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 Kommunestyret  

 

Økonomirapportering høst 2016 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Skjema 1A 

2 Skjema 1B 

3 Endringer i bemanningsplanen 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

datert 30.09.2016. 

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

3. Endringer i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte 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. 

 

 

Vurdering 

Under følger etatssjefenes økonomirapporter, før behovene til slutt oppsummeres. 
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Sentraladministrasjonen 

 

 

100 Politisk virksomhet 

Det har vært økt møteaktivitet i kommunestyret med 3 ekstra møter i år og vi derfor om økt 

bevilgning til møtegodtgjørelse med kr 27 000. Utover dette holder budsjettet.  

 

 

101 Valg 

Det er gjennomført folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen. Påløpt ekstra 

kostnader til lønn til valgstyre og tellekorps på kr 22 518,-. Det var ikke satt av penger til dette.  

Ber om økt bevilgning på kr 5000,- til dette.  

 

102 Kontroll og tilsyn 

Behov for å tilføre kr 106 000,- med bakgrunn i økte kostnader i forbindelse med 

Kommunestyrets vedtak om juridisk vurdering av Skjervøy fiskeriutvikling.  

 

120 Administrasjon 

Som budsjettert i hovedsak.  

 

121 Tiltak flyktninger 

Behov for interne regulere mellom postene.  

 

130 Kommunekassa 

Økt aktivitet i år, men prøver å regulere innenfor egne rammer. 

 

140 EDB 

Behov for noen interne reguleringen mellom postene. Det er noe usikkerhet til det vil være 

behov for å be om tilføring av midler siden interkommunal tiltak er underbudsjettert. 

 

160 Felles utgifter 

Behov for interne reguleringer mellom postene. Det har vært økte portoutgifter på grunn av 

utsendinger i forbindelse med kommunereformen og økte portotakster. Dette kan føre til at vi 

må be om mer penger til denne posten. Gjøres ikke nå. 

Det har påløpt ekstra kostander i forbindelse markering av ansatte som har vært ansatt i 25 år i 

kommunen med kr 94 000,- utover budsjett. Kostnader til Regionrådet med kr 376 000,- og 

merkostnader til tilskudd til Skjervøy ASVO med kr 213 000,-. Dette er beløp som ikke ligger i 

budsjettet og det må derfor reguleres fast. Det bes derfor om ekstrabevilgning på kr 683 000,- til 

dette ansvaret. 

 

Oppsummert ber vi om kr 821 000,- i skjema 2 på grunn av: 

- Økt møteaktivitet med 3 ekstra kommunestyremøter. 

- Ekstra utgifter til tellekorps i forbindelse med folkeavstemmingen. 

- Økte utgifter i forbindelse med juridisk vurdering Skjervøy fiskeriutvikling i forhold til 

vedtak i kommunestyret. 

- Utgifter til regionrådet- lå ikke inn i budsjettet. 

- Kommunens tilskudd til Skjervøy ASVO er på mer enn budsjettet. 
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Kultur og undervisning 
 

 

200 Administrasjon 

Som budsjettert 

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

 

203 PPT 

Som budsjettert 

 

210 Felles grunnskole 

Største økning ligger i utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner med kr 80000,- 

Budsjettposten er etter regulering på kr 915000,- 

 

 

211 Skjervøy barneskole 

Samme tendensen som i vår med svikt i sykepengerefusjoner. I 2015 fikk vi 1.052.469 i 

sykepengeref. Så langt i år har vi fått 221.254,-. Samtidig er betaler vi ut like mye til 

sykevikarer. Det kan bety at langtidsfraværet er gått ned mens fraværet under 16 dager er økt. 

Vi tilførte kr 200 000 i vår og ber om ytterligere 200 000 i denne reguleringen. 

 

 

212 Skjervøy ungdomsskole 

Forbruket stort sett som budsjettert. Fikk 100 000 i vår til svikt sykepengeref. 

 

 

213 Arnøyhamn skole  

Lønn og drift stort sett som budsjettert 

 

221 Kino 

Lønn og drift stort sett som budsjettert 

 

222 Kulturhuset 

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

 

224 Svømme og idrettshall 

Merforbruk på lønnsposter og svikt i bill salg, samlet kr 42 000,- 

 

270 Felles barnehager 

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

Antall barn i den private barnehagen og hvor my penger vi bruker på å drifte de kommunale 

barnehagene. Vi har også tatt opp barn født i september oktober 2015, etter regelendring. 

Det er nå 50 barn i den private barnehagen. De kommunale har pr 26/9: Solstua: 17   

Eidekroken: 25 Vågen: 24  Akutten:9 Arnøyhamn: 2 Årviksand: 5 (Tils 132) 

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

Budsjettet er kr 9.610.000 mill, ble regulert opp med 450 000 i mai til 10 060 000, og vi ber om 

ytterligere kr 557 000,- i denne reguleringen. Samlet budsjett for 2016 blir da 10.617.000.- 

 

271 Solstua  

Økning på lønnsposter som skyldes store spes ped tiltak inneværende barnehageår. 

Budsjettet styrkes med kr 115000,- 
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272 Eidekroken barnehage 

Økning på lønnsposter pga spes ped og svikt sykepengerefusjon. Budsjettet styrkes med kr 

196000 

 

273 Vågen barnehage 

Justering av budsjett fastlønn ned, og div refusjoner gjør samlet budsjett reduseres med kr 

185.ooo,- 

 

274 Årviksand barnehage 

Stort sett som budsjettert, tilføres kr 15000,- 

 

275 Arnøyhamn barnehage 

Som budsjettert, inntektsfører kr 99000,- på sykepengerefusjoner 

 

276 Akutten barnehage 

Nyopprettet avdeling fra 1/8-16 p.g.a. økning av barnetallet. Budsjettet i mai var satt til kr 

768 000,- for 5 mnd. Ber om økning på kr 24 000,- 

 

281 SFO Skjervøy 

Barnetallet på SFO ligger på rundt ca 65 er økt i høst til 84. Økte inntekter på egenandeler 

salderes mot økt budsjett til mat og aktivitetsmateriell. 

 

282 SFO Årviksand 

Fastlønn reguleres mot barnehagen Årviksand. 

 

283 SFO Arnøyhamn 

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

 

290 Kulturskolen 

Økte kostnader fastlønn pga lærere tilsatt med høyere lønn kr 57000 og økt lønn organist kr 

30 000,- styrkes samlet med kr 87000,- 

 

293 Folkehelse  

Budsjettet ser ut til å holde. 

 

294 Voksenopplæringa 

Økte inntekter pga flere refusjonsberettige elever gir en liten samlet pluss på kr 49 000,- 

 

Det store bildet er at vi ber om kr 996 000 i skjema 2 på grunn av: 

 

- Økt tilskudd til privat barnehage (pga utvidet rett til barnehageplass 2 mnd sept-okt) 

- Økt spesialpedagogisk hjelp til barnehagene 

- Økte utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner 

- Mindre i sykepengerefusjoner  

 

 

Helse og omsorg 

 

 

300. Administrasjonen 
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 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn, ser ut til å bli kr. 63.000,- gjennom året. Dette 

skyldes timer samt tillegg som ble utbetalt i februar samt lønnsstigning. 

 Det er ellers foretatt noen små interne reguleringer. 

 Avviket utenom fastlønna dekkes gjennom interne reguleringer. 

 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 63.000. 

 

310. Helsestasjonen 

 Det er positivt avvik i forhold til fastlønn på kr. 79.000. Dette skyldes at vi kun har hatt 

en helsesøster fast. 

 På grunn av sykemelding og at det har vært bare en helsesøster har det vært behov for å 

leie inn helsesøster gjennom året. Dette for å ta det mest prekære i tjenesten så som 

vaksinasjoner, spedbarnskontroller og kontroll av førskolebarn.  

 Det er foretatt noen interne reguleringer innenfor ansvaret.  

 Mindre forbruk med kr. 104.000 er med på å dekke etatens behov. 

 

320. Legestasjonen 

 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn, som ser ut til å bli kr. 463.000,- gjennom året. 

Dette skyldes delvis at det har vært overlapp på legestillinger og at vi ikke fikk 

turnuslege på våren og måtte da bruke vikarleger. 

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

 Det viser seg at det er svært vanskelig å skaffe vikarer ved sykemeldinger og ferietid. 

Det blir da en økning i bruk av vikarbyråer. 

 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 263.000. 

 

321. Fysioterapitjenesten 

 Det er negativt avvik på fastlønn med kr. 52.000,- som skyldes lønnsstigning. 

 Noen små reguleringer av budsjettet internt uten behov. 

 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 52.000. 

 

350. Sosialtjenesten 

 Barneverntjenesten har to stillinger som får øremerkede midler fra staten. Det har vært 

en del sykemeldinger i tjenesten. Det er kommet en ny fast tilsatt medarbeider, og en i 

vikariat. 

 Det er gjort en del andre interne reguleringer uten behov. 

 Mindre forbruk på kr. 148.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

 

351. Tilskudd eldre og uføre 

Ingen kommentarer 

 

354. Forebyggende tiltak  

 Det er startet et BPA tiltak der en assistent lønnes over konto 10100. Tidligere var dette 

tiltaket lønnet under lønn forebyggende tiltak. 

 Konto 10504 forebyggende tiltak har et økende behov på kr. 700.000. Dette har 

sammenheng med at den brukeren som det ble varslet om på reguleringen i vår enda ikke 

har flyttet i egen bolig, og det har heller ikke lykkes å bemanne opp boligen med det 

varslede personellet. 

 Mindre forbruk på kr. 227.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

 

355. Edruskapsvern 

 Ingen kommentarer. 

 

PS 56/16



360. Barnevern  

 Det er foretatt en del interne reguleringer uten ekstra behov. 

 Behov for kjøp av institusjonsplasser justeres ned med kr. 345.000,- 

 Div. kjøp fra andre justeres opp med kr. 118.000,- 

 Behovet for frivillige hjelpetiltak er høyt og justeres opp med kr. 329.000,- 

 Det er høy reiseaktivitet i barneverntjenesten for å følge opp brukerne. Dette gjenspeiles 

i postene 11223, 11600 og 11705.  

 Det er foretatt en del interne reguleringer med behov for kr. 127.000 på konto 14707 

hjelpetiltak. 

 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 127.000 til hjelpetiltak. 

370. Hjemmetjenesten  

 Mindre forbruk på fastlønn med kr. 214.000. Dette kommer av at det ikke har vært tilsatt 

i stillingen på dagsenteret. 

 Det leies fremdeles inn 40% ekstra for å få gjort det som skal gjøres gjennom dagen. 

 Vikarpostene har blitt justert opp. 

 Lønn ferievikarer justeres opp med kr. 200.000 her ligger også de ekstra 

sommervikarene som kommunestyret ba om i sommermøtet. 

 Fra Fylkesmannen fikk vi kr. 90.000 til delvis dekning av vikarutgifter i forbindelse med 

etterutdanning.  

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

 Behov utover det som er i skjema 2 dekkes av mindre forbruk ellers i etaten.  

 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 200.000 til lønn ferievikarer og kr. 

100.000 lønn andre vikarer. 

372. Hjemmehjelpstjenesten 

 Gjort en del interne reguleringer. 

 Mindre forbruk med kr. 32.000 er med på å dekke etatens økte behov.  

 

375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Fast lønn har et merforbruk på kr. 227.000 som har sammenheng med avlønning på 

manuelle timelister. 

 Lønn sykevikar tatt ned med 100.000 og regulert med samme sum inn på lønn andre 

vikarer andre vikarer og overtid. Avviket skyldes i stor grad vanskelighetene med å få 

rekruttert vernepleiere. Dette medfører større vikarutgifter og mye overtid.  

 Overtid må oppjusteres med kr. 500.000 der vi må be om kr. 48.000 fra skjema 2. 

 Lønn andre vikarer må også oppjusteres med kr. 470.000 fra skjema 2. 

 Det er videre gjort en god del interne reguleringer. 

 I sommer var en resurskrevende bruker fra en annen kommune på Skjervøy på ferie. I 

følge loven har brukere krav på det samme tilbudet i vår kommune som i 

hjemkommunen. Da vi ikke hadde resurser selv å sette inn måtte det leies folk fra 

Tromsø.   

 For dette ansvaret har det flyttet inn en ny beboer i løpet av september. Det har og vil 

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

del av bemanningen er allerede på plass til brukeren da det er et avlastningstiltak 

allerede.  

Når brukeren flytter inn vil dette utløse refusjon for ressurskrevende bruker. 
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Det er behov for 2:1 bemanning på bruker. Helse- og omsorgssjefen har allerede som et 

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

sykemeldinger. 

Som en start nå i høst har vi beregnet at det vil påløpe kostnader på bemanning med kr. 

230.000. Endelig beregning av dette vil bli lagt inn i økonomiplanen. 

 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr.227.000 til lønn i faste stillinger, kr. 

470.000 lønn andre vikarer kr. 48.000 til overtid og kr. 40.000 til tjenestekjøp fra andre 

kommuner. 

377. Rus og psykiatritjenesten 

 Mindre forbruk fastlønn med kr. 100.000. 

 Mer forbruk på vikarpostene samt overtid. 

 Det er gjennom NAV inngått et lønnssamarbeid rundt en 50% stilling der NAV dekker 

75% av utgiftene. I utgangspunktet er det ikke budsjettdekning for dette men verdien for 

virksomhetens brukere er stor. 

 Er gjort en mengde med interne reguleringer, da det ikke ble regulert noe i vår. 

 Økt behov med kr. 106.000 dekkes internt i etaten.  

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 

 Det har blitt merforbruk på vikarpostene da det er vakanse i nattevaktstillingene. Dette 

på grunn av et gap mellom oppsigelse og tilsetting. 

 Lønn andre vikarer må oppjusteres med kr. 41.000 fra skjema 2 

 Lønn annen ekstrahjelp oppjusteres med kr. 73.000 der en må be om kr. 59.000 fra 

skjema 2. 

 Det er beboere som ikke kan benytte trappene for å komme opp på fellesarealet. Det er 

derfor behov for å montere trappeheis. Denne vil ifølge tilbud koste kr. 90.000. Dette må 

dekkes gjennom skjema 2. 

 Er gjort en del interne reguleringer der økt behov dekkes internt i etaten. 

 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 190.000,- til lønn andre vikarer, lønn 

annen ekstrahjelp og inventar og utstyr. 

379. Aktivitetssenteret 

 Økt forbruk lønn har sammenheng med sykelønnsutbetalinger. 

 En del reguleringer på driftsbudsjettet. 

 Kr. 20.000 i mer forbruk dekkes internt i etaten. 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 

 Lønn svangerskap økes med kr. 533.000 og sees i sammenheng med refusjon 

foreldrepenger. 

 Lønn sykevikarer oppjusteres med kr. 500.000 da sykefraværet har gått opp. 

 Det var satt opp en økning på kr. 140 000 på medisinske forbruksvarer, da budsjettet 

gjennom flere år har vært for lavt.  

 Div. kjøp fra andre er oppjustert med kr. 192.000. Dette fordi det gjennom året har vært 

nødvendig å leie inn sykepleier vikarer fra vikarbyrå. 

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

 Lønn lærlinger må dekkes gjennom skjema 2. 

 Mer forbruk med kr. 141.000 dekkes internt i etaten. 

 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 153.000,- til lønn lærlinger. 
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 390. NAV 

 Mindre forbruk på lønn i faste stillinger med kr. 46.000 

 Det ser ut til å være mindre forbruk på kvalifiseringsstønad med kr. 100.000. 

 Mindre forbruk tilskudd boutgifter med kr. 150.000. 

 En del andre mindre interne reguleringer uten ekstra behov. 

 Mindre forbruk med tilsammen kr. 509.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

Vurdering av helse og omsorg 

Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke 

områder etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler 

på skjema 2. 

 

Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 1.933.000 
 

Legekontoret fikk ingen turnus vinteren/våren 2016. En var derfor nødt til å bruke vikarer som 

har en større kostnad. Det har også vært overlapping på kommunelegene da vi har fått en vikar 

inn som skal være 1 år. 

 

Helse- og omsorgssjefen tok i rapporteringen i vår ut av skjema 2 en mengde tiltak som var helt 

nødvendige med et håp om at dette kunne inndekkes gjennom året. 

Det viser seg nå at det ikke lar seg gjøre. 

 

 

Lønn lærlinger er ikke budsjettert og må dermed bli tilført gjennom skjema 2. 

 

Det ble i rapporteringen i vår meldt fra om at det ville flytte inn en ny beboer i Solsikken 

avlastnings- og omsorgsbolig. Det ble varslet en oppbemanning på 5,5 stilling. 

Det er tatt med en del i denne rapporteringen og det eksakte blir tatt med i økonomiplanen. 

 

Det er all grunn til å tro at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens 

budsjett i årene som kommer: 

 Vikarutgiftene/overtid i pleie- og omsorg – tendens til høyere utgifter enn budsjettert 

over flere år. 

 Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettert og har ikke vært tatt opp i forhold 

til prisstigning på 10 – 15 år. 

 Økte utgifter i omsorgstiltakene. 

 

 

Teknisk 

 

 

Ansvar 600 Administrasjon  
Byggesakskontoret har hatt stor pågang av byggesaker dette år. Det er igangsatt flere store 

byggeprosjekter som indikerer større inntjening på byggesaksgebyret. En ser at landbruk tar mer 

tid til saksbehandling dette indikerer da at landbruksforvalteren må kurses i de forskjellige 

områdene.  Ansvarsområdet er i balanse  

 

Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Det har vært en større inntjening på festeavgiftene og det ser ut til at gebyret for kart og 

oppmåling blir større enn budsjettert. Serviceavtaler og lisenser for kartprogrammet er blitt 

større, det er budsjettert med 20.000 for lite i lønn, det bes om kr. 20.000,- på skjema 2.    
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Ansvar 606 Arealplanlegging  
Det er igangsatt et Nord – Troms prosjekt som omhandler å få laget til et planarkiv der alle 

reguleringsplaner blir digitalisert og mangfoldiggjort dette har en kostnad på 80.000,-  

Ansvarsområde er i balanse. 

 

Ansvar 610 Anleggsseksjonen  

Ansvarsområde er i balanse 

 

Ansvar 620 vannverk  
Det har blitt inngått kontrakter på henholdsvis tilstandsvurdering/tiltaksplan ledningsnett og 

forprosjekt SD anlegg VA til en pris av kr. 140.000,-  

Det må skiftes en overvannsledning (v/Rash bygget) med estimert pris på kr 150.000,- 

Ansvarsområde anses å være i balanse. 

 

Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det har blitt inngått kontrakter på henholdsvis tilstandsvurdering/tiltaksplan ledningsnett og 

forprosjekt SD anlegg VA til en pris av kr. 140.000,-  

Det ser ut til at ansvarsområde vil gå i balanse.  

 

Ansvar 640 Renovasjon 

Ansvarsområde står oppført med en inntekt på 50.000,-. Det er ikke inntjening på dette område 

og det bes om tilført midler stort kr. 50.000,- over skjema 2. 

Ansvarsområde bør tas bort og inntjeningen belastes ansvarsområde 670. 

 

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

selskap. Utenom dette må kommune drifte lokal avdeling. Det er budsjettert med for lite 

lønn/utrykninger, det bes om tilførte midler på kr, 192.000,- på skjema 2 

 

Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Saken om dieselutslippet er anket og saken skal opp til ny behandling i uke 43, ansvarsområdet 

vil bli belastet teknisk sjefs boutgifter da han representerer Skjervøy kommune i saken. Det ser 

ikke ut til at ansvarsområde vil bli belastet med advokatutgifter i år og ansvarsområde vil derfor 

gå i balanse. Dette må sees i forhold til sakens utfall. Skjervøy kommune har utestående ca. 

3.000.000,- som det på sikt skal søkes inndekt av Bunker Oil/Kystverket. I denne prosessen må 

kommunen ha advokat for å handtere saken, dette er det imidlertid ikke budsjettert med.  

 

Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten vil gå med et lite overskudd i år som brukes til å betale ned fjorårets underskudd.  

 

Ansvar 660 Utleieboliger  
Ansvarsområde har personer inne på tiltak slik at vedlikeholdet av boligene øker noe. Økningen 

kunne har vært større men grunnet at område har fått flere arbeidsoppgaver i forbindelse med 

psykiatri og vanskeligstilte i forbindelse flytting tilrettelegging mm flates dette ut. Årets budsjett 

skal holde.  

 

 

Ansvar 670 Kommunale bygg  

Ansvarsområde har hatt mange store oppgaver i år. Men med forsiktig bruk ser det ut til at 

ansvarsområde vil holde.  
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Ansvar 671 Park/idrettsanlegg 

Ansvarsområde ser ut til å holde. 

 

Ansvar 675 Renhold  

Ansvarsområde har budsjettert for mye lønn, dette fordeles på andre ansvarsområder som har for 

lite lønn.  

 

Ansvar 676 Vaskeri  

Vaskeriet ble tilbakeført til Teknisk etat i 2015, det er imidlertid budsjettert med for lite lønn det 

bes om overføring av kr. 16.500 på skjema 2.   

 

Ansvar 680 Havneforvaltningen  

Det er igangsatt reparasjoner av noen av kaiene da det er oppdaget dårlig fendring. Båten Viljen 

vil koste ansvarsområde ca. kr 150.000 i år. Havnebetjenten har vært sykemeldt i perioder. Dette 

har medført at en har kjøpt inn noen tjenester. Med bruk av fondsmidler (tidligere års 

overskudd) ser det ut til at ansvarsområde vil holde.  

 

Ansvar 681 Skjervøyterminalen  

Ansvarsområde har mistet/er i forhandlinger om en kontrakt slik at det er usikkert om inntektene 

på ansvarsområde vil bli som budsjettert i år. En prøver å spare inn på driften slik at 

ansvarsområde skal kunne holde.   

 

Ansvar 690 Kommunale veier 

Ansvarsområde fikk investeringsmidler til asfaltering på kr. 650.000. - Det er brukt ca. 

400.000,- av disse midlene til formålet. Grunnet mistolkninger kan ikke dette arbeidet dekkes 

inn under investeringsmidlene og må derfor belastes driften. Det er funnet å kunne bruke 

100.000,- av ansvarsområde midler, resterende kr. 300.000,- bes dekt over skjema 2. 

Ansvarsområde er således i balanse.  

 

 

 

 

INNMELDTE BEHOV  

 

Sentraladministrasjonen: 821.000,- 

Kultur og undervisning: 996.000,-  

Helse og omsorg:  1.933.000,- 

Teknisk:   580.500,- 

Finans:   467.175,- 

Sum:    4.797.675,- 

 

 

 

 

INNDEKNING 

 

Buffere 

Lønnsoppgjøret for 2016 ble veldig lavt, og vi brukte derfor deler av potten avsatt til forventet 

lønnsøkning i økonomirapporteringen i mai. Vi bruker opp nesten hele denne nå, kroner 
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3.381.675,-. I behovene fra etatene ligger også lærlingelønn. Budsjettert lønn til lærlinger ligger 

sentralt, men fordeles nå ut med kroner 616.000,-. 

 

Annen inndekning 

Vi hadde budsjettert med en høy utbetaling av introduksjonsstønad, men da flere flyktninger er 

bosatt sent på året er det midler igjen her. Kroner 800.000,-. 

 

OPPSUMMERING 

Vi bruker det siste vi har av buffere nå. Det betyr at vi ikke har rom for flere budsjettsprekker. 

Skulle vi derimot få flere sprekker vil vi måtte bruke av disposisjonsfondet. 

 

Etatene må fortsette den stramme budsjettdisiplinen og prøve å spare der det er mulig slik at vi 

ikke må bruke av disposisjonsfondet ved neste rapportering. 
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2016

Opprinnelig 

budsjett 

2016

Regnskap 

2015

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -51 700 000 -51 700 000 -53 859 236
Ordinært rammetilskudd -135 555 000 -135 555 000 -129 901 216
Eiendomsskatt verk og bruk -1 050 000 -1 050 000 -960 015
Eiendomsskatt annen fast eiendom -6 500 000 -6 500 000 -6 464 325
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -11 171 000 -10 937 000 -8 240 832
Sum frie disponible inntekter -205 976 000 -205 742 000 -199 425 624

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -1 994 000 -2 304 000 -3 385 343
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 642 248 7 988 748 8 829 784
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 8 452 000 8 102 000 7 238 347
Netto finansinntekter/-utgifter 14 100 248 13 786 748 12 682 788

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0
Til ubundne avsetninger 133 215 1 834 215 5 702 970
Til bundne avsetninger 0 0 4 364 612
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -825 000 -825 000 -925 915
Bruk av bundne avsetninger -1 301 002 -1 109 000 -2 791 044
Netto avsetninger -1 992 787 -99 785 6 350 623

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 882 175 725 000 750 000
Til fordeling drift -192 986 364 -191 330 037 -179 642 213
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 192 986 364 191 330 037 176 639 750
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -3 002 463

30.09.16 Espen Li
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Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet

Tall i 1 kr

Regulert 

budsjett 2016

Opprinnelig 

budsjett 2016 Regnskap 2015

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 26 015 090 32 420 765 20 861 337
Kultur og undervisning 62 464 714 60 718 714 56 116 194
Helse og omsorg 90 873 271 86 436 047 82 561 525
Prosjekter 679 278 259 000 -440 533
Investering 0 0 0
Teknisk 19 587 011 18 128 511 16 128 389
Finans -6 633 000 -6 633 000 1 412 838
Netto for Etat 192 986 364 191 330 037 176 639 750

30.09.16 Espen Li
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Endring i bemanningsplan 1.1.16-1.9.16

Ansvar Fast % Midlertidig% Fast% Midlertidig%

100: Politikk 120 120

120: Adm 300 350

121: Flyktninger 114 150

130: Kommunekassa 500 500

140: IKT 200 200

160: Felles 70 70

Lærling IKT 100 100

200: Kult. og und.Adm. 300 300

203:PPT 122,32 150

211: Skj.barneskole 2782,84 292,4 2716 494,43

212: Skj. Ung.skole 1953 54,28 1726 202,86

213: Arnøyhamn (skole) 355,7 200 125

220: Bibliotek 150 150

221: Kino 35,33 30,33

222: Kulturhus 70 75

224: Svømmehall 24 24

270: Felles barnehage 50 50

271: Solstua barnehage 500 500 50

272: Eidekroken banehage 725 23,11 725 23,11

273: Vågen barnehage 750 23,11 750 23,11

274: Årviksand barnehage 225 225

275: A.hamn barnehage 145 100

281: Skjervøy SFO 266,47 75,5 266,47 181,26

282: Å.sand SFO 25 25

283: A.hamn SFO 55 55

290: Kulturskolen 242,24 35 242,24 35

293: Folkehelse 75 75

294: Voksenoppl 150 20 190 20

420: Regionkontoret 100 100

Lærlinger barne- og und.arb 0

300: Helse/omsorg adm 230 230

310: Helsestasjon 330 360

320: Legetjenesten 587,34 587,34

321: Fysioterapi 275 275

350: Sosialkontor 270 200 270 200

370: Hjemmesykepleien 2206,24 2206,24

372: Hjemmehjelp 540,03 540,03

375: Avlastninga 1210 1458

377: Skoleveien 2 969,02 989,02

378: Malenaveien 2/4 1050,73 1050,73

379: Aktivitetssenteret 124,03 124,03

380: Skj. Sykestue/sykehjem 4368,39 4318,39 200

390: NAV 215 215

Lærlinger helse/omsorg 250 185

600: Teknisk adm. 350 550

605: Kart og oppmåling 100 100

Stillinger 1.1.2016 Stillinger 1.9.2016
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606: Arealplanlegging 0 0

610: Anleggsseksjonen 220 200

620: Vannverk 210 195

630: Kloakk 210 205

650: Brann 85 20

660: Boliger 253,85 153,85 100

670: Komm.bygg 620 100 700

675: Renhold 1242 1242

676: Vaskeri 0 175

680: Havna 100 150

681: Skjervøyterminalen 400 400

Totalt 26572,53 1173,4 26779,67 1939,77

Sammendrag:

Etat Fast % Midlertidig% Fast% Midlertidig%

Sentraladm 1304 100 1390 100

Kultur- og undervisning 9109,9 523,4 8375,04 1154,77

Helse og omsorg 12375,78 450 12623,78 585

Teknisk 3790,85 100 4090,85 100

Stillinger 1.1.2016 Stillinger 1.9.2016
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1353 -21 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 30.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

57/16 Formannskap 12.10.2016 

 Kommunestyret  

 

Investeringsrapport høst 2016 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Reguleringsskjema høst 2016 

2 Skjema 2A 

3 Skjema 2B 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

reguleringsskjema og budsjettskjemaer datert 30.09.16 

 

 

Saksopplysninger  

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter som vanlig på en kortfattet måte. 

Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt. 

 

502 Aksjekjøp 

Egenkapitalinnskuddet i KLP ble større enn budsjettert for 2016. Øker aksjekjøp med kroner 

157.175,-.  

505 U-skole/idrettshall 

Ramma holder ikke. Med kroner 450.000,- fra 562 vil vi klare å få fullført det som er påbegynt i 

år. Det søkes imidlertid om nye midler i økonomiplanen for å få gjort flere ting med bygget enn 

det man rakk i denne omgangen.  
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511 Kiilgården 

Arbeidet er forsinket og det kan se ut som at ramma ikke holder til å gjøre alt man ønsker. Dette 

vil man komme tilbake til i økonomiplanarbeidet. 

 

519 Maskinparken 

Leasingbiler: Alle leasingbilene er kjøpt ut til en lavere sum enn antatt.  

Befalsbil brann: Levert i uke 38 innenfor budsjett. 

Lastebil terminalen: Bilen ble levert i januar innenfor budsjett. 

 

520 Vannverk 

Mesta AS fikk anbudet og er i gang med arbeidet. Om ramma vil holde er usikkert da det viser 

seg at det er gjort en feil i prosjekteringen. Ny prosjektering pågår. 

 

522 Utfylling Kollagerneset 

KOFA-klagen ble avvist og Robertsen og Slotnes AS har fått oppdraget. Oppstart 15. oktober. 

 

523 kommunale boliger og bygg 

Skoleveien 2-4: Prosjektet er godt i gang og ramma ventes å holde.  

Garderobeanlegg: Midlene er omdisponert til nytt kjøkken og inngangsparti på barneskolen. 

Regner med å bli ferdig i løpet av året. 

Kjøp av boliger: En bolig er kjøpt og satt i stand. Totalkostnad på kroner 2.840.000,-. Dette 

formålet finansieres ved nytt låneopptak. Merkostnaden i drifta dekkes innenfor eksisterende 

ramme på årets budsjett. 

Bad på helsesenteret: Da leasingbilene til hjemmetjenesten ble billigere å kjøpe ut 

omdisponeres resten til ombygging av bøttekottet ved pårørenderommet på helsesenteret til et 

bad. Når dette er gjort vil dette rommet fungere som et ekstra rom, og dermed en ekstra 

sykestueplass. 

 

524 Ny fløy helsesenteret 

Her er man kommet i gang med prosjekteringen. 

 

525 Ny barnehage 

I gang med prosjekteringen 

 

542 Rivning kai 

Anbudene åpnet og tildelt EN entreprenør AS. Oppstart i starten av oktober. Selve anbudet var 

på 2,3 mill, men ramma på 2,5 vil trolig ikke holde da det kun er gjort estimater på antall kilo 

avfall. I tillegg vil vi måtte fjerne en god del løsøre fra inne i bygget til en kilospris på kroner 
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4,50.  Eventuelle overskridelser må dekkes av driftsmidler da prosjektet ikke kan 

lånefinansieres. 

 

562 Kommunale veier 

Veier: Det ble asfaltert i Nordveien og Klaus Dreyers vei i sommer. Det ble imidlertid ikke gjort 

store nok endringer/forbedringer til at det skulle kunne karakteriseres som en investering og 

kostnaden må derfor føres i driftsregnskapet. Det betyr at det er kroner 660.000,- til overs her og 

vi omdisponerer kroner 210.000,- til rekkverk. De resterende 450.000,- reguleres inn i prosjekt 

505. 

Veilys: Gjennomgang av tilstandsrapporten er akkurat gjort, slik at det kan prioriteres hvor man 

gjør ting først. 

 

590 Startlån 

Har vært liten aktivitet i sommer og så langt i høst. Totalt 14 saker så langt i år. 

 

598 Udekket fra 2015 

Underskuddet fra 2015 må dekkes inn med ubrukte lånemidler fra i fjor. Kroner 740.216,80 
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Reguleringsskjema investering høst 2016

Konto Ansvar Funksjon Beløp Beskrivelse

02351 562 332 -450000 Omdisponerer asfaltpenger

02350 505 222 450000 Omdisponerer asfaltpenger

02101 519 120 -200000 Rest utkjøp av leasing

02351 523 261 200000 Rest utkjøp av leasing

05290 502 180 157175 Ekstra egenkapitalinnskudd

09700 598 180 -157175 Ekstra egenkapitalinnskudd

05300 598 222 740217 Udekket fra 2015

09100 598 222 -740217 Udekket fra 2015

02350 523 265 2840000 Kjøp og istandsetting av bolig

09100 598 265 -2840000 Kjøp og istandsetting av bolig

30.09.16 Espen Li Sum: 0
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Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskapet

Tall i hele 1000 Reguleringer

Til investeringer anleggsmidler 42 125 29 960

Fordelt slik:

U-skole 9 850 2 350 7 500
Maskinparken 2 250 600 1 650
Vannverk 150 150
Kollagerneset 11 000 11 000
Riving kai 2 500 2 500
Ombygging Skoleveien 2-4 800 800
Inngangsparti og kjøkken 400 400
Ny fløy helsesenteret 5 000 5 000
Kommunale veier 510 -450 960
Ny barnehage 1 000 1 000 0
Inntaksdam 5 625 5 625 0
Kjøp av bolig 2 840 2 840 0
Bad helsesenteret 200 200 0
Sum fordelt 42 125 29 960

30.09.2016 Espen Li

Opprinnelig 

budsjett 2016

Regulert 

budsjett 2016
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/475 -1 

Arkiv: 109 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 04.10.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

58/16 Formannskap 12.10.2016 

 

Kommunal planstrategi 2016-2019 - prosessplan 

Henvisning til lovverk: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-1#KAPITTEL_2-4-1 

(§10-1 i Plan- og bygningsloven) 

 

Vedlegg 

1 Veileder, kommunal planstrategi 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

Forslag til prosessplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi for Skjervøy kommune 2016-

2019 vedtas. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til ordlyden i Plan og bygningsloven, § 10-1: 

§ 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 

virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 

organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 

grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling. 
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Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 

revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om 

det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 

revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 

arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

Som det framgår av lovteksten, skal den kommunale planstrategien vedtas senest ett år etter 

konstituering. Det vil være vanskelig å kjøre en omfattende prosess med brei medvirkning når vi 

i utgangspunktet starter prosessen så sent. Det foreslås derfor at det ikke legges opp til brei 

medvirkning (lovteksten sier bør – ikke skal), men at slik medvirkning heller brukes når planer 

skal utarbeides. Det er viktig å presisere at en kommunal planstrategi ikke er en plan, men et 

politisk strategisk styringsdokument, som skal uttrykke hvilke planbehov som skal prioriteres i 

inneværende valgperiode. Det betyr også at planstrategien ikke har direkte rettsvirkning for 

kommunens innbyggere, og at det ikke kan rettes innsigelser mot en kommunal planstrategi. 

Når det gjelder innspill fra nabokommuner, statlige og regionale organer, gis disse mulighet for 

å komme med innspill når forslag til planstrategi legges på høring.  

 

Hvilke føringer vil være styrende for prioritering av planbehov? 

 Statusbildet for Skjervøy kommune – hvilke utviklingstrekk avtegner seg mtp demografi (og 

dermed endring i behov for tjenester), økonomi, næringsliv (mtp arealbruk, infrastruktur), 

boligbygging m fl 

 Regional planstrategi og regionale fagplaner 

 «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», vedtatt juni 2015 

Den kommunale planstrategien skal både omfatte de overordna kommuneplanene (areal- og 

samfunnsplan) og tverretatlige planer som er viktige i et samfunnsutviklingsperspektiv. I tillegg 

bør planstrategien omfatte revidering/rullering av fagplaner innen ulike tjenesteområder. Det er 

viktig at planer innen spesifikke fagområder henger sammen med overordna planer. Planene 

tilhører derfor et hierarkisk system der overordna planer setter premisser for planer nedover i 

hierarkiet. I Skjervøy kommune har vi en fersk arealplan (fra 2016 – vedtatt 11.05, men med 

meklingsplikt på ett punkt) og en kystsoneplan (vedtatt i 2015). Samfunnsplanen derimot er fra 

1992. Det er samfunnsplanen som skal peke retning for framtidig utvikling av Skjervøy 

kommune. Revidering av samfunnsplan vil følgelig være et sentralt tema i den kommunale 

planstrategien. 

 

Lovteksten i PBL §10-1 sier også noe om samråd med nabokommuner. Skjervøy samarbeider 

interkommunalt på flere felt, og det kan være behov for også å vurdere interkommunale 

planoppgaver i planperioden.   

 

Tidsplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi: 

12. og 26. oktober Politisk behandling av planprogram i hhv 
formannskap og kommunestyre 

Oktober - November Administrasjonen utarbeider 
faktagrunnlag basert på bl a statusbilde 
(kommunereform), inkl vurderinger fra 
Fylkesmannen og annen relevant statistikk 
som viser utviklingstrekk og utfordringer. 

9. november Formannskapet behandler et forslag til 
kommunal planstrategi. Forslag til vedtak 
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offentliggjøres i 30 dager. 

14. desember el første kommunestyre i 
2017 

Endelig vedtak.  

 

Hvorvidt endelig vedtak kan gjøres i desember, avhenger av mengde og type innspill som 

kommer inn i høringsperioden. 

 

Vurdering: 

Det pålegger kommunene en plikt til å utforme en kommunal planstrategi som skal angi 

kommunens planbehov i valgperioden. På grunn av dårlig kapasitet på plansida og en stram 

tidsplan, anbefaler rådmannen at prosessen fram mot et forslag til planstrategi gjøres internt med 

ledergruppe i administrasjonen og formannskapet, men at eksterne instanser trekkes med når 

forslaget til planstrategi legges ut på høring. 
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1. Kommunal planstrategi som verktøy for 
bedre kommunal planlegging

1.1 Bedre og mer behovsstyrt planlegging
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i 
plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre 
hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 
utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi 
erstatter det obligatoriske kravet til rullering 
av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og 
 bygningslov (PBL 1985).

Planstrategien setter et stekt fokus på at planleg-
gingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 
omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt 
i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om 
oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

1.2 Verktøy for politisk prioritering av 
planoppgaver

Den kommunale planstrategien er et hjelpemid-
del for det nye kommunestyret til å avklare 
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere 
i valgperioden for å møte kommunens behov. Et 
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen 
av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Ar-
beidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre 
og mer systematisk vurdering av kommunens 
planbehov slik at kommunen bedre kan møte de 
aktuelle utfordringene,.

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrate-
gien skal det nye kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. 
Planstrategien er også et egnet verktøy for å 
vurdere kommunens plansystem, planressurser 
og samlede planbehov i kommunestyrepe-
rioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og 
sektor(fag)planer.

1.3 Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers 
av kommune- og fylkesgrenser

Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas 
senest ett år etter at kommunestyret er konstitu-
ert. Fylkestingene skal i løpet av den samme 
perioden vedta en regional planstrategi som 
skal avklare de regionale planbehovene. Denne 
samtidigheten åpner for bedre samhandling om 
planoppgaver, og i tillegg en bedre oppfølging av 
vedtatte planer, som går på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Fylkeskommunen bør i samarbeid 
med kommunene utarbeide et opplegg som 
sikrer samordning. 

Kommunal planstrategi er en viktig arena for 
å drøfte og avklare behov for interkommunal 
planlegging. Dette kan gjelde både innenfor areal-
planalegging og tjenesteyting.

1.4 Kommunal planstrategi er ikke en plan
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. 
Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena 
for å vedta mål og strategier, men å drøfte utvi-
klingstrekk  i kommunen som samfunn og organi-
sasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i 
kommunestyreperioden. 

Planstrategien er retningsgivende for kom-
munens planlegging og har ingen direkte 
rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det 
kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal 
planstrategi.
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Kommunal
Planstrategi

Kommuneplan – tema

Kommuneplan – areal

Tema og sektor(fag)planer

Kommuneplan

SAMFUNNSDEL

Kommuneplan

AREALSDEL

Handlingsdel
med

økonomiplan

Årsbudsjett

Arbeids-
program

Årsmelding
Regnskap

Tertial-
rapporter

FIREÅRIG RULLERING

REVISJON ETTER AVKLARING AV
BEHOV I PLANSTRATEGI

ÅRLIG RULLERING

Figur 1  Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet 
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2. Nærmere om lovbestemmelsen
§ 10-1. Kommunal planstrategi 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valg-
periode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi  
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommu-
nens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommu-
nens planbehov i valgperioden  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstra-
tegi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner  Kommunen bør også 
legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 
som grunnlag for behandlingen  Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager 
før kommunestyrets behandling  

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til 
om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten 
endringer  Kommunestyret kan herunder ta stilling 
til om det er behov for å igangsette arbeid med 
nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende 
planer bør revideres eller oppheves  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstra-
tegi kan slås sammen med og være del av oppstart 
av arbeidet med kommuneplanen, jf  kapittel 11  

2.1 Tidspunkt for utarbeidelse og vedtak av 
kommunal planstrategi (1. ledd)

Kommunen har etter § 10-1 første ledd plikt til 
å vedta en kommunal planstrategi senest ett år 
etter at det nye kommunestyret er konstituert. 

Det er opp til kommunen å vurdere når det er 
hensiktsmessig å starte opp arbeidet. Det er det 

nye kommunestyret som er ansvarlig for utarbei-
dingen. Det kan likevel være hensiktsmessig at 
forberedelser og oppstart av arbeidet med kom-
munal planstrategi skjer før nytt kommunestyre 
konstitueres. Det kan være en fordel å starte 
tidlig for å få med erfaringene fra sittende kom-
munestyre. 

En tidlig oppstart av arbeidet med planstrategien 
vil bidra til at det nye kommunestyret gis en god 
mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres i planperioden. 
Kommunen kan revidere planstrategien i kom-
munestyreperioden om det er behov for det.

2.2 Vurderingen av planbehovet (§ 10-1 første 
ledd)

Kommunal planstrategi utformes etter behovet i 
den enkelte kommune. Det sentrale i paragrafens 
første ledd er at det skal ligge en vurdering til 
grunn for prioriteringene av planbehovet. Første 
ledd henviser til at denne vurderingen bør bygge 
på en drøfting av kommunens planbehov i lys av 
de utfordringene kommunen har som samfunn 
og organisasjon. Kommunen bestemmer selv 
innholdet i vurderingene.

2.3 Samrådsplikt med nabokommuner, 
fylkeskommunen og regional stat (§ 10-1 
andre ledd)

Kommunen skal innhente synspunkter fra 
nabokommuner, statlige og regionale organer 
i forbindelse med arbeidet med planstrategien. 
Samarbeidet med nabokommuner er viktig 
blant annet fordi det kan bidra til å identifisere 
og avklare interkommunale planoppgaver i 
plan perioden. I tillegg vil samhandlingen med 
regional stat og fylkeskommunen kunne bidra 
til å få en god dialog om planbehov som følge av 
nasjonale føringer og regionale utfordringer.
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2.4 Medvirkning (§ 10-1 andre ledd)
Forslag til vedtak av kommunal planstrategi skal 
gjøres offentlig i minst 30 dager før kommune-
styrets behandling. Kommunen bør vurdere om 
det er behov for bred medvirkning og allmenn 
debatt ut over dette, men loven setter ingen krav. 
I mange kommuner vil det heller være naturlig å 
legge opp til en bred medvirkning i planproses-
sene som følger etter at planstrategien er vedtatt, 
framfor å legge opp til en bred medvirkning om 
planbehovet.

2.5 Kommunestyrets vedtak om 
kommuneplanen skal revideres (§ 10-1 
tredje ledd)

Kommunestyret skal gjennom vedtaket av kom-
munal planstrategi ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan helt eller delvis skal revideres. 

I tillegg kan kommunestyret ta stilling til om 
det i valgperioden er behov for andre planer 
enten dette gjelder arealplaner eller tema- og 
sektor(fag)planer, eventuelt også vurdere behov 
for revidering eller oppheving av slike planer.. 

2.6 Planstrategi som del av oppstart av arbeidet 
med kommuneplanen (§ 10-1 fjerde ledd)

Kommunal planstrategi kan slås sammen med 
og være en del av oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen. I praksis kan da planstrategien 
og planprogrammet for kommuneplanen slås 
sammen. Den kommunale planstrategien må da 
følge prosessreglene som stilles til planprogram-
met jfr. § 11-13. Planstrategiarbeidet vil da være 
en del av selve revisjonen av kommuneplanen slik 
at selve revisjonsbehovet av kommuneplanen må 
være avklart.
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3. Kommunal planstrategi og 
kommuneplanleggingen

Det er i kommuneplanen nye mål og strategier 
skal behandles og vedtas og ikke i den kom-
munale planstrategien. Dette skillet er viktig 
blant annet fordi kommuneplanprosessen har helt 
andre krav til medvirkning, samråd og høring/
offentlig ettersyn enn planstrategiarbeidet. Det 
er ikke intensjonen at planstrategiarbeidet skal 
erstatte eller «tømme» kommuneplanprosessen 
for innhold.

En viktig del av grunnlaget for å vurdere om kom-
muneplanen skal revideres vil være erfaringene 
med gjeldende kommuneplan, utviklingstrekkene 
framover og de utfordringene kommunen har 
som samfunn og organisasjon, samt i hvilken 
grad det nye kommunestyret ønsker en ny eller 
endret politikk for kommunen.

3.1 Hel eller delvis revisjon av kommuneplanen
Gjennom den kommunale planstrategien tar 
kommunen stilling til om kommuneplanen skal 
revideres eller videreføres uten endringer. Det er 
følgelig flere alternative løp mht. hvordan plan-
strategien kan følges opp gjennom videre kom-
muneplanlegging. Dette tilpasses kommunens 
plansituasjon og behov. 

Gjeldende kommuneplan kan videreføres i sin 
helhet, slik at videre planlegging for eksempel 
skjer gjennom kommunedelplaner eller annen 
tema- og sektorplanlegging, kommuneplanen kan 
revideres helt eller delvis, eller det kan være be-
hov for revisjon av bare samfunnsdelen eller bare 
arealdelen. Denne fleksibiliteten er vist i figur 2.

GJELDENDE
KOMMUNEPLAN
VIDEREFØRES

PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM PLANPROSESS
OG bEhANDLING

hELT ELLER
DELVIS REVIDERT

KOMMUNEPLAN
PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM PLANPROSESS
OG bEhANDLING

REVIDERT
AREALDELPLANSTRATEGI

PLANPROSESS
OG bEhANDLING

REVIDERT
KOMMUNEPLAN

PLAN-
PROGRAM MED

PLANSTRATEGI

Figur 2  Behovstilpasset revisjon av kommuneplanen  Blå bokser er trinn i en kommuneplanprosess 
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Slås planstrategien og planprogrammet sammen, 
vil arbeidet med planstrategien inngå som 
oppstart av en ordinær kommuneplanprosess, 
og planprogrammet må følge prosessreglene 
for planprogrammet. For kommuner der det er 
åpenbart at kommuneplanen må revideres vil 
det også være mulig å legge opp arbeidet med 
planstrategien og planprogrammet for kommune-
planrevisjonen parallelt. Planstrategien vedtas da 
før planprogrammet for kommuneplanrevisjonen. 
Det vises for øvrig til omtale av forholdet mellom 
planstrategi og planprogram i kapittel 3.3.

3.2 Overgangen fra planstrategi til planprogram 
og kommuneplanprosess

Kommuner kan i vedtak av den kommunale 
planstrategien beslutte at hele kommuneplanen, 
samfunnsdelen alene, eller arealdelen alene skal 
revideres uten å gå nærmere inn på innholdet i 
revisjonsarbeidet. Rammer og forutsetninger for 
revisjonsarbeidet, prioriterte tema, alternative 

strategier, opplegg for medvirkning mv. vil da 
bli avklart i planprogrammet for kommuneplan-
prosessen. Dette vil gi en klar arbeidsdeling 
mellom den kommunale planstrategien og plan-
programmet for kommuneplanrevisjonen.

I de politiske diskusjonene om hvorvidt og i 
hvilken grad kommuneplanen skal revideres vil 
planbehovet kunne avgrenses til særskilte tema 
eller satsingsområder. Eksempelvis vil et nytt 
kommunestyre kunne ønske endringer i kommu-
nens boligpolitikk, næringspolitikk, miljøpolitikk 
eller utbyggingsmønster, sammenlignet med 
gjeldende kommuneplan. Det kan også være 
ønske om å legge større vekt på nye satsings-
områder som for eksempel folkehelse. Øvrige 
deler av kommuneplanen kan det være ønskelig å 
videreføre uten vesentlige endringer. Ved vedtak 
av kommunal planstrategi kan kommunestyret da 
gi rammer og et mandat for revisjonsarbeidet, og 
avgrense det til særskilte tema jf. figur 3.

Kommunal
planstrategi

Vedtak om hel eller
delvis revisjon av
kommuneplanen.

Mandat for 
planarbeidet.

Varsel oppstart
kommuneplan-

arbeid
PLANPROGRAM

Høring og
offentlig ettersyn i

6 uker før
fastsetting i

kommunestyret

PLANFORSLAG
Høring og

offentlig ettersyn i
6 uker

Vedtak
KOMMUNEPLAN
i kommunestyret

Kunngjøring

Planprosess i
henhold til

fastsatt
planprogram

Bearbeiding og
behandling

Figur 3  Forholdet mellom planstrategien og kommuneplanprosessen 

Når planstrategien peker ut særskilte tema og 
satsingsområder er det viktig at disse tas med 
videre inn i planprogrammet for kommuneplan-
revisjonen. Her kan det gis en mer omfattende 

vurdering med hensyn til rammer, prioriterte 
tema, alternative strategier, opplegg for medvirk 
 ning mv. Til planprogrammet stilles det mer 
omfattende medvirkningskrav enn for planstra-
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tegien, slik at spørsmålene kommer bredere og 
grundigere ut til offentlig debatt og diskusjon. 
Ved behandlingen av planprogrammet vil derved 
kommunestyret få et bredt grunnlag for å vurdere 
og å fastsette innholdet i revisjonsarbeidet. På 
denne måten sikres det en god forankring for 
revisjonsarbeidet, og en logisk sammenheng 
mellom planstrategien og den etterfølgende 
 kommuneplanprosessen.

3.3 Nærmere om forholdet mellom kommunal 
planstrategi og planprogram

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kom-

muneplanprosessen og er et program for gjen-
nomføring av en konkret planprosess (§ 4-1). 
Planprogrammet skal redegjøre for formålet 
og forutsetningene for planarbeidet, tema eller 
hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp, 
alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov 
(arealdel), og opplegg for medvirkning.

Det er også viktig at planprogrammet klarlegger 
hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp 
til revisjon slik det går fram av føringene fra plan-
strategien. Planprogrammet har like sterke krav 
til høring og offentlig ettersyn som et planforslag. 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANPROS-
ESS

Lovhjemmel § 10-1 § 11-13, § 4-1

Formål Politisk prioritering av planbehovet i kom-
munestyreperioden, og om kommuneplanen 
helt eller delvis skal revideres 

Program for gjennomføring av et kommuneplan-
arbeid både med hensyn til innhold og prosess 

Innholdskrav Vedtak om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, og et underlag 
som viser forutsetningene for vurderingen av 
planbehovet 

Skal gjøre rede for formålet med planarbeidet 
og hvilke hovedspørsmål/satsingsområder 
planarbeidet tar opp, planprosess og medvirk-
ning, aktuelle strategiske valg/alternativ og 
utredningsbehov (arealdel)

Prosess Skal innhentes synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner  For-
slag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
kjent i minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling 

Sendes på høring og legges ut til offentlig et-
tersyn i minst 6 uker 

Vedtak Kommunestyret Fastsettes av kommunestyret  Kan delegeres 
etter kommunelovens regler 

Virkning Retningsgivende for kommunens priorite-
ring av planoppgaver 

Prosessledende 

Figur 4  Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplanen 

Planprogrammet har etter hvert utviklet seg til 
en viktig tidlig fase av kommuneplanprosessene.  
Mange kommuner bruker planprogrammet aktivt 
til å legge rammer og forutsetninger for revisjons-
arbeidet og drøfting av alternative strategier for 
areal eller samfunnsutvikling. Planprogrammet er 

en riktig arena for denne type tidlige diskusjoner i 
planprosessene.

Etter den nye plan- og bygningsloven er det krav 
om planprogram for samfunnsdelen også når den 
revideres alene.
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4. Forholdet mellom kommunal- og regional 
planstrategi og nasjonale forventninger

Kommunal og regional planstrategi er to helt uli-
ke verktøy i plansystemet. Den regionale planstra-
tegien skal avklare hvilke regionale planer som 
skal utarbeides i valgperioden, og erstatter kravet 
om løpende fylkesplanlegging i den tidligere plan- 
og bygningsloven. Det er ikke lenger krav til at 

det skal være en samlet fylkesplan for hvert fylke. 
Kommunene har på sin side krav om at det skal 
utarbeides en kommuneplan med samfunnsdel og 
arealdel. Den regionale planstrategien blir derved 
det eneste obligatoriske element for rullerende 
regional planlegging.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI REGIONAL PLANSTRATEGI

Lovhjemmel § 10-1 § 7-1, § 7-2

Formål Politisk prioritering av planbehovet i kom-
munestyreperioden, og om kommuneplanen 
helt eller delvis skal revideres

Eneste obligatoriske element for planlegging på 
regionalt nivå  Fastsetter hvilke regionale planer 
som skal utarbeides i valgperioden

Innholdskrav Vedtak om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, og et underlag 
som viser forutsetningene for vurderingen av 
planbehovet

Skal redegjøre for viktige regionale utviklings-
trekk og utfordringer, vurdere langsiktige utvi-
klingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål 
som skal tas opp gjennom videre planlegging 

Prosess Skal innhentes synspunkter fra statlige og re-
gionale organer og nabokommuner  Forslag til 
vedtak i kommunestyret skal gjøres kjent i minst 
30 dager før kommunestyrets behandling 

Sendes på høring og legges ut til offentlig et-
tersyn i minst 6 uker

Vedtak Kommunestyret Fylkestinget  Godkjennes ved kongelig resolu-
sjon 

Tidspunkt for 
vedtak

Innen ett år etter konstituering av kommune-
styret og minst en gang i valgperioden 

Innen ett år etter konstituering av fylkestinget og 
minst en gang i valgperioden 

Virkning Retningsgivende for kommunens prioritering 
av planarbeid

Skal legges til grunn for statlige organers og kom-
munenes planarbeid i regionen 

Figur 5  Kjennetegn mellom kommunal- og regional planstrategi 

I regional planstrategi avklares de regionale 
planbehovene i fylkestingsperioden, herunder 
hvordan pågående og nye regionale planoppgaver 
skal følges opp. Den enkelte kommune har en 
rett og en plikt til å delta i dette arbeidet når det 
berører deres virkeområde (§ 8-3).

Samordning av planstrategiarbeidet i en region 
vil være viktig for å få til en god avklaring av 
planbehovet i regionen, og hvordan det kan løses 
gjennom regional plan, interkommunalt plansam-
arbeid eller kommunalt planarbeid. 

ILLU
STR

A
SJO

N
SFELT 3

Veileder

Kommunal planstrategi
Utgitt av:
Miljøverndepartementet

Flere eksemplarer av denne
publikasjonen kan bestilles fra:
Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)
Telefon 22 57 34 00
Telefax 22 67 67 06
E-post: bestilling@klif.no

Publikasjonskode: T-1494
ISBN 978-82-457-0451-8
Illustrasjon og design: Melkeveien designkontor AS
Trykk: Grøset Trykk 12/2011 - opplag 10.000

PS 58/16

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-10-kommunal-planstrategi/-10-1-kommunal-planstrategi.html?id=556778
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-7-regional-planstrategi/-7-1-regional-planstrategi.html?id=556763
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-7-regional-planstrategi/-7-2-behandling-og-virkning-av-regional-.html?id=556762
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-8-regional-plan-og-planbestemme/-8-3-utarbeiding-av-regional-plan.html?id=556766


14

Fylkeskommunene har et særlig ansvar for å 
legge til rette for samhandling mellom kom-
munene, fylkeskommunen og regionale organer i 
regionens samlede planstrategiarbeid.

Veileder regional planstrategi.

4.1 Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging

De nasjonale forventningene til regional og 
kommunal planlegging (§ 6-1) skal utarbeides 
hvert fjerde år, og ble fastsatt første gang juni 
2011. Den nasjonale politikken som formidles 
gjennom forventningene vil kunne gi føringer for 
arbeidet med å avklare planbehov i kommunal 
planstrategi, og skal følges opp i den kommunale 
planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4.2 Interkommunalt plansamarbeid
Regionale planbehov kan både løses gjennom 
regional planlegging og interkommunalt plansam-
arbeid jf. kapittel 9 i plan- og bygningsloven. Den 
kommunale planstrategien er også en arena for 
å avklare behov og planoppgaver som best kan 
løses gjennom interkommunalt plansamarbeid. 
Samtidigheten i vurdering av planbehovet på 
tvers av kommunegrensene er et viktig grunnlag 
for dette.

De fleste kommunene er en del av regioner eller 
delregioner der det vil være viktig å få vurdert 
prioriteringen av planoppgaver også i regional og 
interkommunal sammenheng.
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5. Det praktiske arbeidet med kommunal 
planstrategi

Kommunene er ulike, har svært ulike planbehov 
og vil tilpasse arbeidet med kommunal planstrategi 
til dette. By- og tettstedskommuner med vekstut-
fordringer har helt andre planbehov enn kommu-
ner der hovedutfordringen er å legge til rette for 
vekst og hindre befolkningsnedgang. Samtidig er 
mange planoppgaver lovpålagt og noe kommunen 
uansett må forholde seg til. I det etterfølgende er 
det tatt opp noen generelle tema for det praktiske 
planstrategiarbeidet i kommunene.

5.1 Status gjeldende kommuneplan
Gjeldende kommuneplan danner et viktig 
utgangspunkt for den kommunale planstrategien. 
Her vil situasjonen i kommunene være forskjel-
lig og arbeidet med planstrategien må tilpasses 
dette. Er kommuneplanen nylig vedtatt? Har 
kommunen bare arealdel? Er det etablert 4-årige 
rutiner for rullering av kommuneplanen som 
planstrategiarbeidet kan knyttes til?

Status gjeldende kommuneplan Momenter kommunal planstrategi 

1)	 Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel a)	 Skal hele eller deler av kommuneplanen revideres?

2)	 Kommuner med etablerte rutiner for fireårig 
rullering av kommuneplanen

a)	 Konvertere rammedokumenter eller tilsvarende til kom-
munal planstrategi

3)	 Nylig vedtatt kommuneplan a)	 Videreføre gjeldende plan

b)	 Ny politikk som tilsier revisjon av hele eller deler av kom-
muneplanen? 

4)	 Behov for ny samfunnsdel a)	 Hovedfokus samfunnsdel

b)	 Slå sammen planstrategien og planprogrammet for 
samfunnsdelen?

5.1.1 Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel 
For kommuner som har kommuneplan med 
samfunnsdel og arealdel vil en viktig diskusjon i 
planstrategien være om hele eller deler av kom-
muneplanen skal revideres. Som det går fram 
av kapittel 3 kan kommuneplanen revideres på 
ulike måter alt etter behovet. Dette avklares i 
planstrategien og kommuneplanrevisjonen kan 
avgrenses til:

•	Revisjon av hele kommuneplanen.
•	Revisjon av hele eller deler av samfunnsdelen.
•	Revisjon av hele eller deler av arealdelen.

•	Gjeldende kommuneplan videreføres. Plan-
behov løses gjennom kommunedelplaner og 
tema/sektorplaner, og oppfølging av gjeldende 
kommuneplan.

5.1.2 Kommuner med etablerte rutiner for 4-årig 
rullering av kommuneplanen 

Mange kommuner har etablerte rutiner for 4-årig 
rullering av kommuneplanen. Disse kommunene 
vil i praksis allerede ha en kommunal planstrategi 
gjennom rammedokumenter eller tilsvarende 
som utarbeides i tilknytning til forberedelsene 
av den 4-årige rulleringen. Her vil planstrategi-
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arbeidet kunne bygge direkte på kommunens 
etablerte rutiner og dokumenter.

Eksempel på innhold i rammedokument for 4-årig 
revisjon av kommuneplanen fra en større bykommu-
ne  Dokumentet inneholder momenter som skal gi 
bystyret grunnlag til å ta stilling til omfang, arbeids-
opplegg og hva som bør være noen hovedtema for 
revisjonsarbeidet  En mer omfattende vurdering av 
rammer, prioriterte tema og opplegg for medvirk-
ning vil bli nærmere vurdert i planprogrammet for 
kommuneplanrevisjonen

•	 Formelle rammer for kommuneplanarbeidet i 
plan- og bygningsloven

•	 Behovet for å samordne større pågående plan-
prosesser i kommunen og regionen

•	 Premisser og erfaringer ved forrige revisjon av 
kommuneplanen

•	 Status og hovedutfordringer i forhold til evalu-
ering av gjeldende plan

•	 Evaluering av medvirkningsprosessen ved forrige 
revisjon – politikernes rolle

Kommuner med etablert rutiner for rullering av 
kommuneplanen vil når det gjelder planstrategien 
ha et system der;

•	Rammedokumenter eller tilsvarende for 
rullering av kommuneplanen konverteres 
til en kommunal planstrategi, med eventuell 
utvidelse der kommunens øvrige planbehov 
vurderes.

•	Arbeidsopplegg gjennomføres med det nye 
kommunestyret etter konstituering

Tilpasse arbeidsopplegget til nødvendig samar-
beid med fylkeskommunen, regionale myndig-
heter, nabokommuner og offentlighet som kreves 
etter § 10-1.

5.1.3 Nylig vedtatt kommuneplan 
Noen kommuner vil ha nylig vedtatt kommune-
plan (samfunnsdel, arealdel eller begge deler) 
når det nye kommunestyret konstitueres. Det 
faglige arbeidet vil da begrense seg til å klarlegge 
om det er nye utviklingstrekk og utfordringer 

kommunen må forholde seg til, ut over det som 
ligger til grunn for gjeldende plan. Normalt vil det 
da i planstrategien inviteres til at gjeldende kom-
muneplan videreføres.

Det nye kommunestyret kan på den andre siden 
ønske å revidere kommuneplanen for å stake ut 
en ny kurs for kommunen på viktige samfunns-
områder. Det kan innebære at en nylig vedtatt 
kommuneplan tas opp til revisjon helt eller delvis.

Det kan også foreligge nye nasjonale forventnin-
ger som kan ha betydning for vurderingene av 
behovet for om kommuneplanen bør revideres.

5.1.4 Behov for ny samfunnsdel
For kommuner som ikke har eller har utdatert 
samfunnsdel bør behovet for ny samfunnsdel få 
hovedfokus i planstrategien. Får samfunnsdelen 
hovedprioritet i kommunestyreperioden, kan en 
løsning være å slå sammen planstrategien og plan-
programmet for samfunnsdelen jf. § 10-1 siste ledd. 
Planstrategien behandles da som et planprogram 
og det vil ikke være nødvendig å ta med for eksem-
pel prioriterte satsingsområder fra planstrategien 
til planprogrammet for samfunnsdelen jf. kapittel 
3.2. Alternativt kan planstrategien og planprogram-
met for samfunnsdelen utarbeides parallelt. 

Eksempel på satsingsområder/hovedutfordringer fra 
en større bykommune som skal legge grunnlaget for 
arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen 
og som kan inngå i sammenslått planstrategi/plan-
program om kommunen ønsker dette 

•	 Klima og miljøutfordringene

•	 Arbeidskraftutfordringene

•	 Kompetanseutfordringene

•	 Trygg, inkluderende og mangfoldig by

•	 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og sam-
funnsutvikler

•	 Fattigdomsbekjempelse og barns oppvekstvilkår

Slås den kommunale planstrategien og planpro-
grammet for samfunnsdelen sammen vil dette 
innebære at vurderingene av kommunens øvrige 
planlegging (tema og sektor/fagplaner) som ikke 
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er knyttet til revisjonen av samfunnsdelen ikke vil 
ha en naturlig plass i det sammenslåtte dokumen-
tet eller prosessen. Dersom kommunens øvrige 
planer er et viktig tema i planstrategien, bør det 
vurderes om planstrategien og planprogrammet 
for samfunnsdelen bør utarbeides som to adskilte 
dokumenter og prosesser.

5.2 Nye overordnede føringer
I vurderingene av kommunens planbehov vil både 
nasjonale og regionale føringer og synspunkter 
fra nabokommuner være en del av grunnlaget. 
Her vil samhandlingen mellom kommunene, fyl-
keskommunen, fylkesmannen og øvrige regionale 
statsetater om planstrategiarbeidet i regionen 
være en viktig arena for avklaringer jf. kapittel 4.

For eksempel vil statlige samferdselssatsinger, 
regionale planer, nye reformer som samhand-
lingsreformen og oppgaver som følger av ny 
lovgivning (for eksempel ny folkehelselov og ny 
naturmangfoldslov) kunne ha direkte innvirk-
ning på kommunens planbehov innenfor både 
samfunnsplanlegging og arealforvaltning. Nye 
arealrettede regionale planer (som for eksempel 
berører areal- og transportplanlegging, villreinfjel-
lene, kystsonen m.v.) kan også gi et direkte behov 
for å revidere deler av kommuneplanens arealdel 
som følge av nye regionale planføringer.

5.3 Utviklingstrekk og utfordringer som 
påvirker planbehovet

For de fleste kommunene vil det være nyttig 
å sammenstille eller gi en oversikt over utvi-
klingstrekk og utfordringer for kommunen som 
samfunn og organisasjon som kan ha betydning 
for vurdering av planbehovet. Omfanget vil vari-
ere i forhold til kommunenes behov, men det er 
viktig å legge til grunn at underlaget skal brukes 
til å vurdere planbehovet i valgperioden og må 
tilpasses dette formålet.

I noen kommuner kan det være aktuelt å utar-
beide et eget utfordringsdokument som grunnlag 
for en politisk diskusjon om planbehovet. I andre 
kommuner kan det være tilstrekkelig med en kort 
beskrivelse som del av planstrategidokumentet.

Aktuelle tema for å beskrive utviklingstrekk og 
utfordringer som grunnlag for å vurdere plan-
behovet kan være:

•	Befolkningsutvikling og sammensetning
•	Levekår og folkehelse
•	Næringsliv og sysselsetting
•	Boligbygging
•	Miljø og klima
•	Transport og infrastrukturutbygging
•	Langsiktig arealbruk
•	Kommunal tjenesteyting og forvaltning og 

utfordringene framover innenfor kommunens 
tjenesteområder. 

For noen kommuner kan det også være relevant 
å beskrive utviklingstrekk innenfor satsings-
områdene i gjeldende kommuneplan. I mange 
fylker er det et samarbeid mellom fylkeskom-
munen,  fylkesmannen og kommunene om 
kunnskapsgrunnlaget i planleggingen generelt, 
og som også vil være relevant for arbeidet med 
den kommunale planstrategien.

5.4 Erfaringene med gjeldende kommuneplan 
Erfaringene med (eller evaluering av) hvordan 
gjeldende kommuneplan har virket bør inngå som 
en del av grunnlaget for å vurdere planbehovet 
i kommunestyreperioden. Vurderingene vil om-
fatte to adskilte tema:

•	Hvordan kommuneplanen har virket som poli-
tisk og administrativt styringsverktøy

•	 I hvilken grad utviklingen har gått i den ret-
ningen som var trukket opp i mål og føringer i 
gjeldende kommuneplan 

5.4.1 Kommuneplanen som politisk og administrativt 
styringsverktøy

Vurdering av hvordan gjeldende kommuneplan 
har fungert som styringsverktøy, kan omfatte;

•	Hvordan kommuneplanen har blitt brukt 
som politisk styringsredskap. En eventuell 
evaluering må gjøres med det sittende kom-
munestyre.

•	Hvordan kommuneplanen har blitt brukt som 
administrativt styringsredskap

•	Kan det gjøres endringer i kommuneplanen 
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eller kommunens plansystem som gjør kom-
muneplanen mer egnet som styringsverktøy? 

Eksempel på hovedresultat fra kommuneplan-
evaluering som grunnlag for vurdering av revisjons-
behov i en større kommune 

Resultat:  ( 4 gruppeintervjuer og 25 individuelle )

•	 De fleste er fornøyd med grunnstrukturen – lettlest 
og pedagogisk dokument

•	 Stor enighet om målene og at utviklingen går i 
ønsket retning

•	 Likevel behov for mer rendyrking – horisontalt 
(sektorer) og vertikalt (mål – tiltak)

•	 Svært få politikere bruker den

•	 Ikke tilpasset ny styringsstruktur

•	 Fokuserer ikke hovedutfordringene for kommunen

Vurderingene av hvordan kommuneplanen har 
fungert som styringsverktøy kan gjøres på en 
enkel måte av administrasjonen, eller mer omfat-
tende som en undersøkelse.

5.4.2 Utviklingstrekk sett i forhold til mål og føringer i 
gjeldende kommuneplan

Vurdering av dokumenterte utviklingstrekk sett 
i forhold til vedtatte mål og føringer i gjeldende 
kommuneplan kan være et nyttig underlag for de 
politiske vurderingene av behovet for endringer 
i kommuneplanen. Er det stor avstand mellom 
mål og reell utvikling innenfor for eksempel miljø, 
boligtilbud, sysselsetting eller arealutvikling, kan 
det tilsi at kommuneplanens strategier bør settes 
under ny diskusjon. 

De fleste kommuneplanene er og bør være av 
overordnet strategisk karakter. Det er følgelig 
retningen på utviklingen i forhold til føringer 
trukket opp i kommuneplanen som bør ha hoved-
fokus, ikke en detaljert målanalyse. 

Temaet vil være relevant for det nye kommune-
styret som skal vedta planstrategien både ved at 
kommunestyret får en gjennomgang av gjeldende 
kommuneplan, hvordan den har virket og forhol-
det til utfordringer og planbehov framover.

5.5 Kommunens plansystem og øvrige 
planlegging

Kommunene gjennomfører planoppgaver innen-
for en rekke områder, både lovpålagte og ikke 
lovpålagte. Dette gjelder både planoppgaver som 
ikke følger plan- og bygningsloven (lovpålagte 
etter sektorlovverk og ikke lovpålagte), og plan-
legging som følger plan- og bygningsloven.

I planstrategien er det naturlig at kommunen ikke 
bare vurderer behovet for revisjon av kommu-
neplanen, men kommunens samlede planbehov 
i kommunestyreperioden. Dette gjelder både 
lovpålagte planoppgaver, ikke lovpålagte og utred-
ningsarbeid/utviklingsarbeid. I vurderingene av 
det samlede planbehovet vil det trolig være hen-
siktsmessig med en arbeidsdeling der planstrate-
gien identifiserer planstatus og behov, mens det 
er gjennom den årlige rulleringen av handlings-
delen/økonomiplan at planarbeidet blir prioritert 
og tildelt resurser. Mange kommuner utarbeider 
egne program for plan- og utredningsarbeid kom-
munen skal gjennomføre eller delta i som del av 
revisjon av handlingsdel1/økonomiplan. 

Plan- og utredningsomfanget i kommunene 
kan være omfattende, spesielt i de store kom-
munene, med et betydelig koordineringsbehov 
og avhengigheter i forhold til framdrift hos andre 
offentlige myndigheter og private. Innenfor «sek-
keposten» øvrige planer vil det være planlegging 
og planoppgaver knyttet til blant annet:

Nasjonal og regional utvikling (for eksempel 
kommunal planinnsats knyttet til Nasjonal trans-
portplan (NTP), konseptvalgutredninger vei og 
jernbane, regionale planer for areal og transport-
planlegging (ATP), havneutvikling, flyplass mv).

Næring og verdiskaping (for eksempel næringspla-
ner, by- og stedsutviklingsprosjekter, strategiske 
tiltak for næringsutvikling mv.).

Oppfølging av store offentlige og private regule-
ringsplaner (for eksempel områderegulering i 
offentlig/privat samarbeid, eller regulering av 
store offentlige tiltak).

1  Handlingsprogram etter tidligere lov (PBL 1985).
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Levekår og livskvalitet (for eksempel lovpålagte og 
ikke lovpålagte planer knyttet til omsorg, samlet 
helse- og sosialplan, oppvekst, kultur, anlegg for 
idrett og friluftsliv, smitte og pandemi mv)

Miljø og klima(for eksempel klima og energi-
planer)

Kommunal infrastruktur (for eksempel hovedpla-
ner for vann og avløp, renovasjon og brannbered-
skap)

Samfunnssikkerhet og beredskap (for eksempel be-
redskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser)

I den kommunale planstrategien er det flere 
momenter knyttet til kommunens plansystem og 
øvrige planer som det kan være aktuelt å vurdere:

•	Tema og sektor(fag)planer
 > Lovpålagte og ikke lovpålagte
 > Hvilke skal videreføres, utgå eller må utar-

beids som nye i kommunestyreperioden? 

•	Kommunedelplaner 
 > Tematiske (for eksempel idrett og friluftsliv)
 > Areal
 > Hvilke skal videreføres, inngå i arealdelen 

eller utgå i kommunestyreperioden? 

•	Når skal det skal utarbeides tematiske kom-
munedelplaner?
 > Særlig viktige politikkområder?
 > Behov for sterk grad av medvirkning fra 

befolkning og berørte myndigheter 

•	Større reguleringsplaner (områderegulering) 
som kommunen skal utarbeide selv eller 
i   samarbeid med andre myndigheter eller 
private. 

•	 Interkommunale og regionale planer der 
kommunen skal bidra med planinnsats i kom-
munestyreperioden. 

I planstrategien vil det være naturlig å ta opp 
kommunens samlede plansystem og om det 
kan gjøres forenklinger og forbedringer i 
plansystemet. 

5.6 Medvirkning i planstrategiarbeidet
Med medvirkning menes her den medvirkning 
og allmenne debatter kommunen legger opp til 
for å trekke med befolkningen, interesseorgani-
sasjoner og næringsliv i arbeidet med kommunal 
planstrategi. Det lovpålagte kravet om innhenting 
av synspunkter fra statlige og regionale organer 
og nabokommuner defineres her som samarbeid. 
Bestemmelsene om medvirkning går fram av § 
10-1 2. ledd.

Medvirkning er et krevende tema når det gjelder 
utarbeidelse av kommunal planstrategi. Hva skal 
det medvirkes om? Hvor interessant er medvirk-
ning på dette nivået? I hvilken grad har befolknin-
gen reell mulighet til å påvirke planbehovet?

I gjennomgangen av kommuneplanleggingen i 
Danmark2, der den norske planstrategien er hen-
tet fra, blir medvirkning eller borgerdeltagelsen i 
kommuneplanleggingen diskutert. Der konklude-
res det med at borgerdeltagelsen kan styrkes ved 
kun at inddrage offentligheten, når der er et reelt 
planleggingsbehov. Det pekes på at befolkningen 
ikke klarer å skjelne om de er i tidlige planfaser 
eller ikke, og at de føler de ikke har reell innflytel-
se på kommuneplanbeslutningene fordi visjoner 
og mål ikke henger sammen med hva som skjer i 
praktisk handling. Mange føler seg sviktet eller at 
deres engasjement ikke har ført til noe.

Det er grunn til å anta at befolkningen vil ha 
problemer med å skille planbehov fra planinnhold 
og at medvirkning om planstrategi skaper et 
dilemma i forhold til planstrategiens innhold. I 
hvilken grad kan vi forvente at befolkningen er 
interessert i å medvirke om planbehov? 

Erfaringene fra medvirkning på dette nivået 
tilsier at medvirkningsambisjonene knyttet til 
kommunal planstrategi bør målrettes eksempelvis 
mot grupper som kan ha særlige interesser og 
behov som kan møtes ved at kommunen igang-
setter planarbeid. Dette kan eksempelvis være 
utbyggere/grunneiere, miljøorganisasjoner som 
kanskje ønsker områder vernet, eller brukergrup-

2  Strategi og kommuneplanlegging. Miljø og Energiministeriet 
1999.

PS 58/16

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-10-kommunal-planstrategi/-10-1-kommunal-planstrategi.html?id=556778
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-10-kommunal-planstrategi/-10-1-kommunal-planstrategi.html?id=556778


20

per som mener at kommunen bør utarbeide 
temaplaner for å ivareta utsatte gruppers behov. 

Dersom planstrategien knyttes sammen med 
planprogrammet for rullering av kommuneplanen 
vil medvirkningskravene til planprogrammet tre 
inn, jf § 11-13.

5.7 Arbeidsprosess og koordinering i tid
Arbeidet med den kommunale planstrategien har 
5 viktige ytre tidsmessige avhengigheter;

1. Planstrategien skal utarbeides og vedtas av nytt 
kommunestyre.

2. Den skal være vedtatt innen ett år etter at nytt 
kommunestyre konstitueres .

3. Den skal være gjort offentlig kjent minst 30 
dager før kommunestyret gjør vedtak.

4. Nasjonale forventninger til lokal og regional 
planlegging ble fastsatt 24. juni 2011.

5. Nødvendig samhandling i forhold til nabokom-
muner og regionale myndigheter bør være 
gjennomført senest i løpet av første halvår.

5.7.1 Hvor lang bør planstrategiprosessen være?
Kommunene bestemmer selv når forberedelsene 
til planstrategiarbeidet starter administrativt. 
Bestemmelsene i § 10-1 forutsetter at det er det 
nye kommunestyret som skal utarbeide og vedta 
planstrategien.

Planstrategiprosessen med det nye kommunesty-
ret er ment å være et effektivt verktøy som kom-
munene kan tilpasse etter behov. Normalt bør 
den politiske prosessen med planstrategien (fra 
prosessen introduseres for nytt kommunestyre, 
til forslag til planstrategi gjøres offentlig kjent) 
gjennomføres i løpet av 3-4 måneder. Kommuner 
som åpenbart står foran en hovedrevisjon av kom-

muneplanen bør legge vekt på en rask behandling 
av planstrategien, og eventuelt koble den sammen 
med planprogrammet.

En effektiv framdrift forutsetter at adminis-
trasjonen har fått forberedt arbeidet med 
planstrategien, og at en eventuell evaluering av 
gjeldende kommuneplan som styringsverktøy er 
gjennomført med det sittende kommunestyret, jf. 
kapittel 5.4.1. 

5.7.2 Planstrategi og folkevalgtopplæring
For mange kommuner vil det være naturlig å 
koble planstrategiarbeidet til det å sette nye 
politikere inn i kommunens plansystem og bli 
kjent med den gjeldende kommuneplanen. For 
det nye kommunestyret vil dette også være en 
anledning til å drøfte behovet for endringer i 
kommuneplanen som følge av ønske om en annen 
politikk i kommunen. Arbeidsprosessen med 
planstrategien bør legge til rette for dette.

5.7.3 «Planstrategiåret» denne valgperioden
En viktig, men krevende, koordinering i tid vil 
være samhandlingen med nabokommuner, fyl-
keskommunen og regional stat. Kommunene vil 
velge ulike løp og tid for innfasing av planstrate-
gien alt etter egne rutiner, plansituasjon og i noen 
kommuner også administrativ kapasitet. Som det 
er redegjort for i kapittel 5.2, har fylkeskommu-
nen et særlig ansvar for å legge til rette for den 
regionale samordningen i tilknytning til arbeidet 
med regional planstrategi.

I planstrategiarbeidet for denne valgperioden vil 
i praksis perioden fra juni 2011 til august 2012 
være «planstrategiåret». I dette året må sam-
handling om kommunal og regional planstrategi 
forberedes og gjennomføres. Samhandlingen må 
også ta hensyn til når kommunene velger å utar-
beide egen planstrategi. «Planstrategiåret» kan i 
hovedtrekk deles inn i 4 faser.
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JUNI 2011 • Nasjonale forventninger foreligger innen 01.07.2011.

• Administrativt forarbeid og tidlig regional samhandling med 
  nabokommuner, fylkeskommunen og regional stat.

• Planstrategiarbeid med nytt kommunestyre innfaset og lagt fram til
  vedtak etter behov i kommunen. Forslag gjøres kjent i 30 dager og det
  innhentes synspunkter fra berørte myndigheter.

• Vedtak av kommunal planstrategi i kommuner som ønsker sen innfasing
  av planstrategien.

JUNI–OKTOBER 2011

OKTOBER 2011–JUNI 2012

AUGUST–OKTOBER 2012

Figur 6  Hovedfaser i «Planstrategiåret» for kommende valgperiode

5.1 Momenter knyttet til innhold i kommunal 
planstrategi

Kommunene bestemmer selv innholdet i den 
kommunale planstrategien. I det etterfølgende er 
det satt opp noen mulige hovedmomenter knyttet 
til innhold.

•	Formålet med kommunal planstrategi – priori-
tering av kommunens planbehov i valgperioden

•	Kommunens plansystem
 > Samfunnsdel
 > Arealdel
 > Plansystemet i kommunen

•	Erfaringer med (evaluering av) gjeldende kom-
muneplan

•	Overordnede føringer som har betydning for 
kommunens planbehov
 > Nasjonale forventninger
 > Regionale føringer og planer (regional plan-

strategi)
 > Interkommunalt plansamarbeid

•	Utviklingstrekk og utfordringer
 > Samfunns- og arealutvikling
 > Kommunal tjenesteyting

•	Vurdering av planbehovet
 > Revisjon av kommuneplanen (samfunnsdel 

og arealdel)
 - Videreføre gjeldende plan
 - Full revisjon
 - Kun revisjon av samfunnsdelen eller av 

arealdelen
 > Kommunedelplaner (areal eller tema)
 > Større reguleringsplaner som kommunen vil 

utarbeide (områderegulering)
 > Tema og sektor(fag)planer som ikke følger 

plan- og bygningsloven
•	Forslag til prioritering av planoppgaver

 > Kommuneplanen
 > Kommunedelplaner
 > Matrise med oversikt over andre planer 

som skal utarbeides eller rulleres i løpet av 
valgperioden.
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Halgeir Bjørkestøl, Nord Uløy Jakt og 

Viltforvaltning 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/66-6 4284/2016 K46 28.09.2016 

 

Tildeling av elg i Skjervøy kommune 2016 

Henvisning til lovverk: 

Viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Skjervøy kommune datert 

29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14. 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning, vald nummer 1941J0004, ble i Formannskapsmøte 

21.09.2016 tildelt fellingstillatelse på 1 ku og 1 kalv. 

 

Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning ønsker å få omgjort overnevnte vedtak til 2 kyr. 

 

De skriver bl.a. følgende i mail av 23.09.2016:  

 
«Elgstammen på Uløya, Vorterøy og Kågen ble godt dokumentert i vår, ref tidligere rapport fra 

oss. Med et høyt minste areal i Skjervøy Kommune blir det i år tatt ut lite elg av denne stammen. 

For å holde stammen på et akseptabelt nivå og gi best mulig vinterbeite vilkår er det lite 

formålstjenlig å ta ut kalv. Den optimale fordelingen mellom okse og ku er 1 okse per 1,5 ku. På 

Nord Uløy ligger dette tallet på rundt 1 okse per 34 kyr og under jakta i fjor ble det kun observert 

1 kjønnsmoden okse. Det er derfor hensiktsmessig å jevne ut denne store forskjellen ved å spare 

okser og bare skyte kyr. Hjorteviltforskriften åpner for dette ved store kjønnsforskjeller i 

stammen. Det er i år observert lite kalv på Nord Uløy, men mange kyr. Dette kan ha sammenheng 

med det lave antallet okser. Dette gir også grunn til å spare de kalvene som er.» 

 

Ordfører har vært dialog med formannskapet angående tildeling av elg på Nordre Uløy. Uløy 

grunneierlag ønsker å få tildelt ei ku i stedet for en kalv og dette støtte formannskaps-

medlemmene. Vi gir rådmannen fullmakt til å behandle denne klagen administrativt. 
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Vedtak: 

 

 

I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Skjervøy 

kommune datert 08.05.2001 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14, omgjøres  

fellingstillatelse i gitt i Formannskapsmøte 21.09.2016, der Nordre Uløy  Jaktlag ble tildelt 

fellingstillatelse på 1 ku og 1 kalv, til følgende: 

 

Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning, vald nummer 1941J0004, tildeles totalt 2 dyr, fordelt på 2 

voksne hunndyr på 1,5 år og eldre. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Øystein Sørvoll    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Vegard Slotnes 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/282-9 5147/2016 69/860 30.09.2016 

 

Rypeveien 10: Vedtak om endring av gitt tillatelse - flytting av bolig på tomta 

gnr 69 bnr 10 

 

Saksopplysninger:  

 

I møte i  Formannskapet - 29.06.2016 ble det bl.a gjort følgende vedtak: 

  

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marion og Vegar Slotnes tillatelse i ett 

trinn til bygging av bolig som omsøkt.» 

 

Nå søkes det om å flytte boligen 2 m mot nord og 20 cm mot øst. Skjervøy kommune, som nabo, 

har gitt tillatelse til dette. 

 

Vurderinger: 

Boligplasseringen vil være helt i tråd med vedtak om dispensasjoner fra «Reguleringsplan for 

Hollendervika», gitt i møte i Formannskapet  29.06.2016. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marion og Vegar Slotnes tillatelse i ett trinn til 

bygging av bolig med omsøkte endringer av situasjonsplanen. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Med hilsen 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Skjervøy Byggeservice AS    

Unikus AS    
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Skjervøy kommune 
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Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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Mona Jørgensen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/428-2 4921/2016 69/1/30 19.09.2016 

 

Strandveien 94: Vedtak om bruksendring og byggetillatelse som selvbygger 

for innredning av sokkelleilighet  gnr 69 bnr 864 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Søknaden gjelder ombygging og bruksendring av sokkeletasje/kjeller i bolighus til egen 

selvstendig bruksenhet. Søknaden omhandler også en byggesøknad som selvbygger til etablering 

av stue, soverom, bad/wc og kjøkken i underetasje etter gitt bruksendring. Totalt utgjør er 

sekundærleiligheten 56 m2. 

 

Bruksarealet til Strandveien 94 er før ombyggingen 201 m2 i dette arealet inngår de 56 m2 som 

det søkes om bruksendring for. 

 

Stortinget har fastslått at det er lov å være selvbygger i Norge. § 6-8 åpner for personlig 

ansvarsrett for den som ønsker å bygge til eget bruk. Det er kommunen som avgjør om det skal 

gis godkjenning som selvbygger. 

 

Selvbygger må sannsynliggjøre at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, 

byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planbestemmelser. Selvbyggeren må 

sannsynliggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført. At en som selvbygger overfor 

kommunen søker om personlig ansvarsrett innenfor funksjoner SØK, PRO og UTF innebærer 

ikke at han må utføre samtlige arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at 

selvbyggeren henter inn kompetanse på områder selvbyggeren selv ikke behersker. Dette har 

Mona Jørgensen gjort rede for i søknaden og muntlig til saksbehandler. 

 

Sekundærleilighet er en selvstendig boenhet med kjøkken, oppholds-, sove-, sanitærrom og bod. 

Sekundærleiligheten er vanligvis klart mindre enn hovedleiligheten og med bruksareal under 
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70m². Det er videre et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Enebolig 

(eventuelt med sekundærleilighet) omfattes. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, punkt d, innvilges bruksendring for 

eksisterende underetasje på eiendommen gnr 69 bnr 864. Underetasjen endres til en selvstendig 

bruksenhet med sekundærleilighet. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Mona Jørgensen byggetillatelse til ombygging 

av underetasje til sekundærleilighet på gnr 69 bnr 864. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8, gis Mona Jørgensen ansvarsrett som selvbygger i 

funksjonene SØK, PRO og UTF til ombygging av underetasje til sekundærleilighet. 

 

Vedtaket er gjort under forutsetning av at ombyggingen blir utført i samsvar med plan og 

bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. 

 

Mona Jørgensen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 864, som 

omsøkt. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og 

omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Skjervøy Byggeservice as    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Teknisk etat 

postboks 145 G 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/471-2 5212/2016 69/1/256 04.10.2016 

 

Havnegata 38: Vedtak om tillatelse i ett trinn av rivearbeider i forbindelse 

med riving av deler av bygg i Havnegata 38 - gnr 69 bnr 1 fnr 256 

 

Saksopplysninger: 

En Entreprenør AS søker om tillatelse i ett trinn av rivearbeider i forbindelse med riving av deler 

av bygg i Havnegata 38 - gnr 69 bnr 1 fnr 256. 

 

En Entreprenør AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF for rivearbeider. 

Bedriften har ikke sentral godkjenning på ansvarsområdet. 

 

Vurderinger: 
Med bakgrunn i tilsendte referanseliste anses En Entreprenør AS som kvalifisert til å få SØK, 

PRO og UTF for rivearbeider. 

 

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 

på: 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 

medhold av loven. Avfallsplan skal utarbeides jfr TEK 10 §9-6 pkt c. - riving av bygning eller 

del av bygning som overskrider 100 m2 BRA .  

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, avfallsplan, godkjent 

situasjonsplan for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 

endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis En Entreprenør AS rivetillatelse i ett trinn i ett 

trinn av rivearbeider i forbindelse med riving av deler av bygg i Havnegata 38. 
 
En Entreprenør AS gis ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF for rivearbeider. 

 

Før rivearbeidet igangsettes må det sendes inn avfallsplan, som skal godkjennes av 

Skjervøy kommune, Teknisk etat. Dette jfr. TEK 10 § 9-6 pkt c. - riving av bygning eller 

del av bygning som overskrider 100 m2 BRA .  

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Med hilsen 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Terje Tretten    

EN Entreprenør as    
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Skjervøy kommune 

Ordfører 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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Internett:            
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 Bankkonto: 
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Fylkesmannen i Troms 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

2013/3421 - 20 

 

2015/70-46 4846/2016 140 15.09.2016 

 

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015 - 2027 - anmodning 

om å avholde meklingsmøte med Sametinget og Skjervøy kommune om 

Sametingets innsigelser 

 

Det vises til skriv i fra Dem 05.09.2016 hvor det bl.a. står: 

 

«Etter en samlet vurdering av kommunens ivaretakelse av Fylkesmannens innsigelser og 

merknader, kan Fylkesmannen slutte seg til kommunestyrets godkjenning av 

kommuneplanens arealdel for Skjervøy 2015-2027, jfr kommunestyresak 19/16.» 

 

Vi ber om at Fylkesmannen i Troms gjennomfører et meklingsmøte mellom Sametinget og 

Skjervøy kommune i november/desember 2016. 

 

Vi ber om at disse datoene unngås som dato for mekling: 

 Formannskapet har møte 09 og 30.11.2016. 

 Kommunestyret har møte 02.11.2016 og 14.12.2016. 

 Regionrådet har møte 07, 08 og 11.11.2016. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy 2015-2027, har etter dette en uavklart innsigelse i denne 

sammenheng vises det til saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016 kommunestyre sak 19/16 

og tidligere sendte dokumenter i saka: 
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«Vedtak: 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 

3.3, i planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at 

«Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. 

Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den 

legger for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy 

kommune mener at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en 

måte som ivaretar andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, 

kulturminnevern, strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» 

er med på å opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende 

bygder.  

 

 

Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom 

Skjervøy kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og Fylkesmannen i 

Troms. Målet med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. Konklusjonen fra 

dette møtet var at Sametinget opprettholder sin innsigelse.» 

 

 

 

I tillegg har vi «Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt – Sluttbehandling gnr 44 

bnr 2» , som Fylkesmannen har innsigelser på. 

 

Denne saka skal behandles i Skjervøy formannskap 21.09.2016 og sluttbehandles i 

kommunestyret onsdag 26.10.2016. 

 

«Ordførers innstilling: 

 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene 

merket U3 og U4 (naustområdene) ved at naustområde U4 tas ut av planen. Samtidig 

endres bestemmelsene slik at BRA for naustene ikke overstiger 35m2. 

 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen på manglende vurdering og 

innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. Dette er etterkommet av 

tiltakshaverne og innarbeidet i plandokumentene. 

 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms til følge på 

arealene merket F6, F15 og F16 på forslag til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 

Uløya. Denne delen av reguleringsplanen unntas rettsvirkning og tas videre til mekling.» 
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På bakgrunn av dette vedlegges oppdaterte: 

 

 Plankart-Bjørkestøl-02.09.16 

 Planbeskrivelse med ROS Bjørkestøl-02.09.16 

 Bestemmelser-Bjørkestøl-02.09.16 

 

 

Uten at vi skal forskottere den politiske behandlingen av «Detaljregulering - Bjørkestøl 

hyttefelt», ber vi om at Fylkesmannen tar høyde for at en eventuell mekling på denne saka kan 

gjennomføres samme dag som mekling mellom Sametinget og Skjervøy kommune. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Ørjan Albrigtsen 

Ordfører 
Mobil: 47 01 36 62 

E-mail: orjan.albrigtsen@skjervoy.kommune.no 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
Mobil: 99 23 60 91 

svein.solberg@skjervoy.kommune.no 

 

  

 
    

 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

 

Vedlegg 

1 Uttalelse til kommuneplanens 

arealdel - Innsigelse 

2 Plankart-Bjørkestøl-020916 

3 Planbeskrivelse-Bjørkestøl-020916 

4 Bestemmelser-Bjørkestøl-020916 
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/423-2 5195/2016 66/95 03.10.2016 

 

Lauksletta / Nymoen: Høring ang. dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 

1-8 for oppføring av hytte på gnr 66 bnr 95 

 

Viser til vedlagt kart. Søknaden gjelder oppføring av hytte på gnr 66 bnr 95 Lauksletta / Nymoen 

i Skjervøy kommune. Tomta er litt over 2 daa og ble godkjent fradelt i 1960 til boligformål. 

Området tomta er på er definert som LNFR område i Kommuneplanens arealdel for Skjervøy 

kommune 2015–2027. 

 

Bygging av hytte ligger innenfor plan- og bygningsloven § 1-8. Kommunen må dispensere etter 

plan og bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge søknaden. Saken sendes derfor på høring til 

regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, jfr. Plan- og bygningsloven 

§ 19-1. 

 

Tiltaket er nabovarslet etter plan og bygningsloven § 21-3 den 07.09.2016. I varselet var det gitt 

melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at 

varselet var sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Pr i dag 03.10.2016 

er det ikke kommet noen merknader fra naboene. 

 

Miljø: 

Arbeidet som skal utføres ligger innenfor 100 metersbeltet langs sjøen der det særlig skal tas 

hensyn til natur- og kulturliv, landskap og andre allmenne interesser. (Plan- og bygningsloven  

§ 8), men på øvresiden av fylkesveien. I Kommuneplanens arealdel defineres «100 metersbeltet» 

nedfor vei. 

 

Kulturminner: 

I følge http://www.kulturminnesok.no/ er det ikke funnet kulturminner på gnr 66 bnr 95 på 

Lauksletta / Nymoen. 
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Risiko og Sårbarhet: 

Ifølge skrednett ligger ikke omsøkt tiltak i et område som er definert som rasfarlig verken i selve 

utløsningsområde eller utløpsområde. Dette gjelder for snø, stein og kvikkleir. 

 

Landbruk 

Tre bønder er aktive på Arnøya. Alle tre driver med sauehold. Samlet har bøndene rundt 1200 

sauer og lam på sommerbeite. Vinterfôret høstes på eget areal og på leiearealer. 

I nord grenser tomta opp mot et område med 3,5 daa overflatedyrka jord og i sør 5,3 daa full 

dyrka jord.  

 

Reindrift: 

For reindriftsnæringa er Arnøya kalvings land samt vår-, sommer- og høstbeiteområde for rundt 

2500 voksne dyr pluss kalver i perioden april til oktober. Tomta ligger på det som betegnes som 

innmark og berører derfor ikke interesse området for reindrift. Det er ca. 380 m fra tomta til 

trekklei for rein. 

 

Naturmangfold: 

Kommunen har sjekket ut naturbasen for område og artsdatabankens karttjeneste. Her er det ikke 

registrert noen verneverdige forhold verken av dyreart eller annen naturmangfold. Kommunen 

har vurdert søknaden om bygging hytte i forhold til naturmangfoldloven, og etter en konkret 

helhetsvurdering og sjekk av de karttjenester som eksisterer i området samt lokalkunnskap mener 

mann å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å si at denne søknaden ivaretar lovens intensjon om 

bevaring av naturmangfoldet. 

 
Oppsummering: 

Tiltaket som det er søkt om ligger innenfor plan- og bygningslovens § 1-8. Her skal man særlig 

ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Søker vil 

oppføre et hytte på ei tomt som på 60 tallet ble godkjent fradelt til boligformål. Skjervøy 

kommune vil etter en samlet vurdering anbefale at tomta kan utbygges og omdisponeres til 

fritidsformål som omsøkt. 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

 

Likelydende brev er tilsendt: 

 

 Norges vassdrag- og energidirektorat - Region Nord Norge 

 Fylkesmannen i Troms 

 Sametinget, Miljø- og Kulturvernavdelingen 

 Troms fylkeskommune 

 Statens Vegvesen region Nord 

 Roger Nymoen, mfl. 
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Vedlegg 

1 103869633_byggesak 

2 103869633_Opplysninger_gitt_i_nabovarsel 

3 103869633_Kvittering_for_nabovarsel 

4 103869633_Avkjorselsplan 

5 103869633_Situasjonskart 

6 103869633_Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

7 103869633_Opplysninger gitt i nabovarsel 

8 103869633_Tegning 
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