakgrunn i hoyden over havet og distribusjon av tidligere funn, samt 

"T terrengets topografi og form, ble det ved befaringen av planomradet 
P • V . - ^ ^ . . . -̂̂ ĵj bestemt a rette hovedfokuset ved undersokelsene inn mot provestikking 

langs den markerte terrassen. 
Ved befaringen ble det klart at store deler av terrassen var, til dels kraftig, 
forstyrret. I nordre del var det (tidligere) dyrket mark, mens den sorligste 
delen fremstod som mer eller mindre uforstyrret til der hvor den gikk over i 
berg. Mellom disse star det flere hus/hytter, og omradet fremstod som i stor 

grad opparbeidet og planert. Omtrent fra mist i planomradet og til den oppdyrkete delen i nord gar det en gammel vei i 
bakkant av terrassen, og deler av denne er nylig opprustet. Med bakgrunn i dette ble det bestemt a fokusere provestikkingen 
til endeomradene av terrassen innenfor planomradet i nord og sor, siden 
disse fremstod som mest uforstyrret. 
Det ble tatt 8 provestikk pa den nordiigste delen av terrassen innenfor 
planomradet, hvorav samtlige var negative. Denne delen av flaten bestar et 
omrade med oppdyrket mark, men det ser ut til at det kan vsre en stund 
siden sist den ble dyrket opp. Planomradet avgrenses mot nord her av en 
liten elv, pa andre siden av denne fortsetter terrassen og nord for elva her er 
det flere hus og den oppdyrkete marken ser ut til a fortsette. Omradet av 
terrassen som det ble gjort provestikk innenfor er gresskledd, men er noe FVu'irPrevestlkkfradenToKiiigsttd^T^^^^^ 
ujevn og tuete. I hovedsak var stratigrafien bestaende av gresstorv overst 
og deretter grov morenegrus og/eller store steiner. I noen stikk var det ogsa spor av silt/grov leire og grunnen var ofte fuktig, 

slik at flere av provestikkene ble helt eller delvis fylt igjen av vann. I noen av 
provestikkene kunne en ogsa se at jorda har blitt snudd pa. Det ble gjort et 
funn av moderne keramikk, ellers ingen funn. 
Pa den sorligste delen av terrassen innenfor planomradet ble det tatt i alt 
12 provestikk, som alle var negative pa funn av arkeologisk interesse. 

j Omradet her er for det meste uforstyrret, bortsett fra noen strommaster til 
en mastetrase som gar pa langs av planomradet, og altsa delvis langs 
terrassen. I forbindelse med mastetraseen har skogen langs terrassen her 
blitt hugd ned/ryddet. Ellers er grunnen dekket av lyng og torv, samt en god 

del vatmark/myr. Det gar ogsa et par mindre bekker over terrassen her. Stratigrafien i provestikkene var i alle hovedsak 

Figur 5: Oversiktsblld av den sorligste delen av 
terrassen. Tatt mot N-N0. 



Figur 6: Bilde av prcvestikk fra sar pa terrassen. P11. 

lyng/torv overst av varierende tykkelse, og deretter rett ned pa grov morene 
grus og/eller stein. Flere stedet var det ogsa mye ratter til trar og 
smabusker i prevestikkene. Ingen funn ble gjort. 
Pa denne delen av terrassen tiar det tidligere blitt registrert en tiustuft (Id. 
27126) som beskrives slik i Askeladden: 
Hustuft, kvadratisk, lengde 5 m, bredde 5 m. Vollens bredde ca. 1 m, dybde 

0,5 m Meget godt markert, gress og lyngbevokst. Mose og fint gress inni 

tufta. Denne kunne ikke gjenfinnes ved undersokelsene i September 2012. 
Store deler av terrassen 

framstar altsa som kraftig forstyrret. Det evrige omradet ned mot tiavet er til 
dels relativt kraftig hiellende, mens omradet over terrassen i all hovedsak er 
utmark med berg i sar og skog og vatmark i vest mot Arontinden. Dette 
omradet i vest er slakt hellende og det ble ikke observert noen flater e.l som 
framstod som a ha stort potensial i forhold til spor av aktivitet eller 
bosetning i steinalder, noe hoyden over havet pa store deler av dette 

omradet ogsa underst0tter. Det ble imidlertid observert et mindre Figur 8: Oversiktsbiideav mindre «terrasse».Tatt mot 
s. 

terrasselignende omrade like bak den ovenfor omtalte terrassen, i den 
nordligste delen av planomradet. Denne var slakt hellende nedover mot ost 
og hadde en markert kant like over den ovenfor omtalte terrassen, men 
mellom disse ligger veien som gar pa langs av terassen i denne delan av 
planomradet, og det er klart i arbeid med denne veien i alle fall delvis er 
arsaken til denne markerte kanten. Det var her ryddet for skog fordi 
mastetraseen gikk langs denne delen av planomradet. Det ble satt i alt fire 
provestikk her som alle var negative. Stratigrafien var lyng/torv ovesrt og sa 
rett ned pa grov morenegrus. Figur?: Prsvestikk fra mindre "terrasse". P21. 



Figur 9: Kart met) provestikk. 



SAMMENDRAG OG KONKLUSJON: 
Ved undersokelsene pa Ulcya i September 2012, ble hovedfokuset lagt inn pa prevestikking pa de mest uforstyrrete delene 
av en markert terrasse her. Terrassens topografi og form, samt dens beliggenhet i forhold til hoyde over havet og tidligere 
funn gjort pa denne siden av Ul0ya, tilsa at denne terrassen kunne ha potensial som i forhold til spor av bosetning/aktivitet 
fra steinalder. Det ble satt i alt 24 provestikk her som alle var negative. Store deler av terrassen er til dels kraftig forstyrret. 
Her ble det ikke satt noen provestikk, og en kan ikke utelukke at det her kan ha v«rt og fortsatt vsere slike eventuelle spor, 
dog graden av planering, opparbeiding m.m tilsier at det er lite sannsynlig at slike eventuelle spor i noen sasriig grad vil vasre 
bevart. 
De 0vrige delene av planomradet ble ikke detaljbefart slik som terrassen, men dette omradets topografi og beliggenhet tilsier 
ikke at de har saerskilt potensial i forhold til slike spor som beskrevet ovenfor. 



















 
 
Adresseliste 
 
 
 

Kristiansand, 12. mai 2011 
 
 

 

Varsel om oppstart av detaljregulering på Uløya (Skjervøy 
kommune); omfatter del av gnr/bnr 44/2. 
 
På vegne av tiltakshaver Roger Bjørkestøl m.fl., varsles det igangsetting av 
planarbeid for overnevnte eiendom på Uløya i Skjervøy kommune. Kunngjøring skjer 
med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14 og § 12-8. 
 
Planlagte tiltak består av: 

• Nytt garasjebygg 
• Tilrettelegging for oppføring av fritidsboliger 
• Nausttomter 
• Avsetting av massetak og LNF-områder vil også bli aktuelt 
 
Spørsmål om planlagte tiltak kan rettes til Roger Bjørkestøl, tlf 41 12 27 64, mens 
informasjon vedrørende planarbeidet gis av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl, tlf 
91 72 82 45. 
 
Eventuelle merknader og innspill må sendes skriftlig innen 12.6.2011 til: Jan Audun 
Bjørkestøl / Bråvannstoppen 35 / 4624 Kristiansand, eller pr. e-post til 
janaudun@gmail.com. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arealplanlegger 

 
Jan Audun Bjørkestøl 
 
 
 
Vedlegg: Kartskisse 
  Adresseliste over varslede parter (Offentlige instanser og Naboliste) 
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REGULERING
Oppstart av planarbeid

DATO: UTARBEIDET:

8.5.2011 Arealplanlegger
Jan Audun Bjørkestøl

Planområde



HØRINGSPARTER OG REGISTRERTE NABOER: 
 
 
Offentlige instanser mv. 
 
Bergvesenet 
Postboks 3021 Lade 
7441 TRONDHEIM 

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 
Bredbuktnesveien 50 B 
9520 KAUTOKEINO 

Kystverket i Troms og Finnmark 
Serviceboks 2 
6025 ÅLESUND 

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen 
Avjovargeaidnu 50 
9730 KARASJOK 

NVE, Region Nord 
Kongens gate 14-18 
8514 NARVIK 

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd. 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Skjervøy kommune, Teknisk etat 
Postboks 145 
9189 SKJERVØY 

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Kulturetaten 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms, Landbruksavd. 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

 

 
 
Private hjemmelshavere 
 

HJEMMELSHAVER ADRESSE EIENDOM, MATRIKKELNR. 

Steinar Storelv 9197 ULØYBUKT 40/3 

Gunnlaug Irene Horn Uløybukt, 9197 ULØYBUKT 41/2 

Elisif Helene Berg Gamst Rotsund, 9153 ROTSUND 41/6 

Hans Hole Strandveien 46 C, 9180 SKJERVØY 43/2 
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Johnny Georg Samuelsen Deppeldiket 32, 8050 TVERLANDET 44/1 

Roger Bjørkestøl og Cissel 
Oddveig Samuelsen 

Strandveien 109, 9180 SKJERVØY 44/17 
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Jan Audun Bjørkestøl <janaudun@gmail.com>

74:21 1102 inuj .02>on.tekrevtsyk@neslo.naj< on.tekrevtsyk@neslo.naj
Til: "janaudun@gmail.com" <janaudun@gmail.com>
Kopi: "post@skjervoy.kommune.no" <post@skjervoy.kommune.no>

Viser til Deres henvendelse vedrørende overnevnte.

Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde. I planen bør også havne- og farvannslovens
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides.

Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

Med hilsen
Jan Olsen
rådgiver
Kystverket Troms og Finnmark



Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som 
er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er 
følgende risikomatrise fra DSB benyttet:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ en 
viss fare

3 Betydelig/ 
kritisk

4 Alvorlig/ 
farlig

5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25

4 Meget sannsynlig/ periodevis, 
lengre varighet

4 8 12 16 20

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15

2 Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller

2 4 6 8 10

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes

Sjekkliste for risiko og sårbarhet:

Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar

NATURGITTE FORHOLD:

1) Snø-/steinskred 3 3 9 Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde 
er avsatt som hensynssone i plankartet.

2) Fare for utglidning (geoteknisk 
ustabilitet)

1 3 3 Det meste av området består av tykke moreneavsetninger 
med god stabilitet. Tidligere utbygging, landbruk og 
anleggsvirksomhet har ikke vist spor av kvikkleire på 
eiendommen.

3) Flom/oversvømmelse Det er ingen større vassdrag i planområdet

4) Flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk

1 1 1 Det er noen mindre bekker i området som ledes i 
kulvert/rør under hovedveien.

5) Radon i grunnen 2 3 6 Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes 
fritidsboliger uansett av krav om radonsperre for nye bygg.

6) Annet

INFRASTRUKTUR:

7) Hendelser på nærliggende 
transportårer:

a) Vei 1 1 1 Eksisterende vei har ikke vært utsatt for skred, utrasning 
eller andre uforutsette hendelser tidligere. 

b) Vann/elv Det er ikke større vann/vassdrag i området

8) Drenering - oversvømmelse 1 1 1 Hele området har helning med naturlig avrenning.

9) Brudd på tilgang:

a) Elektristitet 2 1 2

b) Teletjenester 2 1 2

c) Vannforsyning 2 1 2

d) Renovasjon/spillvann 2 1 2

10) Dersom området har 
høyspentlinjer:

a) Påvirkning fra magnetfelt 1 1 1 Det er avsatt hensynssone med 8 meter på hver side av 
dagens høyspentlinje. Eksisterende og planlagt bebyggelse 
ligger utenfor denne. Av nye hyttetomter har de nærmeste 
fått en byggegrense på 12 meter til linjen.

b) Klatrefare i master 1 1 1 Antas ubetydelig.

11) Bruk av transportnett (gående, 
syklende, kjørende)

1 2 2 Eksisterende fylkesvei har svært lite trafikk, og består av 
lange, rette strekninger med god sikt.

12) Brannberedskap:

a) Spesielt farlige anlegg 1 3 3

b) Vannforsyning 1 3 3 Må dekkes med privat vannforsyningsanlegg.

c) Kun én atkomst? 1 3 3 Ja, men disse er generelt korte.

TIDLIGERE BRUK:

13) Påvirkning/forurensning fra 
tidligere virksomheter:

a) Gruver, sjakter, steintipper Ingen i nærheten.



etc.

b) Militære anlegg, 
piggtrådsperringer

Ingen i nærheten.

c) Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdep.

Ingen i nærheten.

d) Annet? 1 1 1 Vegvesenet etablerte et mindre massetak i sør i forbindelse 
med bygging av Uløybukt fergeleie. Massetaket er i dag fylt 
igjen.

OMGIVELSER:

14) Regulerte vannmagasiner med 
usikker is

Ingen i nærheten.

15) Regulerte vassdrag med 
varierende vannstand

Ingen i nærheten.

16) Terrengformasjoner med spesiell 
fare (stup e.l.)

1 1 1 Noen mindre skrenter. Fare/risiko anses ubetydelig.

17) Annet? 1 1 1 Ingen spesielle.

Konklusjon:

Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over), så er hensyn ivaretatt på følgende vis:

 Punkt 1: Snø-/steinskred: Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde er avsatt som 
hensynssone i plankartet. Bebyggelse, vei og andre tiltak er lokalisert utenfor denne sonen.

 Punkt 5: Radon i grunnen: Krav om radonsperre gjelder.

Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregne for 
en slik type utbygging.
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                                              REFERAT          

Telefonmøte på initiativ fra reineier og siidakontakt Isak Mathis Triumf

Reinbeitedistrikt 34. Abborassa

08.10.13   kl.19.45

Info:

Reineier Isak Mathis Triumf har tidligere kontaktet saksbehandler Jakob Bæhr ved Nord-

Troms Plankontor, hvorpå han har ønsket å få tilsendt plankart over kommende 

hytteutbygginger på Uløya. Interessen skyldes i første rekke at Triumf er klar over at 

kommunikasjonen innad i distriktet kan ha ført til mangelfull eller uteblitt svar på høring 

angående en omsøkt reguleringsplan på vestsiden av Uløya. I tillegg har Triumf blitt forespurt 

om reindriftas eksakte behov for geografisk bredde på registrert drivelei tett inntil omsøkt

reguleringsfelt i Uløybukt/ Bjørkestøl. Triumf presenterte seg som reinbeitedistriktets 

«Siidakontakt» knyttet til eventuelle saker på Uløy, dette for å ivareta og sikre reindriftas 

fremtidige hensyn på øya.

Hans tilbakemeldinger refereres ved dette.

Triumf presiserer at han ved spørsmål kan kontaktes på tlf. 92038285.

Tilbakemelding Bjørkestøl:

Siidakontakt og reineier Isak Mathis Triumf viser til at den omsøkte reguleringsplanen er av 

særlig interesse for distriktet, da man på oversiden av omsøkte reguleringsfelt innehar en 

registrert flyttelei av høy viktighetsgrad. I tillegg uttrykker Triumf at antall hytter virker 

skremmende med hensyn på lengere tids byggevirksomhet relativt nært slakte- og ledegjerder. 

Han presiserer viktigheten av flytteleien som allerede er vanskelig å komme forbi.

Når dette er sagt minner Triumf om at man ikke ønsker å motarbeide stedlig kystkultur og folk 

tilhørende Uløya. Likevel vil man for denne omsøkte reguleringsplanen stille seg svært kritisk 

til hovedsakelig følgende momenter;

 Volumet på 26 tomter som reguleringsplanen representerer

 Nærhet til drivelei spesifikt for det sørlige feltet, men også lengst i nord v/ Klauvneset

 Nærhet til ledegjerder og slakteanlegg i sør
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I tillegg fremhever Triumf at det ikke tidligere har foreligget dialog med tiltakshaver

Bjørkestøl om omsøkte reguleringsplan, og at reinbeitedistrikt 34. Abborassa vil ha følgende 

innvendinger når denne eventuelt kommer på høring:

 Reguleringsplanen skal ikke inngjerdes, dette av hensyn til stedlig reinbeite og andre 

beitedyr.

 Reindrifta innehar tilløpsveier/ adkomster til fjellet både sør og nord i omsøkte 

hyttefelt. Disse må ikke sperres eller føre til adkomstskonflikter.

 Reinbeitedistriktets registrerte drivelei på oversiden av omsøkte reguleringsplan vil i 

praksis omhandle en «korridor» på oversiden av stedlig linjetrasè. Korridoren vil 

trenge om lag 100 meter bredde eller mer.

 7 hyttetomter i sør og på oversiden av linjetrasè vil av ovenfornevnte hensyn ikke

kunne godtas, da man for dette spesifikke området kommer i konflikt med 

reinbeitedistriktets arealbehov tilknyttet flytteled og nærhet til slakteanlegg.

 7 hyttetomter i sør er også i konflikt med fast beite- og revir for okserein, hvorpå 

bergpartiene med svale drag av vind tidvis har en insekts-reduserende effekt.

Reineier Isak Mathis Triumf uttaler videre at man i denne saken ønsker tettere dialog med 

tiltakshaver Bjørkestøl som på et langt tidligere tidspunkt burde ha kontaktet Abborassa 

reinbeitedistrikt. Triumf mener også at resterende deler av omsøkte reguleringsplan ikke er i 

konflikt med distriktets utøvelse av reindrift, dette mye på grunn av allerede eksisterende hus 

og infrastruktur. 

Han håper med dette at Bjørkestøl kan videreføre planen med 19/20 tomter, hvilket vil gjøre 

omsøkte reguleringsplan mer i tråd med reindriftas arealbehov. Triumf påpeker at den 

naturlige buffersonen i form av stedlig vegetasjon/ skog imellom drivelei og de 3 angitte 

tomtene i reguleringsplanens nordre del må bevares.

Videre ønsker Triumf å kunne bli kontaktet av tiltakshaver Bjørkestøl, da også 

reinbeitedistriktet har kunne ha behov for 1-2 tomter nedenfor linja i den omsøkte 

reguleringsplanens sørlige del. Han hevder nærhet til slaktegjerder sør for planen og nevnte 

drivelei vil gjøre de to sørligste tomtene sammen med parkeringsplass særlig attraktiv for 

reinbeitedistriktet.

Isak Mathis Triumf ønsket avslutningsvis å fremheve at Abborassa reinbeitedistrikt av 

hensyn til egen næring og godt samarbeid med stedlig sjøkultur ikke ønsker å motsette seg 

planen i sin helhet, men ønsker dialog og utbedrede løsninger som reduserer omfanget, 

ikke hindrer adkomster og drivelei, og samtidig kan være en minnelig løsning for 

Bjørkestøl og andre fastboende i Uløybukt.

(Referatet tilsendes Triumf).

Referat Slutt.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1046 -3

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 12.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
57/14 Skjervøy Formannskap 02.06.2014

Deling av eiendommen 65/1 i Nord-Rekvika

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Deling av eiendommen 65/1 - høring

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en tomt på 750 kvm fra
eiendommen 65/1 i Nord-Rekvika.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksopplysninger

Søker: Ivar Hansen, 9101 Kvaløysletta

Erverver: ukjent i henhold til søknad

Søknaden er mottatt 07,03,2014 og gjelder fradeling av en tomt på ca 750 kvm fra eiendommen
65/1. Eiendommen 65/1 ligger i Nord-Rekvika på Arnøy. Den omsøkte tomt er i dag bebygd 
med en hytte. Det skal utover fradelingen ikke gjøres nye tiltak på eiendommen.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er



ikke innkommet bemerkninger til saken.

Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til
anvendelse.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Det er ikke innkommet merknader til 
fradelingen.

Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak de bestemmelsene det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. De har ikke kommet med noen
merknader til fradelingen. 

En mener at det omsøkte tiltak ikke vil redusere andres bruk av området, og vil derfor stille seg 
positivt til tiltaket. 

Konklusjon
Med bakgrunn i overnevnte saksutredning vil en tillate fradelingen som omsøkt.
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Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2014/1046-2 13214/2014 L33 27.03.2014

Deling av eiendommen 65/1 - høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en hyttetomt fra eiendommen
gnr 65 bnr 1 i Skjervøy kommune.
Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 19-1.

Søker: Ivar Hansen, 9101 Kvaløysletta
Erverver: 

Tomten som søkes fradelt er på 750 kvm og ligger i Nord- Rekvika på Arnøya. På den omsøkte
tomt er det oppført en hytte. Det skal ikke gjøres nye tiltak utover selve fradelingen.
Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.

Avkjørsel/adkomst.
Den omsøkte eiendom har ingen adkomst fra vei. Får å komme til eiendommen er man enten 
nødt til å gå eller komme dit med båt.

Landbruk.
Det er ingen landbruksdrift på eiendommen eller i Nord- Rekvik

Kulturminner.
I følge kart er det ikke registrert kulturminner i det omsøkte området. Men det kan nevnes at det 
står noen eldre grunnmurer på eiendommen.

Kulturlandskapet.
En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke kulturlandskapet. Det er spredt
friluftsbebyggelse i området. 

Friluftsinteresser.
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En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.

Reindrift.
Det er reindrift på Arnøya, men det er lite trolig at reindriftsinteressene vil bli berørt av denne
fradelingen.

Med bakgrunn i det overnevnte vil Skjervøy kommune stille seg positivt til en fradeling.
Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50 B 9520 KAUTOKEINO
D-39 Ardni/Gavvir Gartnetnjunni 15 9520 KAUTOKEINO
Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Troms Fylkeskommune, Regional 
utviklingsetat

Postboks 6600 9296 TROMSØ

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK

Sametinget, Miljø- og 
kulturvernavdelingen

Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy Båtforening
postboks 3
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1595-3 20099/2014 194169/744 18.05.2014

Strandveien 92: Søknad om oppføring av tilbygg for bruk som lager 
gnr 69 bnr 744

Saksopplysninger/Vurderinger:
Skjervøy Båtforening søker om oppføring av tilbygg til eksisterende lager, tilbygget er på 48m2 
og skal brukes til lager for eget utstyr.

Tiltaket er ihht reguleringsplanen for området.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Skjervøy Båtforening byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg til lager på gnr 69 bnr 744. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Terje Johansen
Postboks 135
3071  SANDE I VESTFOLD

Att. Terje Johansen

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1764-14 19375/2014 194157/4 13.05.2014

Arnøyhamn: søknad om oppføring av naust og garasje på gnr 57 bnr 4

Saksopplysninger/Vurderinger:
Terje Johansen søkte om oppføring av tilbygg til bolig, garasje og naust samt dispensasjon i 
søknad av 07.03.11.

Johansen fikk byggetillatelse for oppføring av tilbygg i vedtak av 15.04.11 samt dispensasjon 
med forbehold om positiv uttalelse fra høringsinnstanser i formannskapsvedtak 45/11 datert 
30.05.11.

Johansen kontaktet byggesakskontoret 13.05.14 ang forlengelse av byggetillatelsen da han av 
ulike årsaker ikke var blitt ferdig med byggeprosjektene. Det var i denne sammenheng at det ble 
oppdaget at det ikke var gitt byggetillatelse for oppføring av garasje og naust etter at 
høringsinstansene hadde svart. Tilbygget er ferdig utvendig og påbegynt innvendig det søkes om 
forlengelse av denne søknaden i 2 år. 

Etter at dispensasjon var gitt og at det ikke fremkom negative høringsskriv skulle det vært gitt 
byggetillatelse til garasjen og naustet, dette ble ikke gjort grunnet ulike årsaker. Søknaden skulle 
da blitt behandlet og byggetillatelse gitt men av ulike årsaker er ikke dette gjort. Ut fra den tid 
som er brukt på denne søknaden blir denne søknad innvilget med ferdigstillelse av tiltakene på 2 
år.  

Byggesøknaden blir behandlet etter plan- og bygningsloven § 20-2 grunnet at 
dispensasjonssøknaden er avklart og bygningene er under 50m2. 
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Terje Johansen byggetillatelse for oppføring 
av naust og garasje på gnr 57 bnr 4.

Allerede gitt byggetillatelse for tilbygg til bolig samt byggetillatelse for naust og garasje gis med 
en tidsfrist til ferdigstillelse på 2 år fra dette brevs dato. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Rema 1000
Ørnveien
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Delegert administrasjon - nr. 2/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1464-3 20875/2014 M78 22.05.2014

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Saksopplysninger: 
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Vurderinger:
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare.

Vedtak:
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember
2014 Innvilges.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -35

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 25.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
59/14 Skjervøy Formannskap 02.06.2014

Statue av Leonhard Seppala
Vedlegg:

Brev fra Birgit Paulsen ang søknad om tilskudd og garanti til forprosjekt
Tilleggsopplysninger ang statueprosjekt

Rådmannens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger:

Søker Birgit Paulsen har vært i kontakt med ordfører og rådmann for å informere om planer for 
å hedre Leonhard Seppala med en statue. Høsten 2013 søkte initiativtaker sammen med Unni 
With, Skjervøy kommune om midler til et forprosjekt på kr 100 000. Beløpet skulle gå til 
utarbeiding av et kunstnerisk utkast. Selve statuen hadde ei kostnadsramme på i underkant av 1 
mill. Da Skjervøy kommune ikke disponerte midler til et slikt prosjekt, ble søker anmoda om å 
søke midler fra næringsfondet. En slik søknad foreligger nå, men rådmannen mener det først må 
tas stilling til om en statue av Leonhard Seppala i Skjervøy sentrum er ønskelig. Birgit Paulsen 
skriver i sin søknad at det er tenkt at statuen (i bronse), som skal vise Seppala i full størrelse 
sammen med førerhunden Togo, plasseres i Seppalaparken.

Paulsen mener Skjervøy kommune ikke har vist å verdsette hvilken betydning Seppala hadde, 
ikke bare for det verdenskjente «Serumløpet» i 1925, men også som hundekjører og utvikler av 
hunderasen Sibirian Husky. Hun viser til andre kommuner som har reist minnesmerker av 
Seppala. Birgit Paulsen framholder at ei statue av Seppala ikke bare vil være et minnesmerke, 
men at den også kan bidra positivt i reiselivssammenheng.

Vurdering:

Ei oppføring av en statue av Leonhard Seppala vil være et betydelig innslag i det offentlige rom, 
sentralt i Skjervøy sentrum. Det er derfor viktig at det tas stilling til om et slikt minnesmerke og 



severdighet er ønskelig. Det handler om hvordan vi vil vise vår kollektive identitet for oss selv 
og for framtida. 



Skjervøy kommune

v/ ordfører

Pb 145

9189 Skjervøy

Statue av Leonhard Seppala — søknad om tilskudd og garanti

1. november 2013

7 I -
 

Vi er noen privatpersoner som ønsker å få laget en statue av Leonhard Seppala som en lokal

hedring av alt denne mannen fikk til etter å ha trådd sine barnesko på Skjervøy. Mye antas å

være kjent, men vi nevner kort:

• motet han viste da han grep muligheten og reiste til Alaska.

• innsatsen hans i serumløpet. Med fare for eget liv satset han alt på å få tak i medisin

mot difteri.

• kåringen som århundrets hundekjører og ikke minst den store beundringen han

oppnådde pga sin humane behandling av hundene.

Vårt mål er å få laget en statue av Seppala med hunden Togo i naturlig størrelse, plassert

sentralt i Seppala-parken. For å få en statue med god holdbarhet mener vi at utførelse

bronse er den beste løsningen. Vi har vært i kontakt med flere mulige kunstnere for et slikt

oppdrag og har nå muligheten til å få en statue levert i 2014 eller 2015, avhengig av hvor

raskt vi har finansieringen på plass.

Ut fra det vi har undersøkt til nå mener vi at vi kan få realisert en statue innenfor en ramme

på 950.000,- inkl belysning. I dette ligger at kommunen stiller areal i parken gratis til

disposisjon og vi ønsker en bekreftelse på om det er mulig. Vi håper også at kommunen vil

bidra med monteringen.

Vi søker med dette om et kommunalt bidrag til forprosjektet som er kalkulert til 100 000.- og

vi håper dette kan være en god ide for bruk av tusenårspengene. Pengene vil bli brukt til en

konkurranse mellom flere billedhuggere og vil gjøres i regi av Billedhuggerforeningen som er

et sicatlig organ. 1 løpet av .3 rnårieder •vil .vi ha iJtkast av ferdig -arbeld og b-yster slik at vi

kan se hvordan de ferdige statuene vil bli og gjennom en jury gjøre et endelig valg.

Vi mener at en slik statue og markering av Leonhard Seppala har et stort potensiale i

turistsammenheng da det er mange rundt om i verden som kjenner til historien om han,



men kanskje ikke vet om koblingen til Skjervøy. Vi tror også at dette prosjektet kan bidra

positivt til omdømmebyggingen av kommunen.

Arbeidsgruppa består foreløpig av Birgit Paulsen og Unni With, men vi ønsker at vi får utvidet

denne når prosjektet skal realiseres.

Vi håper på en rask avklaring på kommunens deltakelse da vi tror dette vil være av betydning

for søkingen på den øvrige finansieringen. Vi vil opprette en konto i Sparebanken så snart vi

får tilbakemeldinger fra kommunen slik at vi rast kan komme i gang med

innsamling/søknader om midler til statuen.

Mvh

Birgit Paulsen Unni With

Kopi: Rådmann Cissel Samulsen og varaordfører ingrid Lønhaug



LEONHARD SEPPALA, 1877 — 1967

Leonhard Seppala ble født i Skibotn i Storfjord kommune 14. september 1877. Som toåring

flyttet han sammen med sin familie til Skjervøy, der faren Isak etablerte seg som smed.

Mora, Anne Henriksdatter fra Lyngen og Isak Seppola bygde ei stor smie der Isak drev stort

med mange læregutter og svenner i arbeid. Isak var kommet fra Junosoando i Pajala

kommune i Sverige, men var av finsk avstamning. Han hadde flere års utdannelse og

utmerket seg med sitt gode handverk.

Leonhard fikk tre søsken, to brødre og en søster.

Allerede i 12-årsalderen ble Leonhard med faren på fiske, og erfarte det harde sjølivet i åpen

båt.

Sist på 1890 tallet var Leonhard i Christiania og tok smedutdanning.

I forbindelse med gullrushet i Alaska , dro også mange fra Nord-Norge for å søke lykken. I

1899 kom Jafet Lindeberg (fra Langfjord i Alta ) hjem på besøk og hadde tjent seg styrtrik på

gull. Han lokket med seg Leonhard og noen flere, som han forskuddterte reisen til.

I 1900 dro Leonhard sammen med blant andre Ivar Evensen til Alaska for å prøve lykken.

Ivar Evensen (opprinnelig fra Kvænangen) kom tilbake i 1912 med startkapital. Og etablerte

sitt firma på Skjervøy som i fjor hadde 100 årsjubileum.

Leonhard ble i Alaska og ble verdensberømt hundekjører.

De første årene i Alaska stod Leonhard og brødrene Asle og Sigurd i bresjen for å danne

idrettslag med skisport som utøving. De hevdet seg svært godt i både hopp og renn.

Leonhard arbeidet i mange år som oppsynsmann i Jafet Lindebergs firma, og hadde stort

ansvar med å passe på og frakte gull og andre varer.

Hunder ble brukt som transportmiddel, og Leonhard fikk større og større interesse for

hundehold, og etter hvert for hundekjøring som idrettsgren, en etter hvert svært populær

sport i hele Amerika. Han etablerte seg som en absolutt ener med å vinne de aller fleste løp.

I 1915, 1916 Og 1917 vant han det mest prestisjefylte løpet, All Alaskan Sweepstakes.

I 1925 brøt det ut difteri i Nome i Alaska. Livsviktig serum fantes ca 1100 kilomerer unna, og

eneste mulighet for å få brakt det inn var med hundespann. Leonhard Seppala, som hadde

det raskeste spannet i Alaska ble forespurt om å ta oppdraget, og sa ja til det. Det var et

fryktelig uvær, med temperaturer på strekningen på ned mot 60 kuldegrader. Turen ville

normalt ta 14 dager, men myndighetene arrangerte en stafett av hundekjørere slik at

serumet kunne fraktes natt og dag.



Leonhard kjørte med lederhunden Togo i møte med serumet, og fraktet det i tillegg mer enn

dobbelt så langt som noen andre av strekningen tilbake. Han tok store sjanser da han kjørte

over det islagte Norton Sound, men sparte på den måten mye tid. Hele "kappløpet med

døden" tok i alt i overkant av 6 døgn. Leonhard var ute i mer enn 5 av de døgnene for å

hente og bringe inn det livsviktige serurnet. Medisinen kom i tide og reddet sannsynligvis

flere hundre mennesker.

Kameraten Gunnar Kaasen fra Kvænangen kjørte siste etappen, og ble i starten den store

helten — media ville ha en hundekjører og en hund. Kaasen hadde brukt Leonhards hund

Balto som lederhund på sisteetappen, og det ble i all mediestyret etter løpet samlet inn

penger til en statue av Balto.

Etter hvert kom det fram hvor stor bragd Leonhard med hunden Togo hadde gjort, og de ble

symbolet på redningen til Nome. Togo hadde brukt alle sine krefter under serumsløpet, og

kunne aldri kjøre løp mer.

I 1929 døde Togo, og det det samlet seg en folkemengde på ca 20000 mennesker til

minnestund i New York. The New York Times skrev en nekrolog over hunden som fikk menn

til å ta til tårene.

I 1967, et par måneder etter Leonhards død, ble det arrangert et minneløp , det første

Iditarod, og det ble oppkalt etter Leonhard Seppala. Hunden Togo er utstoppet og står i en

monter der løpet starter.

Iditarod er verdens største hundeløp og går årlig i Alaska. Flere nordmenn har deltatt der, og

Robert Sørli har vunnet det to ganger.

Innenfor hundekjøring er Leonhard Seppala det absolutt store navnet.

Alaska er der fiere store utstillinger i museer om hundekjøreriegenden og polarhelten

Leonhard Seppala.

Så sent som i år 2000 ble Leonhard Seppala kåret av det internasjonale

hundekjørerforbundet til ÅRHUNDRETS HUNDEKJØRER.

Han står også som utvikler av hunderasen Sibirian Huscy.

Hvert år deles det ut en pris under Iditarod til den som har det beste hundeholdet. Prisen er

oppkalt etter Leonhard Seppala. Han var kjent for sitt humane stell av hundene. Han brukte

aldri pisk, og kom i mål med alle hundene sine i god behold.

Leonhard engasjerte seg i arbeidet mot difteri i etterkant av løpet.

Leonhard giftet seg i 1908 med belgiske Constance. De fikk ingen barn, men da Leonhards

søster Felice døde ung, adopterte de hennes datter Sigrid. Hun vokste opp som deres barn.



I Pajala kommune der faren og besteforeldre til Leonhard Seppala kom fra, er det reist et

monument av Seppala med hunder og slede.

I Skibotn der han var født og bodde til han var to år har slektninger av han fått reist et

minnesmerke på markedsplassen.

Leonhard Seppala overtok hjemmet på Skjervøy, Seppolagården i 1921. Foreldrene døde i

1923 Og 1924. Gården ble i all hovedsak disponert via Evensens familie. Under andre

verdenskrig okkuperte tyskerne gården, og i 1954 ble den solgt og revet.

Leonhard Seppala var siste gang på Skjervøy i 1950.

Nå mener vi at det er på tide at vi skjervøyværinger hedrer den lille, ekstremt atletiske

mannen som har gjort Skjervøy kjent i store deler av verden ,med et monument. Mannen,

hundene og heltehistorien inspirerer stadig mennesker til å yte, og interessen for historien

ser ikke ut til å avta, snarere tvert i mot. Det er laget et utall bøker, dokumentarer og skrifter

med "Det store barmhjertighetsløpet" som inspirasjon.

La oss nå endelig bli inspirert !



NYE OPPLYSNINGER ANGÅENDE STATUEPROSJEKET

Jeg fortalte i søknaden av 17. februar i år om muligheten for å kjøpe et opplag av boken 

”Bergingsmenn og lykkejegere” Norske pionerer i Alaska – for en rimelig sum. 

Jeg fikk i går etter forespørsel til Aschehoug forlag og forfatter Roy Andersen bekreftelse på å ”kjøpe” 

hele restopplaget på 750 bøker til kr 1500,- ,  som innbefatter forsendelse til Skjervøy.

Jeg betaler selvsagt regningen på dette.

Leonhard Seppala pryder forsiden av boken og har fått sine 40 – 50 siders omtale innenfor permene.

Denne boken foreslår jeg å gi til alle som under kronerullingen bidrar med minimum kr 500,- eller kr 

1000,-.

Dette er et stort bidrag fra forfatteren og forlaget til prosjektet! Forfatter Roy Andersen, som ble 

nominert til Brageprisen i 2011 for denne boken, er en av de personene i landet som mener at 

Leonhard Seppala bør hedres.
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