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Skjervøy kommune 
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Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
73/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Økonomirapport desember 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 1A 
2 Skjema 1B 
3 Skjema 2 
 

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

reguleringsskjema datert 04.12.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Mindreforbruket på kroner 2.408.320,- disponeres slik: 

1.040.000,- avsettes til disposisjonsfond, men øremerkes til arbeid med sentrumsplan i 2018. 
150.000,- avsettes til disposisjonsfond, men øremerkes til arbeid med gjengs leie i 2018. 
Resten, kroner 1.218.320,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

Saksopplysninger 
Som tidligere år har vi også i år denne siste økonomirapporteringen. Dette er for å få frem et så 
riktig bilde som mulig av drifta i 2017.  
 
TOTALT INNMELDTE BEHOV 
Sentraladministrasjonen           -2.158.320,- 
Kultur og undervisning     919.000,-   
Helse og omsorg              1.906.000,- 
Teknisk              -1.628.000,- 
Finans               -1.447.000,- 
SUM     -2.408.320,- 
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INNDEKNING 
To etater ber om ekstra midler. Dette klarer vi å dekke inn med andre etaters merinntekter og 
mindreforbruk. 
 
 
OPPSUMMERING 
Innenfor sentraladministrasjonen ligger lønnsbufferen og potten til lærlingene. Disse fordeles nå 
ut. 
 
Kultur og undervisning klarer seg innenfor budsjettene sine på alt bortsett fra på pensjon SPK og 
lærlinger. Forklaringen på pensjon er todelt. Pensjonen har vært litt for lavt budsjettert og etaten 
har regulert opp lønnsbudsjettene på skolene med 3, 7 millioner uten å øke budsjettet på 
pensjon. Lærlingeutgifter på 117.000,- må også tilføres. 
 
 
Helse og omsorg trenger tilført midler. Omtrent halvparten er midler til lærlinger. Dette dekkes 
av potten fra sentraladministrasjonen. Resten av beløpet er stort sett lønn og pensjon på flere 
virksomheter. 
 
Teknisk etat balanserer budsjettet innenfor egne rammer og leverer et mindreforbruk og en 
merinntekt. Mindreforbruket skyldes sentrumsplanen på 1.040.000 som ikke er igangsatt enda 
og 150.000,- til gjengs leie. Dette ønsker man overført disposisjonsfond i 2017 slik at man kan 
bruke når man er i gang med planen og arbeidet med gjengs leie. Terminalen leverer også 
merinntekt og gjør at teknisk etat totalt sett gir fra seg i overkant av 1,6 millioner. 
 
Finansområdet har merinntekt på skatt med kroner 500.000,- og mindreforbruk på overføring til 
investeringsregnskapet. Vi finansierer aksjekjøpet i KLP med diverse inntekter i 
investeringsregnskapet fremfor å overføre fra drift. Skatteinngangen pr. november er svært god, 
men usikkert hvor mye vi blir trukket på inntektsutjevningen, så legger inn bare 500.000,- i 
merinntekt. 
 
   
Totalt sett ser det ut som at vi får et mindreforbruk på kroner 2.408.320,- i forhold til tidligere 
regulert budsjett 2017. Hele beløpet budsjetteres avsatt til disposisjonsfond.  
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -63 924 000 -58 424 000 -62 594 546

Ordinært rammetilskudd -126 039 000 -131 039 000 -128 600 301

Eiendomsskatt verk og bruk -1 050 000 -1 050 000 -960 015

Eiendomsskatt annen fast eiendom -7 150 000 -7 150 000 -6 426 525

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -14 070 394 -11 602 500 -11 717 262

Sum frie disponible inntekter -212 233 394 -209 265 500 -210 298 649

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -2 121 000 -1 804 000 -2 041 077

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 659 534 7 521 934 7 572 164

Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 10 300 420 10 675 420 8 749 716

Netto finansinntekter/-utgifter 14 838 954 16 393 354 14 280 803

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0

Til ubundne avsetninger 4 889 597 0 5 993 015

Til bundne avsetninger 2 697 060 0 5 404 677

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 980 651 0 -3 002 463

Bruk av ubundne avsetninger -5 168 174 -5 068 174 -837 305

Bruk av bundne avsetninger -3 376 000 -850 000 -2 522 964

Netto avsetninger -2 938 168 -5 918 174 5 034 960

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0 825 000 882 175

Til fordeling drift -200 332 608 -197 965 320 -190 100 711

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 200 332 608 197 965 320 188 120 060

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -1 980 651

04.12.17 Espen Li

PS 73/17



Budsjettskjema 1B - drift

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 27 337 941 33 195 462 23 001 173

Kultur og undervisning 63 237 069 62 443 975 61 256 853

Helse og omsorg 93 714 126 90 576 988 89 422 822

Prosjekter 195 285 0 -180 084

Investering 0 0 0

Teknisk 16 897 187 18 614 895 15 825 464

Finans -1 049 000 -6 866 000 -1 206 167

Netto for Etat 200 332 608 197 965 320 188 120 060

04.12.17 Espen Li
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Skjema 2 desember 2017

Konto Ansvar Funksjon Beløp Beskrivelse

10109 199 180 -1 343 320,00 Rest lønnsbuffer

10501 199 180 -815 000,00 Lærlingebuffer

10900 200 120 802 000,00 Pensjon SPK

10501 200 120 117 000,00 Lærlinger

10100 300 120 16 000,00 Lønn i faste stillinger

10100 310 232 4 000,00 Lønn i faste stillinger

11500 300 120 -175 000,00 Kompetanseplan fors.

10100 320 241 14 000,00 Lønn i faste stillinger

10900 320 241 267 000,00 Pensjon

10100 321 241 56 000,00 Lønn i faste stillinger

10900 321 241 25 000,00 Pensjon

10503 354 254 25 000,00 Omsorgslønn

10900 354 254 76 000,00 Pensjon

10900 370 254 78 000,00 Pensjon

16000 370 254 89 000,00 Egenandeler

10100 375 254 56 000,00 Lønn i faste stillinger

17300 375 254 165 000,00 Refusjon fra fylket

10202 377 254 105 000,00 Lønn ferievikarer

10400 378 254 66 000,00 Overtid

10900 378 254 105 000,00 Pensjon

10501 380 253 854 000,00 Lærlinger

11100 380 253 80 000,00 Medisinske forbruksv.

16508 681 330 -450 000,00 Frakt

12705 606 301 -1 178 000,00 Planarbeid

18700 920 800 -500 000,00 God skatteinngang

15700 980 233 -947 626,00 Aksjekjøp fin. av andre innt.

15400 940 880 2 408 946,00 Til dispfond

0,00

04.12.17 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/550 -27 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
74/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Investeringsrapport desember 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 2A 
2 Skjema 2B 
 

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 05.12.17 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
502 Aksjer 
Vi finansierer aksjekjøpet med avdragsinntekt lån, salg og refusjon av tomter fremfor å overføre 
fra drift. Redusert kostnad i driftsregnskapet på kroner 947.000,- 
 
505 U-skole/idrettshall 
Prosjektet er ferdigstilt innenfor årets opprinnelige budsjett på 3.700.000,-  
 
508 Teknisk utstyr Kulturhuset 
Prosjektet er forsinket og det reguleres ut 450.000 som rebudsjetteres i første møte neste år. 
 
511 Kiilgården 
Som varslet ble Kiilgården noe dyrere da musikkskolen ble flyttet dit. Regulerer inn kroner 
300.000,-. 100.000,- av dette kommer fra prosjektet «ombygging Skoleveien 4». Prosjektet kan 
også bli noe rimeligere da merverdiavgift og momskomp ikke er helt avklart enda. 
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Med disse 300.000 er Skjervøy kommune oppe i 2.175.000,- i lånefinansiering av Kiilgården. 
Totalt finansieringsbehov er 4.000.000,- der resten er dekket inn av tilskudd. 
 
 
512 Tilbygg/overbygg Kulturhuset 
Det ble gjort mer enn man hadde budsjett til da vi hadde fått positive signaler om spillemidler 
fra fylket. Vi fikk derimot ikke penger i år på grunn av manglende midler. Vi ble oppfordret til å 
fornye søknaden i 2018, så vi tilfører derfor det som er brukt for mye, kroner 80.000,- og håper 
på å få pengene i 2018. 
 
519 Maskinparken 
Kjøp av lift, samt bil til renhold ble noe rimeligere enn antatt. Regulerer ut kroner 30.000,- 
 
520 Inntaksdam Storbuktvannet 
Prosjektet var opprinnelig budsjettert med 5.625.000,- Allerede tidlig i prosjektet var teknisk 
sjef frempå og varslet at prosjektet ville sprekke med inntil 2 millioner. Prosjektet er nå 
ferdigstilt og det trengs tilført kroner 2.000.000,- 
 
521 Silrenseanlegg Hollendervika 
Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett.  
 
522 Kollagerneset 
Flytter ut Industriveien på eget ansvar (530) for å skille den fra resten. Den er i tillegg 
momskompensasjonsberettiget, og det blir mer oversiktlig. 
 
525 Ny barnehage 
Kommer ikke i gang med bygging i år, og det reguleres derfor ut ytterligere 2.000.000 kroner av 
prosjektet for 2017. Dette reguleres inn igjen i første møte neste år. 
 
526 SD-anlegg vann 
Prosjektet godt i gang, men forsinkelse gjør at prosjektet ikke blir fullført før til neste år. 
Regulerer ut 300.000,- 
 
527 SD-anlegg avløp 
Prosjektet godt i gang, men forsinkelse gjør at prosjektet ikke blir fullført før til neste år. 
Regulerer ut 800.000,- 
 
 
528 Renovering vannledninger 
Det er prosjektert og lagt ut på Doffin. Anbudsåpning 8. desember. Kommer ikke i gang i år, så 
regulerer ut 3.300.000,- 
 
529 Renovering avløpsledninger 
Det er prosjektert og lagt ut på Doffin. Anbudsåpning 8. desember. Kommer ikke i gang i år, så 
regulerer ut 5.000.000,- 
 
530 Industriveien 
Da vi fikk momsen igjen på denne delen av prosjekt «utfylling Kollagerneset» valgte vi å skille 
det ut på eget prosjektansvar. 
 
536 Kjøp av bolig 
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Teknisk etat kjøpte den andre av to boliger som var gitt klarsignal til fra kommunestyret i 2016. 
Reguleres inn med bruk av lån. 
 
562 Veilys 
Årets ramme blir brukt opp på det som var tenkt gjort i år. 
 
563 Kulvert 
Utbedring av Kulverten kunne ikke karakteriseres som en investeringsutgift og dette reguleres 
derfor ut. Prøver å finne en løsning i drifta. 
 
 
565 Ombygging Skoleveien 4 
Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett. Regulerer ut kroner 100.000,- som overføres til 
Kiilgården. 
 
590 Startlån 
Liten aktivitet i år. Fire saker er innvilget, men bare en er utbetalt så langt i år. Gjenstående 
midler til bevilgning er 1.571.000. Store ekstraordinære innbetalinger til oss gjør at vi betaler 
ekstraordinært avdrag til Husbanken på 2.500.000. 
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Regulering

er 2017

Opprinnelig 

Budsjett 

2017

Regnskap 

2016

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 28 100 000 -1 470 000 29 570 000 31 243 118

Utlån og forskutteringer 200 000 200 000 0 3 130 000

Kjøp av aksjer og andeler 947 626 947 626 0 882 175

Avdrag på lån 4 075 000 4 075 000 0 5 562 817

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 740 217

Avsetninger 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 33 322 626 3 752 626 29 570 000 41 558 327

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -23 221 000 2 850 000 -26 071 000 -26 931 287

Inntekter fra salg av anleggsmidler -872 626 -872 626 0 -249 075

Tilskudd til investeringer -4 100 000 -4 100 000 0 0

Kompensasjon merverdiavgift -379 000 3 120 000 -3 499 000 -2 678 260

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 080 000 -4 080 000 0 -7 648 555

Andre inntekter 0 0 0 -18 000

Sum ekstern finansiering -32 652 626 -3 082 626 -29 570 000 -37 525 177

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -882 175

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -670 000 -670 000 0 -3 150 975

Sum finansiering -670 000 -670 000 -29 570 000 -41 558 327

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

05.12.17 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i hele 1000

Oppr. 

budsj. 2017

Regulering

er 2017

Regulert 

budsjett 

2017

Til investeringer anleggsmidler 29 570 6 780 36 350

Fordelt slik:

Ny GPS 300 -28 272

U-skole 3 700 0 3 700

Lift 320 0 320

Bil renhold 0 200 200

Hjullaster 600 600

Inntaksdam Storbuktvannet 0 4 500 4 500

Silrenseanleg Hollendervika 700 0 700

SD-anlegg vann 0 850 850

SD-anlegg avløp 0 350 350

Renovering vannledninger 2 000 -1 350 650

Renovering avløpsledninger 2 000 -1 000 1 000

Flytebrygge 500 -500 0

Lagerbygg 600 -600 0

Inngangsparti kulturhuset 350 80 430

Teknisk utstyr kulturhuset 600 -450 150

Kiilgården 600 300 900

Kommunale veier 400 0 400

Skredsikring Arnøyhamn 2 500 -2 500 0

Ny barnehage 15 000 -13 500 1 500

Kulvert 0 0 0

Ombygging Skoleveien 4 til bhg. 0 2 400 2 400

Ombygging u-skolen til sivilforsvaret 0 328 328

Kjøp av bolig 0 1 850 1 850

Industriveien 0 811 811

Kollagerneset 0 6 189 6 189

Sum fordelt 29 570 -1 470 28 100

05.12.2017 Espen Li

PS 74/17



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -7 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
75/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn kr 197.963,- 
Store barn kr 94.480,- 

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris foreldrebetaling 
skal satsene beregnes på nytt. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
På grunn av feil i beregningen som førte til feil vedtatte satser i kommunestyremøtet i oktober, 
må det nå fattes nytt vedtak om tilskuddssats til private barnehager 2018.  
 
Private barnehager har krav på å motta driftstilskudd og kapitaltilskudd fra kommunen forutsatt 
at barnetallet er innenfor de godkjenninger som er gitt av kommunen. Vedtak om sats skal være 
fastsatt innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.  
 
Vedtaket skal inneholde kommunens satsberegning eller opplyse om at kommunen vil benytte 
satser fastsatt av departementet. Det må framkomme i vedtaket at den endelige satsen kan bli 
justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator og maksimalprisen.» Så snart 
kommunens saksframlegg er klart vil administrasjonen opplyse de private barnehagene om de 
beregnede satsene for 2018.  
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Driftstilskudd 
Det skal i den enkelte kommune fastsettes en sats for driftstilskudd til private barnehager. 
Beregningen skal basere seg på vedtatt regnskap to år forut for tilskuddsåret. Det vil si at for 
tilskuddsåret 2018 skal satsen beregnes på bakgrunn av kommunens vedtatte regnskap for 2016. 
 
De tall som framkommer som kommunens korrigerte utgiftsnivå for 2016 skal deretter justeres 
med antatt prisvekst for 2017 og anslått prisvekst for 2018. Anslått prisvekst er opplyst om i 
statsbudsjettet for 2018. I kommentarene til § 9 står det følgende: «Det må framkomme i 
vedtaket at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal 
deflator og maksimalprisen.» Dette tillegget blir derfor tatt inn i vedtaket i tilfellet Stortinget 
gjør et annet vedtak enn det som ligger i regjeringens budsjettforslag.  
 
Kapitaltilskudd  
Når det gjelder kapitaltilskudd har det tidligere vært valgfritt for kommunen å bruke en nasjonal 
vedtatt sats eller en egen sats basert på kommunens egne investeringer i barnehagebygg. I 
Skjervøy kommune har det blitt beregnet egne satser. Nytt er at det nå kun skal gis tilskudd fra 
nasjonale satser. Satsene er differensierte ut fra den private barnehagens byggeår. Satsene er 
som følger:  
 
Byggeår Tilskuddssats per plass 
Til og med 2008 8.600 
2009-2011 14.400 
2012-2014 16.800 
2015-2017 20.900 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/632 -8 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
76/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

 

 

Søknad om økt driftsstøtte og endring av leieavtalen mellom Skjervøy 
kommune og Årviksand skole 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
 
1. Årviksand skole innvilges et årlig driftstilskudd på kr 98 000 gjeldende fra 01.01.18. 
Dette skal dekke IKT kostander og vedlikehold. 
 
2. Årviksand skole ytes et fast tilskudd på minimum kr 500 000                                                           
til tilrettelagt-/spesialundervisning gjeldende fra 01.01.18.  
 
3. Det utarbeides en kostnadsberegning av å flytte Årviksand barnehage/SFO  
til skolebygget, og videre en beregning av de samlede driftskostnader for  
hele bygningsmassen.  
Kommunestyret tar deretter stilling til organisering med økonomiske konsekvenser av en 
eventuell flytting.                       
 
4. Det utarbeides ny leieavtale hvor pkt 2,6 og 4,1 i avtalen endres i henhold til pkt 1 i vedtaket.  
 
 
 
 
 
 

PS 76/17



Saksopplysninger 
Årviksand skole har i skriv av 27/9-17 bedt om reforhandling av leieavtalen med Skjervøy 
kommune. (se vedlagte avtale) Kommunen har hatt møte med privatskolen, og videre har vi hatt 
befaring av skolebygget i Årviksand. I disse drøftingene kom det frem følgende:  
  

-         Styret i privatskolen ønsker økt støtte til drift 
-     Styret ber kommunen vurdere samlokalisering barnehage/sfo/skole 
-     Barnehagen i Årvik har et renoveringsbehov for ca 1,2 mill (ventilasjon og stellerom) 
-     Skolen i Årvik (som kommunen eier) har også oppgraderingsbehov. Vedlikeholdet skal 

skje av privatskolen, men har blitt forsømt pga lite ressurser 
-     Et forslag er å etablere barnehage i skolen, og så legges barnehagen ut for salg for å 

finansiere etableringa. Pengene til drift (kr 150 000) i dagens barnehage overføres til 
skolebygget. En slik etablering vil samle både voksne og barn til et større miljø og bare 
ett bygg driftes. 

-     Konkret ser en for seg barnehage der sløydsalen er i dag (må kostnadsberegnes), og at 
sløydsalen flyttes til der vaktmesteren har base idag. Ny løsning for vaktmester utredes  

 
 
 
 
Dagens avtale innebærer at skolen skal stå for utgifter til vedlikehold, renhold, strøm og 
datanett.  
Kommunens bidrag til spesialundervisning og rammebetingelser i leieavtalen vil påvirke 
skolens økonomi. 
Skolens lave elevtall gjør at skolen har en meget anstrengt økonomi. Elevtallet forventes å øke 
fra 16 til 20 i 2020, for deretter og reduseres igjen. 
 
Iht friskoleloven skal kommunen dekke utgifter til spesialundervisning og skoleskyss. 
 
I skolens budsjett for neste skoleår (se vedl)forutsettes et generelt driftstilskudd fra kommunen 
på kr 250 000 og tilskudd til spesialundervisning på kr 500 000.  
 
 
Driftsbudsjett 
I rådmannens forslag til BØP 18 – 21 er det lagt inn kr 48000 til styrking av drift ved skolen. 
I skolens budsjett er kostnader til strøm og data er satt til kr 138 000 (90 + 48), mens 
vedlikeholdsutgifter er satt til kr 60 000. 
Dersom kommunen vedtar å øke driftstilskuddet, så bør deler av midlene gå til pålagt 
vedlikehold. 
Kommunen eier i dag to driftsbygninger i Årviksand, skolen og barnehagen. Styret ved skolen 
har bedt kommunen se på muligheten for å slå sammen barnehagen/SFO med skolen. 
Dette kan være mulig, og vil frigjøre driftsmidler ved barnehagen (kr 150 000) årlig, samt at det 
er estimert et renoveringsbehov i barnehagen på kr 1,2 mill (våtrom/stellerom og ventilasjon) 
som ikke blir gjennomført. Barnehagen kan evnt selges og delfinansiere ny etablering 
Ei flytting vil være en fordel for miljøet i barnehagen og SFO, - både for de voksne og barna.  
 
Det er ikke regnet på kostnaden ved å etablere barnehagen i skolen 
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Spesialundervisning 
Tilskudd til spesialundervisning gis på bakgrunn av enkeltvedtak. Vedtaket gjøres av Skjervøy 
kommune og baseres på søknad fra skolen/foreldre og med sakkyndig utredning/tilrådning fra 
PPT. 
Siden oppstarten har dette tilskuddet vært på mellom 3 – 600 000 kr. Ved å gi et fast tilskudd vil 
skolen kunne ha forutsigbarhet i økonomien, uavhengig om det er grunnlag for enkeltvedtak til 
spes ped eller ikke. 
Dersom behovet for ressurser skulle bli enda større, vil skolen måtte dokumentere alle behovene 
iht rutinene over. 
 
SFO 
Kommunen har valgt å gi et SFO-tilbud samlokalisert med den kommunale barnehagen.  
 
Regelverk ift SFO: 
Kommunens plikter 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven gir ikke elevene rett 
til plass i skolefritidsordning, heller ikke for barn med særskilte behov. Omfanget av 
kommunens plikter er svært begrenset. Kommunen er ikke forpliktet til å opprette et bestemt 
antall plasser eller å gi tilbud til ved mer enn én av skolene i kommunen. Kommunen kan 
benytte andre til å oppfylle kommunens plikt til å gi tilbud om skolefritidsordning. Kommunens 
plikt er også oppfylt selv om det bare er private skolefritidsordninger i kommunen. 

Opplæringsloven § 13-7 første ledd 

Friskoler/frittstående skoler 

Friskoler kan drive skolefritidsordning som er knyttet til skolen, men har ingen plikt til det. 

Friskoleloven § 2-2 første ledd. 

Tilbud om skolefritidsordning 

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Tilbudet skal 
gjelde for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. 

Opplæringsloven § 13-7 første ledd 

 
Generelt 
Dette saksframlegget tar ikke stilling til skolestrukturen på Arnøya, men er forslag på hva som 
kan være beste løsning når det opprettholdes to skoler/barnehager/sfo. 
I tidligere saksframlegg har kultur- og undervisningssjefen argumentert for at alle elevene på 
Arnøya av pedagogiske og miljømessige grunner burde gått på en skole. Dette synet er ikke 
endret. 
 
Elev-/barnetall 17/18: 
Skoler: Arnøyhamn 7 elever og Årviksand 16 elever 
Barnehagene: Ahmn: 3 og Årvik: 6 
SFO: Ahmn: 2 og Årvik: 1 
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Vedlegg: 

- Søknad fra styret i Årviksand skole’ 
- Budsjett 2018 fra Årviksand skole 
- Regnskap 2016 fra Årviksand skole 
- Leieavtale  
- Driftsavtale IKT 
-  
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Skjervøy 27.09.2017

Rådmannen i Skjervøy kommune

her

Søknad om å inngå ny leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand
skole.

Årviksand skole ble etablert som en Montesoniskole i 2012.  I  den anledning ble det inngått

en leieavtale mellom skolen og Skjervøy kommune.

Skolen er i dag en 1-10 skole med  16  elever fordelt på følgende trinn:

2.trinn :3 elever  (1  fra Arnøyhamn) 7.trinn: 3 elever

3.trim1 :2 elever 8.trinn: 1 elev( fra Amøyhamn)

4.trinn :l elev 9.trinn:  2  elever(l fra Arnøyhamn)

6.trinn  :3  elever l0.trinn: l elev

Forrige skoleår hadde skolen  19  elever. For inneværende skoleår flyttet  3  elever til Skjervøy.

Dette har forårsaket ca kr.450.000,- pr.år i redusert statstilskudd til skolen.

Skolen har derfor en svært presset økonomi.

Vi håper derfor at Skjervøy kommune kan være med på å legge forholdene bedre til rette for

skolen, slik at vi får en bedre økonomisk situasjon. Det kan nevnes at skolen også brukes til

onsdagsklubb i regi av Skjervøy menighetskontor, fritidsklubb for barn, trimkvelder, l7.mai

feiring o.a.

Det gjøres et betydelig dugnadsarbeid i forhold til å skaffe inntekter til skolen. FAU ved

skolen har ansvaret for dette arbeidet. Det kan nevnes jule- og påskemesser. Foreldrene står

også for årlig rundvask av skolen.

I styremøte 7. september  2017  ble det i tillegg vedtatt å innføre skolepenger for hver elev på

kr.300 przmnd med 100 kr i søskenreduksjon fra  01.01.2018.
Det er også igangsatt arbeid for å få sponset nytt datautstyr til skolen. Styret har ingen

godtgjøring eller dekning av reiseutgifter.

Vi søker om få å inngå en ny leieavtale med Skjervøy kommune som kan lette våre utgifter i

forhold til vedlikehold og andre utgifter. Viser til leieavtalen pkt. 7.

Følgende punkter søkes det om blir inntatt i ny leieavtale:

Alt vedlikehold av lokalene ute-og innvendig påhviler utleier.

Vedlikehold av elektriske anlegg og VVS-anlegg påhviler utleier.

Daglig vedlikehold som renhold påhviler leietaker samt utendørsarealer.

Utleier dekker utgiftene for lys og varme til skolen.

Utleier dekker utgiftene til nettløsningen til skolen.

En endring av nåværende leieavtale som ovenfor er beskrevet vil hjelpe skolen økonomisk i

dagens situasjon. Da får vi et bedre grunnlag for en videre drift av skolen som vil gi elevene et

godt pedagogisk tilbud.

Vennlig hilsen

Styret ved Årviksand skole v/ Reidar Mæland, styreleder
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DRIFTSINNTEKTER

Spes.ped

Driftstilskudd fra kommunen

Matpenger

Leirskole

Foreldredugnad

Julemesse

Transporttilskudd svømming

DRIFTSINNTEKTER  SUM:

PERSONALKOSTNADER
Lønn

Fenepenger

Vikar

Pensjon/Trygdeytelser

PERSON KOSTNADER SUM

KOSTNADER LOKALE

Lys og varme

Brøyting

Renhold

KOSTNADER LOKALE SUM

LEIE MASKIN- OG UTSTYR

IT-avtale

EKSTERNE HONORARER

Regnskapshonorarer

Revisjonshonorar

Sum kostander eksterne honoarer

KONTORKOSTAN DER

Kontorrekvisita

Data/EDB kostnad

Sum kontorkostnader

UNDERVISNINGSRELATERTE UTGIFTER

Transport svømming

Klassetur/leirskole

Undervisningsmateriale

PC elev/laerere, 6  +  3

Annet

Sum reise,diett,bilgodtgj¢relse

KURS, REISE, DIETT, BILGODTGJØRELSE

Kurs/utdanning

Reisekostnad

Diettkostnad

Bilgodtgjørelse

ÃRVIKSAND SKOLE 2018

Statstilskudd Vår: 1 137000 Høst: 1 244145 2 381 145

500 000

250 000

50 000

15 000

30 000

20 000

10 000

3  256 145

2 130 000

270 000

25 000

230 000

2 655 000

90 000

7500

4000

101500

48 000

50 000

20 000

70 000

5 000

10 000

15 000

10 000

15 000

40 000

40 000

10 000

115 000

60.000

12 000

10 000

f)
\
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Annen kostnadsgodtgjørelse

Sum reise,diett,bilgodtgjØrelse

FORSIKRINGER

Forsikringer elever og lærere

ANDRE KOSTNADER

Kontingent

Elevrådspenger

Vedlikehold

Foreldrebetalt lunsj

Sum

SUM DRIFTSKOSTNADER

SUM DRIFTSINNTENKTER

Resultat

82 000

7500

16 000

10 000

60 000

40 000

136 000

3 230 000

3  256 145

26  145
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Årsregnskap
for

ÅRVIKSAND WI-E

Organisasjonsnr. X4135

Utarbeidet av:

H. SOLHEIM AS
Autorisert regnskapsførerselskap
STRANDVEIEN 40  A
9160  SKJERVØY
Foretaksregisteret  945986924

J

\

\/‘
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F ARVIKSAND SKOLE

Årsberetning 2016

Virksomhetens art
Selskapet driver privatskole for 1. til 10. klassetrinn i Årviksand i Skjervøy Kommune.

Utvikling i resultat og stilling

201s 2016 2014
Driftsinntekter 3 105 146 2  918 540 3  067 679
Drinsresultat s so1 -273 701 -39 580
Arsresultat -706 -279 929 -41 092

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Balansesum 275  557 391 904 473 127
Egenkapltal -179 409 -1a1 710 101 227
Egenkspilalprosent -65.1% -45.4% 21.4%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det
framlagte årsregnskapet.
Årsregnskapet gir en retlvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet  i
regnskapsåret og stillingen ved regnskapsàrets slutt.

Fortsatt drift

Arsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne
forutsetningen er tilstede.

Forsknlngs- og utvlkllngsaktivlteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter. og har ikke hatt slike aktiviteterl
regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Likestilling mellom kjønnene
Av totalt antall ansatte, er 5 kvinner og 0 mann. Styret består av 1 kvlnne og 2 menn.

Miljørepport
Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresulht og disponering
Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet kr.  706,-
-  Fremføring av udekket tap kr  706,-

Årviksand  08.05.2017 I

'farm ///4:1,-2.1-.,, ”V” ,
Ståle Andersen \’ Jorun M. Jørgensen Lllgläâílkhlgåaâsànvhwák

Styrets leder Styremedlem Styremedlem
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L ARVIKSAND SKOLE

Resultatregnskap

Note 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 4

3110 Salgsinnt. egentvarer 0-sats 30 269
3211 MATPENGER 42 862

sum salgolnntekt 73 131
Annen driftsinntekt 2

3410 KOMMUNALT TILSKUDD 3  032 015
341 1 ST ATSTILSKUDD 0

sum Annen drlflslnntakt 3 032 015

Sum clriftslnntømr 3  105 146

Drlftnkoetnader
Varekostnad 391 909
Lannskostnad 1 2  303 522
Annen driflskostnad 3 398 913
sum driftskostnader 3  099 345
DRIFTSRESULTAT 5  801

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Flnanclnnuktor 122
Flnanukostnadet 6 629
NETTO FINANSPOSTER (6  508)

ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD (706)

Skatlekostnad  pà  ordinært resultat 0

ORDINÆRT RESULTAT (706)

ARSRESULTAT (106)

OVERFØRINGER (106)

I Angmslup mTünxsATYsxoæ

J

2015

12110
70 436
82546

0
2335994
2835994

2  918 540

242 485
2 482 075

487 682
3 192 242
(273  701)

124
e  as:

(6 228)

(279  929)

0

(279  929)

(219 929)

(279 929)

Otnignr. 998715035 I
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I ARVIKSAND SKOLE

Balanse pr.  31.12.2016

Note

EIENDELER
Anleggemldler
Omlepemldler
Kundefordrlnger
Andre  fordringer
Bankinnskudd. kontanter  o.l.
Sum omlepemldler

SUI EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapllal
lnnekutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Sum egenkepltel

Gjeld
Kortelktlg gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

§%“°7L‘“’jfi“Zfi‘fl’ Véwxwquym
Ståle Andersen Jorun M. Jørgensen

[Anregneknp for ÃÃVIKSAND SKOIÆ

31.12.2019

10 482
43 398

221 677
275  557
275 557

0

(179 409)

(179  409)

454 950
275 557

J

31.12.2015

8 132
167 687
216 085
391  904
391  904

0

(191 710)

(191 710)

573 014
391 904

Orgnnllujonanr. M71502?
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F ARVIKSAND SKOLE J

Noter 201  6

Regnskapsprinsipper:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av  Norsk
Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper
og god regnskapsskikk og kap.  5  om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller
prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unnteksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiserlnggr mht regnslysgrlnslggr:

inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til
fremtidige servloeytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres
deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmldler

Lineære avskrivninger over driftemidlenee forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til páregnellg tap.
Avsetning til pàregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.  I  tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å  dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Virksomheten er skattefri

Pensjonsforpllktelser

Selskapet har under utarbeidelse pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.
Pensjonsforpliktelser er beregnet og kostnadsført i resultatregnskapet.

Note  1 -  Lønnskostnad

I  år I  fjor

Lønn 2 166 922 2 099 854
Arbeidsgiveravgift 0 0
Pensjonskostnader 134 702 356 293
Andre lønnsrelaterte ytelser 6  899 5  928

Total! 2  308 522 2  462 075

mater for Anvnxsmo SKOLE Organisasjonsnr. 990115035 j
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L ARVIKSAND SKOLE l

Noter  2016

Note  2 -  Annen driftelnntekt

Speslflklsjon ev annen driflainntokt I år
BIDRAGSYTER FORMÅL BELØP
Utdanningsdir. Statstilskudd skoledrlft 2.219.084
Utdanningsdir. Tilskudd kapital 12.075
Skjervøy kommune Tilsk. spesialundervisning 691.141
Fylkesmannen i Troms Wkarmidler 0
Fylkesmannen i Troms vurdering for læring 109.715
Annet

Totalt 3.032.015

Note 3  -  Annen driftekoetnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

I  år I  flor

Revisjon 11 951 25 665

Totalt 11 961 25 665

Note 4  -  Salgsinntekt

Skolepenger

Skolen har ikke innført skolepenger. Skolepengesats var kr. 0,- pr. måned i 2016.

lT.r'xorAnvn<'sAuo skous Oggnbulonlnr. m11so3T]
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Fullslendlgllelseflllærlng overfor IP Revlølnn AS 1016

Amimmd Skole

Dale blevel sendes i forhindebe med deles revisjon :v regnrhpel :om ble :vllullel den Jlmleselnher Zolo.
ror-ruler erlkunne konkludere p: hvowidlmpuhpetideilllvesmlliglugirtlrdlvbendtbfldtlSl'I1lV'IIfl"°d
regnlklplloverl og god rcgnslupskikk. og om hvorv-ldl lodellen hr oppfylt lin lllikl ul I urge for ordenllig og
ov-ersikllig _' ',og“ `  :v Ur*- _  Ifi ,,‘_ '_ i fl\0dhVD3l.Dd
bokfnringukil-.k  i  Norge,

Vi beheller eller bul: evne ogovahevisnlng ll;
Replulup
Vi  hat  oppfyll vil' plikllil l oh: :l selskaper: regnlhpog follnuuforulolillger gienmnd forbraryggulde
knrllmll. herunder slik imam kontroll :om vi finner nødvendig forl mulifino uruheldehen Iv ol ngubp noen
ikke inneholder veurlllig feilinfonrlujon, verken som folgoov millUleIcl' eller feil. Vi harvidwn oppfyfl Vin
uuvnr for utarbeidelsen av rognlllnpel. og mel-mn nyulupu giret rurvilenlle bilde i nmavlrmed r¢I1'Il¥'lPF
loven og god lognlhpskilll.

Viktige lbnllneolingeriom er hrullllv os: ved ^ "  '  lv  ' ,  ' liuundzr  ' _
rnlll lil virkelig verdi. er rimelige.

Vi hlrlarl lilnrellllelig hensyn lil og opplyrl om forhold lil nuaumdc pnncrog tnnulqioncr med dine  i  oven
enslerrlnielse med knvme i  . _  '  ,  loven og god regnelupullikk.

Alle hendelxer eller duoen for regnskapet og forhold som modfolu' 'gering elk: omule  ,  er korriae-1 GNU'
omull.

Vi mener :l virkningen :v ikh-llorrigerl feílirrfofloujotl of uvuelnlig. både enklllvi: og samlet for rqmhpc
:ul :om helhel. En lino over ikke-korrigert feilinformujorl følger :om vedlegg

Bulflmng
Vi her oppfyll vlr plikl lil l wry for  ‘  "_ og ovenildlig regixuering og dolulmenlnrjon :v lellhpel.:
regmhpmpplyrnirlger i :nmlvn mod lov og god bokfainyaiuwt i Norge.

Ilgnlngrpaparur

Vi hlroppfyll vlr plíkl lil l konlrolle :l opplymlngaoe :om «in  i  ligniwpnpirerle med vodlegg, er lmr-rellle
og fullstendige.

Upplyxninxcr xml er gm
Vi lur gill revisor:

Tilgang lil Alle opplylningernom vi lu: ljenluhp til. :amor nlevmlz for Iullheldellcn IV
‘ ,  :om ‘  '  ingen' ` '  ogndreuller.

Tilleggnopplymingu som revieor hnrbeål om fr: ou  fix  llviejonlfomâl. og
Ubeglerlsel lilpng lil personer i :elsllopcl :om dc! ell: revisor: vurdering er llldvelldig l inn-
hente revlrjonsbevis fn.

Alle lrrnsnlujoner er regimen og rellelllerl l rop-lslupeL

Vi her gill revisor ooplynninger om lesullllerle av vlr vurdering IV rilikoen for ll regnrllopel kan inneholde
verenlllg feillniormujon :om mg: :v misligheter.

Vihlrgillrevilor llleopnlyulingerorn.. " "`_” eller  ' '  om "';‘ :omvierlljemmcd
og :om lun hnplvilllel sollhpev. :om involvere:

Ledelien
Anuunom lur en bu, ‘ninpfull rolle i intern knrmoll, eller
Andre hvor lnislighelcn kunne hall en vesentlig virkning pl reglululpel.

Vihnr gin revirornllc opplysnlngcrnmev' "  r‘ J -  om '“,‘ el ' ' om  '  "“ men
kan III plvirifl eellknpeu wash; og rom er kommunisevl av Ink“-E. tidligere mulle. uI.Ily1&u’cr,lilly1I.I-
myndighelor eller ante.

Vi bu girl revisor opplysninger' om :lle kjem: tilfeller :v rmrnglende ovdloldelle eller rnirulllre om manglende
cverholdebe :v lover og forihiller com lun h: betydning for ulubeldclual :v regngkpel.

Vi lurgill revilor opplyullnger om idenlilolen lil nellllspel: nl-mlerlde puler ogalle forhold lil nnrulende
pulerog Irnnulujonu med dine :om vi erlljerll med.

Vi her pl lilblrriig mine regnlllnoafln eller opplysl om alle foroliklebc. blde :knulle og lucnle. og lur i nolene
lil  ' ,  gill  _,', '_ Ol'I‘II"E' '  Ivghllil 'jr .

94‘ L , her "'-" lillende 2' 'lilllle  ̀ ‘  ‘  ogdeleringen pmleetlellerlv ellefhellellupl ' '
eiendele . med unnlall :v denn :om fremglr IV noleoe til regnskapet.

r

Årvilunnd. l.juni  2017

tA.Wv\/
Styrcltda Daglig laler   
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LEIEKONTRAKT

MELLOM

SKJERVØY KOMMUNE

(som "UTLEIER")

OG

ÃRVIKSAND MON TESSORIF  ORENIN  G

(som "LEIETAKER")

Leiekontrakt for lokaler
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Mellom:

(1)

(2)

Skjervøy kommune, teknisk etat, med adresse Postboks 145 G, 9189 Skjervøy, registrert i
Foretaksregisteret under organisasjonsnummer 941812716, (heretter benevnt "Utleieren"),

og

Årviksand Montessoriforening, et foretak med adresse 9195 Årviksand, registrert i
Foretaksregisteret under organisasjonsnummer 998 263 328 (heretter benevnt “Leietakeren)

er det inngått slik LEIEKONTRAKT FOR LOKALER (heretter benevnt "Avtalen").

1.

2.

2.]

2.2

2.3

2.4

BAKGRUNN oG FORMÅL

(a)Utleieren eier eiendommen gnr 64 bnr 48 i Skjervøy kommune (heretter benevnt

”Eiendommen ").

(b) Leietaker skal legge til rette for skolevirksornhet i lokalene på eiendommen.
Skolevirksomheten innebærer at det skal være grunnskole i lokalene.

(c) Leietaker skal også vurdere muligheten for et oppvekstsenter på eiendommen.

LOKALENE  -  HVA LEIEFORHOLDET  OMFATTER

Lokalene

Leieforholdet gjelder bygning med uteområde på eiendommen gnr 64 bnr 48 i Skjervøy.
Lokalene omfatter 910 n12 BRA. Tegning over lokalene er vedlagt under bilag A til Avtalen.

Lokalene overtas av leietaker den 1. juli 2012. (heretter benevnt ”0vertakelsesdataen ").

Lokaíenes tilstand

Lokalene overtas klar til innflytting i den stand de befinner seg på overtakelsesdatoen.
Pålegg som er gitt etter brannforebyggende tilsyn i 2010, har utleier ansvar for å utbedre.

Begge parter skal i fellesskap foreta befaring av eiendommen og registrere tilstanden.

Leietakerens reklamasjon

Dersom leietakeren ikke snarest mulig og senest 3 måned etter overtakelsesdato har reklamert

over eventuelle mangler ved lokalene, kan han ikke senere påberope seg disse mangler. Dette
gjelder likevel ikke dersom utleier har opptrådt grovt uaktsomt.

Parkering

Parkering gjøres på eiendommen etter skolens behov.

Leiekontrakt for lokaler
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14.

15.

15.]

15.2

15.3

16.

17.

 

UTLEIERS  AVTALEBRUDD

Dersom utleier endrer eiendommens beskaffenhet slik at det ikke blir mulig — eller
uhensiktsmessig — å drive skolevirksomhet i samsvar med leietakers formål, kan leietaker heve
kontrakten. Slik heving gir leietaker rett til erstatning for sitt økonomiske tap som følge av
misligholdet.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Endringer i avtalen

Endringer i avtalen skal, for å være gyldige, være bekreftet skriftlig av begge parter,

representert ved den eller de som innehar partenes signatur.

Forholdet til ufravikelige lovbestemmelser

I den utstrekning noen bestemmelse i avtalen finnes å være i strid med ufravikelige
lovbestemmelser, skal avtalen for øvrig vedbli å gjelde mellom partene, med mindre

ugyldigheten av den bestemmelse som finnes  å  være i strid med ufravikelige lovbestemmelser,
innebærer en vesentlig forskyvning eller endring av de rettigheter og forpliktelser som partene
har tilstrebet åoppnå med avtalen.

Overdragelse av kontrakten

Leietaker kan ikke overdra kontrakten, ved salg eller utleie, til tredjepart uten samtykke fra
utleier. Ved eventuelt salg av eiendommen trer ny eier inn som utleier i henhold til denne
kontrakt.

FORHOLDET TIL  HUSLEIELOVEN

I den utstrekning forholdet ikke er regulert i denne avtale, gjelder Husleielovens bestemmelser
(lov av 26. mars 1999 nummer 17).

LOVVALG OG VERNETIN  G

Avtalen er opprettet under og reguleres av norsk lov. Tvister mellom partene om innholdet og

virkningene av denne avtale, hører under de ordinære domstoler.

>l< >l< >l<

Denne Avtale er utferdiget i to  -  2  -  likelydende originaleksemplarer, hvorav Partene beholder hvert

sitt eksemplar.

Sted/dato: 1T.’_1y_gl»i"?>0.nrl L)‘/C.’ Cl~ [2

I  _  '_ u- r f' -

['q‘»> V/1'1’-"’~~;-,’t.¢r'>.‘< FXJ-Qggäârq]

íjlYràkfrfçíf (íruíklfg ,.  \
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Utleier har ikke ansvar for skader som  måtte  oppstå ved brann, varmledningsskade eller
lignende, ut over det som dekkes av de forsikringer som utleier har som huseier.

10. FORCE  MAJEURE

Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for

eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrørnming av vann, avbrudd

i tilførsel av vann, strøm, telefon etc., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig

myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i

den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan opphører under
slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.

11.  BRANN

Blir vesentlig del av de leide lokaler ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet, faller
leieavtalen bort såfremt avbrudd i drift blir mer enn 12 mnd, uavhengig av om dette skjer før

eller etter leietakerens overtagelse av leieobjektet.

12. LEIEFORHOLDETS OPPHØR  -  FRAFLYTTING

Ved fraflytting skal lokalene overlates til utleier klokken 12:00 på den siste virkedag før
leieforholdets opphør.

Leietakeren skal ved fraflytting tilbakelevere lokalene ryddiggjort, rengjort, og med hele,
pussede vindusruter og for øvrig i håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og skal samtidig
overlevere samtlige nøkler/adgangskort til lokalene som han har i sin besittelse til utleieren.
Gjenstander som ikke er fjernet er utleier berettiget til umiddelbart å fjerne for leietakerens
regning.

Dersom lokalene ved fraflytting ikke er i kontraktsmessig stand, er leietakeren pliktig til å yte
erstatning til utleieren for manglene.

13.  LEIETAKERS  AVTALEBRUDD

l 3.] Mislighold av plikt til åflytte

Flytter ikke leietakeren når leietiden er ute, vedtar han utkastelse (fravikelse) uten søksmål
etter tvangsfullbyrdelsesloven  §  13-2, tredje ledd, bokstav b.

13.2 Annet mislighold

Gjør leietakeren ellers noe vesentlig brudd på avtalen, kan utleieren heve avtalen med
øyeblikkelig virkning, og leietakeren plikter da straks å flytte ut av lokalene.

Leiekontrakt for lokaler

PS 76/17



7.

7.]

7.2

7. 3

8.

9.

-5-

LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

Vedlikehold og renhold.

Det påhviler leietaker:
Alt vedlikehold av lokalene, ut- og innvendig.

Inngangsdører og porter samt ut- og innvendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik
at lokalene mv til enhver tid er i håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter
også innretninger som leietaker har anbrakt i lokalene.

Vedlikeholdsplikten omfatter også oppussing og istandsetting innvendig, herunder
overflatebehandling av gulv, vegger og tak. samt alt øvrig sedvanemessig vedlikehold,
herunder vedlikehold av låser, nøkler, ruter, vannklosettskåler med sete, lokk og sistemer.

Vedlikeholdsplikten omfatter også elektriske anlegg og VVS~anlegg.

Vedlikeholdsplikten omfatter også alle utendørsarealer, inkl alle installasjoner  på
eiendommen.

Alt vedlikeholdsarbeid som leietaker plikter  å  utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og
på  en håndverksmessig god måte.

Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt, er utleier berettiget til  å  la vedlikeholdsarbeidet
utføre for leietakers regning.

Leietaker er også ansvarlig for alt renhold også hovedrengjøring.

Leietakers behandling av lokalene

Leietakeren plikter  å  behandle lokalene, som eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet,
og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste
eller tilfeldige, samt fremleietakere eller andre som han har gitt adgang til lokalene eller uten

skjellig grunn til eiendommen for øvrig.

Kontroll

Utleieren har rett til, med rimelig varsel til Leietakeren,  å  gjennomføre kontroll av leietakerens

oppfyllelse av dennes vedlikeholds- og omsorgsplikt i henhold til punkt 8.1. og 8.2.

UTLEIERS PLIKTER

Utleier stille lokalene til disposisjon for leietaker i henhold til punk 2, i denne avtale.

F  ORSIKRIN GER

Utleier holder eiendommen forsikret.
Hver av partene plikter  å  holde sine interesser sedvanemessi g forsikret. Leietaker skal sørge
for å forsikre egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer,
driftstap og ansvar  på  kombinert bedriftsforsikring.

Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med
skader som oppstår i lokalene eller på annen måte som følge av leieforholdet.

Leiekontrakt for lokaler
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(c) Leietaker plikter å gi utleier adgang alle dager til lokalene for ettersyn av lokalene.
Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan benyttes i slike tilfeller.

(d) Ominnredning, nyinnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må

ikke finne sted uten utleierens forutgående skriftlige samtykke. Slike arbeider skal utføres
for leietakerens regning og på en håndverksmessig god måte.

(e) Forhåndsgodkjenning kreves også dersom leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft,

avløp eller lignende enn hva lokalene på tidspunktet for inngåelsen av avtalen var utstyrt
med. Dersom slik godkjenning gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige

offentlige tillatelser, og er også ansvarlig for alle kostnader som måtte påløpe som følge av
tiltak eller lignende som iverksettes.

(f) Leietaker plikter å stille lokalene fritt til kommunen for drift av SFO.

(g) Leietaker plikter å stille lokaler fritt til kommunen i forbindelse med eventuell Vinterskole

ved stenging av veien til Arnøyhamn eller ved uvær som hindrer elever å komme seg til
skolen iArnøyhamn.

(h) Leietaker plikter å stille lokaler fritt i forbindelse med møter i regi av kommunen og bygda
Arviksand. Eksempelvis folkemøter, politiske møter, 17-mai og andre arrangementer. Inkl

oppvarming og avfallshåndtering.

(i) Leietaker plikter å stille et rom i kjelleren, eller annet høvelig sted, disponibelt til
kommunen. Rommet skal brukes til base for kommunens vedlikeholdsarbeider i

Årviksand. Rommet stilles vederlagsfritt inkl, lys varme, intemett og tilgang til

toalett/vaskerom.

6. OFFENTLIGE PÅBUD  MV

Utbedringer eller bygningsmessige endringer som under hensyn til leieaktiviteten blir påbudt
av offentlig myndighet, skal leietakeren bekoste. I den utstrekning utleier har dekket noen del

av slike utbedringer eller bygningsmessige endringer, er leietakeren senest 14 — fjorten  ~  dager
etter at skriftlig påkrav er sendt fra utleieren eller offentlige myndigheter, forpliktet til å
refundere utleieren slike utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente av det til
enhver tid utestående beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Dersom det for utleieren påløper andre kostnader relatert til eiendommen eller til driften av
denne som følge av vedtak eller pålegg fra offentlig myndighet som nevnt i første ledd første
punktum, herunder vedrørende skatter og avgifter med unntak av eiendomsskatt, skal

leietakeren med virkning fra det tidspunktet kostnadene påløp, dekke en forholdsmessig andel
av disse. Dette gjelder likevel ikke dersom vedtak eller pålegg skyldes at leieobjektet lider av
en mangel som leietakeren etter avtalen kan påberope seg overfor utleieren.

Leietakerens andel av kostnadene som nevnt i annet ledd settes til [100 %]. Betaling skjer etter
påkrav fra utleieren.

Leiekontrakt for lokaler
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2.5

s

2.6

X

2.7

3.

3.]

4.

4.]

5.

Innredning

Inventar og utstyr som finnes ibygget er kommunens eiendom og leies ut til leietaker.

Vedlikehold og fomying av inventar og utstyr er leietakers ansvar. Ved opphør av leieavtalen
tilbakeleveres inventar og utstyr. Defekt inventar og utstyr erstattes.

Bredbd’m1'/kabeltilknyrning

Lokalene har tilknytningsmulighet for data/TV via bredbånd/ADSL eller annen lignende
kabeltilknytning. Vedlikehold og utvidelse av slikt anlegg er leiers ansvar. Eventuelt
abonnement betales av leietaker.

Brøyting

Leietaker må selv sørge for nødvendig brøyting til og på eiendommen.

LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Varighet

Leietiden er 5 år fra overtakelsesdatoen, dvs frem til l. juli 2017, med opsjon på ytterligere 5
år. Etter første S-års periode skal det forhandles fram ny leieavtale, hvis ikke leietaker har
overtatt, eller vil overta bygget.
Leietaker har rett til og overta bygget kostnadsfritt i løpet av leieperioden eller ved
leieperiodens slutt. Legges privatskolen ned skal Skjervøy kommune overta bygget
kostnadsfritt.

Dersomnskolestrukturen på Arnøy blir endret, slik at det er formålstjenlig å drive offentlig
skole i Arviksand, skal kommunen overta bygget kostnadsfritt.

LEIESUMMEN

Årlig leie.

Privatskolen skal ikke betale leie for eiendommen inkl. inventar, men ha ansvar for og betale
alle utgifter til drift og vedlikehold av eiendommen, se punkt 8.

Kommunen skal svare for kostnader til kommunale avgifter og forsikring av eiendommen.
l+ g‘;

LEIETAKERS  BRUK  AV LOKALENE

Lokalene må kun benyttes i samsvar med formålet slik det er angitt i punkt 1.
Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av eiendommen.
Leietakeren plikter å følge de instrukser for tekniske anlegg så vel som instrukser for
øvrig som til enhver tid gjelder i eller for eiendommen. Herunder presiseres at knuste
ruter, dører og porter som omfattes av leieforholdet. av leietaker omgående må
erstattes med nye. Leietakeren plikter likeledes å holde de rom der det er
vannledningsrør og avløpsrør så oppvarmet at frostskader unngås.

(a)
(b)

Leiekontrakt for lokaler
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Skjervøy kommune

Sentraladministrasjonen 
«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

<<KONTAKT>>

Dato

03.10.2013
Vår ref: Arkivkode

20l3/3352~l
Lønenr:

36061/2013
Deres ref:

«REF»

Driftsavtale  IKT  mellom Årviksand skole og Skjervøy kommune

Månedlig kostnad kr. 4.000.— betales av Årviksand skole til Skjervøy kommune, og faktureres per
halvår.

Avtalen gjelder fra 01.08.2012

Dette inkluderer brannmur, antiviiusprogram, Windows lisens, Office lisens for 3 lærere og x

antall elev PCer. Tilgang til lagring av data på servere med backup hver natt.

skull__ bli defekt.Bl

13.

Alt IT-utstyr som er på skolen i dag, mi Årviksand skole selv erstatte om e

Vi tilbyr telefonsupport og fjernstyring av PCene hvis det skulle oppstå problemer. Men om vi

må rykke ut, vil det bli en kostnad på 500,- eks. pr. tur. Medgått tid på feilsøking er inkludert i
leieprisen, såfremt det ikke fremgår at det er endret på oppsettet, eller koblet inn utstyr som ikke
vi har godkjent. Da vil det faktureres pr. time med en timespris på 500,- eks. mva.

Datatilsynet har hatt en gjennomgang av sikkerheten i Nord Troms samarbeidet. Der har
kommunene fått pålegg om å kryptere personsensitive opplysninger som går over eksterne
datalinj er. Bla. er IOPer til elever, rådgiver notater, etc. kategorisert som personsensitive

opplysninger. Det må derfor settes opp en brannmur i Årviksand som kan kryptere trafikken inn

til Rådhuset. Prisen (engangsbeløp) er kr. 10000,- eks. mva, men er inklusiv installasjon.

Avtale innebærer 3måneders gjensidig oppsigelsestid.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8

Postboks l45-G Skoleveien  6 Telefaks: 77 77 55 01

9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6

Epost: Post@.skjervoy.k0mmune.no Internett:

www.skjervoylconimuneno

$7
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Dato: .................... ..

Årviksand skole R dmann i Skjervøy kommune
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/346 -6 

Arkiv: L82 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Opparbeidelse av industrikai - Indre havn Kollagerneset 

 
Vedlegg 
1 Forprosjekt rev. 15.09.17 
2 1053-300 KOLLAGERNES KAI plan og front 
3 1053-301 KOLLAGERNES KAI snitt I 
4 1053-302 KOLLAGERNES KAI snitt II 
5 1053-303 KOLLAGERNES KAI situasjonsplan 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Vedlagt forprosjekt med plassering av kai godkjennes.  
2. Skjervøy kommune søker midler/ tilskudd gjennom Troms fylkeskommune på 50 % av 

godkjente prosjektkostnader. Kostnadsoverslaget estimeres til kr. 12.300.000,- (eks. mva.), 50 
% av dette tilsvarer kr. 6.150.000,- (eks. mva.).  

3. Skjervøy kommunes egenandel innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018.  
4. Det er en forutsetning at det inngås bindende leieavtaler på kaien slik at 

investeringskostnadene på denne dekkes inn over tid. 
5. Utbyggingen av kaien vil ikke bli igangsatt før det foreligger konkret avtale med leietaker. 

 
 
 

Saksopplysninger 
 
Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet (sak 54/17), men fremmes nå for 
kommunestyret, da dette er en stor investering. 
Skjervøy kommune jobber med etablering av næringsvirksomhet på Kollagerneset.  
Prosessen med etableringen er ikke avklart, men som et ledd i denne er det nødvendig å jobbe fram 
en finansieringsmodell som skal bidra til etablering av kai på området.  
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Troms fylkeskommune har ei ordning der kommunene kan søke om kommunale 
grunnlagsinvesteringer. Målet med ordningen er å opprettholde og utvikle kommunenes mulighet for 
god samfunnsservice og gode levekår for innbyggere i fylket, samt kommunenes mulighet for 
tilrettelegging for næringsliv. Det kan gis støtte til bl.a. industrikaier og kaier til næringsformål.                                                                                                         
Skjervøy kommune har søkt om finansiering hos Troms fylkeskommune med frist 15.september d.å. 
Søknaden er ikke ferdigbehandlet av Troms fylkeskommune.  
 
I forprosjektet som er vedlagt fremgår budsjettet for etableringen av kaien. Dersom det blir aktuelt 
med etablering av kai må utbyggingen prosjekteres.  
Kostnadsoverslaget omfatter ny betongkai på stålrørsperler, pelet ned i sjøbunnen, delvis i 
steinfyllingen og prosjektering. Anslaget i forprosjektet baserer seg på forprosjekttegninger og 
erfaringstall fra tilsvarende kaianlegg. Kostnadsoverslaget estimeres til kr. 12.300.000,- eks. mva.  
 
Finansieringen er tenkt slik (eks. mva):  
Tilskudd til utbygging av kai (Troms fylkeskommune)  kr.  6.150.000,-  
Egenandel/ låneopptak      kr.  6.150.000,-  
Totalt                 kr. 12.300.000,-  
 
 
Investeringen på kr. 6.150.000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Vurdering 
Skjervøy kommune jobber med etablering av virksomhet på Kollagernes. Som en følge av 
utviklingen var det nødvendig å søke ekstern medfinansiering til bygging av kai. Det foreligger ikke 
faste avtaler med noen leietakere per i dag. Det er likevel nødvendig å søke finansering for å etablere 
kai på området. Utbyggingen vil ikke bli igangsatt før det foreligger konkrete avtaler med leietakere. 
Kommunen skal inngå midlertidig leieavtale med Nofi Oppdrettsservice AS om leie av areal. 
Kommunen har inngått midlertidig leieavtale med Kurt Einarsen AS om leie av areal. Disse påvirkes 
ikke av planene om etablering av kai på området. 
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AR-Ing AS 
Rådgivende ingeniør og taksering  

 

Besøksadresse:  Strandveien 72,  2.etg.                                                          Postadresse: Postboks 112,  9189  SKJERVØY 
Mobil:    95 80 34 51                                       E-post: firmapost@ar-ing.no                                 Foretaksnummer:  953 499 290 MVA 

  

 
1 

FORPROSJEKT 
Industrikai pa  Kollagernesset 

Indre havn, Skjervøy 

 
 

 

 

 

 

Skjervøy kommune 
 

 

 

 

Kaiens plassering  
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AR-Ing AS 
Rådgivende ingeniør og taksering  

 

Besøksadresse:  Strandveien 72,  2.etg.                                                          Postadresse: Postboks 112,  9189  SKJERVØY 
Mobil:    95 80 34 51                                       E-post: firmapost@ar-ing.no                                 Foretaksnummer:  953 499 290 MVA 

  

 
2 

Oppdragsgiver : 
Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9180 Skjervøy 

 

 

 

 

Sammendrag 
Rapporten er et forprosjekt som er utarbeidet i forbindelse med planer om bygging av ny industrikai ved 

industrifyllinga på Kollagerneset.  

 

Skjervøy kommune har fått gjort grunnundersøkelser av området før fyllingsarbeidet startet og disse er 

tilgjengelige og er benyttet i forbindelse med forprosjektet.  

 

Kaien er tenkt som en vanlig industrikai og dimensjoneres for laster på 4 tonn. 

Ferdig dekke ligger på kote +2,9 etter NGO systemet. Dette er noe høyere enn eksisterende kaier i Skjervøy. 

På grunn av havnivåutviklingen er det anbefalt å legge kaiene høyere enn tidligere og ut fra dette har vi lagt 

kaien på kote +2,9. Ferdig gulv i tilstøtende bygninger bør legges høyere enn kaien.  

 

Det er lagt opp til et dybdekrav på 8,5 meter ved laveste lavvann utenfor kaien. Slik fyllingen er utformet i 

dag kan det bli vanskelig å oppnå en slik dybde langs hele fyllingsfronten, men der kaien er tenkt bygget vil 

dybdekravet kunne oppfylles. 

 

Kaien har en kaifrontlengde på 32 meter og en planlagt bredde på ca. 15,5 meter. Bredden er et resultat av 

dybdekravet. 

 

I forbindelse med detaljprosjektering bør det gjennomføres dybdemålinger for å se om havbunnivået har 

endret seg noe i forbindelse med fyllingsarbeidet som er avsluttet.  

 

Samlete utbyggingskostnader settes til kr. 12.300.000,- eks. mva.  

 

 

 

Oppdrag 
Firma AR-Ing AS er engasjert til å utarbeide et forenklet forprosjekt for bygging av ny kai på Kollagerneset. 

Området er utfylt som nytt industriområde og fyllingsarbeidene er avsluttet i 2017.   

Samtlige generelle ytelser for forprosjektering er ikke gjennomført. Forprosjektet er i hovedsak basert på å få 

frem arealer, løsninger, forprosjekttegninger og kostnadskalkyle som grunnlag for videre behandling av 

saken, herunder godkjenning for bygging og finansiering.   
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Innledning 
Rapporten er et forprosjekt som er utarbeidet i forbindelse med planer om bygging av ny industrikai på 

Kollagerneset.  

 

 

Bakgrunn/behov 
Skjervøy kommune er en fiskeri- og industrikommune. Fiske, fiskeindustri og havbruk er hovedgrunnlaget 

for bosetting i kommunen.  

 

Næringsaktivitetene og bosettingen er i all hovedsak lokalisert til kommunesenteret Skjervøy og Arnøya.  

 

I dag er det etablert fiskeribedrifter i ytre havn i Skjervøy hvor det er bygget kaier. Disse er for små til å 

utfylle behovene, samt at den største aktøren Lerøy er i kontinuerlig utvikling. Dette betyr at de har behov 

for større arealer som sammen med kravene til «renhet» medfører det at det må etableres andre områder for 

den øvrige sjørettede virksomheten. I tillegg går utviklingen mot større og større båter, noe som medfører 

større dybdekrav.  

 

Dette fremtvinger behov for utvikling av industriområder med nye kaier slik at den landbaserte industrien 

kan betjene den stadig voksende havbruksnæringen og fiskerinæringen, hvor både etterspurte tjenester og 

behov vokser i takt med selve næringen. Som følge av dette har Skjervøy kommune anlagt et nytt 

industriområde på Kollagerneset. Bedrifter som er klar for å etablere seg på området venter på at kai bygges 

før de kan etablere seg.  

 

Bedriftene som vil etablere seg i området har behov for gode logistikk- og trafikkforhold med nærhet til kai 

for betjening av fiskefartøyer og oppdrettsrelatert trafikk.   

 

Areal 
Utfylt industriområde er på ca. 20000 m².  

 

Det er et behov for et kaitillegg på min. 30 meter ut fra aktuelle fartøystørrelser. Kaien plasseres i forhold til 

arealdisponeringen på land, dybde og manøvreringskrav.  

Kaien som skal bygges får et areal på ca. 500 m² (32 x 15,5 meter) 
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Kaien 
I følge grunnundersøkelsene ligger fjell foran dagens fyllingsfot på ca. kote -8 til kote – 16. Der kaien skal 

bygges ligger fjellkoten på ca. – 15. Massene over fjell består av 1 til 3 lag, nederste med stor 

sonderingsmotstand, midterste med middels sonderingsmotstand og øvre lag med liten sonderingsmotstand.  

Havbunnivået varierer fra kote -5 til kote -10, i området hvor kaien skal bygges ligger det på ca. kote -10 i 

snitt. Utenfor kaifronten vil bunnen ligge på ca. kote – 11. 

 

Kaien vil få en bæreevne på 40 KN/m² og punktlast på 700 kN over enflate på 1,0 x 1,0 meter.  Det 

fremføres vann til kaifronten og strøm til belysning og strømuttak. Det er ikke medtatt framføring av vann 

og strøm til industriområdet, men det forutsettes at vann og strøm er ført fram til området. Kaien utstyres 

med fenderverk, pullerter, dollbord og stige. 

Minimum dybde ved kaifronten vil bli ca. 7 meter men på grunn av skrå sjøbunn vil en i praksis kunne 

betjene fartøyer med dybde 8- 8,5 meter. 

 

Kaien er planlagt som strandkai i betong med 3 pelerader og fundamenters med stålrørspeler til fjell. Det 

etableres skråplate for forankring, frittliggende bjelker og dekke av betong. 
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.  

Kostnadsanslag 
Kostnadsanslaget omfatter ny betongkai på stålrørspeler, pelet ned i sjøbunnen og delvis i steinfyllingen 

etter nærmere kriterier (prosjekteres).   

Anslaget baserer seg på forprosjekttegninger og erfaringstall fra tilsvarende kaianlegg. Prisgrunnlaget er 

basert på materialvalget og konstruksjonsløsninger nevnt tidligere i rapporten. 

 

Alle priser refererer til dagens prisnivå, og lønns- og prisstigning vil bli avregnet etter Statistisk sentralbyrås 

indekser med startbasis pr. 15.08.17. 

 

Overslaget har en nøyaktighet på +/- 20%. 
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0.0. MARGINER OG RESERVER   kr.  1.000.000,- 

0.01  Lønn- og prisstigning              

0.02  Uforutsett / sikkerhetsmargin                

 

   1.0.  FELLESKOSTNADER    kr.  2.000.000,-            

1.11 Rigging o.l.        

1.12  Drift av byggeplass       

1.13  Entrepriseadministrasjon      

 

2.0.  KAIARBEIDER     kr.  8.500.000,-          

2.21  Grunnarbeider 

2.22  Pelearbeider 

2.23 Betongarbeider 

2.24  Stålarbeider               

2.25 Diverse kaiutstyr 

 

3.0.  VVS-ARBEIDER 

3.31. Vann          

 

4.0.  EL-KRAFT ARBEIDER    kr.     200.000,-        

4.41. Generelle anlegg 

4.43. Fordeling 

4.44. Lys/lysmaster 

 

 

7.0.  UTENDØRS       

 

8.0.  PROSJEKTADM/HONORARER ETC.  kr.    600.000,- 

8.81. Utredning og byggeprogram      

8.82. Prosjektering        

8.83. Administrasjon        

8.84. Bikostnader        

 

9.0.  SPESIELLE KOSTNADER 

9.93. Finansieringskostnader     kr.                 

 

SUM EKSKL. M.V.A.     Kr     12.300.000,00 

 

 

 

9180 Skjervøy 18.08.17 rev. 15.09.17 

 

 

Roald Sebergsen 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/62 -17 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 30.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/17 Formannskap 08.11.2017 
78/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2017  

Behandling: 
Forslag om tillegg til innstillingen fremmet av ordfører: 
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling med tillegg fremmet av ordfører, vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
 

 

Tomtepris for kommunale tomter for bruk til næring. 

Rådmannens innstilling 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
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Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 
100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har fått utarbeidet næringsområder der det foreligger reguleringsplan og der 
det er klart til å bygge uten at det er fremført veg/vann/kloakk og EL. Det er også 
tomter/områder som det ønskes bygge industri på som det ikke er laget reguleringsplan for 
formålet. 
 
Prisen for disse tomtene/områdene er de samme kr. 150 pr m2, prisene er hjemlet i gebyr 
forskriftene for Skjervøy kommune.  
 
Skjervøy formannskap hadde spørsmålet om priser for næringsområder oppe til diskusjon i møte den 
28.06.17 og uttalte da følgende: formannskapsmøte signaliserer at en sum på kr. 50,- pr m2 for 
næringsarealer som ikke er opparbeidet.  
 
Skjervøy Byggeservice as fikk innvilget rabatt den 25.07.17 for tomtekjøp til næring 
v/Vågavannet, da dette område var/er uten reguleringsplan, underforstått ikke opparbeidet. 
Tomteprisen ble satt til kr. 50 pr m2.  
 
Ordføreren i Skjervøy kommune sendte e-post til Skjervøy Byggeservise der omtalt brev av 
25.07.17 var vedlagt den 24.08.17 sitat: Pris på dette arealet har blitt diskutert i et tidligere 
formannskap. Rådmannen har sendt ut vedlagt skriv til deg. Om du syns kr 50 per m2 er for mye 
kan du evt. klage på dette. Klagen rettes da til rådmannen og vi må det evt. behandle dette på 
nytt i formannskapet. Sitat slutt 
 
Den 12 oktober sender Skjervøy Byggeservice ny e-post og ber om pris på næringstomter tas 
opp til politisk behandling sitat: Vi viser til tidligere mail ang. pris på tomt i Vågadalen.    
Som vi forstår er det ikke gjort noe vedtak i saken. 
Vi ber derfor at denne sak blir tatt opp til politisk behandling. 
For kommunen må det jo være et ønske, at det etableres bedrifter i kommunen. 
av unge aktører. Vi har ikke flush av personer som starter opp med bedrifter i kommunen. Sitat 
slutt.   

Vurdering 
Ihht. gebyrforskriften for Skjervøy kommune er tomteprisen for næringsareal kr. 150,- pr m2. 
Gebyrforskriften differensierer ikke tomtene i dag med tanke på om de er opparbeidet eller ikke.  
 
Begrepet opparbeidet er noe diffust med tanke på hva opparbeid er eller ikke.  
 
Det foreslås 4 kategorier for handtering av salg av næringseiendom/tomter i Skjervøy kommune.  

1. Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. 
vann/kloakk/el/vei. 
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2. Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten 

vann/kloakk/el/vei. 
 

3. Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan. 
 

4. Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan.  
 
Utfra disse 4 kategoriene vil Skjervøy Byggeservice havne i kategori 4 med en m2 pris på kr. 50. 
  
En næringstom på 3mål, 3000m2 vil da koste kr 150.000,- 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/147 -132 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Monica Wolf 

 Dato:                 04.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
79/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Rullering av kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2025 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven 
Veilederen i kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet 
 
 
Vedlegg 
1 Handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg 
2 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2025 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Vedlagt ligger handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg i Skjervøy kommune. 
 
 

Saksopplysninger 
I  «Handlingsplanen for utbygging av idrettsanlegg», ligger det 7 anlegg: 
 
Nr 1. Renovering av ny del på klubbhuset, er den eneste som ligger inne med søknad i 
anleggsregistret ift. spillemidler. De andre anleggene har ikke lagt inn søknad.  
 
 
På nærmiljøanlegg er det fire søknader. 
 
Nr 1. Eidevannet friluftsområde, trinn 2. 
 
Nr 2. Rehabilitering av ballbingen i Årviksand. 
 
Nr 3.Ungdomsskolen nærmiljøanlegg. 
 
Nr 4.Tur kart Nord Troms 
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De vedtatte handlingsprogrammene vil bli sendt med spillemiddelsøknadene til 
Fylkeskommunen innen 15. januar 2018 

Vurdering 

Vurdering ordinære anlegg: 
Nr 1. Renovering av ny del klubbhuset 
Skjervøy idrettsklubb er i gang med oppgradering av klubbhuset. Prosjektet omhandler blant 
annet oppgradering av sal, renovering og utvidelse av kjøkken, oppgradering av dusj/garderober. 
Klubbhuset. Kommunalt tilskudd kr.200.000 
 
 
Vurdering nærmiljøanlegg: 
 
Nr 1. Eidevannet friluftsområde 
Eidevannet Friluftsområde søker om en kommunal andel på 50.000 kr til byggetrinn nr 2 på 
prosjektet som gjennomføres i fire trinn. 
De har ferdigstilt byggetrinn nr1 i høst, som planlagt. 
 
 
Nr 2. Rehabilitering av Ballbingen i Årviksand.  
Ballbingen er over 10 år, og de har søker om midler til å renovere den, samt etablere lysanlegg. 
Lysanlegget vil gi større og bedre forhold for aktivitet for barn og unge, også på vinteren. 
De har søkt om kommunalt tilskudd på kr 65000, mens i rådmannens forslag til Bøp 18-
21,ligger det inne 50.000 
 
Nr 3. Ungdomsskolen nærmiljøanlegg.  
Ungdomsskolen ønsker å etablere en anlegg for barn og ungdom i hesteskoen. De planlegger i 
første omgang å bygge en ballbinge med lysanlegg, for å skape større aktivitet også på 
ettermiddagstid/vinterstid. Det er ønskelig at dette skal være et prosjekt som går i flere trinn, der 
det blant annet også skal etableres basketbane og tennisbane. 
Kommunalt tilskudd kr 300.000 
 
Nr 4. Turkart- Nord Troms. 
Nord-Troms friluftsråd har fremmed en søknad på Turkart for Nord –Troms 
På vegne av kommunene, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommune. Det ligger 
inne en dugnadsinnsats fra hver kommune på kr 50.000. Dette arbeidet har en kostnadsramme 
på kr 748.000 
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1.0  INNLEDNIN G  OG BAKGRUNN FOR  PLANEN
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er områder som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det
krever aktiv Samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene til innbyggerne i Skjervøy
kommune.

Kommunedelplanen er et støtteredskap for politikere, idretten, friluftsorganisasjoner,
frisklivsarbeid og frivillige lag og foreninger. Den skal være et styringsredskap for å nå
kommunens mål innenfor idrett, fysisk aktivitet, friskliv og friluftsliv. Planen er et praktisk
oppslagsverk og et hjelpemiddel for utarbeidelse av planer og saksbehandling og iverksetting
av tiltak innenfor feltet.

Vi vil evaluere kommunens idretts- og aktivitetspolitikk i forrige periode under hvert felt i
kapittel 2. Da vil vi kommer inn på hva vi har oppnådd, også i samarbeid med lag og foreninger.

1.1  STATLIGE  OG FYLKESKOMMUNALE FØRINGER

Staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet.
De har et særlig ansvar for målgruppene barn, ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne.
Barn og unges interesser skal tas med i planleggingen. Dette er hjemlet i  §  3-5 i plan- og

bygningsloven. Den primære målgruppen er barn og unge. Det er viktig å legge til rette for
voksne og for den eldre delen av befolkningen. De eldre bør bli en mer fysisk aktiv gruppe.

Statlig helsepolitikk viser til folkehelseloven og føringene i den for å kunne utvikle en

bærekraftig folkehelsepolitikk. Loven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som
fremmer helse og trivsel og utj evner sosiale helseforskj eller. Gjennom å få en oversikt over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal kommunene identifisere sine ressurser og sine
folkehelseutfordringer. Dette grunnlagsarbeidet er ikke gjennomført i vår' kommune.

STATLIG OG  F  YLKESKOMMUNAL FRILUFTSPOLITIKK

Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende, trivselskapene og miljøvennlige aktiviteter i nærmiljøet og naturen forøvrig.
Friluftsloven skal verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre rett til fri ferdsel og opphold i
naturen.

Nasjonal strategi for et aktiv friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse. Målet er'
at flest mulig av befolkningen skal kunne utøve friluftsliv uavhengig av alder, kjønn, bosted,
etnisk opprinnelse og fysisk bevegelighet.

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER

Staten har ulike virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og fysisk aktivitet: spillemidler

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, midler til friluftsliv, miljøtiltak i landbruket.

Midler som kan søkes på innenfor friluftsliv gjennom Troms fylkeskommune:
o  Turskiltprosj ektet - skilting og merking av turruter
-  Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
o  Friluftslivsaktiviteter, herunder tiltak til personer med innvandrerbakgrunn
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o Tilskudd til sikring av og tiltak i friluftsområder
- Løypetiltak i fjelletog overnattingshytter i fjellet, ved kystenog i lavlandet (kontakt

DNT), dette kan søkes på innenfor spillemiddelordningen.

ANDRE FØRIN GER

I tillegg til de statlige føringene, skal også andre ulike føringer danne grunnlag for
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitetog friluftsliv:

0 Universell utforming
o Stortingsmeldinger
0 Rikspolitiske føringer
- Regional plan for friluftsliv, viltog innlandsfisk i Troms2016  — 2027.

1.2 KLARGJØRING AV BEGREPER
Begrepsforklaringen er hentet i veilederen for kommunal planlegging for idrett og fysisk
aktivitet, revidert utgave2014, veileder for kommunale frisklivssentraler og folkehelse og
kommunal planlegging.

Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiseite idretten

Fysisk aktivitet: egenorganiseite trenings og mosj onsaktiviteter, herunder friluftslivog
aktiviteter preget av lek

F riskl iv: er et tilbud der fokuset er endring av livsstilog mestring av livets utfordringer for å
oppnå bedre helse. Dette er livsstilsendringer knyttet til bl.a. fysisk aktivitet, kosthold, tobakk
og psykisk helse.

Spill emidler: Kunnskapsdepartementet forvalter den delen av overskuddet fra Norsk Tipping
AS som avsettes til idrettsformål. Detter er en tilskuddsordning som kommunen, lag og

foreninger kan søke på, til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg i
lokalmiljøet med stort brukspotensiale.

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft

Idrettsanlegg: Spillemiddelfordelingen har følgende klassifisering, nærmiljøanlegg, ordinære
anlegg og nasjonale anlegg

Friligftsoinråder og fi-iområder: «Grønne» områder som er tilgjengelig for allmenhetens frie
ferdsel

Folkehelse: Befolkningens helsetilstandog hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme
befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer
som bidrar til bedre helse.

Frivillig sektor: Frivillig sektor plasserer seg mellom ofientlig og privat sektorog utgjør en
viktig bærebj elke i den Norske samfunnsstrukturen. Frivillig sektor kjennetegnes av et
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mangfold av aktiviteter innenfor de fleste samfunnsområder, herunder' helse og folkehelse.

Frivillig sektor omfatter bla. brukerorganisasj oner, frivillige lag og foreninger, idrettslag m.fl.

1.3 HVORFOR FYSISK  AKTIVITET

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter for eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon,
trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen
og bruker kroppen er fysisk aktivitet.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har en forebyggende
effekt mot en rekke sykdommer. Helsefrernrnende fysisk aktivitet gir o gsâ økt overskudd,
virker positivt på humøret, og er en fin mulighet til sosialt samvær.

Daglig fysisk aktivitet er viktig for barn, unge, voksne og eldre. Personer som er fysisk aktive
lever' i gjennomsnitt lenger' enn personer som er lite fysisk aktive. Det finnes god
vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter.

Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til
helsegevinst er 30minutter daglig aktivitet med moderat belastning. Dette gjelder' for voksne
og friske eldre. Barn og ungdom anbefales  å  være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, og
aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet.

Mange er' for lite fysisk aktive, og dette gir negative utslag i den nasjonale helsetilstanden. En
av utfordringene i arbeidet for  å  styrke folkehelsen er der'for' åøke den jevnlige fysiske
aktiviteten i befolkningen. Friluftsliv er den vanligste formen for' fysisk aktivitet i Norge. l
2010 oppga 74 prosent av den voksne befolkningen at de driver fysisk aktivitet i form av
trening eller mosjon på fritiden minst en gang i uka mot 58p1'osent i 1985.
Egenorganisert fysisk aktivitet som friluftsliv når ofte grupper' som den organiserte idretten
ikke når, og fr'iluftslivsaktiviteter' har' en jevnere fordeling i deltakelse i befolkningen. Satsing

på friluftsliv er derfor sentralt i regjeringens folkehelsearbeid. Familien spiller' en mindre rolle
enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv. De frivillige organisasjonene er' derfor viktigere
enn tidligere for âlære banr og unge friluftsliv, og for' å  gi dem gode naturopplevelser.
Friluftsliv i skole og barnehage er også viktig i denne sammenheng.

Bedre helse gir bedre livskvalitet.

Bedre helse gir mindre sykefravær.
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1.4 PLANPROSESSEN

Kommunedelplanen skal inneholde målsettinger innenfor området idrett og fysisk aktivitet i
kommunen. Den skal videre lage målsettinger for bygging av og tilrettelegging av anlegg for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Et handlingsprogram for anlegg og øvrige tiltak.

Planprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv har vært ute på
høring og vedtatt i kommunestyret i juni 2016. Etter dette har det vært innkalt til folkemøter
på Skjervøy og Arnøy for å gi befolkningen mulighet til å komme med innspill til planen.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11.1 kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte
områder, temaer eller Virksomhetsområder. Kommunedelplanen for et virksomhetsområde
skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de frre påfølgende år eller
mer. Handlingsdelen skal rulleres årlig. Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder' disponering av
arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen, må derfor søkes innarbeidet i
kornrntnreplarrerrs arealdel for å få rettsvirkning. Arealplanen for Skjervøy Kommune legger
føringer på fremtidige orrnåder for tilrettelegging anlegg, og friluftsområder.

Fra kommunens side er det en klar forutsetning at de nye tiltakene som foreslås i planen, også
er forankret i vedtak i Skjervøy idrettsråd.

Hvordan har planen fungert politisk og administrativt i forrige periode. Administrativ har
planen og spesielt handlingsdelen vær' grunnlag for beslutninger og arbeid som er utført. Det
kan virker som om planen ikke alltid er lagt til grunn når det er tatt politiske beslutninger.
Dette kan ha sammenheng med at politikerne ikke kjenner godt nok til planen eller føler
eierskap til denne.

Handlingsdelen har hvert år vært på høring hos idrettsrådet, før den ble lagt frem og vedtatt i
kommunestyret.

I  revisjon av denne planen har vi har fulgt veilederen for Kommunal planlegging for idrett

og fysisk aktivitet. Det er tatt med de innsigelser som kom fra Troms fylkeskommune og

Fylkesmann i Troms ved høringsrunden høsten 2015.

1.4.1 REVISJON  AV PLANEN

Rullering

Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rullering
kun medfører endringer' på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg, kan dette delegeres
til formannskapet i kommunen. Handlingsprogrammet ble sist rullert og politisk behandlet i
desember 2015.

Revidering

Med reviderirrg menes en fullstendig gjennomgang av hele planen og saksbehandling etter
plan- og bygningsloven, med sluttbehandling i kommunestyret. Revisjon gjennomføres
normalt en gang i hver planperiode.
Vesentlige endringer av planen skal behandles på samme måte som revidering av planen.
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1.5 UTVIKLINGSTREKK I KOMMUNEN

SAMFUNNET
Fysisk aktivitet og mosjon er en av de vanligste fr'itidsaktivitetene i befolkningen. Flere og
flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. Til tross for' at fler'e rapporterer at de
trener og mosj onerer' på fritiden, har den totale omfanget av fysisk aktivitet gått ned. Dette
skyldes i stor grad at hver'dagsaktiviteten går ned.

Studier viser at norske barn og ungdom bruker' en stadig større andel av dagen til stillesitting.
En stadig laver'e andel oppfyller de faglig anbefalingene om gjennomsnittlig minst 60
minutters daglig moderat fysisk aktivitet.

Voksne som driver idrett eller fysisk aktivitet gjør dette i egen regi, og i stadig større grad i
private treningssenter. Fysisk aktivitet fr'emmer' livskvalitet og helse. Utfordringen blir å øke
andelen voksne, eldre og ungdom som oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet på
henholdsvis 30 eller 60 minutter daglig.

Gjennomsnittlig levealder for det norske folk øker stadig. Mater'ielt sett har vi aldri hatt det
bedre, men det koster. Vi lever' i et samfunn der livsstilssykdommer' øker sterkt, og nærmere  l0

% av den voksne befolkningen lever på uføretrygd. Iovergangen fra et fysisk arbeidende folk
til en stadig mer stillesittende hverdag for' størstedelen av befolkningen, makter vi ikke å

kompensere for det faktum at menneskekroppen er skapt til å være i bevegelse. Selv om
kostholdet er blitt bedre, øker gjennomsnittsvelcten på den norske befolkning sakte men sikkert.
Samtidig akselererer' helsevesenets utgifter for å holde oss friske.

KOMMUNEN
Skjervøy kommune hadde pr. 01.01.16 et innbyggertall på  2  920. Drøyt 80 % av befolkningen
i kommunen er bosatt på tettstedet Skjervøy. Av kommunens øvrige øyer lrar' Arnøya flest
innbyggere. Et mindre antall er' bosatt på Larrkøy, Kågen, Uløy og Vorterøy. Det meste av

idrettsanlegg er' konsentrert om tettstedet, men mindre anlegg for' trim, grusbaner, skoleanlegg
og lysløyper finnes også i distriktet. Trirnløyper, turbøker, gapalruker og skilting av turstier' er
med på å få folk mere ut. Tilrettelegging for gående og syklende, er blitt mye bedre i denne
perioden. Vi trenger' en godkjent trafikksikkerhetsplan.

INNBYGGERTALL:
Kommunens innbyggertall pr. 01.01.16 og prognose for' 2020:  Det forventes en nedgang i
antall grunnskoleeleveri kommunen i årene fremover: Fra  2016-2020  ser vi 7% nedgang i
aldersgruppen 6—15 år. Vi har' hatt stor' nedgang i denne aldersgruppen over' år. l  2007  var' det
472 grunnskoleelever og i 2015 er' det 339 gr'unrrskoleelever'. Det er' en nedgang på 28 %.
I  denne aldersgruppen er det flest som er aktiv i den organiserte idretten i kommunen. Det får
innvirkning på det tilbudet den organiserte idretten gir. Når vi studerer befolkningsprognosen
for' 2030  og 2040, vil denne aldersgruppen øke betraktelig. Det er' viktig å ta høyde for' dette

når' vi skal planlegge fremover' for' denne gruppen. Det blir' viktig at vi følger' med og ser' på
hva vi kan gjøre for' å holde de aktive og legge til rette for' et allsidig tilbud.

Det vi også ser av denne pr'ogrrosen er at den yrkesaktive gruppen går' ned og antall eldre går'

opp. Vi må se på hvordan vil legger' til rette for' de eldre i kommunen med tanke på fysisk
aktivitet. Aktivitetssenter' og dagsenter kan legge opp til ulike aktiviteter' og trimgrupper for'

deres brukere. Lag og foreninger' er' viktige samarbeidspartnere for å nå ut til flest mulig med
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et tilbud. Friluftsliv er også viktig for eldre, og vi samarbeider med Nord Troms Friluftsråd
om tilrettelagte tilbud.

Arstan i  2016 2020 i  2030 íffiuao f
Innbyggertall 2920 2857 2816 3023
0-5 år 185 174 176 186

6-l5år 316 314 315 362

16-22år 313 261 220
23 -  66 år 1559 1545 1514 1740(16-66)

67 år  — eller eldre 547 563 591 735

2.0 KOMMUNENS  IDRETTS- OG  AKTIVITET
POLITIKK

FORMÅL  OG  INTEN  SJ ON  lVIED PLANARBEIDET  I  SKJERVØY KOMMUNE
Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal bidra til â:

Gjennomføre en plan- og rnålstyit utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur. Sikre
arealer for lek, fysisk aktivitet, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for
disse.

Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene.

Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold.

Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser

ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Å  få større fokus på at folkehelse er et sektorovergripende arbeid.

MÅLUTFORMING;
Skjervøy kommunes hovedmål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er:

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle.
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DELMÅL
0 Barn og unge er en sentral målgruppe i planen, fordi vi ønsker å påvirke tidlig til gode

holdninger til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Helsegevinsten er stor ved  å  være
aktive helt fra fødselen av.

0 Gi muligheten for barn og unge til  å  utvikle ferdigheter i friluftsliv.

0 Drive anleggsutbygging for  å  gi flest mulig anledning til  å  drive idrett og fysisk aktivitet.

0 Drive en behov- og planstyrt anleggsutbygging.

0 Sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til  å  utøve
friluftsliv som en helsefremmende, trivsels-skapende og miljøvennlig fritidsaktivitet,
bevares og fremmes.

0 Kunne tilby og legge til rette for tilpasset fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper i
Skjervøy.

0 Styrke integreringsarbeidet i kommunen i samarbeid med flyktningetj enesten og med
lag og foreninger.

2.1  IDRETT, FYSISK  AKTIVITET, FRISKLIV OG
FRILUFTSLIV MED RESULTATVURDERING  AV  FORRIGE
PERIoDE, DELMÅL oG STRATEGIER/VEIVALG.

l utøvelse av en offensiv og tiltaksrettet politikk for idrett, fysisk aktivitet, friskliv og friluftsliv
er både kommunen, lag og foreninger og andre aktører avhengig av et nært samarbeid. I dette
samarbeidet kan vi tilrettelegge for et bredt og kvalitetsmessig godt tilbud til innbyggere i
kommunen.

Kultursektoren har i lange tider hatt et nært og godt samarbeid mot fylkeskommunen og
kulturdepartementet i anleggsspørsmål, spesielt mot niålrettet utnytting av Spillemiddel-
ordningen. Videreutvikling og styrking av dette samarbeidet er et pluss for kommunen i arbeidet

med å realisere og finansiere både anleggs- og aktivitetsprosjekter. For fylkeskommunen vil et
slikt samarbeid være viktig i det videre arbeidet med utvikling av en helhetlig idretts  -  og
friluftspolitikk, samtidig som det for fylkeskommunen er uhensiktsmessig og lite rasjonelt med
et samarbeid direkte rettet mot lokale lag, foreninger og grupper.

Gjennom et samspill med skolesektoren er det større mulighet å nå barn og unge og stimulere
disse til fysisk aktivitet både i skole og fritid.

Organisasjonene i kommunen, representert spesielt ved den organiserte idretten, lag og

foreninger og friluftslivsorganisasjoner, mm., vil fortsatt være helt sentrale samarbeidspartnere
for kommunen. Ide ulike organisasjonene legges det totalt sett ned et formidabelt arbeid for å
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gi ulike tilbud til barn, ungdom og voksne. De bruker også de forskjellige tilskuddsordningene
som fumes, og får god veiledning fra kommunens saksbehandlere på området.

Gjennom folkehelsearbeidet har man fått etableit anlegg -  spesielt gapahuker, bålplasser og
turløyper  —  som er svært populære mål for turer. Det er også etablert klatrejungel, både på
Skjervøy og i Arnøyhamn. Fylkeskommunen administrerer tilskuddsordninger til
friluftslivsforrnål.

Idrettsrådet i kommunen spiller en viktig rolle som premissleverandør og rådgiver for
kommunen når det gjelder videre utbygging av anlegg.

Hva har vi oppnådd i forrige periode:

0 Skjervøy kommune er blitt en folkehelsekommune med folkehelsekoordinator i 50%

stilling. Kommunen samarbeider med fylkesmann og fylkeskommunen i dette viktige
arbeidet.

o Det tveirsektorielle folkehelsearbeidet er satt på dagsorden.

0 Vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen når det gjelder tilskuddsordningene.
0 Vi har formalism“: samarbeidet med Idrettsrådet og har faste møter.
o Vi har styrket samarbeidet med lag o g foreninger.

Vi har eriimiført aktivitetsstøtte til lag og foreninger.

DELMÅL:
0 Gjennom stimulering til aktivitet og samarbeid internt i kommunen og mellom

kommunen og lag/foreninger, skal Skjervøy kommune medvirke til utvikling av en
offensiv og fremtidsrettet politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

STRATEGIER/VEIVALG:
0 Videreføre og styrke samarbeidet med fylkeskommunale og statlige aktører som

arbeider med tiltak innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

0 Videreutvikle det sektorovergripeiide samarbeidet i kommunen med fokus på helse-
fremmende og trivselsskapende aktivitet gjennom folkehelseprogrammet.

o Stimulere til et sterkt idrettsråd i kommunen og øke innsatsen i forhold til

kommunikasjon og samarbeid med frivillige lag og foreninger.

0 Sette fokus på å få kontakt med uorganiseite grupper.

SKOLER, SKOLEFRITIDSORDNINGER OG BARNEHAGER
Grunnskolen er på mange måter unik, i og med at den er det eneste ornrådet som er obligatorisk.

Alle bami alder 6-16 år er på skole alle hverdager. Gj emiom skolen kan vi nå alle bam og bidra
til at alle får et positivt forhold til å holde seg fysisk aktiv i en eller annen fonn. Slik kan vi
påvirke og forebygge helseplager som følge av inaktivitet.
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Skolesektorens vektlegging av fysisk aktivitet, både i forrn av den tilrettelagte kroppsøvings-
undervisningen og den fysiske tilretteleggingen av uteområdene, er' svært viktig og avgjørende
for å nå målene om økt fysisk aktivitet. Sentrale myndigheters rnål er alle elever i grunnskolen

skal ha fysisk aktivitet en time hver dag. Imidlertid har man ennå ikke nådd dette målet, selv
om fysisk aktivitet har fått et noe større timetall på barnetrinnet.

Det finnes en rekke undersøkelser som konkluderer med at ungdomsgener'asjonen er i fysisk
forfall og at et høyt antall av dagens barn og ungdom har' begynnende belastningslidelser. Sett
i lys av denne dokumentasjon vil morgendagens voksne være dårlig utrustet for å takle blant
annet ar'beidslivets forventninger og krav.

Det er derfor særdeles viktig å motivere og legge til rette for at barn kan vaere fysisk aktive,
både på vei til og fra skolen, i skoletida og på fritida. Dette er kanskje spesielt viktig i trinnene
8. - 10. klasse der' oppslutningen om idrettsaktiviteter' på fritiden er sterkt synkende.

Innenfor' barnehage og de første årene av grunnskolen vil man legge grunnlaget for' barns
tilhørighet til naturen gjennom aktiv bruk av nærområdene. Det er viktig at utearealer er godt
tilrettelagt og at tilgjengeligheten til natur i naerområdene er gode.

UNGDOM  -AKTIVITET  PÅ  EGNE  PREIVIISSER
I overgangen fra barn til ungdom skjer det svært mange endringer. Den enkelte blir mer

selvstendig og uavhengig. I denne perioden har vi også det største frafallet fra id1'etten og andre
organiserte kulturaktiviteter. I plansammenheng bør ungdom i Skjervøy kommune, være et
sentralt satsingsområde de nærmeste årene.

Det er dokumentert i blant annet en undersøkelse fra Norges Idr'ettsforbund (Ung og aktiv) at
det er et stort frafall i ungdomsårene. Totalt sett oppgir ca. 40 % av norske ungdommer at de

trener' i et idrettslag, men dersom man skiller ut de ulike aldersgruppene, ser' man store

forskjeller:
8-15 år ca. 60 %

16-19  år ca. 30 %

20-24  år ca.  20  %

45 % av ungdommen som slutter i et idrettslag, oppgir' at grunnen var at aktiviteten var' kjedelig,

at de mistet interessen. Hvis vi ser' på folkehelseprofrlen for' kommunen, ligger' vi over'
landsgjennomsnittet når det gjelder' psykisk symptomer/lidelser som har oppsøkt

primærhelsetjenesten i aldersgruppen  15-29  år. Trivsel i skolen og mobbing kan være en del av
dette bildet. Vi har' laver'e skår enn Troms og hele landet på trivsel i skolen i lO.tr'inn. Når det
gjelder' mobbing ligger' 7. trinnet over både Troms og landet forøvrig, mens l0.trinnet ligger'
under' både Troms og landet for øvrig.

Frafall i idretten og også i videregående skole, kan kobles opp mot psykisk helse.

Tradisjonelt sett ivaretar' idretten svært mange barn og unge fra tidlige barneår. I fiafalls-

problematikken ligger' også det faktum at konkurranseidretten ivaretar' de beste utøverne best,
og at tilbudene til de som ikke ønsker' å satse på idretten ofte blir' skadelidende. Det ligger en
stor' utfordring i å greie å etablere et samspill mellom kommunen og de enkelte organisasjonene

for å lage gode og tilrettelagte tilbud som kan snu fiafallskurverr og trekke til seg flere
ungdommer. Idrettslagene må bearbeides til åta like stort ansvar' for' ungdoms gener'asj onen som
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de gjør innenfor bameidretten. Det  må  fokuseres  på  at ungdom kan være en stor ressurs for

idretten.

Ungdom er på ingen måte en ensartet gruppe som kan behandles likt. Ofte er de viktigste

grunnene til  å  drive aktivitet ikke bare aktiviteten i seg selv, men at vennene er med. Samtidig

vet vi at dagens ungdom har en rekke tilbud å velge i og er kvalitetsbevisst. Det  må  derfor

tilrettelegges for kvalitativt gode anlegg og aktiviteter som innbyr til uorganisert aktivitet der

ungdom kan drive på egne premisser.

Gode og attraktive tilbud til dagens ungdom vil gi en god ballast for de som reiser bort for å

skaffe seg utdanning og vil kunne bidra til at ungdommen flytter tilbake til hj emstedet. Det må

gjøres et grundig arbeid for  å  komme i dialog med ungdommen og følge de strømninger og

moteretninger som dukker opp, for å kunne gi ungdommen attraktive tilbud på egne premisser.

Hva har vi oppnådd i forrige periode:
0 Ungdomsrådet er revitalisert, er aktive og fremmer saker for ungdom i kommunen.

0 Det er søkt om midler og bygget en Mini-Ramp.

o Det planlegges crossbane.

0 Lasting i fiiluft i samarbeid med Friluftsrådet (alle skolene deltar)
o Frilufts gj engen på barneskolen er forankret som et tilbud.

o Friluftsrådet har arrangert flere tilbud, f.eks. Friluftsskole for barn og Frilufts camp for

ungdom.

0 Åpen hall på lørdager for ungdom fla 7. klasse og opp til atten år, åpen fra kl. 20.00-

24.00.

0 Helsestasjon for ungdom er et fast tilbud

DELMÅL:
0 Få flere barn og unge til  å  drive med fysisk aktivitet gjennom samarbeid med frivillige

organisasjoner og etablere tilbud også innen uorganisert aktivitet.
o Jobbe for at daglig fysisk aktivitet blir integrert i grunnskolen og barnehagene.

STRATEGIER/VEIVALG:
o Påvirke de ulike organisasjonene til å se  på  dagens ungdom som en ressurs i

organisasjonen og at de tihettelegger for at alle som ønsker det får et tilbud.

0 Møte ungdonmien i ulike sammenhenger og holde organisasjonene oppdatert når det
gjelder stadig skiftende strømninger og interesseområder hos ungdom.

0 Sette fokus  på  foreldreansvaret for  å  aktivisere sine barn og tmgdom.

0 Dialog med ungdomsrådet i kommunen når det gjelder idrett og folkehelsearbeid,

prøve å få de inn i ulike råd og utvalg som har med dette arbeidet.

0 Legge til rette for aktivitet i sentrum.

0 Videreutvikle samarbeidet med Nord-Troms friluftsråd til også  å  gjelde barnehagene.
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2.2 DEN  ORGANISERTE IDRETTEN OG  FYSISK  AKTIVITET
Det legges ned et forrnidabelt arbeid og et ukjent antall årsverk med frivillig innsats gjennom
den organiserte idretten i kommunen. Totalt sett er ca. 500 personer i Skjervøy kommune med
i et idrettslag. Dette utgjør ca.  18  % av den totale befolkningen. I det forebyggende arbeidet

blant barn og unge er det offentlige helt avhengig av et sterkt og oppegående idrettsmiljø i
kommunen.

Det er svært vanlig at idrettslagene sliter med å skaffe til veie tillitsvalgte som vil ta ansvaret

for å lede aktiviteter. Når så voksne aktive utøvere forsvinner fra idrettslaget, er dette et varsku

om at det blir en stor utfordring å sørge for nye tillitsvalgte for å ivareta aktivitetene i årene

fremover.

Med det store fokuset på økonomi og møtevirksomhet oppfattes det nok av mange som for

stor belastning å ta på seg tillitsverv i det lokale idrettslaget.

Tradisjonelt sett har idretten stor oppslutning på sine tilbud om barneidrett, mens det store

frafallet gjerne kommer i 12-16 årsalderen. Det må legges ned et arbeid i samarbeid mellom
kommunen og de frivillige lagene slik at ungene får et mest mulig allsidig erfaringsgrunnlag
fra de ulike idrettene. På denne måten har de unge større valgmuligheter når de kommer i
tenårene. Sj ansene for totalt frafall er mindre dersom de unge i barneårene har fått prøvd ut flere
idretter. Forskning viser at en slik målsetting med bameidretten også vil bidra til å fremme
senere prestasjoner i en eventuell idrettskarriere.

Idretten er generelt sett svært konkurranseorierrtert og for å lykkes, kreves det at man setter av
mer tid til trening og konkurranser enn tidligere. Denne måten å drive på ser ikke lenger ut til å
appellere til dagens unge generasjon. Idrettslagene trenger flere medlemmer, og en vei å gå kan
være å opprette flere mer uforpliktende trenings- og mosjonstilbud både for barn, ungdom og
voksne, med lavere konkurranseintensitet og høyere sosial profil.

Diverse anlegg i Skjervøy kommune:

o  Idrettshall

o  Gymsaler

o  Bassenger

o  Skjervøy stadion, fotballbaner, Skistadion med løyper, skøyte~ og íshoekeybane

ø  Skytebane

0  Tilrettelagte frilufts arealer med turløyper, skiløyper, gapahuker, bålplasser i hele
kommunen

0  Postkassetrim og Ut i NORD

Hva har vi oppnådd i forrige periode:
Ny kunstgressbane med flomlys
Tilrettelagt mange turløyper og fiiluftsliv-arealer,

Årvikmarka er ferdigstilt
Utvidelse av skøytebanen, etablert ishockeybane
Nytt klubbhus til sykkel og skøyteklubben

Laget ny trase til skiløypene
Oppgradert noe lys- skiløypene
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0  Ny service bu til skiskyting

0  Skytterbanen, standplass l00 meter  — elektriske skiver, Begynt å renovere hus

standplass.
o Faste arrangement, Romjulstrrrnering i fotball for alle, Vårturnering fotball

aldersbestemt, Terminfestet arrangement i fotball, håndball, ski og skiskyting

0  Kultur og aktivitetsmidler fra kornmunen som lag og foreninger kan søke på

DELMÅL:
0  Gjennom et utvidet samspill med idretteni Skjervøy kommune skal flere av kommunens

innbyggere finne seg til rette i idrettslaget, i form av deltakelse i konkurranseidrett eller

mer uformelle mosj ons aktiviteter.

0  Ønsker å opprette en stilling som idrettsleder/kulturkonsulent i kommunen som tar seg

av alt som har med idretten, fysisk aktivitet, spillemidler, kontakt med lag og foreninger

osv.

STRATEGIER/VEIVALG:
0  Stimulere idretten til å etablere aktiviteter som er rnirrdre konkurranserettede og

forpliktende. For slik å kunne rekruttere flere medlemmer i idrettslagene, spesielt

ungdom og voksne/eldre.

0  Anlegg for lokal toppidrett og etablere et lokalt tilbud for ungdom som ønsker å satse

på idrett.

0  Planlegge og etablere friidrettsbane i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg

0  Legge til rette for friluftsliv for alle, som innebærer flere universell utformede

friluftslivsareal.

2.3 FRISKLIV OG FOLKEHELSEARBEID

Frisklivssentralen er en kommunal helse~ og ornsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre

levevaner, primært innenfor ornrådene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er

personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller

begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene.

Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

F risklivssentralerr gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesarntale og

ulike gruppetilbrrd innen de nevnte levevaneornrådene. Utviklingsonrråder' for

frisklivssentralen er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse,

risikofylt alkoholbruk, laerings- og mestringstilbud og andre tilbud som frernmer mestring av

egen helse. F risklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i

komrnunen og samarbeide med aktuelle aktører.

Frisklivsresept er en lrenvisningsblankett som gir tilgang til et tidsbegrenset, strukturert

veilednings~ og oppfølgingstiltak som starter og avsluttes med en helsesarntale.

Skjervøy kommune etablerte Frisklivssentral i oktober 2010. Vi gir et tilbud som er definert

som et minimum. Tilskudd fra fylkesrnarm er avgjørende for at vi kan gi dette tilbudet.
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Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme
befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer
som bidrar' til bedre helse.
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft l.j anuar  2012  som en del av
samliandlingsreformen. Det er blant annet et krav at den enkelte kommune/fylkeskommune
skal ha oversikt over helseutfordringene. Drøfting av helseutfordringene skal være grunnlag
for lokale og regionale planstrategier som vedtas av kommunestyrene og fylkestingene etter

plan- og bygningsloven.

Denne kommunedelplaneninneholder' et handlingsprogram for friskliv og folkehelse (Pkt.

5.0.) Det er tiltak som legger til rette for livsstilsendringer både på individnivå og for
befolkningen generelt, for eksempel areal til fysisk aktivitet, friluftsliv, samarbeid med lag og
foreninger, m.m.

F olkehelseprofil for Skjervøy 2016 viser følgende:

0 Lavere utdanningsnivå

0 Flere barn av enslige forsørgere, l5-29år

0 Flere uføretrygdede, 18  ~ 44  år

0 Færre som trives på skolen, lO.klasse

0 Flere kvinner som røyker

0 Flere med psykiske symptomer/lidelser, primærhelsetjenesten, l5-29  år

0 Flere med psykiske lidelser, legemiddelbrukere

0 Flere med muskel~ og skj elettlidelser

0 Flere med Type 2 Diabetes, legemiddelbrukere

0 Antibiotika, legemiddelbrukere

Hva har' vi oppnådd iforrige periode:
o Vi har etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for folkehelsearbeidet i

kommunen.
0 Så vidt startet et arbeid med å kartlegge folkehelseutfordringene i kommunen.

Vi har og vært med på etablert flere gode folkehelsetiltalc, ex. aktiv skolevei,
Vannaerobic, strikkekafe, svømmekurs, frisklivssentral, F YSAK-trimmen, benker/bord

ute i naturen, klatrej ungel, veiledet om tilskuddsordningene

0 Overtatt ansvaret for den lconnnunale utstyrsbanken i samarbeid med biblioteket.
Etablert en  25%  stilling som frisklivsveileder

0 Driftet frisklivssentralen med tilskudd fra fylkesmann, og gitt et individuell tilbud

innen frisklivsreseptordnirigen til et stadig økende antall brukere.
0 Driftet tilbud innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt.

DELMÅL:
0 Folkehelsearbeidet i kommunen må få større fokus både politisk og administrativt.

o Kommunen skal styrke det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen.
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STRATEGIER/ VEIVALG:
I  Lage en oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden i

kommunen. Det vil synliggjøre våre utfordringer og vil være et viktig innspill til
kommunens samfunnsplan og delplaner.

o Styrke folkehelsearbeidet ved å øke ressursene til frisklivssentralen.

0  Samarbeide med virksomhetene om gode folkehelsetiltalc.

0  Ha fokus på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og

rusmidler.

0  Ha større fokus på psykisk helse.

o Forebyggende tiltak for eldre.

2.4 FRILUFTSLIV

Friluftslivet i form av mosjon langs vei-/turveinettet og fysisk aktivitet i skog og mark utenom
turveier er de klart største arenaene for mosjon og trening. De larrge tradisjonene for aktiv bruk

av naturen er imidlertid best ivaretatt av den godt voksne generasjonen. I en undersøkelse på
landsplan oppgir 50 % av gruppen over 50 år at de mosj onerer ute, mens bare  31  % av ungdom
under 20 år driver utendørsaktiviteter. Vi kan ikke som tidligere forutsette at nærkontakt med

naturelernentet går i arv. Barn og unge som bruker og blir glad i sitt nærmiljø og naturen
omkring, vil alltid føle tilhørighet til” barndommens dal”. Det å stimulere barn og ungdom til å
bruke og å trives både itilrettelagte og ikke tilrettelagte områder, må derfor ses på som et viktig
virkemiddel for at denne generasjonen skal flytte tilbake til hj emstedet etter for eksempel endt

utdamring. F riluftslivsaktiviteter for barn og ungdom rnå derfor prioriteres, men samtidig er det
et vesentlig poeng at enkelte grupper, spesielt en del eldre, med litt bistand kan bruke
friluftslivsområder aktivt.

Troms fylkeskommune initierte en kartlegging og registrering av viktige friluftsområder i hele

fylket. Dette arbeidet er avsluttet i Skjervøy.

I  motsetning til den organiserte idretten har ikke kommunen like gode tradisjoner for godt
samarbeid med friluftslivsorgarrisasjonene, som for øvrig hos oss er svakere organisert enn
idretten i Skjervøy. Det er derfor' gledelig at det nå er etablert både Nord-Troms Turlag og

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet 6. november 2014 som et samarbeid mellom kommunene

Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Friluftsrådet er stiftet med støtte og i nært
samarbeid med Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund; Ut i NORD, med

turrnål i hele nordfylket er' en av oppgavene for det nye fiiluftsrådet. Utgivelse av turkart og
friluftsskoler for barn i skoleferiene har også vært prioritert i oppstarten. Friluftsrådet

vektlegger det å følge opp og samarbeide med de i kommunene som arbeider med folkehelse,

flyktninger/personer' med irrrrvarrdrerbakgrunn samt skoler og barnehager. Skjervøy kommune

er vertskommune for friluftsrådet. Folkehelsekoordinator er Skjervøy kommunes
administrative kontaktperson i frilrrftsrådet.
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En rekke undersøkelser bekrefter at friluftsliv har positivevirkning på læring, yteevne, den
mentale helsen og det å mestre stress. Barnehage, skole og SFO når de fleste barn, på tvers av
sosial status og funksjonsevne. Det er derfor viktig å tilby friluftsaktiviteter her og gjennom
dette motvirke sosial ulikheter i aktivitets vaner. Naturen er en viktig læringsarena for
utvikling av ferdigheter og kompetanse i friluftsliv. Viktig også for å skape identitet til stedet
man kommer fra. Friluftsliv, naturopplevelser o g fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO
kan være viktig for å etablere gode vaner med stor betydning for livskvalitet og helse.

Hva har vi oppnådd i forrige perioden:
Frilufts gj engen ved Skjervøy barneskole er et praktisk tilpasset undervisningsopplegg i
naturen

Bistått med å få bygd gapahuker rundt om i hele kommunenC

0 Frontet fylkeskommunens tilskuddsordningen innaforFYSAK, friluftsliv m.m.
0 Tilrettelagt turstier, m.h.t. universell adkomst.
0 Kartlagt, beskrevet og skiltet en rekke turløyper rundt om i hele kommunen.
0 Kommunen har vært med på å etablere Nord-Troms Friluftsråd(NTF) og

folkehelsekoordinator deltar i en arbeidsgruppe i rådet.
0 Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder av fiiluftsrådet.
0 Vi har jobbet med å etablere lO på Topp i kommunen. Dette arbeidet ble videreført inn

i UT iNORD.
0 Vi har så vidt startet arbeidet med Aktiv på dagtid og Turvenn (ungdom tar med eldre

på tur), dette i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd.
0 Diverse aktiviteter i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd, som friluftsskole,

samarbeid med skole/barnehage, ungdomscamp, ordførertur, m.m.
0 Etablert samarbeid med friluftsrådet ang. læring i friluftsliv med skole SFO og

barnehage.
0 Utgitt turkart for Skjervøy og de andre kommunene som er med i friluftsrådet
0 Renovert fiskeplassen som er tilrettelagt for funksjonshemmede på Kågen
0 Gir støtte til etablering av frilufts portal i regi av Eidevannet Vel.

DELMÅL;
0 Kommunen har hovedansvar for å sikre friluftslivet arealgrurrnlag og ivareta

allemannsretten.

0 At det pågående arealplanarbeidet tar konsekvensen av at det er gjort en kartlegging av
viktige friluftsområder i kommunen.

0 Kommunen skal sikre videreføring av Nord-Troms Friluftsråd.

STRATEGIER/VEIVALG:
0 Delta i og utforme prosjekter som tilbyr friluftslivsaktiviteter rettet mot barn, ungdom,

eldre og innvandrere/flyktnirrger. Dette ogsåi samarbeid med Nord-Troms fitiluftsråd.

0 Fortsette med de gode tiltakene som ble etablert i Friluftslivets år og videreføre
aktivitetene og arbeidet som er påbegynt i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd.

0 Videreføre arbeidet med en fornuftig tilrettelegging for friluftsliv i nærrniljøene til
boligområdene i kommunen for å sikre den daglige bruken av naturen.
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0  Etablere sterkere bånd mot og samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider

med friluftsliv og med personer med god lokalkunnskap.

ø  Delta i en revidert kartlegging av friluftsområder i regi av Nord~Troms Friluftsråd.

o Ferdigstille arbeidet med skilting av turløyper og utarbeide informasjonstavler om

turmuligheter i kommunen.

o Fortsette å tilrettelegge gode friluftsområder for å sikre tilstrekkelig motivasjon for at

folk skal komme seg ut og delta i friluftslivet.

o Avklare om det er behov for statlig sikring av friluftsområder.

3.0 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING

Kommunen har en sentral rolle i å samordne en helhetlig politikk for fysisk aktivitet og
naturopplevelser. Den er et bindeledd mellom lag og foreninger og alle offentlige institusjoner
som fylkeskommunen, departementet og fylkesmannen i alle forhold som angår' informasjon.
God informasjon og veiledning i forhold til krav og dokumentasjon til søknader' som

videresendes, vil kunne bety at det utløses mer tilskudd til organisasjoner i kommunen.

For innbyggerne i kommunen kan det ofte være vanskelig å finne fram til alle de tilbud som

finnes, enten det dreier seg om aktiviteter i et idrettslag, turstier i nærmiljøet eller når
svømmehallen er åpen. Her har kommunen en sentral rolle for at informasjon når ut til alle
innbyggerne i kommunen. Kommunens hjemmeside og Face book-gruppe er sentrale
virkemiddel for å gjøre publikum kjent med de tilbud som finnes.

I samarbeid med lag og foreninger og idrettsrådet bør det etableres rutiner for å kunne innhente

informasjon om alle tilgjengelige aktivitetstilbud i kommunen, for så å publisere det.

Kommunen informere om de tilbud som fremmer fysisk aktivitet og friluftsliv som trivsels- og

helsefremmende aktiviteter, men er avhengig av et samarbeid med organisasjonene. Det er et

kontinuerlig arbeid, for slik å kunne rekruttere flere til å delta i aktivitetene.

Hva vi har etablert av kontakt og oppfølging i forrige periode:
o Rutiner for å kontakte lag og foreninger

Legger ut på hjemmesiden tilbud om tilskuddsordninger, kurs og møter
o Nyheter fra stat og fylkeskommunen, sendes til lag og foreninger og legges ut på

hjemmesiden
o Frister for å søke på tilskudd til spillernidler, sendes til lag og foreninger og publiseres

på hjemmesiden

0  Frister for å søke kultur- og aktivitetsniidler, sendes til lag og foreninger og publiseres
på hjemmesiden

o Oppdaterer også Face book  ~  siden til kommunen

o Folkehelsekoordinatoren legger ut informasjon til de ulike aktivitetsgrupper og
annonserer i media.

o Faste kontaktmøter med idrettsrådet
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Regelmessig fysisk  aktivitet  gir:

Økt arbeidskapasitet

Større overskudd - mer trivsel

Bedre søvn

Styrket im munforsvar

Sterkt redusert risiko for

hjerte- og karsykdommer

Mindre risiko for kreft

Mindre ryggbesvær

Mindre risklko for slitasjegikt

Mindre risiko for utvikling

av benskjørhet

Sterkere benvev, brusk,

sener og bånd

Bedre kroppsbalanse

og mindre risiko for fall

Bedre grunnlag for opprettholdelse

av riktig kroppsvekt

Langsommere aldring

Bedret evne til  å  mestre stress

Naturlig avløp for stressreaksjoner

Bedre lungefunksjon

Sterkere hjerte

Bedre blodsirkulasjon

Mindre risiko for utvikling

av høyt blodtrykk

Bedre blodsukkerregulerlng

Mindre risiko for
blodpropp og slag

Gunstígere fettstoffskifte
og blodkolesterolprofil

Bedre mage- og tarmfunksjon

Sterkere muskulatur

Bedre leddfunksjon og bevegelighet
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4.0 SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER

4.1 SKJERVØY KOMMUNE  -  TETTSTEDET

Ordinære/Rehabilitering anlegg

1. Anleggstype

Klubbhus 1
Klubbhus 2

Svømmehall

Gymsal

Idrettshall

Kunstgressbane

Kunstgressbane

Skytebane

Lysløype

Lyslfiype
Skistadion
Orient. kart

Skøytebane

Turhytte

Skiskytteranlegg

2. Kategori

Idrettsanlegg

Idrettsarilegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Skytebane

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Kulturbygg

Idrettsanlegg

Sted

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Skjervøy u.skole

Skjervøy b. skole

Skjervøy uskole
Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Isakeidet

Idrettsanlegg

Isakeidet

Idrettsanlegg

Skjervøy

Idrettsanlegg

Engnes

Idrettsanlegg

Eier

Skjervøy IK

Skjervøy IK

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Skj. skytterlag

Skjervøy IK

Skjervøy IK

Kommunen

Skjervøy IK

Kommunen

Kommunen

Skjervøy IK

Størrelse

1 80+100 kvm

120

12,5x25  meter

8x12  meter

22x44 meter

64x100 meter

64x100 meter

100  -  300 meter

4 km (Engnes)

30 x 100 meter

1215000

333 meter

70 kvm

16  skiver

Korvinen

Kvalitet, behov for utbedring

Middels, trenger oppussing

OK
OK
OK

Nytt gulv lagt i 2008

Ny 2012

Nedslitt etter 15 års bruk
Under utbedring

Trenger oppgradering

Ny høsten  2010

Nytt i  2009

Utbedret 2012

Trenger standplass og utstyrslager,
Skiver ok

I><><$ >4><  Q

N:
>4>< ><><

X

D

X

><>-<1
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Nærmilj aanlegg

1. A11leggstyp_e

F otballøkke

Fotballøkke

F otballøkke

Alpin mini

Ballbinge

Ballbinge

Naturklatrejungel

Lekeplasser

1. Anleggstvpe
Lekeplass

Lekeplass

Lekeplass

Lekeplass
Lekeplass

Lekeplass

Akebakke

2. Kategori

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø
Nærmiljø

2. Kategori
Nærmiljø

Nærmiljø
Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Sted

R. Østgårdsvei

Bekkefaret

Eidevannet

R. Østgårdsvei

Hollendervika

Skjervøy b.skole

Eidevannet

Sted

Lailatjellveien

Lars Hallens vei

Nordveien

Campingplass

Spellemannsdalen
Hollendervika

Hollendervika

Eier

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Eier

Velforening

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Velforening
Kommunen

Kommunen

Størrelse

20x30 meter

lOx20  meter

50 meter

13x23 meter

13x23 meter

600 m2

Størrelse

10x15 meter

1 0x10 meter

15x20 meter

20x20  meter

Kvalitet, behov for utbedring

Mål, dekke, avskjerrning, brukes

lite/ikke
Mål, dekke, avskjerming mot bekk

Må oppgraderes, fotballmål
Må oppgraderes, ryddes for kratt

Mangler lys, trenger reparasjon

OK

OK, utvidet 2012

Kvalitet, behov for utbedring

Mangler utstyr

Må utbedres

OK

Mangler utstyr

OK
Mangler utstyr

Må rydde skog og montere lys

><><í

G

X

><!I><f

><I><$><  NU><>< ><><><U
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4.2 SKJERVØY KOMIVIUNE, ARNØY, LAUKØY OG ULØY

1. Anleggstype

Ballbinge
Fotballøkke

Fotballbane

F otballøkke

Gymsal

Ballbinge

Lysløype

Gymsal

Svømmebasseng

Klubblokale

Lysløype

Fotballøkke

Fotballbane

Fotballøkke

Naturkljungel

4.3 AKTUELL UTBYGGING AV NYE IDRETTSANLEGG

ANLEGG/STED

2. Kaétegori

Nærmiljø

Nærmiljø
Nærmiljø

Nærmiljø
Idrettsanlegg

Nærmiljø

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

Friluftskart Skj ervøy
Rullestolløype Eidevannct

Snowboardbakke

Skytebane 300 m og 100 m

Sted

Amøyhamn

Arnøyharrm

Arnøyharnn

Lauksletta

Årviksand skole

Årviksand skole
Arnøyhamn

Arnøyhamn skole

Arnøyharnn skole

Arnøyhanm

Årviksand

Uløybukt

Uløybnkt

Nikkeby

Arnøyharnn

Eier

Kommunen

Grunneier

Arnøy IL

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Arnøy IL

Kommunen

Kommunen

Arnøy IL

Årviksand IL

Kommunen

Kommune

Kommunen

Kommunen

lStørrelse

l 13x23 meter

20x50 meter

60x95 meter

27x55 meter

5x10 meter

13x23 meter

1,5 km X  2

8x12 meter

6x12rneter

102 Kvm

1,5 krn

35x50 meter

35x50 meter

UTBYGGER BYGGEPERIODE
Kommunen 2013  -  2016
Kommunen, Eidevarmet Vel 2016-201 9

Kommunen Ikke prosj ektert

Kommunen/Skytterlaget 2014  -  2015

Kvalitet, behov for utbedring
OK

Naturlig slette med gress
Avskj arming mot nabo, dekke o.s.v.

Avskj errning mot vei
En del oppussing

OK
Må rehabiliteres
En del oppussing
OK

Trenger en del oppussing
Rehabilitert 2011
Dekke, rydding, lite brukt

Avretting, dekke
Trenger opprustning

Ferdig 201 1

KOMJMENTAR
Påbegynt

Nyanle gg

Nyaulegg l
Rehabilitering

b

X

X

M

><í><.’>< ><$><.‘

UN>4><><><1
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”Fra molo til mo1o”

Rideanlegg på Kågen

Eidevarmet friluftsområde

Vågavannet friluftsområde

Kunstgressbane Skjervøy

Fotballhall Skjervøy

Lysanlegg ny kunstgressbane

Motorcrossanlegg

Kunstg-ressdekke ”7-er bane”
Rulleskiaralegg

Renovering

svømmehall/idrettshall

Hollendervika

Egnesveien og veien til

skytterbanen

Skiskytteranlegg lysløype

Skiskytteranlegg standplass

Klubbhus/ spiker bu

Snøkanon

Nye Turstier

Friidrettsanlegg

Kommunen

Privat

Kommunen, Eidevannet Vel

Kommunen

Kommunen/ Skj ervøy IK

Kommunen, Skjervøy IK

SIK, Kommunen

Skjervøy/Nordreisa MK

Årviksand Bygdelag

SIK—KommL1nen

Kommunen

Alkeveien vel

SIK, Kommunen

SIK

SIK

SIK

SIK, Kommunen

Kommunen

SIK, Kommunen

2013  — 2014
Ikke prosjektert

2016-2019
Ikke prosjektert  -  regulert
Ikke prosjektert
Ikke prosj ektert

2015  ~201  6

Ikke prosjekter-t

Ikke prosjektert

2014

2015 -  2016

2017-2018

201 6-201  7
Ikke prosjektert

Nyanlegg

Nyanlegg

Nyanlegg

Nyanlegg

Nytt top_pdekke

Nyanlegg

Nyanlegg

Nyanlegg

Nyanle g g

Nyanlegg

Renovexing

RenoVering,Nyan1egg

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering/nyanlegg

Rehabilitering/nyanlegg

Nyanlegg

Nyanlegg

Nyanlegg
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5.0 HANDLINGSPROGRAM FOR FRISKLIV OG FOLKEHELSE

TILTAK

Videreføre frisklivssentralen

Frisklivskoordinator 5 0%

Videreføre FYSAK-trimmen

Videreføre NordTroms

Friluftsråd

Videreføre arbeidet med

merking og skilting av

turløyper

Videreføre tilbud på

fiisklivssentralen til inaktive

barn og ungdom og de med

overvektspro blematíkk.
Idrettsleder/kulturkonsulent

100% stilling

Etablere frivillihetssentral

AN  SVARLI G (E)

Folkehelsekoordinator

K/U-sjef /Administrasjon

Folkehelsekoordinator

K/U-sjef/ Administrasjon

Folkehelsekoordinator

K/U- sjef

Folkehelsekoordinator

KfU-sjef/ Administrasjon

Adrniriistrasj on

OPPSTART
2017

2017

I  planperioden

I planperioden

2017

Iplanperioden

I løpet av planperioden

2017

KOMlVIENTAR
Tilskuddsordninger] hos

fylkesmann trappes

gradvis ned og må

erstattes med kommunale
midler.
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Gjennomføre Ung Data i

samarbeid med Korus Nord.

1 time fysisk aktivitet om
dagen i grunnskolen

Styrke integreringsarbeidet

Livstidsendringer som tema

personalmøter/foreldremøter

Noen vinteråpne turstier

Oppkjørte ski -og gåspor på

Skattmfiellet i sesongen

Vinteråpne

parkeringsmuligheter i
utfartsorrrråder

Vedlikeholde friluftsarealene i
kommunen
Etablere flere sosiale og

aktivítetsbaserte møteplasser

Et eget lokale for

frisklivssentralen

(flerbrukshus)

Prioritere barn og unge, og

styrke arbeidet innen psykisk
helse og rusforebygging

Styrke forankringen av det

tvensektorielle

folkehelsearbeidet

Utarbeide oversikt over status

i befolkningens helse, lage

K/U—sjef og ungdornssko1en(e)

K/U -sjef og virksomhetsledere

Administrasjon og
flyktningkonsulenten

Virksornhetsledere

Teknisk etat

Samarbeid med lag og foreninger

Teknisk etat i samarbeid med MESTA

Teknisk etat

Lag og foreninger i samarbeid med

kommunen

Administrasjon

Administrasjon

Administrasjon

Administrasjon

2017

Høst 2017

I planperioden

2017

I  planperioden

I planperioden

I planperioden

I planperioden

I planperioden

I planperioden

I planperioden

I planperioden

I planperioden

‘N
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mål, strategier og tiltak,

jatnfør folkehelseloven §5.
Utarbeide aktivitet for ansatte Administrasjonen I planperioden

og seniorpolitikk

6.0 HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV  IDRETTSANLEGG

6.1  ORDINÆRE NYANLEGG/  REHABILITERING
ANI.EGGSSTART— FINANSIERING Belop i hele 1000
NR  ANLEGG/STED KOSTNADER _] l

2017 2018 2019 2020

K SM PR K SM PR K  SM  PR K SM PR

1. Renovering ny del av 1000 100 200  200  100 200 200

klubbhuset, to trinn

2.  Rulleskiarilegg

Grunnarbeid 2420 700 1009 711
Asfalt 2290 95 5 93 5 400

3. Sekretariat-, speaker- og 1000
tidtakerbu Skjervøy
idxflmk ‘J

4. Engnesveien og vei til 250
skytterbanen  ~  Is  akeidet

første fase i_

5. Fotballhall 7000

6.  Skytebane  300 m og 100  m 700

_ Eksisterende 2500

A Kunstgressbane, nytt dekke i
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8,  Snøkanon 400

9. Renoveñng svømmehall 10 mil

10. Ny standplass 140 20
skytterbanen

6.2  NÆRMILJØANLEGG
NR ANLEGGÆTED KOSTNADER

2017

B2

1- Eidevannet 3000 50

Friluftsorméde trinn 1.
(4.  trinn)

2. Hollendervika grendelag 219

3- Crossbane 100

4- Turløype Skjervøy fra 600
molo til molo tinn 1

5. Fotball løkke ved 200

Eidevannet

50

Shd

300

109

FORKORTELSER K =KOMMUNALT  SM  =  SPILLEMIDLER PR  =  PRIVAT

70

PR

300

110

2018

Pi SR4 PR

2019

PC SR4 PR

2020
PC SM PR
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7.0 OPPFØLGING AV  PLANEN

7.1 ÅRLIG OPPFØLGING
Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens
daglige oppfølging av feltet idrett og fysiskaktivitet, herunder friluftsliv.

Punkter som er mangelfulle, eller mangler helti planen, skal registreres fortløpende, slik at de
kan inngå ved første rullering.

For at planen ikke skal bli et dokument for slcrivebordsslculfen, skal planen rulleres årlig og
vedtas av formannskapet. Planen skal alltid ut til høring hos Skjervøy Idrettsråd.

Iforbindelse nied fullstendig rF-.Visjorr av planen må e._n_ f01‘hQ]r_1_r_= segtflp19_n— Qg bygnjngg—1Qven_

Både årlig rullering og revisjon skal skje ihenhold til veilederen ikommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet.

7.2 RUTINER FOR REVIDERING OG PRIORITERING AV

ANLEGGSPLANEN
Anleggsplanen deles opp i følgende kategorier:

Nærmiljøanlegg

Ordinære anlegg/ rehabilitering av eldre anlegg

1. Forslag på nye planlagte anlegg må innmeldes til kommunen skriftlig.

2. Nye innmeldte anlegg i alle kategorier plasseres i utgangspunktet nederst på prioriterings-
lista isin kategori, og vil gradvis rykke oppover ettersom anleggene over blir realisert.

3. Nye anlegg kan unntaksvis prioriteres høyere på lista dersom særskilte samfunnsmessige
årsaker foreligger.

4. Anlegg vil ikke komme inn og bli prioritert på anleggsplanen før skriftlig innmelding er
levert kommunen.

5. Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år.

6. Idrettsrådet kommer med sin tilråding innen 15. oktober hvert år.

7. Konmrune foretar endelig politisk behandling iløpet av oktober/november hvert år.

28
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7.3 HØRINGSINSTANSER

Plandokumenter sendes:

Skjervøy Idrettsråd
SIK hovedlaget
SIK fotballgruppa
SIK aldersbestemt fotball
SIK Skigruppa

SIK skiskyttergruppa
SIK håndballgruppa
Skjervøy sykkel~ og Skøyteklubb

Arnøy IL

Amøyhamn bygdelag

Årviksand bygdelag
Lauksletta bygdelag
Skjervøy jeger og fisk
Skjervøy skytterlag
Skjervøy Videregående skole
Skjervøy kommune, teknisk etat
Skjervøy lag og foreninger

Arbeidsgruppen for folkehelse v/Folkehelsekoordinator
Ungdomsrådet
Barneskolene og ungdomsskolene rektor og elevråd
FAU-skolene

Saeridrettene i Troms v/ Troms idrettskrets
Nord-Troms Friluftsråd
Troms fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms

8.0 KART OVER  ULIKE  OMRÅDER SOM HAR FÅTT
SPILLEMIDLER OG SØKER OM SPILLEMIDLER
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Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2018 og 
økonomiplan for 2018- 2021: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. 
 
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

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

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
 
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2018. 
 
 
2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 
 
2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan. 
 
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 
 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 
eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 
 

PS 80/17



Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 
 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 
 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 
 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
 
 

PS 80/17



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 

 

ØKONOMIPLAN 2018-2021 
 

 

 
 

 
 

Politisk behandling: 

Organ: Saksnr. Dato 

Formannskapet    

Kommunestyret   

 

 

 

 

Skjervøy kommune 
 

PS 80/17



SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN  2018 – 2021 

 

 2 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

1. Innledning/sammendrag ..................................................................................................... 3 
2. Kommunens rammebetingelser .......................................................................................... 9 

a) Befolkningsutvikling ....................................................................................................... 9 
2.a.1. Utvikling i befolkningen siste 8 år ....................................................................... 9 

2.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden ............................. 10 
b) Frie inntekter .............................................................................................................. 10 

2.b.1. Skatt og rammetilskudd ...................................................................................... 10 
2.b.2. Eiendomsskatt .................................................................................................... 11 
2.b.3. Momskompensasjon ........................................................................................... 11 

2.b.4. Rentekompensasjon for investeringer ................................................................ 11 
c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene ...................................................... 12 

4. Kommunestyrets vedtak og kulepunkter .......................................................................... 15 
5. Bemanningsendring 2018-2021 ....................................................................................... 15 
6. Økonomiske oversikter og nøkkeltall .............................................................................. 17 

6.1 Skjema 1 A – drift .......................................................................................................... 17 
6.2 Skjema 1 B – drift .......................................................................................................... 18 

6.3 Økonomisk oversikt – drift ............................................................................................ 18 

6.4 Skjema 2 A – investering ............................................................................................... 19 
6.5 Skjema 2 B – investering ............................................................................................... 19 
6.6 Økonomisk oversikt investering ..................................................................................... 20 

  

PS 80/17



SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN  2018 – 2021 

 

 3 

1. Innledning/sammendrag 
 

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

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

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

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

 

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

 
Kilde: www.kommunedata.no 

 

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

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

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

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

hele nasjonens skatteinngang 

 

De største inntektspostene i ramma:  

Innbyggertilskudd     kr  23 726 pr innbygger. 

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

Distriktstilskudd består av to faktorer: 

Distriktstilskudd    kr   3 864 pr innbygger 

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

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

satser):1 

Innbyggertilskudd:  20 X 23726 474 520 

Utgiftsutjevning: 20 X 6281 125 620 

Distriktstilskudd: 20 X 3864  77 280 

Totalt:     677 420 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Her er alle kriteriene og utregninga for Skjervøy kommune: 

 
Kilde: www.kommunedata.no 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

har den desidert laveste indeksen:  

Kommune Behovsindeks (total) Utgiftsutjevning 

Kvænangen 1,4324 26 809 000 

Nordreisa 1,1334 32 983 000 

Skjervøy 1,1252 18 153 000 

Kåfjord 1,2139 22 918 000 

Storfjord 1,2557 23 949 000 

Lyngen 1,2820 40 618 000 

 

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

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

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

realisere effektiviseringa godt nok.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

følge tidligere politiske vedtak.  

 

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

 Arnøyhamn Årviksand 

Drift, teknisk (forsikring, strøm mfl) 985000 50000 

Inntektstap, ramme  
1629800* 

 

Drift, skole (ekskl spes.ped) 1600000  

PS 80/17



SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN  2018 – 2021 

 

 6 

Spes.ped  500000 

Drift, barnehage 500000 950000 

Drift, teknisk (forsikring, strøm mfl)  156000 

Drift SFO 282000 110000 

Totalt drift 3367000 3395800 

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

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

privatskoler, for Skjervøy utgjør dette kr 845800. 

 

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

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

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

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

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

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

kontantstøtte er også varierende.   

 

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

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

både behov for stillingsøking, investeringer og mindre driftsmessige tiltak. 

b) Kutt i driftsbudsjettet på noen ansvarsområder innenfor sentraladministrasjonen og 

kultur og undervisning 

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

reduksjon) 

d) Prisøkning på tjenester og økte egenandeler 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

hefter en viss usikkerhet rundt.  

 

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

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

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

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

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

skal bidra til å dempe behovet for institusjonsplasser.) 

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

innarbeidet system for rapporteringer må videreføres.  

 

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

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

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Netto 

driftsresultat -7 248 536 

 

5 093 174 

 

1 306 029 

 

2 546 301 

 

1 148 571 

 

3 645 518 

Lånegjeld 277,3 

 

284 

 

327 

 

334 

 

326 

 

317 

Renter 7,6 

 

7,5 

 

6,4 

 

7,5 

 

7,7 

 

7,7 

Avdrag 8,7 

 

13 

 

13 

 

15 

 

16 

 

17 

Sum renter og 

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

Bruk av 

disp.fond  

 

 

-3 926 174 

  

 

-86 077 

  

Bruk av 

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

Avsetning 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

tøffere nedbetalingsordning kombinert med en stadig høgere lånegjeld vil utfordre 

driftsbudsjettet ytterligere. Investeringstakten må ned! 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

også et vedlikeholdsetterslep på kommunale utleieboliger, jfr forvaltningsrapport som 

forelegges kommunestyret i desember.  

 

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

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

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

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

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

denne endringa er heller ikke lagt inn.  

 

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

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

det ikke kommet avklaring.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Befolkningsutvikling  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samlet befolkning:

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

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

Barn og unge (0-15 år) 585 558 545 526 517 489 501 503

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1 875 1 889 1 870 1 892 1 855 1 870 1 872 1 844

Eldre (67 år og over) 421 438 465 487 509 536 547 565

%-vis endring fra året før:

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

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

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

%-vis endring fra 2010:

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

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

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

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

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

 

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og 

total folkemengde. Utgangsår er 2017. 

 
2017 2018 2019 2020 2021

0-1 år 61 64 66 68 70

2-5 år 114 119 123 125 128

6-15 år 322 314 316 315 317

16-22 år 309 293 274 256 246

23-66 år 1564 1600 1629 1645 1654

67-79 år 426 431 423 437 438

80-89 år 113 114 121 124 132

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

Samlet befolkning:

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

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

Barn og unge (0-15 år) 497 497 505 508 515

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1873 1893 1903 1901 1900

Eldre (67 år og over) 2015 572 570 586 595

%-vis endring fra året før:

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

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

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

%-vis endring fra utgangsåret:

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

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

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

b) Frie inntekter 

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, 

momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er 

hovedfinansieringskilden for driftsrammene.  

2.b.1. Skatt og rammetilskudd 

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

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

(kommunal deflator) er på 2,3 prosent.  

 

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

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

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

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

 

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

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

Innbyggertilskudd 67 980      68 568      68 702      68 782      68 882      

Utgiftsutjevning 16 333      17 369      17 386      17 396      17 408      

INGAR (294)          (207)         -           -           -           

Saker med særskilt fordeling 392           787           787           787           395           

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

Småkommunetilskudd 12 005      12 005      12 005      12 005      12 005      

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

Skjønn tap nytt inntektssystem

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

RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 158           

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

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

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

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

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

2.b.2. Eiendomsskatt 

 

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

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

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

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

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

2018. 

 

2.b.3. Momskompensasjon 

 

Skjervøy kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester. 

 

2.b.4. Rentekompensasjon for investeringer 

 

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

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

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

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

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

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

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

og1,5 mill hvert år i planperioden. 

 

Skole  

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

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

oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029.  

 

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

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

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

 

Psykiatri 

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

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

omsorgsboliger. Ordningen varer til 2030. 

 

Kirker 

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

vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027. 

 

 

c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene 

 

Lønns- og prisvekst 

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

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

rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.  

   

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt 

premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende 

beregningsstaser for 2018 (2017-sats i parentes):  

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

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

 SPK 12 % av brutto lønnsutgift (10,25) 

 

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

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

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

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

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

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

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

flest indikatorer fra de to store etatene.  

Utvalgte nøkkeltall for kultur-
og undervisningsetaten   

 
  2016 

  2010 2014 2016 Gr. 3 Troms Landet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            

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

Utvalgte nøkkeltall for helse- 
og omsorgsetaten      2016 

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

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

Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon  3213 3358 3431 3384 3251 

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

under 67 år   28 29 25 20 20 

67-79 år   160 148 92 74 67 

80 +   453 500 394 356 320 

             

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

2,7 3,1 4,3 

Netto driftsutg barnevern pr innbygger   3253 3255 2320 2110 1920 

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

             

Administrasjon og styring            

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

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

             

Eiendom og forvaltning            

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

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

Kirke       

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

Netto driftsutg pr innb  891 893 934 572 563 

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

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

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

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

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

er nærliggende å spørre seg om skillet mellom tilpassa undervisning og 

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

tiltak for seint i gang? 

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

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

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

Utviklinga i barnetallet på Arnøya setter også premisser for hvordan barnehagetilbudet 

der skal gis i framtida.  

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

fylket og landet. 

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

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

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

Skjervøy på linje med landssnittet og snitter for kostragruppe 3. 

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

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

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

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

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

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

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

hvilke nivå tjenesten gis, må justeres.  

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

forskjellen betydelig. 

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

sammen med antall barn med tiltak. 

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

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

administrativ oppgavemengde ikke står i proporsjonalt forhold til innbyggertall.  

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

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

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

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

 Bemanning innenfor kirke er markant høgere i Skjervøy – og har økt siden 2014. 

 

PS 80/17



SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN  2018 – 2021 

 

 15 

4. Kommunestyrets vedtak og kulepunkter 
Ikke vedtatt av kommunestyret enda. 

 

5. Bemanningsendring 2018-2021 

        

Sentraladministrasjon       

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

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

40%, 
fl.tjen. 

        

Kultur og undervisningsetaten      

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

        
100% 
merkantil 

100% 
merkantil 

100% 
merkantil 

100% 
merkantil 

50 % 
saksbeh. 
kultur 

50 % 
saksbeh. 
kultur 

50 % 
saksbeh.   
kultur 

50 % 
saksbeh. 
kultur         

25% PPT               

108% lærer 
BS 

108% lærer 
BS 

108% lærer 
BS 

108% lærer 
BS         

        

69,2 % 
spes.ped. 
BS 

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

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

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

40 % fr.spr. 
BS               

25 % 
merkantil 
SUS 

25 % 
merkantil 
SUS 

25 % 
merkantil   
SUS 

25 % 
merkantil 
SUS         

        
42 % ass. 
SUS 

42 % ass. 
SUS 

42 % ass. 
SUS 

42 % ass. 
SUS 

          
74 % lærer 
SUS 

74%  + 130 
% lærer 
SUS 

74%  + 130 
% lærer 
SUS 

          
100% 
Presteg.BH 

100% 
Presteg.BH 

100% 
Presteg.BH 

66,6% 
spes.ped 
BH 

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

50 % ass. 
Årviksand 
BH 

50 % ass. 
Årviksand 
BH 

        

50 % 
kultur-
skole 

50 % 
kultur-
skole     

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

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

årseffekt, da de følger skole-/barnehageår. 

 

Helse og omsorgsetaten       

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

40 % helse 
-sekr. 

40 % helse 
-sekr. 

40 % helse 
-sekr. 

40 % helse 
-sekr.         

    

300%     
nattevakt  
Hj.tj. 

300% 
nattevakt  
Hj.tj.         

        
75% 
hj.hjelp 

75%   
hj.hjelp 

75%   
hj.hjelp 

75%   
hj.hjelp 

100% 
Solsikken 

100% 
Solsikken 

100% 
Solsikken 

100% 
Solsikken         

    20 % 20 % 20 % 20 % 

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

        
65% 
Malenav 

65% 
Malenav 

65% 
Malenav 

65% 
Malenav 

        
 200% 
hj.tj 200% hj.tj. 

 200% 
hj.tj 200% hj.tj. 

 
        

Teknisk 
etat        

Ingen endringer       

 

Oppsummering: 

 

Sentraladm,: 

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

20% fra 2020. 

 

Kultur- og undervisning: 

        

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 
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326,60 % 261,60 % 195 % 195 % 261,20 % 535,2 685,2 695,2 
 

Helse og omsorg: 

Økning Reduksjon 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

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

 

6. Økonomiske oversikter og nøkkeltall 

6.1 Skjema 1 A – drift 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Skjervøy  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2017| 2018 2019 2020 2021 

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

      

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

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

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

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

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

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

 

 

6.3 Økonomisk oversikt – drift 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Skjervøy  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utlån  55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 

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

RESULTAT EKSTERNE 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

6.4 Skjema 2 A – investering 

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Skjervøy  

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

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

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

Tilskudd til investeringer  -8 150 000 0 0 0 

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

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

 

6.5 Skjema 2 B – investering 

Tall i hele 1000 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Til investeringer 
anleggsmidler 

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

Fordelt slik:         

Flytebrygger 4 000 000 0 0 0 

Tak på kulturhuset 0 1 500 000 0 0 

Skredforebygging Arnøyhamn 2 000 000 0 0 0 

Lager anleggsseksjonen 800 000 0 0 0 

Kantklippeutstyr 200 000 0 0 0 

Truck terminalen 520 000 0 0 0 

Varebil terminalen 400 000 0 0 0 
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Oppgradering vannrør 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Oppgradering avløpsrør 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Kai Kollagerneset 12 300 000 0 0 0 

Adgangskontroll Helsesenter 300 000 0 0 0 

Kaidekke terminalkaia 600 000 0 0 0 

Signalsystem sykesengen 800 000 0 0 0 

Styresystem  heis 450 000 0 0 0 

Tak barneskolen 1 100 000 0 0 0 

Rehab b-skolen 0 4 000 000 0 0 

Kjøkken helsesenter 0 8 000 000  0 0 

Ventilasjon brannstasjon 850 000 0 0 0 

Ny barnehage 32 000 000 0 0 0 

Sum fordelt 64 230 000 21 500 000 8 000 000 8 000 000 

 

6.6 Økonomisk oversikt investering 

 

 

  

Beskrivelse Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

 

Budsjett 

2020 

Budsjett 2021 

Statlige overføringer  -6 150 000 0 0 0 

Andre overføringer  -2 000 000 0 0 0 

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

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

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

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

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

SUM FINANSIERING (R)  -56 170 000 -21 500 000 -8 000 000 -8 000 000 
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1. Kommunale avgifter og gebyrer 2018 

a) Kultur og undervisning 
 
Barnehagesatser 2018 

 
Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 
     100 % 2840,- 1988,- 1420,- 
       80 % 2556,- 1790,-             1279,- 
       60 % 1988,- 1392,- 993,- 
       50 % 1704,- 1193,- 852,- 
       40 % 1420,- 995,- 709,- 
       20 % 852,- 596,- 427,- 

 
 Dagplass:   kr. 200,- 
 Mat, full plass: kr. 300,- 

 
SFO  
 
  2018 
Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (40 % mod.) 3. barn (60 % mod.) 
Fra 20 t/u      2380,- 1480,- 1012,- 
Inntil 20 t/u 1.540,- 964,- 676,- 
Inntil 10 t/u 940,- 604,- 436- 

 
 Dagplass:  Hel – 4 timer eller mer:    150,-    

    Halv – under 4 timer:        100,- 
Maks 5 dager pr halvår 
 
 
Kulturskolen  
 
2018 
Årspris elever under 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 1.500,- 
Gruppe B:   4 – 9 elever 1.300,- 
Gruppe C: 10 og flere    600,- 

Søskenmoderasjon 50 % 
 
Årspris elever over 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 2.800,- 
Gruppe B:   4 – 9 elever 2.450,- 
Gruppe C: 10 og flere  1.000,- 

 
 
 
Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent:   200,- pr. time 
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Kinobilletter, inkl mva 

          
          2017              2018 

• Standard billettpris alle dager  100,-             100,- 
• Barne- og familiefilmer  85,-               85,- 
• Enkelte filmer kan ha høyere pris 

 
Billetter kjøpt på nett:                                                                                                

• Standard billett:  (+ Kr 5 i avgift)                                                      90,-             90,-  
•  Barne- og familiefilmer (+ kr 5 i avgift)                                           75,-             75,-    
• Enkelte filmer kan ha høyere pris                                                                                     

                        
 
 

Skjervøy svømmehall 
          2017              2018 

* Enkeltbillett for voksne  50,-                50,- 
* Enkeltbillett for barn  20,-                20,- 
* Klippekort for voksne  375,-              375,- 
* Klippekort for barn  150,-              150,- 
* Leie pr time ikke innt.bringende arr  300,-              300,- 
* Leie pr time innt.bringende arr.  500,-              500,- 
 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 
 
Skjervøy idrettshall 

          2017              2018 
* Pr dag ved messe eller andre større arr.                                      4.200,-           4.200,- 
* Helgeleie halv hall pr time, ikke innt.               200,-              200,- 
* Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende  310,-              310,- 
* Leie pr time privat/ikke inntektsbringende arr                              200,-              200,- 
* Leie pr gang SFO-lokalet (privat ikke inntekt)                             300,-              300,- 
 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 Skjervøy kulturhus  
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2018 
 
Leiesatser: kommersielle/ 

private aktører 
Ideelle org. 
Lag/foreninger 

Storsalen – arrangement u/billett 3000,- 1200,- 
Storsalen – arrangement m/billett 4000,- + 10 % av 

billettinntekter 
10 % av 

billettinntekter 
Minimum kr 500,- 

   
Ved behov for lyd, lys og annen                   kr 300,- pr t                Kr 200,- pr t 
teknisk bistand 
 

 
Skoler 

        2017  2018 
* Overnatting 1. natt 55,- 65,- 
* Overnatting fom 2. natt 50,- 60,- 

 
 

Biblioteket 
   2018      

1. purring:       0,- kr 
2. purring        0,- kr 
3. purring        30,- kr - for lånere over 15 år 
 
Erstatningskrav 
Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket 
fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell 
slitasje + purregebyr og evt. kommunale omkostninger. 
 
 

Leiesatser for Kiilgården 2018 
 
Utleie 1. etasje 
 
Helg (fredag-søndag) 
1 dag: kr. 2000,- 
2 dager: kr. 2500,- 
3 dager: kr. 3000,- 
 
Øvrige ukedager: 
Leie 1. etg. Kr. 1000,- pr. dag 
Leie spisestue m/kjøkken: Kr. 500,- pr. dag 
 
Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet. 
Lag, foreninger og kommunale virksomheter betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» 
arrangement. 
 
Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis. 
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Leie Newtonrom 2018: 
Leie pr dag (kl 09 – 15) m/lærer/omviser: kr 5000,- 
Leie pr time på dagtid m/lærer/omviser: kr 1200,- 
Leie pr time på kveldstid m/lærer/omviser: kr 1500,- 
Leie pr time helg m(lærer/omviser (fre – søn): kr 1800,- 
Det kan avtales egen leiepris dersom rommet leies ut over en lengre periode. 
 

 
 
 

b) Helse og omsorg 
  
Det tas forbehold om endringer i maksprisene etter vedtak av statsbudsjettet. 
 
Satser egenbetalinger helse og omsorg  
 
Hjemmetjenester       2017   2018  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd under 2G   200,-   Får dette tallet i des. 
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 2-3G   668,-   675,-  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 3-4G            1.102,-              1.115,-  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 4-5G            1.542,-              1.560,-  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd over 5G            2.204,-              2.229,-  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time under 4G   200,-   205,-  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time 4-5 G   230,-   235,-  
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time over 5 G   315,-   320,- 
 
 
 Korttidsopphold sykestua      2017   2018  
* Korttidsopphold pr. døgn      155,-   Får dette tallet i des.  
* Korttidsopphold pr. dag        80,-   Får dette tallet i des. 
 
Middager        2017   2018  
* Middag ordinær       93,-    95,-  
* Middag liten        70,-    72,-  
* Transport mat        23,-    24,-  
 
Trygghetsalarm        2017  2018  
        282,-  285,- 
 
Dagsenteret       2017  2018 
Egenandel pr. dag      85,-       87,-   
         
Aktivitetssenteret       2017   2018  
* Egenandel 1 – 2 dg/uke      180,-   185,-  
* Egenandel over 2 dg/uke      231,-   236,-  
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Legekontoret  
* Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div 
forbruksvarer iht. Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i tråd med 
statlige endringer.  
 
Fysioterapeut  
* Egenandeler for behandling iht. Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i tråd med 
statlige endringer.  
* Abonnement terapibasseng lag/foreninger: kr. 2000,- 
 
 
 

c)  Teknisk (ikke ferdig enda) 
 

Husleiesatser pr mnd 
        2017  2018 

* Husleie kommunale boliger, pr m2 66,- 66,- 
* Husleie hybelhus fellesareal 550,- 550,- 
* Husleie felles areal 480,- 480,- 
* Husleie møbler 15% av verdien pr. år 
* Husleie strøm pr. m2 16,- 16,- 
* Garasjeleie 260,- 260,- 
* Kabel-TV 200,- 200,- 
* Kiilgården, pr dag 100,- 100,- 
* Omsorgsboliger helsesenteret 5 250,-  5 250,- 
* Omsorgsboliger Sandvåghaugan 2 6 700,-       6 700,- 

 
  2017 2018 
* Seksjonering, pr seksjon 3 R 3 R 
 
* Behandlingsgebyr festekontrakt 1750,- 1750,- 
 
* Festeavgift laksesett 200,- 200,- 

 
* Behandling privat reguleringsforslag 10 000,- 10 000,- 
 
* Meglerpakke 1000,- 1000,- 

 
 

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 
 
Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige 
kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert 
som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune har mht. 
byggesaksbehandling. 
 
Mangelfulle søknader mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan 
kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid 
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med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få på plass komplette 
søknader. 
 
Uavhengig av om tiltak er etter Pbl 08 §§ 20-1 eller 20-2, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver. 
 

 
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

Tiltakstype/Søknadstype Gebyr 2016 Gebyr 2017 
   
Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-
2): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 2500,- 2500,- 
Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 
 
 
To – Trinns søknad: 

  

- Grunngebyr – Rammetillatelse 
(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 
(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 
(v/komplett søknad) 

1700,- 1700,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 
merarbeid etter medgått tid. 

  

   
Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-
1): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 4800,- 4800,- 
Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 
To – Trinns søknad   

- Grunngebyr – Rammetillatelse 
(v/komplett søknad) 

3700,- 3700,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 
(v/komplett søknad) 

2150,- 2150,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 
(v/komplett søknad) 

1600,- 1600,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 
merarbeid etter medgått tid. 

  

   
Konsesjonssaker: enkle/kurante saker 1500,-   
andre saker: kr. 4000,- 
Delingssaker:   enkle/kurante saker kr. 1000,-   
andre saker: kr. 2000,- 
 
 

  

Ansvarsrett og godkjenning:   
Søknad om ansvarsrett 270,- 270,- 
Kontroll av sentral godkjenning 690,- 690,- 
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Søknad om lokal godkjenning 1600,- 1600,- 
Godkjenning som selvbygger 2150,- 2150,- 
Avslag på søknad om lokal godkjenning 1065,- 1065,- 
   
Ulovlige tiltak Som for tiltaket 

+ medgått tid til 
saksbehandling 

Som for tiltaket 
+ medgått tid til 
saksbehandling 

   
Endringssøknad etter at tillatelse er gitt 600,- + medgått 

tid som 
overstiger 1 
arbeidstime. 

600,- + medgått 
tid som 
overstiger 1 
arbeidstime. 
 

Midlertidig brukstillatelse 1280,- 1280,- 
   
Søknad om riving 1200,- + 

medgått tid som 
overstiger 1 
arbeidstime. 

1200,- + 
medgått tid som 
overstiger 1 
arbeidstime. 

   
Behandling av avfallsplan, nybygg >300 m² 1065,- 1065,- 
Behandling av avfallsplan, rehab. >100 m² 1065,- 1065,- 
   
Søknad om utslippstillatelse < 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 
1000,- + 
medgått tid. 
 

Søknad om utslippstillatelse > 50 pe 1000,- + 
medgått tid. 

1000,- + 
medgått tid. 

   
Dispensasjon uten høring 2150,- 2150,- 

 
Dispensasjon med høring 2150,- + 

medgått tid til 
høringsarbeidet. 

2150,- + 
medgått tid til 
høringsarbeidet. 

   
Søknad om areal til oppdrettsanlegg 
(nyanlegg) 

25000,- 25000,- 

 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg 
(endring av eksisterende) 

15000,- 15000,- 
 

   
Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt 

gebyr 
50 % av fastsatt 
gebyr 

   
Avviksbehandling pr avvik 670,- 670,- 
   
Timepris ved behandling etter medgått tid 600,- 600,- 

 
Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger (tilleggsareal) 
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Areal  i m²      2016  2017 
• 0-75       2500,-  2500,- 
• 76-150      2725,-  2725,- 
• 151-300      3700,-  3700,- 
• 301-450      4550,-  4550,-  
• 451-600      6000,-  6000,- 
• 601-750      6150,-  6150,- 
• 751-900      7000,-  7000,- 
• 901-1050      7800,-  7800,- 
• 1051-1200      8600,-  8600,- 
• 1201-1350      9000,-  9000,- 
• 1351-1500      9500,-  9500,- 

 
Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.  
 
Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til 
utbyggingsformål. 
 
 Areal  i m²      2016  2017 

* For 0-1500 m2 9650,- 9650,- 
* For 1501-2000 m2 10450,- 10450,- 
* For 2001-2500 m2 11100,- 11100,- 
* For 2501-3000 m2 12000,- 12000,- 
* For 3001-3500 m2 13200,- 13200,- 
* For 3501-4000 m2 14050,- 14050,- 
* For 4001-4500 m2 14600,- 14600,- 
* For 4501-5000 m2 14950,- 14950,- 
* Pr påbegynt dekar over 5000 m2 700,- 700,- 

 
 Gebyr for kartforretning over grenser 
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 2 
 

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde 
 
Grenselengde i meter.  
            Fra                                     til           Gebyr i kr. 
           0                                          50                 1825,-     
           50,01                                   75                 3450,- 
Videre økes det med kr. 1240,- pr påbegynt 25 meter 
 
B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter 
 
Grensepunkt  Gebyr i kr. 
Inntil 2                  1890,- 

3                  3450,-   
Videre øker gebyret med kr. 1300,- pr. grensepunkt. 
Det rimeligste alternativet skal benyttes. 
 
Gebyr for grensepåvisning 
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 Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr 
etter pkt. 2 og 3. 
 
 
Grensepunkt   Gebyr i kr. 
Inntil 2   1820,- 

3                             3450,- 
Videre økes gebyret med kr. 725,- pr. punkt. 
 
 Gebyr for kartforretning over punktfeste  
For kartforretning over punktfeste betales 50% av minste beløp i tabell 2, dersom merking og/ 
eller oppmåling i marka er nødvendig. 
 
Hvis det er unødvendig med merking og/ eller måling i marka, beregnes gebyr som for 
registreringsbrev etter pkt. 10. 
 
 
Gebyr for avbrutt kartforretning 
Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annulert forretning, 
betales kr. 1500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av 
oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er 
berammet, betales kr. 300,-. 
 
 Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev. 
Delingsloven § 2-3, forskrift kap. 11 og 20. 
 
For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1500.- 
 
Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales 
større gebyr enn for ajourføring. 
 
 Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. 
Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på 
den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og 
grenseregulering taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for 
kartforretning, dog minst kr. 1500.- 
 
 Gebyr for midlertidig forretning. 
For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1800.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 
kan innkreves samtidig. 
 
Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens 
oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves ekstra gebyr. 
 
Gebyr for registreringsbrev. 
For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1800.-. Berører den enkelte sak flere 
registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 600.- for hvert ekstra registreringsnummer. 
 
Gebyr for kart og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre. 

PS 80/17



Vedlegg til økonomiplanen 2018 - 2021 
 

12 
 

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre , for eksempel NVE, NSB, og 
veimyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del arbeidet kommunen 
utfører etter følgende prosentskala: 
 
Klargjøring og registrering   30 % 
Innkalling og avholding av forretning  20 %  
Merking inkl materiell   10 % 
Måling, beregning og uttegning  40 % 
 
Uavhengig av denne tabellen kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om 
fordeling av arbeid og gebyrer. 
 
Gebyrer for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende 
arealer. 
For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk-, 
allmenn fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid, begrenset maksimum 
halvt gebyr etter pkt. 2 og 3. 
 
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, 
beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsene skal beregnes etter 1.2 promille av 
brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. 
Minstegebyr kr. 1800.-. 
 
Ekspedisjonsgebyr. 
Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller 
forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales 
da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1500.- + kr. 300.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom 
ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2. 
 
Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker 
Saker som krever dispensasjon fra kommuneplan og Pbl ilegges et behandlingsgebyr på kr. 
2000,- som må betales før igangsetting av høringsprosessen 
 
 
 Tomtesalg      2016  2017 

* Boligtomter pr.m2  25,- 25,- 
* Næringstomter, minimumspris pr m2 150,- 150,- 
 

 Vannavgift (eks. mva)    2016  2017 
* Tilknytningsavgift pr. m2 20,- 20,- 
* Abonnementsgebyr, faktor 1 1700,- 1000,- 
* Forbruksgebyr pr.m2 2,- 1,50 
* Forbruksgebyr målere pr.m3  2,- 1,50 
* Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 
* Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang  1500,- 1500,- 
* Tining av vann og kloakk, pr gang 1500,- 1500,- 

 
 Kloakkavgift (eks. mva)    2016  2017 

* Tilknytningsavgift pr. m2 50,- 50,- 
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* Abonnementsgebyr, faktor 1 2200,- 2200,- 
* Forbruksgebyr pr.m2 9,00- 9,- 
* Forbruksgebyr pr.m3  9,00- 9,- 
* Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 
* Spyling av kloakk, pr gang minstepris 1500,- 1500,- 
* Transport spylevogn pr km 5,- 5,- 
 

Det er gjort vedtak om at de bedriftene som har egne prosessledning skal montere måling på 
avløp fra 1/1-17. Frem til disse målerne er montert beregnes avløpsavgift etter antall ansatte, 
siste frist for å montere måler er 1/8-17 

 
Feieavgiften eks. mva. 2016 2017 

• Feiing pr pipe 450,- 450,- 
• Videofilming røykløp 1000,- 1000,- 
• Fresing av røykløp 2000,- 2000,- 
• Tetthetsprøving av pipe 800,- 800,- 

 
 Renovasjonsavgift (eks. mva)   2017  2018 

* Standardabonnement 3238,- 3270,- 
* Miniabonnement 2634,- 2660,- 
* Kompostabonnement 2634,- 2660,- 
* Storabonnement 4707,- 4754,- 
* Fritidsabonnement 824,- 832,- 
* Fritidsabonnement m/dunk 1795,- 1813,- 
* Byttegebyr 254,- 257,-  
* Kjøp av dunk 575- 604,- 
* Hentegebyr dunk inntil 6 m 960,- 960 
* Tømming septikktank hvert år 1628,- 1661,- 
* Tømming septikktank hvert 2.år 820,- 831,- 
* Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år 567,- 567,- 
* Tømming septikktank hvert 4. år 426,- 426,- 
* Slam pr m3 (over 4 m3) 448,- 457,- 
* Ekstra tømming septikk 2146,- 2189,- 
* Ekstra tømming 1.11 – 30.4 3220,- 3284,- 
* Manglende merking slamtank 500,- 510,- 

 
 Utleie maskiner og utstyr 

* Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste økes ikke i 2016 
 
Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning 
Alle priser er eks mva. 
         2017  2018 
Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning  4 072,- 4072,- 
Inkluderer 
- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender 
 
Årsavgift          6 792,-  6792,- 
 
Inkluderer 
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- overføring fra en alarmsender 
- direkte utkjøring av innsatsstyrke 
- fem unødige alarmer pr kalenderår 
- tre unødige utrykninger pr kalenderår 
- varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm 
Pris pr mnd kr. 549,- 
 
Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten: 
- unødig utrykning pr gang        Kr. 4 500,- 
- unødig alarm pr gang        Kr.    500,- 
- ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse    Kr.    500,- 
- kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse     Kr. 2 000,- 
- årsavgift pr ekstra alarmsender       Kr. 4 500,- 

 
Havneavgifter 
 Vareavgift, eks mva       
0-499        kg.                 kr. 20.33 
500-1000 kg.                 kr. 31.40 
1000 kg.   pr. tonn     kr.38.14 

 
 

 Anløpsavgift, eks mva    2017  2018 
* De første 150G  0,- 0,- 
* De neste 150G  0,- 0,- 
* De neste 200G  0,- 0,- 
* De neste 200G  0,- 0,- 
* Minimumssats er 50 G 

 
 Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten, eks mva 2017  2018 

Båter inntil 15 m          0,-       0,- 
* Båter 15 – 30 m 0,- 0,- 
* Båter over 30 m 0,- 0,- 
* Fritidsbåter over 20 fot 0,- 0,- 

  
Kaiavgift, eks mva     2017  2018 
* De første 150G 2,20 2,20 
* De neste 150G  4,00 4,00 
* De neste 200G  4,45 4,45 
* De neste 200G  5,17 5,17 
 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy, eks mva2017  2018 
* Fiskebåter pr breddemeter 1350,- 1350,- 
* Fritidsbåter pr breddemeter 2250,- 2250,- 
* Døgnplass 100,- 100,- 
 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand, eks mva2017  2018 
* Alle båter pr breddemeter 1160,- 1160,- 
 

 Skipsavfall, eks mva     2017  2018 
* De første 150 G 80,- 80,- 
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* De neste 150 G 180,- 180,- 
* De neste 200 G 280,- 280,- 
* Over 500 G 450,- 450,- 
* Hjemmeflåten inntil 15m, pr år 300,- 300,- 
* Hjemmeflåten 15-25m, pr år 400,- 400,- 
* Hjemmeflåten over 25 m, pr år 500,- 500,-  
 

 Vann, eks mva     2017  2018 
* Pr tonn 13,00 13,00 
* Minimumsbeløp 130,- 130,- 
 

 Strøm, eks mva     2017  2018 
* Pr kWh 1,35 1,35 
 

 ISPS, eks mva     2017  2018 
* ISPS-vederlag, andel av kaiavgift 20 % 20 % 
* Vognvederlag pr døgn 20,- 20,- 
 
LNG-drevne fartøyer gis en rabatt på 20 % på alle avgifter 

 
  

d) Felles 
 
Kopiering      2017  2018 
* Ordinær kopiering A4 5,- 5,- 
* Ordinær kopiering A3 7,- 7,- 
* Kopiering fra arkiv A4 20,- 20,- 
* Kopiering fra arkiv A3 20,- 20,- 
* Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. 75,- 75,- 
* Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. 100,- 100,- 
 
Laminering      2017  2018 
* A4 30,- 30,- 
* A3 50,- 50,- 
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2. Selvkost  
Det legges opp til at det skal investeres betydelig i både vann og avløp i 
økonomiplanperioden. Rørene flere steder på Skjervøy er så gamle og utdaterte at de nesten 
ikke fungerer.  
 
Selv om det skal investeres mye i perioden vil prisene for avløp øke med kroner 1,- i 2018 
mens den på vann blir stående på det samme. Lengre frem i økonomiplanperioden vil prisene 
stige noe. Dette vil skje gradvis ettersom man får gjennomført rehabilitering av de verste 
rørstrekkene.   
 

3. Talldelen av budsjett og økonomiplan 
 
Tallene med beskrivelse av både drift og investeringstiltak framkommer av egne ark. 
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Prosjektnr
2018

2019
2020

2021
515

O
ppføring av lager                                             

Tas ut 800
0

50
45

45
519

Tas ut 200
0

12
12

12
519

N
y gaffeltruck term

inalen                                  
Tas ut  520

0
30

30
30

523
Ventilasjon anleggsstasjonen og brannsta.           

Tas ut  850
0

50
50

50

380
Andel fra U

nn til finansiering av sykestua legges inn igjen.                     
2004

2004
2004

670
kjøkken rådhuset                                        

Tas ut
100

670
N

y kjøkkeninnredning til Solkroken         
Tas ut

100
670

N
ye vinduer til rådhuset                              

Tas ut
250

670
N

ytt gjerde rundt Vågen barnehage           
Tas ut

150
670

N
ytt kjøkken fellesrom

 Sandvåghaugen 2     
Tas ut

200
391

Inntekter frivillighetssentralen                                                                  
50

50
50

50
671

Ikke betjening deponi hageavfall. Åpent m
an-fre.                         

50
50

50
50

920
U

tbytte Ym
ber                                                                                              

1000
1000

1000
1000

681
Flytting av luftspenn

Tas ut
100

0
0

0
690

Rekkverk M
aursund

Tas ut
80

0
0

0

Innsparinger eller økte inntekter                                                             
2080

3246
3241

3241

391
Frivillighetssentral, rådm

annen har brukt 392' til andre form
ål.

250
250

250
250

Det tas sikte på å selge tjenester fra frivillighetssentralen tilsvarende 
10%

 stilling

Bøp 2018-2021 Investeringer  

Drift

U
tgifter (økte kostnader)

Beskrivelse

Kantklippeutstyr   
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920
Ikke kontorjustere eiendom

sskatten m
ed 10%

                                             
800

800
800

800
210

N
edtak drift skole                                                                                

300
300

300
300

160
Kirkelig sektor                                                                                                

50
50

50
50

670
Årviksand skole                                                                                      

50
50

50
50

670
Reduserte inntekter rådhuskantina                                                   

30
30

30
30

380
Som

m
erarbeidsplasser for ungdom

101
0

0
0

Totalt økte kostnader
1581

1480
1480

1480
Styrking

499
1766

1761
1761
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Administrasjon 2018 2019 2020 2021
Red. godtgjørelse ordførertil 700.000.- -78 680       -78 680         -78 680         -78 680         
Red varaordfører -173 160    -173 160       -173 160       -173 160       
Reduksjon administrasjon rådhuset -600 000    -1 200 000    -1 200 000    -1 200 000   
 121 Ikke  Bemanningsendring flyktningetjenesten -145 800 -145 800 -145 800 -145 800
160 Ikke Sekretærfunksjon regionrådet -60 000 -60 000 -60 000 -60 000
Ta ut inversteringer, sum besparelser driftsbudsjett -112 110     -2 348 014     -2 626 942     -2 558 276    
920 Ikke Kontorjustere eiendomsskatten med 10 % 800 000      800 000        800 000        800 000        
Ikke øke, men redusere eiendommskatt 500 000      750 000        1 000 000     1 250 000     
Kultur og Undervisning 
Endre folkehelsekoordinator til idrettskoleleder og gjenåpne idrettskolen 300 000      300 000        300 000        300 000        
Kutt 0,25 stilling Folkehelsekoordinator -50 000       -100 000       -100 000       -100 000       
Ikke tømme eidevannet -400 000    
Reduksjon kulturskolen -300 000    -600 000       -600 000       -600 000       
Tilskudd eldrerådet 10 000        10 000           10 000           10 000          
Legge ned 1 kommunal barnehage på Arnøya -600 000    -1 200 000    -1 200 000    -1 200 000   
Økt kulturstøtte lag og foreninger 50 000        50 000           50 000           50 000          
Felles administrasjon grunnskolen -500 000    -1 000 000    -1 000 000    -1 000 000   
200 1a) Ikke Saksbehandler k/u 50 % -328 050 -328 050 -328 050 -328 050
203 1a) Ikke Økt bemanning PPT 50 % -218 700    
 211 1b)  Ikke 30 % merkantil stilling SBS fra 010118 -159 600    -159 600       -159 600       -159 600       
211 2a) Datamaskiner og Smartboardtavler 1- 4 kl 2018 300 000      
212 Ikke Merkantil stilling 25 % -102 600    -102 600       -102 600       -102 600       
270 Ikke Stordriftsfordel ny barnehage høst 2019 400 950        498 150        498 150        
294 Ikke VO Justering av pedagogressurs i perioden -145 800    -145 800       -                 -                 
294 Ikke VO Økt driftsnivå -328 000    -278 000       -73 000         -73 000         
Teknisk
Kutt 5 årsverk -1 250 000 -2 500 000    -2 500 000    -2 500 000   
Div innleie teknisk 500 000      500 000        500 000        500 000        
Salg av alle utleieboliger, privat eller kommunalt boligselskap 80 mill -4 000 000 -8 000 000    -8 000 000    -8 000 000   
Tapt overskudd utleieboliger fra regnskap 2015 2 400 000   4 800 000     4 800 000     4 800 000     
Eiendomskatt utleieboliger -130 000    -450 000       -440 000       -430 000       
Ikke husleieøkning 300 000      300 000        300 000        300 000        
Red vedlikehold grøntanlegg -50 000       -50 000         -50 000         -50 000         
Gi bort grendehus -50 000       -50 000         -50 000         -50 000         
Gi bort Årviksand skole -98 000       -98 000         -98 000         -98 000         
Økt vedlikehold gatelys 100 000      100 000        100 000        100 000        
Universell utforming etter innspill fra eldreråd og funksjonshemmedes råd 25 000        25 000           25 000           25 000          
600 Kompetanseheving - offentlige anskaffelser -200 000    -200 000       
620 630 Vaktodrning beredskap vann og avløp, utsettes til utredning er levert -355 000    -355 000       -355 000       -355 000       
670 Kjøkken rådhuset -100 000    
670 Ny kjøkkeninnredning til Solkroken -100 000    
670 Nye ledlysarmaturer i brannstasjon -50 000       
670 Nytt kjøkken i fellesrom Sandvåghaugan 2 -200 000    
681 Flytting av luftspenn /flytte hele lyktestolpen terminalkaia -100 000    
690 Rekkverk Maursund -80 000       
Helse og Sosial 
Utbygging ny fløy helsesenteret 2018-19 drift fra 2 halvår 2019 2 750 000     5 500 000     
320 Ikke Økning 40% helsesekretærstilling -198 045    -198 045       -198 045       -198 045       
370 4b) Ikke RT utsette nattevakter i hjemmetjenesten 729 000      1 290 330     
380 10a opprette sommerarbeidsplasser for ungdom 100 845      100 845        100 845        100 845        
380 12a 100% miljøarbeiderstilling 425 250      425 250        425 250        425 250        
391 Frivillighetssentral i samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde kors -100 000    -100 000       -100 000       -100 000       
Sum -4 823 450 -10 068 374 -7 979 632    -4 900 966   
Overføres til/fra fond -4 823 450 -10 068 374 -7 979 632    -4 900 966   
Akkumulert på frie fond -4 823 450 -14 891 824 -22 871 456 -27 772 422 

Skjervøy Fremskrittsparti 
Endringsforslag til rådmannens instilling Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021
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Ta ut investeringer, sum besparelser driftsbudsjett
Ikke 514 Skredforebygging Arnøyhamn skole -6 000         -124 000       -113 960       -112 520       
Ikke 515 Oppføring av lager -2 400         -49 760         -45 584         -45 008         
Ikke 519 Kantklippeutstyr -600            -12 440         -11 396         -11 252         
Ikke 519 Ny gaffeltruck terminalen -1 560         -32 344         -29 629         -29 255         
Ikke 519 Varebil terminalen -1 200         -24 880         -22 792         -22 504         
Ikke 523 Nytt kaidekke terminalkaia -1 800         -37 320         -34 188         -33 756         
Ikke 523 Utbygging kjøkken helsesenteret -               -24 000         -497 600       -455 840       
Ikke 523 Ventilasjon anleggsseksjonen og brannstasjon -2 550         -52 870         -48 433         -47 821         
Utsette 4 år dersom behov ikke øker 525 Ny barnehage Prestegårdsjorda -96 000       -1 990 400    -1 823 360    -1 800 320   
Sum besparelser driftsbudsjett -112 110    -2 348 014    -2 626 942    -2 558 276   
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Forslag fra Høyre – BØP 2018-2021    Formannskapet 29.11.2017 
 
 
Utskifting av sikringsskap ved Arnøyhamn kirke                           kr. 60.000,- (2018) 
 
Tilskudd til dekning av strømutgifter ved Årviksand skole               kr. 72.000,-(2018-2021) 
 
Ikke etablering av frivillighetssentralen                                          - kr.200.000 (2018-2021) 
 
Ikke økning i eiendomsskatten                                                          kr 800.000(2018-2021) 
 
Økte utgifter i forhold til rådmannens forslag  kr. 132.000 i 2018, kr.72.000 i 2019-
2021(Arnøyhamn kirke og Årviksand skole) 
 
Reduksjon utgift i forhold til rådmannens forslag   kr. 200.000 i 2018-
2021(frivillighetssentralen) 
 
Redusert inntekt i forhold til rådmannens forslag   kr.800.000 i  2018-2021(eiendomsskatt) 
 
Økte utgifter/reduserte inntekter finansieres ved ikke etablering av frivillighetssentralen og 
reduserte utgifter i barnehagesektoren. 
 
Bygging av ny barnehage på Prestegårdsjorda utsettes inntil man har fått avklart det 
framtidige behovet for bygging av nye sykehjems/demensplasser. 
 
 
Reidar  Mæland 
Høyre 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/226 -17 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - "Forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg" 

 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjonsrapport - FDV Skjervøy 
2 sak 20-17 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg» til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7. 
3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 15.01.2018. 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrapporten i møte 14.09.2017 i sak 20/17. 
Viser til vedlagt vedtaksmelding i sak 20/17 og forvaltingsrapporten.  
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3 

 

Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av sin bygningsmasse. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Skjervøy kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD benytter anledningen til å takke administrasjonen i Skjervøy kommune for 

samarbeidet under gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Revisjonen har opplevd dialogen 

med de involverte som god og konstruktiv, og etterspurt dokumentasjon har blitt levert hurtig og av 

god kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 31. august 2017 

 

 

 

Knut Teppan Vik Lene Zahl Johnsen 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 

 

 

   

 

 Tone Steffensen 

 Ansvarlig for kvalitetssikring 
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0 SAMMENDRAG 

 

Etter å ha undersøkt Skjervøy kommunes planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og 

vedlikehold av sin bygningsmasse (forkortet FDV) konkluderer revisor med at systemet ikke er 

tilfredsstillende. Konklusjonen bygger blant annet på at kommunen har utarbeidet skriftlige 

oversikter over bygningsmassen med areal samt at arbeidet med å utarbeide tilstandsvurderinger er 

påbegynt, men ikke fullført. Kommunen har imidlertid ikke utarbeidet vedlikeholdsplan og heller 

ikke årlige drifts- og vedlikeholdskostnader i henhold til NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. 

Slike årskostnader er kommunen anbefalt å utarbeide for å følge utviklingen av bygget over tid og 

for sammenligning mellom bygg og mot andre forvaltere. Til grunn for revisors konklusjon ligger 

også det faktum at administrasjonen ikke har utredet og foreslått for kommunestyret overordnete 

mål og prioriteringer for FDV-området.   

 

Videre konkluderer revisor med at Skjervøy kommunes folkevalgte, det vil si politikerne i 

kommunestyret, får mye viktig og relevant informasjon i tilknytning til saker som angår 

bygningsmassen og eiendomsforvaltning. Administrasjonens saksutredninger vurderes imidlertid 

som mangelfulle på enkelte punkter, og vi anser derfor det totale beslutningsgrunnlaget som ikke 

helt tilstrekkelig. Til grunn for denne konklusjonen ligger blant annet revisors vurderinger av at 

administrasjonens årsmeldingsforslag for de tre årene som inngår i revisors undersøkelser, gir 

kortfattet og generell informasjon om tilstanden på bygningsmassen, og at det gis tydelige signaler 

om utviklingen på FDV-området. Kommunen mangler imidlertid nedfelte overordnede mål og 

prioriteringer for FDV-området, og administrasjonen har dermed ikke grunnlag for å omtale 

måloppnåelse i forslaget til årsmelding. Kommunen mangler også vedlikeholdsplan for 

bygningsmassen. Budsjett- og økonomiplanforslagene revisor har undersøkt, inneholder 

informasjon om forventede utgifter innenfor FDV-området, men mangler informasjon om størrelsen 

på det totale vedlikeholdsbehovet. 

 

Skjervøy kommunes administrasjon anbefales å 

• fremlegge for kommunestyret forslag til overordnede mål og prioriteringer på FDV-

området, og å redegjøre for måloppnåelsen i forslaget til kommunens årsmelding 

• ferdigstille tilstandsvurderingene samt utarbeide vedlikeholdsplaner for alle kommunens 

bygg   

• utarbeide årlige kostnader til drift og vedlikehold for kommunens bygninger i henhold til 

kontoplan i NS 3454 

• beregne størrelsen på vedlikeholdsetterslepet for bygningsmassen og informere 

kommunestyret om det totale vedlikeholdsbehovet
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

 

I møte 2. mars 2017 vedtok kontrollutvalget i Skjervøy kommune, under sak 6/17, å få gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kontroll-

utvalgets formål med prosjektet er å bidra til å opprettholde fokus mot verdiene som kommunens 

bygg utgjør, og å sikre en forsvarlig forvaltning av bygning- og eiendomsmassen på kort og lang 

sikt.  

 

 

1.1 Om eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold  

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltning i kommunesektoren og 

Riksrevisjonens dokument 3:13 (2004 – 2005) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar 

for skolebygninger var begge rettet mot vedlikehold av kommunale bygninger. Rapportene peker 

på at kommunene bruker for lite midler over driftsbudsjettene til vedlikehold, og at forsømt 

vedlikehold tas igjen i form av rehabilitering som finansieres over investeringsbudsjettet. NOUen 

konkluderer blant annet med at ”det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig” (NOU 

2004:22 s. 40). Konsekvensene av dårlig vedlikehold kommer imidlertid ikke til syne umiddelbart, 

og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende eller til og med nødvendig å skjære ned på 

vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling, for brukernes verdi-

skapning og i form av økte kostnader til reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold blir først synlige 

på noe lengre sikt. NOUen slår blant annet fast at”planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er 

lønnsomt og vil over tid føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. Utsettelse av 

vedlikeholdet for å spare penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det lange løp” (NOU, 

2004:22).  

 

I rapporten Kartlegging av kommunens utgifter til vedlikehold av sine bygninger (2006) uttaler 

Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE) at dersom en bygning over tid får mindre 

vedlikehold enn nødvendig, vil standarden på bygget bli dårligere enn opprinnelig. For å få bygget 

tilbake til opprinnelig standard, vil det da være behov for ekstra midler til vedlikehold. I en annen 

rapport Bedre eierskap i kommunene fra 2007 retter FOBE fokus mot hvordan kommunene 

håndterer sitt eierskap når det gjelder eiendomsforvaltningen. Det konkluderes her med at 

eierorganet (bl.a. kommunestyret) i større grad bør delta som aktive eiere.  

 

I 2008 kom rapporten”Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde” av Multiconsult & 

PricewaterhouseCoopers (PwC) på vegne av Kommunesektorens organisasjon (KS). Ifølge 

rapporten er vedlikeholdsetterslepet på den kommunale bygningsmassen estimert til 142 milliarder 

kroner i henhold til ambisjonsnivå A og 94 milliarder kroner i henhold til ambisjonsnivå B. 

Ambisjonsnivå A tilsvarer en gjennomgående god eller akseptabel tilstand, mens ambisjonsnivå B 

er noe lavere hvor det tillates enkeltkomponenter som er utilfredsstillende.  

 

Rapporten fremhever betydningen av en klar vedlikeholdsstrategi og viser i figur 1 på neste side 

hvordan mangelen på en slik strategi kan føre til etterslep på området og ende med verdiforringelse. 
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Figur 1: “Veien til verdiforringelse”  

 
Kilde: PwC og Multiconsult (2008a:18) 
 

 

Videre peker rapporten Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde på mulige 

samfunnsmessige konsekvenser av manglende vedlikehold av bygninger. Figur 2 er hentet fra 

rapportens Appendiks 2 “Årsakssammenhenger, konsekvenser og forbedringsmuligheter” og viser 

en mulig årsakssammenheng samt oppsummerer og illustrerer viktigheten av at kommunen sørger 

for tilfredsstillende forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. 

  

 
Figur 2: “Samfunnsmessige konsekvenser “ 

  
Kilde: PwC og Multiconsult (2008b:11)   
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1.2 Organisering av eiendomsforvaltningen i Skjervøy kommune  

Skjervøy kommunes tekniske etat er organisasjonsmessig plassert direkte under rådmannen og ledes 

av teknisk sjef. Én av etatens oppgaver er forvaltning av kommunens eiendomsmasse. 

Vedlikeholdsleder har ansvaret for enheten Byggforvaltning, mens Boligforvaltning er det 

boligleder som har ansvaret for.  

 

Vedlikeholdsleder forvalter til sammen cirka 31 000 m² formålsbygg, som omfatter: 

- Skjervøy rådhus 

- fem barnehagebygg 

- fire skolebygg 

- tre omsorgsbygg  

- Helsesenteret 

- Industriveien 9 – ambulanse- og brannstasjon samt verksted 

- Skjervøy idrett- og svømmehall 

- Skjervøy Kulturhus 

- Kiilgården 

- Skjervøyterminalen 

 

Vedlikeholdsleder har fra 1. mai 2017 personalansvar for seks vaktmestre i fem stillinger, 16 

renholdere i 12,42 stillinger og to ansatte i 1,75 stillinger ved kommunens vaskeri.  

 

Boligleder har ansvar for forvaltningen av omtrent 120 kommunale utleieboliger på til sammen cirka 

9 600 m2:  

- cirka 70 boenheter forbeholdt flyktninger, vanskeligstilte, ungdom i etableringsfasen og 

kommunalt ansatte 

- åtte leiligheter i Røde Kors-boligene som er forbeholdt eldre og uføre 

- ti hybler på Hybelhuset som er forbeholdt eldre og uføre 

- 21 leiligheter for brukere med spesielle behov 

- 15 omsorgsboliger på Sandvåghaugan forbeholdt eldre og uføre 

- seks leiligheter i Arnøyhamn forbeholdt eldre og uføre 

 

Stillingen som boligleder er fordelt på 50 % administrativt arbeid og 50 % utøvende vedlikehold. 

Sekretæren på Teknisk etat har ansvar for kontraktsinngåelse med nye leietakere, oppfølging av 

husleiebetaling og avslutning av leieforhold. I tillegg er det tilknyttet tjenesten to håndverkere i til 

sammen 1,5 stilling og to personer i til sammen 1,5 stillinger på tiltak gjennom NAV.  

 

I perioden da denne forvaltningsrevisjonen ble gjennomført, var Skjervøy kommune i en prosess 

med å rekruttere en person til den vakante stillingen som boligleder. En av kommunens ansatte er 

midlertidig konstituert som boligleder inntil ny boligforvalter tiltrer stillingen 1. september 2017.  
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling er det utledet følgende problemstillinger for denne 

forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har Skjervøy kommune tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, 

drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen? 

 

2. Sikres det at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til vedtak 

som angår bygningsmassen og eiendomsforvaltningen? 

 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. 

 

Revisjonskriterier kan utledes fra lover, forskrifter, lovforarbeider, rettspraksis, administrative 

retningslinjer, statlige føringer, teori og så videre. Bygningsvedlikehold og eiendomsforvaltning er 

i liten grad regulert i lovgivningen, og vi må derfor utlede som revisjonskriterier en såkalt beste 

praksis fra utredninger, rapporter, standarder, teori og veiledere fra offentlige og andre organer som 

har en viss autoritet overfor kommunene. I dette prosjektet legger vi til grunn NOU 2004:22 

Velholdte bygninger gir mer til alle – Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren som 

hovedkilde for utledning av beste praksis som revisjonskriterier. Kommunen er ikke pålagt å følge 

anbefalingene i NOUen, men revisjonen anser det som tilrådelig å etterleve disse for å sikre 

forsvarlig bygningsvedlikehold og eiendomsforvaltning.  

 

Vi vurderer innsamlede data opp mot revisjonskriterier/beste praksis utledet fra følgende kilder: 

 

• Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) 

• Lov 27.6.2008 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) 

• NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltning i 

kommunesektoren.  Statens forvaltningstjeneste, Oslo. 

• Kommunesektorens organisasjon (KS) - Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold; - En 

veileder for folkevalgte og rådmenn  

• Riksrevisjonens dokument 3:13 (2004 – 2005) Riksrevisjonens undersøkelse av 

kommunenes ansvar for skolebygninger 

• FOBE (forum for offentlige bygg og eiendommer)/KoBE Bedre eierskap i kommunene.  

2007 

• Norsk standard (NS) 3454 Livssykluskostnader for byggverk 
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2.3 Utledning av revisjonskriterier 

2.3.1 Problemstilling 1 

Ifølge plan- og bygningsloven § 31-3 første ledd plikter eier eller den ansvarlige å holde byggverk 

og installasjoner som omfattes av denne loven i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, 

eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende på seg 

selv eller i forhold til omgivelsene. Dette pålegger Skjervøy kommune som eier en plikt til å 

vedlikeholde sine bygninger. 

 

I 2003 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle gjennomgå eiendomsforvaltningen i kommuner 

og fylkeskommuner. Resultatet av arbeidet til Eiendomsforvaltningsutvalget1 var NOU 2004:22 

Velholdte bygninger gir mer til alle – Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. På side 23 i 

NOUen slår utvalget fast at eiendomsforvaltning omfatter: 

- ervervelse (gjennom kjøp, ekspropriasjon og bygging)  

- forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)  

- avhending (ved salg, bortfeste, gave eller overførsel av eiendom)   

- riving, gjenbruk og deponering  

 

Oppmerksomheten i denne undersøkelsen er avgrenset til andre strekpunkt, og særlig bygnings-

vedlikehold. I rapporten bruker vi forkortelsen FDV for området forvaltning, drift og vedlikehold 

av kommunal bygningsmasse. 

 

NOU 2004:22 angir på side 13 en rekke kriterier for god eiendomsforvaltning: 

 

1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen   

2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen   

3. Generelle delkriterier:   

3.1. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov   

3.2. Effektiv arealutnyttelse   

3.3. Godt, verdibevarende vedlikehold   

3.4. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning   

3.5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter   

3.6. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen   

3.7. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens     

       langsiktige karakter   

  4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt  

 

Eiendomsforvaltningsutvalget har drøftet og utledet konkrete tiltak knyttet til de ulike kriteriene og 

de generelle delkriteriene. Kriteriene nr. 1 og 2 inngår i revisjonens undersøkelse. Med unntak av 

bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 31-3 første ledd har vi av ressurshensyn valgt ikke å gå 

nærmere inn på NOUens kriterium nr. 4 for god eiendomsforvaltning. Vi går heller ikke inn på de 

generelle delkriteriene under kriterium nr. 3. 

 

Ifølge eiendomsforvaltningsutvalget bør eier fastsette målene, prioriteringene og rammene som 

eiendomsforvaltningen skal styres etter (NOU 2004:22 s. 38). Likeså anses det i Riksrevisjonens 

Dokument nr. 3:13 2004-2005 (side 30) som viktig å fastsette mål for vedlikeholdet slik at det 

foreligger grunnlag for styring og kontroll. Revisjonen, som er kommunestyrets kontrollorgan, er 

ikke i posisjon til å vurdere politikernes etterlevelse av anbefalingene i NOUen om å vedta mål og 

                                                 
1Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 21. november 2003 med formål å gjennomgå og evaluere 

eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Innstillingen ble avgitt 5. november 2004. 
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prioriteringer for kommunens eiendomsforvaltning. For at politikerne skal kunne fastsette mål og 

prioriteringer, er det imidlertid en forutsetning at de får fremlagt til behandling en saksutredning fra 

administrasjonen. Kommuneloven § 23 nr 2 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

pålegger administrasjonssjefen å påse at «saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.” 

 

Med henvisning til forannevnte kilder utleder vi en forventning om at administrasjonen framlegger 

for politikerne saksutredning med forslag til mål og prioriteringer for FDV-området. 

 

Et rasjonelt eller målrettet system for planlegging og styring, jf. kriterium nr. 2 for god eiendoms-

forvaltning, bør inneholde de to hovedkomponentene tilstandsinformasjon og planlegging av tiltak 

(NOU 2004:22 s. 38). Behovet for tilstandsinformasjon utdypes i NOUen, der det anbefales generelt 

at eiendomsforvaltningen har informasjon og data om eiendoms- og bygningsregister med areal, 

kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i hht NS 3454, eiendommenes verdi, bruker-/ 

leietakeroversikt, brukernes langsiktige planer for virksomheten og konsekvenser for lokaler, 

eiendommens tilstand (teknisk, innemiljø og fysisk tilgjengelighet), forbruksdata (bl.a. energi og 

andre “miljøparametre”), antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og areal-

effektivitet, lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndigheter m.m.), 

juridisk dokumentasjon og fdvu-dokumentasjon for øvrig. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har 

vi valgt å se nærmere på om Skjervøy kommunes system for eiendomsforvaltningen inneholder 

følgende av forannevnte tilstandsinformasjon:  

• eiendoms- og bygningsregister med areal 

• eiendommens tilstand (teknisk, innemiljø og fysisk tilgjengelighet)  

• kostnader relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454 

 

Riksrevisjonens Dokument nr. 3:13 2004-2005 understreker på side 29 viktigheten av at kommunale 

beslutningstakere på både politisk og administrativt nivå har tilgang til oppdatert og relevant 

informasjon om eiendomsmassens tilstand. Informasjonen skal kunne gjøre dem i stand til å 

prioritere det nødvendige vedlikeholdet av kommunens bygninger.  

 

Opplysninger om blant annet kostnader relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454 Livssyklus-

kostnader for byggverk, gir ifølge eiendomsforvaltningsutvalget mulighet for å følge utviklingen av 

bygget over tid og for sammenligning mellom bygg og mot andre forvaltere. Slike opplysninger er 

en type nøkkeltall som er nødvendige for å avdekke kostnadskrevende avvik og potensial for 

effektivisering. Nøkkeltallene er også nyttig informasjon overfor brukere og eiere (NOU 2004:22 s. 

38). NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk erstatter den tidligere NS 3454 Årskostnader for 

bygninger. Gjeldende NS 3454 omhandler og definerer livssykluskostnader, som består av 

kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen i tillegg til kapital-

kostnader, jf. NOU 2004:22 s. 25- 26. Et viktig kostnadsbegrep i NS 3454, er årlige kostnader som 

er definert som beregnede eller registrerte kostnader for de enkelte år oppstilt iht. kontoplan i NS 

3454. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi valgt å undersøke om Skjervøy kommune har 

utarbeidet nøkkeltall for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for sine bygninger. 

 

I KS’ veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold blir det framhevet at et godt løpende 

vedlikehold er lønnsomt, og at hver kommune må utføre planlagt vedlikehold over flere år. Ved 

manglende eller lavt vedlikehold kan et bygg være nedslitt tidligere enn beregnet. Kommunene kan 

bli nødt til å gjennomføre akutte tiltak som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende 

vedlikehold kan også føre til en tidligere total rehabilitering som må finansieres med lån. Med lånene 

øker driftsutgiftene i form av renter og avdrag som kan utgjøre langt høyere kostnader per 

kvadratmeter/år enn det et planmessig vedlikehold ville utgjøre. Basert på forannevnte anbefaling 
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om utføring av planlagt vedlikehold utleder vi en forventning til kommunen om at administrasjonen 

bør utarbeide vedlikeholdsplan for kommunens bygninger. 

 

På grunnlag av ovenstående gjennomgang og drøfting utleder vi følgende revisjonskriterier som 

beste praksis for problemstillingen Har Skjervøy kommune tilfredsstillende planleggings- og 

styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen som kommunen forvalter?  

 

• Administrasjonen bør framlegge for kommunestyret saksutredning med forslag til 

overordnede mål og prioriteringer for FDV-området 

• Administrasjonen bør utarbeide oversikt over bygningsmassen med areal og 

tilstandsvurderinger   

• Administrasjonen bør utarbeide årlige kostnader til drift og vedlikehold for kommunens 

bygninger iht. kontoplan i NS 3454  

• Administrasjonen bør utarbeide vedlikeholdsplan for kommunens bygninger 

 

De utledede revisjonskriteriene gjengis i tekstbokser i kapittel 4 i rapporten. 

 

 

2.3.2 Problemstilling 2  

NOU 2004:22 påpeker at god kommunikasjon mellom administrasjon og politikere er av avgjørende 

betydning for å sikre godt vedlikehold. Innsikt i bygningsmasse og vedlikeholdsbehov er viktig for 

å kunne ha et godt beslutningsgrunnlag knyttet til eiendomsforvaltningen og vedlikehold av 

kommunal bygningsmasse.  

 

Likeså fremhever Riksrevisjonen i sitt Dokument nr. 3:13 2004-2005 (side 29) hvor viktig det er å 

tilføre kommunens politikere oppdatert og relevant informasjon om eiendomsmassens tilstand og 

det reelle vedlikeholdsbehov innenfor gitte perioder. Med denne kunnskapen kan politikerne bli i 

stand til å prioritere det nødvendige vedlikeholdet av kommunens bygninger.  

 

KS-veilederen Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold; En veileder for folkevalgte og rådmenn 

inneholder forslag til hvordan rapportering til folkevalgte kan og bør gjennomføres på FDV-

området. Veilederen understreker at for å gjøre riktige prioriteringer knyttet til eiendoms-

forvaltningen, trengs et godt beslutningsgrunnlag. KS peker på at et minimumskrav til eiendoms-

forvalterne er at de jevnlig rapporterer tilstand på all bygningsmasse, med forslag til prioritering og 

beregnede utbedringskostnader. Denne formen for rapportering bør ifølge KS-veilederen inngå i 

kommunens årsrapport.  

 

I en undersøkelse fra 2007 av eiendomsforvaltningen i kommunene kom organisasjonen FOBE fram 

til at et av kjennetegnene ved kommuner som lykkes, er at det finnes en forvalter som engasjerer 

seg og som klarer å etablere god kommunikasjon med rådmann, ordfører, formannskap, eventuelt i 

eiendomsstyre og kommunestyre. Det framgår av FOBE-rapporten at undersøkelser viser at jevnlig 

rapportering til de folkevalgte er viktig for ansvarliggjøring og utvikling av det sentrale eierskapet.  

  

Ifølge kommuneloven § 44 Økonomiplan (§ 44 nr. 3) skal «[ø]konomiplanen [...]omfatte hele 

kommunens [. . .] virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 

utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden». Videre framgår det av kommunelovens 

bestemmelser om årsbudsjettets innhold (§ 46 nr. 3) at årsbudsjettet skal være realistisk og at det 

skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 

Som grunnlag for å kunne beregne og dokumentere forventede utgifter til bygningsvedlikehold, 

anser revisor det som viktig at vedlikeholdsbehovet blir kartlagt og rapportert til bevilgende 
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myndighet. Av dette utleder vi at vedlikeholdsbehovet og forventede utgifter til bygnings-

vedlikehold bør synliggjøres i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan som 

framlegges for kommunestyret. 

 

Med henvisning til foranstående utleder vi at forslaget til økonomiplan være oversiktlig og vise 

behovet for bygningsvedlikehold med forventede utgifter. Dette er for øvrig i samsvar med KS sin 

anbefaling til kommunene om å ta nødvendige utbedringer inn i økonomiplanene, jf. veilederen 

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. 

 

Kommuneloven § 48 nr. 5 Årsregnskapet og årsberetningen krever blant annet at årsberetningen 

skal opplyse om “forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat 

av virksomheten, som ikke går fram av årsregnskapet”. Årsberetningen skal ifølge kml § 48 nr. 5 

også opplyse om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. 

 

Revisjonen legger til grunn at informasjon om utviklingen og situasjonen på FDV-området kan 

betraktes både som “opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet”, som “andre forhold 

av vesentlig betydning” og som “forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske 

stilling […]” Derfor utleder vi som en beste praksis at kommunens årsberetning bør inneholde 

informasjon om situasjonen mht. forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger. En 

dekkende situasjonsbeskrivelse på dette området bør også inneholde oversikt over vedlikeholds-

etterslepet på bygningsmassen. Her viser vi også til kml. § 23 nr. 2 som pålegger administrasjons-

sjefen å sørge for forsvarlig utredning av saker som legges fram for folkevalgte organer. 

 

På grunnlag av ovenstående gjennomgang og drøfting utleder vi følgende revisjonskriterier for 

problemstilling 2: Sikres det at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til 

eiendomsforvaltningen? 

 

• Administrasjonen bør rapportere til politikerne om tilstand på kommunens bygninger, med 

forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader  

o Administrasjonens forslag til årsberetning bør inneholde informasjon om tilstanden 

på bygningsmassen, og om måloppnåelse og utvikling på FDV-området 

o Administrasjonen bør ha beregnet størrelsen på vedlikeholdsetterslep for 

bygningsmassen 

• Forslaget til budsjett og økonomiplan bør vise behovet for bygningsvedlikehold med 

forventede utgifter innenfor FDV-området 

 

De utledede revisjonskriteriene gjengis i tekstbokser i kapittel 5 i rapporten.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon2.  

 

Revisor har undersøkt planleggings- og styringssystemer for forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunale bygg i Skjervøy kommune samt hvilket beslutningsgrunnlag kommunens folkevalgte 

har hatt innenfor eiendomsforvaltningen i årene 2015-2017. Undersøkelsene rapporten bygger på, 

ble gjennomført i april 2017.    

 

Datamaterialet vi bygger på i rapporten, er innhentet ved gjennomgang og analyse av Skjervøy 

kommunes årsmeldinger, spesielt det som gjelder rapporteringene fra teknisk etat. Vi har også brukt 

informasjon fra administrasjonens forslag til økonomiplaner med årsbudsjett samt saksutredninger 

for kommunestyret. I tillegg har vi innhentet informasjon i telefonmøter og e-postkorrespondanse 

med kommuneadministrasjonen. 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Vi har samlet inn datamateriale fra dokumenter og planer samt kommunestyre-

saker som omhandler forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse i perioden 

revisors undersøkelse gjelder. Vi har også innhentet opplysninger fra kommunens ansatte som har 

ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold og derfor må forutsettes å ha kjennskap til og relevant 

informasjon om undersøkelsens tema. Datamaterialets opphav, innhold og omfang tilsier at vi har 

et relevant og tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjon, og derfor vurderer vi at 

datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller gyldighetskravet.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 

har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert påviste faktafeil. På bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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4 PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM 

 

Har Skjervøy kommune tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, 

drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen? 

 

4.1 Overordnede mål og prioriteringer for FDV-området 

 
 

Revisors funn og vurderinger 

Revisor har fra administrasjonen fått opplyst at kommunestyret i Skjervøy ikke har fått framlagt 

saksutredning med forslag til overordnede mål og prioriteringer for FDV-området. Vi vurderer 

derfor at dette revisjonskriteriet ikke er oppfylt.   

 

4.2 Bygningsoversikt, vedlikeholdsplan og årlige kostnader 

 
 

Revisors funn 

Bygningsoversikt 

På revisors spørsmål om administrasjonen har utarbeidet oversikt over kommunens bygningsmasse 

med areal og tilstandsvurderinger, har vi fått framlagt tre dokumenter. Det ene er en oversikt som 

vedlikeholdsleder benytter i sine rapporteringer til rådmannen, og som viser areal og strømforbruk 

for kommunens formålsbygg. Det andre dokumentet er boligleders oversikt over alle boligbygg, 

deres byggeår og areal. Det tredje dokumentet er hovedrapport fra kommunens elektroniske system 

IK-BYGG, et nettbasert internkontrollsystem som brukes til kartlegging av tilstand og HMS-

skaderisiko for bygg. Teknisk tilstand fremstilles i programmet gjennom tilstandsgraderingen 

definert i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk angitt på en skala fra 0 til 3, hvor 

tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst3. I programmet kan kommunen for hvert bygg spesifisere 

tilstandsgraden for konkrete forhold ved bygget (bygningen utvendig og innvendig, el-anlegget, 

varme- og ventilasjonsanlegget, vann-, avløps- og sanitæranlegget, skallsikring, lås og heis), 

                                                 
3Tilstandsgrad 0 = meget god tilstand 

Tilstandsgrad 1 = tilfredsstillende tilstand 

Tilstandsgrad 2 = utilfredsstillende tilstand 

Tilstandsgrad 3 = dårlig tilstand 

Revisjonskriterium: 

• Administrasjonen bør framlegge for kommunestyret saksutredning med forslag til overordnede 

mål og prioriteringer for FDV-området 

 
Kilder: Plan- og bygningsloven, kommuneloven, NOU 2004:2 

Revisjonskriterier: 

• Administrasjonen bør utarbeide oversikt over bygningsmassen med areal og 

tilstandsvurderinger   

• Administrasjonen bør utarbeide vedlikeholdsplan for kommunens bygninger 

• Administrasjonen bør utarbeide årlige kostnader til drift og vedlikehold for kommunens 

bygninger i henhold til kontoplan i NS 3454  

 
Kilder: NOU 2004:2, KS- veileder, Riksrevisjonens dokument 3:13, NS 3454 
 
Kilder: Plan- og bygningsloven, kommuneloven, NOU 2004:2, KS- veileder, Riksrevisjonens dokument 3:13, NS 3454 
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innemiljø (renhold, luftkvalitet, temperatur, lys, lyd og støy, helsefarlige stoffer) universell 

utforming (beliggenhet, adkomst og tilgjengelighet), brann og beredskap, ytre miljø og uteområde 

(flomfare, skred-/rasfare, nedgravde tanker, energimerke, sikkerhet og helsemessig beredskap, 

uteområde), eventuelle offentlige pålegg og byggearbeider. Vedlikeholdsleder opplyste til revisor 

at Skjervøy kommune kjøpte IK-BYGG mot slutten av 2015. På grunn av høy arbeidsbelastning har 

han imidlertid ikke hatt kapasitet til å gjøre en tilstandsvurdering av kommunens formålsbygg, og 

derfor er det i liten grad registrert informasjon i IK-BYGG om denne bygningsmassen. 

Vedlikeholdsleder fortalte videre at han hadde en befaring av alle formålsbygg da han startet i 

jobben i 2015. På bakgrunn av det han så under befaringen, har han laget en oversikt over fremtidige 

vedlikeholdsoppgaver med stipulerte kostnader for hvert av de konkrete arbeidene. I oversikten, 

som revisor har fått tilsendt fra vedlikeholdsleder, er det også markert hvilke oppgaver som anses 

som særlig viktig å få utbedret. Vedlikeholdsleder supplerer listen med vedlikeholdsoppgaver som 

meldes inn fra tjenestens vaktmestere og etter hvert som forhold oppstår. Han forklarte revisor at 

denne listen danner grunnlaget for administrasjonens forslag til kommende årsbudsjett.  

 

Konstituert boligleder forklarte i samtale med revisor at han i begynnelsen av sitt engasjement 

befarte flere utleiebygg, tok bilder og registrerte tilstanden på byggene, men at han ikke fikk tid til 

å gjøre en større kartlegging på grunn av at rehabiliteringen av kommunale formålsbygg måtte 

prioriteres. Han fortalte at han er kjent med at teknisk etat, i forbindelse med at kommunen anskaffet 

det elektroniske programmet IK-BYGG, hadde en intensjon om å gjøre en fullstendig kartlegging 

av tilstanden på kommunale utleiebygg. Det er registrert noe informasjon i IK-BYGG, men han 

presiserer at denne er langt fra komplett. Konstituert boligleder mener at for å få gjennomført en 

slik tilstandsvurdering må ansatte i tjenesten få satt av tid til å gjøre jobben, og at kvaliteten på 

tilstandsvurderingen avhenger av at det er personer med riktig kompetanse som gjør den.   

 

Rådmannens innstilling til kommunestyresak 74/16 Husleiesatser i kommunale boliger – gjengs 

leie4 inneholder blant annet et punkt om at kommunen leier inn en takstmann som sammen med én 

fra kommuneadministrasjonen gjennomgår alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger for å 

fastsette kriteriene for gjengs leie. Samtidig utarbeides en enkel rapport/kostnadskalkyle som skal 

være grunnlag for oppgradering av boligene med dårligst standard. Kommunestyret gjorde et vedtak 

i tråd med rådmannens innstilling. Teknisk sjef opplyste til revisor at dette arbeidet er igangsatt og 

at kriteriene for hvordan politikernes vedtak skal iverksettes, vil bli fastsatt i august/september 2017. 

 

 

Vedlikeholdsplan 

Revisor har ikke mottatt noen samlet vedlikeholdsplan for formåls- eller boligbyggene som 

Skjervøy kommune eier. I Skjervøy kommunes årsmelding for 2016 står det om Byggforvaltning at 

arbeidet med en vedlikeholdsplan for kommunale bygg er påbegynt, men ikke fullført. Under 

overskriften Satsingsområdet 2015 i Skjervøy kommunes årsmelding for 20155 (k-sak 33/16) står 

det at mindre vedlikeholdsarbeider gjøres fortløpende på de kommunale boligene, men at det ikke 

foreligger en komplett vedlikeholdsplan for boligbyggene.  

 

Om Byggforvaltnings vaktmestere forklarte vedlikeholdsleder at det er utpekt én primærkontakt-

person for hvert bygg, og én sekundærkontaktperson. Slik sikrer administrasjonen at det ikke er tvil 

om hvem som har ansvaret for de enkelte byggene og kjenner historikken i FDV-arbeidet. Etter hans 

mening har vaktmestrene for liten kapasitet i arbeidshverdagen til å drive med vedlikehold fordi de 

må håndtere uforutsette forhold som oppstår. Men om de antar at oppgaver vil være kostnads-

drivende eller om det er tekniske installasjoner som er ødelagte, kontakter de vedlikeholdsleder. 

                                                 
4 Behandlet av kommunestyret i møte 14. desember 2016 
5 Behandlet av kommunestyret i møte 15. juni 2016 
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Vedlikeholdsleder konsulterer sine regnskaper for å avklare hva som gjenstår i forhold til budsjett, 

og avgjør deretter om det er viktig at skaden/feilen utbedres raskt eller om det kan utsettes.  

 

Håndverkerne tilknyttet Boligforvaltning tar seg av de oppgavene som boligleder tildeler dem, for 

eksempel innhenting av tilbud på utstyr og innredning, maling, snekring samt legging av fliser og 

gulvbelegg. Øvrige oppgaver, som arbeid med vann og avløp, elektrisitet og våtrom, leier boligleder 

inn fagfolk til å gjøre. På sommeren leier tjenesten inn korttidsansatte som gjør utvendige male-

arbeider på boligene. Konstituert boligleder opplyste i en telefonsamtale med revisor at kommunens 

boligforvaltning etter hans vurdering preges av for lav bemanning; konsekvensene av manglende 

personalressurser er at det tar svært lang tid å få gjennomført både nødvendig vedlikehold og større 

rehabiliteringer - de ansatte har bare tid til å gjøre løpende vedlikehold.  

 

Konstituert boligleder opplyste til revisor at da han overtok ansvaret for Boligforvaltning, fikk han 

overlevert en oversikt over påbegynte og prioriterte vedlikeholdsoppgaver. Han opplyste at han har 

fulgt opp denne planen samtidig som han de siste månedene har notert seg hvilke vedlikeholds-

oppgaver som bør prioriteres i umiddelbar fremtid. Han berømmer også tjenestens håndverkere for 

deres oversikt over hvilke vedlikeholdsobjekter og arbeidsoppgaver som skal prioriteres, og for 

deres kompetanse og samvittighetsfulle arbeidsutførelse.  

 

Skjervøy kommune signerte i juli 2014 en EPC-kontrakt6 med energientreprenøren AF Energi & 

Miljøteknikk om å gjøre energieffektiviseringstiltak i Skjervøy barneskole, Skjervøy ungdomsskole, 

idretts- og svømmehallen, rådhuset og et bofellesskap.7 Skjervøy kommune fikk en kontraktsfestet 

garanti på en årlig besparelse på over 1,6 millioner kWh strøm, samtidig som kommunen fikk 

gjennomført vedlikehold og modernisering av den aktuelle bygningsmassen. Kommunen fikk støtte 

fra Enova på 1,3 millioner kroner til å iverksette tiltakene. Tiltakene som skulle bidra til få 

energibruken ned, besto blant annet av etterisolering, driftskontroll, behovsstyrt ventilasjon og nye 

varmeløsninger. For de konkrete energieffektiviseringstiltakene ble det laget planer og inngått en 

kontrakt som forplikter kommunen å drifte og vedlikeholde, gjøre nødvendige målinger og 

overholde service-avtalene for de monterte anleggene. Teknisk sjef orienterte revisor om at 

kostnaden til prosjektet har vært innarbeidet i kommunens økonomiplaner, og senest i 

økonomiplanen for perioden 2014 – 2017.  

 

 

Årlige kostnader i henhold til kontoplan i NS 3454 

Vedlikeholdsleder opplyste til revisor at Skjervøy kommune ikke bruker kontoplanen i NS 3454, 

men bruker kontoplanen i kommunens regnskap. Revisor har gjennomgått følgende budsjettansvar 

i kommunens regnskap som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger; 660 

Utleieboliger/ Boligforvalter, 670 Kommunale bygg og 675 Renhold. Kommuneregnskapene for 

årene 2014, 2015 og 2016 viser hvilke utgifter som er belastet inkludert drift og 

bygningsvedlikehold på de nevnte ansvarene.    

 

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering oppfyller kommunen delvis det utledete revisjonskriteriet om å utarbeide 

oversikt over bygningsmassen med areal og tilstandsvurderinger. Denne vurderingen er basert på at 

kommunen har utarbeidet skriftlige oversikter over bygningsmassen med areal samt at arbeidet med 

å utarbeide en tilstandsvurdering av den kommunale bygningsmassen er påbegynt, men ikke 

                                                 
6 Energy Performance Contracting  
7 Ifølge teknisk sjef i kommunen ble kontrakten inngått i tråd med kommunestyrevedtak i sak 23/10 som ble gjort i 

møte 10. juni 2010. 
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ferdigstilt. Da kommunen mangler vedlikeholdsplan for den totale bygningsmassen kommunen eier 

og mangler nøkkeltall for årlige kostnader iht. NS 3454, vurderer revisor disse revisjonskriteriene 

som ikke oppfylt. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader iht. NS 3454 er en type nøkkeltall som 

ifølge NOU 2004:22 er nødvendig blant annet for å avdekke kostnadskrevende avvik og 

effektiviseringspotensial og har derfor en annen funksjon enn tallene for kostnader til drift og 

vedlikehold som framgår av relevante konti i kommunens regnskap.  

 

4.3 Konklusjon 

På grunnlag av revisors funn og vurderinger konkluderer vi med at Skjervøy kommune ikke har et 

tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av den 

kommunale bygningsmassen.  
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5 RAPPORTERING OG BESLUTNINGSGRUNNLAG 

 

Sikres det at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til vedtak 

som angår bygningsmassen og eiendomsforvaltningen? 
 

5.1 Rapportering 

 
 

Revisors funn 

Administrasjonens forslag til årsberetning 

Ifølge vedlikeholdsleder rapporterer administrasjonen til kommunens politikere om tilstanden på 

den kommunale bygningsmassen og arbeidet og utviklingen på FDV-området én gang i året - i 

årsmeldingen.  

 

 

Årsmelding for 2014 

I møte 17. juni 2015 (k-sak 29/15) behandlet kommunestyret administrasjonens forslag til Skjervøy 

kommunes årsmelding for 2014. Om kommunale bygg informeres det om at det i 2014 i hovedsak 

har vært utført løpende vedlikehold, beskrevet som «utskiftinger og reparasjoner av bygninger, 

vann og avløpssystemer, elektriske anlegg, varme og ventilasjonsanlegg, brøyting, etc.». Noen 

konkrete prosjekter oppgis også som gjennomført: 

- Nytt system til heis på Helsesenteret for å få færre perioder med driftsstans 

- Det er lagt 150 m2 nytt gulvbelegg og skiftet deler i kjøkkeninnredningen på Eidekroken 

barnehage 

- Energispareprosjektet er iverksatt og forventes ferdigstilt høsten 2015 

- Planlegging av renovering av Kiilgården er startet 

 

Videre opplyses det i årsmeldingsforslaget om økte kostnader til faste avtaler som gjelder for 

eksempel service på heis, brannvarsling- og slukkesystemer samt kontroll av løfteutstyr, sprinkler-

anlegg, røkluker og nødlys. Det opplyses om store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg, at 

anleggene er gamle, ofte svikter og må skiftes ut. Særlig store ressurser brukes på varmeanlegget på 

ungdomsskolen og Skoleveien 2/4 hvor det ifølge årsmeldingen frem til høsten 2015 skal 

gjennomføres en del arbeider i fyrrommene. Det nevnes flere hovedutfordringer for 

Byggforvaltning, for det første at bemanningen på enheten er for lav til å utføre nødvendige 

vedlikeholdsarbeider fordi vaktmestrenes arbeidstid i hovedsak brukes til drift og brukertjenester. 

For det andre nevnes at kommunens bygningsmasse forfaller stadig raskere, at satsing på godt 

vedlikehold er viktig for å forhindre omfattende og kostbare renoveringsprosjekt, men at gjentatte 

forespørsler om økte ressurser gjennom økonomiplanen ikke har blitt imøtesett. Videre ytres ønske 

Revisjonskriterier  
 

• Administrasjonen bør rapportere til politikerne om tilstand på kommunens bygninger, med 

forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader  

o Administrasjonens forslag til årsberetning bør inneholde informasjon om tilstanden på 

bygningsmassen, og om måloppnåelse og utvikling på FDV-området 

o Administrasjonen bør ha beregnet størrelsen på vedlikeholdsetterslep for bygningsmassen 

 
Kilder: Kommuneloven, NOU 2004:2, KS- veileder, Riksrevisjonens dokument 3:13, FOBE//KoBE “Bedre eierskap i 

kommunene” 
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om å få gjennomført tilstandsanalyse av kommunens bygg og å få laget FDV-planer, mens det for 

renholdsområdet er ønskelig med fokus på kompetanse, renholdsplaner og HMS-arbeid.  

 

Angående boligforvaltningen står det i administrasjonens forslag til årsmelding at det er foretatt en 

rekke vedlikeholdstiltak på boligene kommunen eier, som: 

- Utvendig maling  

- Lagt takrenner og skredstoppere 

- Lagt nytt utvendig tak på deler av bolig på grunn av skader 

- Nytt bad i én leilighet  

- Oppstart av innvendig renovasjon i syv leiligheter  

 

Følgende oppgis som «utfordringer framover»: 

- Kartlegging av manglende takstiger og montering i 2015/16 

- Seks boligbygg med «store utfordringer», hvorav ett bygg som krever «til dels drastiske 

tiltak» eller må rives  

- Kjellerleiligheter «som må gjøres noe med»  

- Behov for utskifting av piper kartlegges av feier 

 

 

Årsmelding for 2015 

Under overskriften Satsingsområdet 2015 i administrasjonens forslag til Skjervøy kommunes 

årsmelding for 20158 (k-sak 33/16), står det et avsnitt om rehabilitering av formålsbygg. Her omtales 

rehabilitering av ungdomsskolen, at det ble lagt nytt tak på den eldste delen av rådhuset og på 

Skjervøyterminalen samt tiltakene som i løpet av året ble gjennomført i det såkalte EPC-prosjektet. 

Det står også i årsmeldingsforslaget at det ikke har vært like stort omfang på vedlikeholdet av de 

kommunale boligene som formålsbyggene, at mindre vedlikeholdsarbeider gjøres fortløpende, men 

at det ikke foreligger en komplett vedlikeholdsplan for boligbyggene. Det opplyses at om økt 

vedlikeholdsaktivitet er ønskelig, må det tilføres midler til formålet.  

 

I kapittelet om teknisk etat står det om Byggforvaltning at arbeidet med en vedlikeholdsplan for 

formålsbygg er påbegynt, men ikke fullført. Det opplyses at kommunens bygningsmasse er så 

gammel at det gir store kostnader til vedlikehold av de tekniske anleggene, at anleggene forfaller 

stadig raskere, at teknisk utstyr svikter og må skiftes ut samt at daglig drift og vedlikehold av 

bygningsmassen er krevende innenfor de menneskelige og økonomiske ressursene som er 

tilgjengelige. Avslutningsvis vises det til at det i flere år gjennom økonomiplanen er meldt inn behov 

om økte rammer til vedlikehold uten at det er realisert. I tillegg til stort behov for generelt 

vedlikehold oppgis tre konkrete tiltak som bør prioriteres. I årsmeldingen omtales følgende om 

utfordringer fremover: 

- Renhold bør ha større fokus på kompetanse, renholdsplaner og HMS-arbeid. 

- Vedlikehold bør ha større fokus på internkontroll, tilstandsanalyse og FDV-planer.  

 

 

Årsmelding for 2016 

I administrasjonens forslag til kommunens årsmelding for 20169 (k-sak 39/17) står det at arbeidet 

med vedlikeholdsplan for kommunale bygg er påbegynt, men ikke fullført. Vedlikeholdsleder 

opplyste til revisor at kommunen kan utarbeide sine vedlikeholdsplaner i det elektroniske systemet 

IK-BYGG. Om vedlikehold står det i årsmeldingen at det har blitt utført løpende vedlikehold av 

                                                 
8 Behandlet av kommunestyret i møte 15. juni 2016 
9 Behandlet av kommunestyret i møte 14. juni 2017 
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tekniske anlegg10, men lite vedlikehold av bygningsmassen. De konkrete arbeidene er innstallering 

av noen nye kjøkken, renovering av (deler av) bygg og boliger, montering av nye radiatorer, vinduer, 

balkongdører ved flere boliger, rengjøring av ventilasjonsanlegg og montering av LED-lys og 

brannanlegg.  Det opplyses at teknisk utstyr stadig svikter og må skiftes ut, noe som må utføres av 

innleide fagfolk.  

 

For øvrig gjentas en rekke forhold som ble omtalt i årsmelding 2015; at arbeidet med vedlikeholds-

planen ikke er fullført, at forfallet i bygningsmassen går stadig raskere og at administrasjonen har 

meldt inn behov for økte ressurser til vedlikehold som ikke har blitt imøtesett av kommunens 

politikere. Administrasjonen anbefaler kommunens politikere å satse på godt vedlikehold av 

bygningsmassen for å unngå kostbare og omfattende renoveringsprosjekter. I årsmeldingen omtales 

følgende som utfordringer fremover: 

- Renhold burde fått på plass en ledende renholder som har anledning til å utarbeide 

renholdsplaner og å arbeide aktivt med systemer og HMS-arbeid  

- Økt utvendig vedlikehold samt utarbeiding av tilstandsanalyse og FDV-planer  

 

 

Beregning av vedlikeholdsetterslep 

Revisor har fått opplyst fra vedlikeholdsleder at størrelsen på vedlikeholdsetterslepet på kommunens 

bygningsmasse ikke er tallfestet. Da administrasjonen forutsetter at det må gjøres tilstandsvurdering 

av bygningsmassen før det er mulig å gjøre slike beregninger, foreligger det heller ingen 

umiddelbare planer om å beregne vedlikeholdsetterslepet.   

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det utledete revisjonskriteriet om innholdet i administrasjonens forslag til 

årsberetning er delvis oppfylt. Vurderingen er basert på at administrasjonens årsmeldingsforslag for 

de tre årene som inngår i våre undersøkelser, gir kortfattet og generell informasjon om tilstanden på 

bygningsmassen, og at det gis tydelige signaler om utviklingen på FDV-området. Den delen av 

revisjonskriteriet som gjelder måloppnåelse, er ikke oppfylt. Her viser vi imidlertid til kapitlene 4.1 

og 4.2 der det framgår at Skjervøy kommune ikke har nedfelt overordnede mål og prioriteringer for 

FDV-området, og heller ikke har vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse. Når kommunen 

ikke har fastsatt mål på området, er det heller ikke aktuelt for administrasjonen å omtale 

måloppnåelse i forslaget til årsmelding.  

 

Revisor vurderer at kommunen ikke innfrir det utledete revisjonskriteriet om å beregne størrelsen 

på vedlikeholdsetterslepet for bygningsmassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Tekniske anlegg omfatter ventilasjonsrom, fyrrom, EL-kjele, basseng/rom, lysanlegg, sanitær, brannvarsling, 

nødlysanlegg, sprinkleranlegg, heis og lignende.  
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5.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

 
 

Revisors funn 

Vedlikeholdsleder har opplyst til revisor at kommunen har følgende rutiner for utarbeidelse av 

årsbudsjett for FDV-området: Vedlikeholdsleder/boligleder fører en oversikt over vedlikeholds-

tiltak som er nødvendige å gjennomføre på de ulike byggene vedkommende har ansvar for. 

Kostnaden for hvert enkelt tiltak stipuleres i oversikten. På bakgrunn av informasjonen i denne listen 

meldes vedlikeholdsbehovet/budsjettforslag for kommende år til teknisk sjef. Teknisk sjef legger 

budsjettforslaget til grunn for etatens innspill til administrasjonsledelsens budsjettmøte. Under 

budsjettmøtet utarbeides dokumentet «Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag til budsjett og 

økonomiplan» som fremmes for behandling i formannskapet – deretter i kommunestyret.  

 

 

Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018 

Kommunestyret i Skjervøy behandlet i sak 60/1411 Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018. I 

rådmannens saksfremlegg til budsjett- og økonomiplandokumentet er forventede utgifter til 

forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og boligbygg spesifiserte, men det 

totale reelle behovet for bygningsvedlikehold framkommer ikke. 

 

 

Budsjett og økonomiplan 2016 - 2019 

Kommunestyret i Skjervøy behandlet i sak 55/1512 Budsjett og økonomiplan 2016 – 2019. I kapittel 

3 KOSTRA – noen utvalgte tall kan leses ut av en tabell at Skjervøy kommune har 7,4 m2 

formålsbygg per innbygger, og kommunens utgifter til vedlikehold i 2014 opplyses å være kroner 

88 per m2. Rådmannen kommenterer i saksframlegget til økonomiplanforslaget at Skjervøy 

kommune har et større antall m2 formålsbygg per innbygger enn gjennomsnittet av kommunene i 

Troms, som har 5,5 m2 per innbygger, mens «Vedlikeholdsutgiftene er i et lavere sjikt, og det vil 

med små ressurser være utfordringer i forhold til å handtere vedlikeholdsetterslep». Av den 

vedlagte KOSTRA-rapporten fremgår det at Troms-kommunene i 2014 rapporterte om et 

gjennomsnittlig forbruk til vedlikehold på kroner 96 per m2. 

 

Også her viser rådmannens saksfremlegg forventede utgifter for FDV av formålsbygg og boligbygg, 

men ikke det totale reelle behovet for bygningsvedlikehold. 

 

 

Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020 

Skjervøy kommunestyre behandlet i sak 73/1613 Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020. På samme 

måte som de to foregående årene viser rådmannens saksutredning forventede utgifter på FDV-

området, men ikke totalt behov for vedlikehold av kommunens bygninger. 

                                                 
11 Behandlet av kommunestyret i møte 17. desember 2014 
12 Behandlet av kommunestyret i møte 16. desember 2015 
13 Behandlet av kommunestyret i møte 14. desember 2016 

Revisjonskriterium  
 

• Forslaget til budsjett og økonomiplan bør vise behovet for bygningsvedlikehold med 

forventede utgifter innenfor FDV-området 

 
Kilder: Kommuneloven, NOU 2004:2, KS- veileder, Riksrevisjonens dokument 3:13, FOBE//KoBE “Bedre eierskap i 

kommunene” 
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Revisors vurderinger 

På bakgrunn av at informasjon om forventede utgifter innenfor FDV-området fremkommer av de 

budsjett- og økonomiplanforslagene vi har undersøkt, men at størrelsen på det totale vedlikeholds-

behovet ikke fremkommer, vurderer revisor at det utledete revisjonskriteriet er delvis innfridd.  

 

5.3 Konklusjon 

Basert på revisors funn og vurderinger konkluderer vi med at beslutningsgrunnlaget Skjervøy 

kommunestyre får i tilknytning til saker som angår bygningsmassen og eiendomsforvaltning, 

inneholder mye viktig og relevant informasjon. Manglene som framgår av revisors vurderinger i 

kapittel 5.1 og 5.2, gjør imidlertid at vi anser det totale beslutningsgrunnlaget som ikke helt 

tilstrekkelig.   
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6 HØRING 

 

Revisor sendte den 29. juni 2017 denne rapporten til Skjervøy kommune, ved rådmann Cissel 

Samuelsen, for høringsuttalelse. Innen høringsfristen mottok revisor følgende høringssvar fra 

rådmannen: 
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7 ANBEFALINGER 

 

På bakgrunn av funn, vurderinger og konklusjon i rapportens kapittel 4 og 5 anbefaler vi Skjervøy 

kommune å 

• fremlegge for kommunestyret forslag til overordnede mål og prioriteringer på FDV-

området, og å redegjøre for måloppnåelsen i forslaget til kommunens årsmelding 

• ferdigstille tilstandsvurderingene samt utarbeide vedlikeholdsplaner for alle kommunens 

bygg   

• utarbeide årlige kostnader til drift og vedlikehold for kommunens bygninger i henhold til 

kontoplan i NS 3454 

• beregne størrelsen på vedlikeholdsetterslepet for bygningsmassen og informere 

kommunestyret om det totale vedlikeholdsbehovet
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Skjervøy kommune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnevern 2016 

Inntektsskapende virksomhet 2013 

Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen 2012 

Arbeidsmiljø og sykefravær i skolesektoren 2010 

Byggesaksbehandling 2007 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1028 -11 

Arkiv: 613 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Boligbygging i Arnøyhamn (OPS) 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Avtale Kystfjord boliger 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre gjør slikt vedtak: 
Skjervøy kommune medvirker ikke til realisering av boligprosjekt i Arnøyhamn gjennom OPS 
under de økonomiske forutsetninger som foreligger. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommunestyre gjorde 14.12.16 følgende vedtak:  
Skjervøy kommune ber rådmannen legge ut på anbud bygging av boliger gjennom 
offentlig/privat samarbeid (OPS) på Arnøy og Skjervøy tettsted. I Arnøyhamn trenger 
kommunen 2 stk leiligheter på ca 100 m2. ..... 
Bakgrunnen for vedtaket om bygging av boliger i Arnøyhamn var et initiativ fra bygdelaget i 
Arnøyhamn om å styrke grunnlaget for bosetting. Det finnes få boliger til salgs i bygda. Det var 
også ønske om store leiligheter, da tilrettelegging for barnefamilier var prioritert. 
  
I januar undertegna Skjervøy kommune avtale med Kystboliger AS SUS v/styreleder Eirik 
Kristiansen om leie av 2 boenheter lokalisert til Arnøyhamn. Forutsetning for avtalen var 
tilskudd fra Husbanken. Det kan gis tilskudd på opptil 40% . Uten tilskudd ville leiepris for en 
boenhet i Arnøyhamn bli 14220. Med 40 % tilskudd ville leieprisen blitt 11 060 pr mnd. Dette 
er en relativ høg sats for ei leilighet i distriktet. 
 
Søknaden er nå behandla i Husbanken, og det gis et tilskudd på 13 %. Med en så lav 
tilskuddssats vil leiepris pr mnd. bli 13 193. Rådmannen kan ikke se det vil være mulig å få 
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leietakere til så dyre leiligheter. Det er også viktig å huske at i prosjektet inngår totalt 4 
leiligheter, der Kystboliger AS SUS står for utleie av de to andre leilighetene. 
 
 

Vurdering 
Rådmannen anbefaler ikke at OPS-prosjektet i Arnøyhamn realiseres med en tilskuddssats på 13 
%. Leieprisen blir så høg at risikoen for at leilighetene blir stående tomme eller må leies ut til en 
mye lavere pris, er stor.  
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Fra: Eirik Kristiansen (Eirik.Kristiansen@per-strand.no)
Sendt: 04.12.2017 16:21:35
Til: Cissel Samuelsen
Kopi: Kjell Ove Lehne

Emne: Boliger Arnøyhamn
Vedlegg: 
Hei.
 
Viser til avtale om utbygging i Arnøyhamn og leiekontrakt med Kystbolig AS.
Jeg bekrefter med dette at vi har fått tilsagn om lån og tilskudd fra Husbanken til prosjektet. Tilskuddet utgjorde i
denne saken 13 % av prosjektkostnadene. Dette er noe mindre enn vi har i tidligere prosjekter, og
husleieberegning etter utmåling av tilskudd blir som følger:
 
Leieberegning pr leilighet etter tilskudd:
Leiepris pr leilighet var i tilbudet av 14/3‐2017 fastsatt til kroner 11 060,‐ pr måned forutsatt 40 % tilskudd fra
Husbanken. Leiepris med 0 % tilskudd var fastsatt til kroner 14 220,‐. Utmålt tilskudd fra Husbanken utgjorde 13 %
av prosjektkostnadene, dvs 27 % mindre enn forutsatt.
 
Tillegget i endelig husleie beregnes etter følgende formel: (14220‐11060)*27/40 = 2 133 ,00 pr måned
Endelig husleie fastsettes derfor til kr 11 060 + 2 133 = 13 193,‐ pr måned pr leilighet ved oppstart av leieforholdet.
 
Regner med vi gjør en avklaring også om dette i morgen, da vi forutsetter snarlig oppstart.
Vi satser på å komme i gang i vinter med de 2 leilighetene kommunen skal leie, og ferdigstillelse i løpet av 2018.  
De øvrige vil bli tatt i forlengelsen av disse med oppstart høsten 2018.
 
Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid.
 
Med vennlig hilsen
Eirik Kristiansen
Daglig leder
BM Per Strand Storslett
Tlf 77 77 03 71 / 992 92 892
 
 
Med vennlig hilsen
Eirik Kristiansen
Daglig leder
BM Per Strand Storslett
Tlf 77 77 03 71 / 992 92 892
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/235 -8 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
83/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digit(568828)(1) 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret godkjenner at Skjervøy kommune søker om deltakelse i prosjektet 

«Digital kompetanse i kommunene»  
2. Kommunestyret velger ett medlem til deltakelse til prosjektet 
3. Rådmannen velger ytterlige fire deltakere – tre ansatte og en hovedtillitsvalgt. 

 
 

Saksopplysninger 
Alle kommuner er invitert til å delta i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene. 
Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for betydningen av «fremtiden er digital». Hvilke nye 
muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilken ny 
kompetanse og ferdighet kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye 
arbeidslivet. Prosjektet er samlingsbasert, men det forventes at det i tillegg skal opprettes lokale 
prosjektgrupper som skal arbeide videre med dette i egen organisasjon.  
 
Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en 
forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering 
medfører for alle aktører i kommunen.  
 
Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke og 
videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene.  Prosjektet skal også støtte de endrings- 
og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling 
og gode utviklingsprosesser.  
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Kommunene vil gjennom prosjektet få tilbud om ulike typer møteplasser for kompetanseheving 
og erfaringsutveksling. I tillegg vil det tilbys en digital kunnskapsplattform.  
 
Målgruppen for alle samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunen.  

Vurdering 
Det er en økt satsing på digitalisering og elektroniske løsninger på nasjonalt nivå. Skjervøy 
kommune har derfor behov for å øke innsatsen for digitalisering. Det arbeides i dag med bl.a 
velferdsteknologi i kommunen. Dette setter krav til en økning innen digital kompetanse både 
hos administrasjonen og medarbeiderne. 
 
Prosjektet «Digital kompetanse i kommunene» kan også sees i sammenheng med det regionale 
prosjektet «Den digitale innbygger i Nord-Troms» som har kick off i Olderdalen 7.desember 
(referatsak i kommunestyret 25.oktober 2017). Dette prosjektet har fått kr 750 000 i midler fra 
Fylkesmannen.  
 
Satsingen med digitalisering vil påvirke arbeidshverdagen til Skjervøy kommunes ansatte, dette 
krever partssamarbeid med de ansattes representanter.  
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Ina Kathrine Ruud 
22 24 68 68 

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene 

signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt 

digitalisering i kommunene. 

Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye 

muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye 

kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye 

arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt 

partssamarbeid. 

Kommunene inviteres med dette til å søke om å bli med i prosjektet.  

 

Les mer om avtalen her 

 

Om prosjektet 

Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en 

forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering 

medfører for alle aktører i kommunen. 

Oslo kommune 

                                       
 

 
 

 

 

Til ordførere, rådmenn og tillitsvalgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til oppfølgingstilbud til fylkeskommuner som skal slå seg sammen  

 

Rådhuset 

0037 OSLO 

 

  

 

 

 

Deres ref 

 

 Vår ref 

15/2578-9 

Dato 

20. november 2017 
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Side 2 
 

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke 

og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- 

og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling 

og gode utviklingsprosesser. 

Samarbeidet skal bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til organisere 

virksomheten slik at den best møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og 

kommunal forankring av arbeidet med digitalisering og kompetanse, og at folkevalgte, 

administrasjonen og tillitsvalgte/medarbeiderne skal delta i arbeidet. Deltakerkommunene 

velger selv innretning og organisering av arbeidet.  

Partene vil samarbeide om å tilby kunnskap og arenaer for lokalt utviklingsarbeid innenfor 

temaet digitalisering og kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i avtalen, skal kommunene 

få et tilbud som skal gi kunnskap, innsikt og forståelse om organisasjonsutvikling og 

omstilling som følger av kommunenes digitaliseringsarbeid.  

 

 

Hva tilbys 

Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og 

erfaringsutveksling. I tillegg vil det vil det tilbys en digital kunnskapsplattform. Involvering og 

forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.  

 

 

Samlinger 

Det blir tilbud om felles oppstarts- og avslutningskonferanse for alle deltakerkommuner. 

Oppstartkonferansen vil være en dagskonferanse som blir arrangert våren 2018. Den vil 

handle om at framtiden er digital, og om hvordan digital omstilling vil påvirke kommunal 

sektor. Andre aktuelle temaer vil være utfordringer knyttet til ledelse, medvirkning og 

kompetanse.   

Kommunene tilbys to regionale workshops underveis i prosjektperioden, som planlegges å 

vare fra lunsj til lunsj. 

Målgruppen for alle samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene.  

Kostnader for konferanser og workshops dekkes for inntil 5 deltakere fra hver kommune. 

Reise og opphold må dekkes av kommunene selv.  
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Side 3 
 

 

 

Tidspunkt Aktivitet Tema 

 Tidlig 

mars 

 

Oppstartskonferanse Hva innebærer det at framtida er digital? 

- Hva betyr digital transformasjon? 

- Hvilke muligheter og utfordringer ser vi?  

- Digitalisering i et kompetanse- og 

omstillingsperspektiv  

2018 Vår Lokalt arbeid Forberedelse til workshop gjennom felles 

kunnskapsplattform  

 Høst Workshops Hva betyr det at «framtida er digital « i vår kommune? 

Hvilke muligheter og utfordringer ser vi? 

 

Aktuelle tema: organisasjonsutvikling og omstilling, 

medvirkning, implementering og gevinstrealisering. 

 Vinter Lokalt arbeid Forberedelse til workshop gjennom felles 

kunnskapsplattform  

2019 Vår Workshops Tema og innhold fastsettes på et senere tidspunkt, 

blant annet med utgangspunkt i deltakernes behov.   

 Høst Avslutningskonferanse  

 

Felles digital kunnskapsplattform 

En felles digital kunnskapsplattform blir tilgjengelig for alle kommuner. Plattformen vil være 

en kunnskapsbase og et verktøy hvor kommunene kan hente kunnskap og inspirasjon i 

forkant av workshops. Materiellet som legges ut på kunnskapsplattformen kan brukes i hele 

kommunen, slik at flere enn deltakerne på samlingene får ta del i kunnskapen.  

 

Søknad 

For å bli vurdert for å bli med i prosjektet ber vi om en kortfattet søknad (maks 2 A4 sider) 

som inneholder følgende:  

 Status for digitalisering i kommunen 

 Beskrivelse av aktuelle digitaliseringsprosjekter/-planer 

 Politisk forankring  

 Partssamarbeidet i prosjektet/arbeidet  

 Behov og motivasjon for å delta 

 

Utviklingsprosjektet har som formål å understøtte pågående utviklings- og omstillingsarbeid 

lokalt. 

Utvelgelse av deltakerkommuner vil gjøres etter en helhetlig vurdering av søknadene.  

Det gis ikke tilskudd til kommunene for prosjekter. Det vil derfor heller ikke være noen 

rapportering gjennom prosjektet, og det settes heller ikke krav om hva slags type 

prosjekter/tiltak kommunene skal gjennomføre.  
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Side 4 
 

 

Søknadsfrist 15. desember 

Søknad sendes til postmottak@kmd.dep.no og merkes med: Søknad: Samarbeid om digital 

kompetanse i kommunene 

 

Spørsmål vedrørende søknad kan rettes til KMD ved Ina Ruud, ikr@kmd.dep.no, eller 

Sandro Melgalvis, sandro.melgalvis@kmd.dep.no   

Spørsmål vedrørende samlinger kan rettes til KS ved Eva Margrethe Kvalvaag, emk@ks.no  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ina Kathrine Ruud 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/552 -3 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 28.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
84/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Møteplan for 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar følgende møteplan: 
 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap*  21.  18. 30. 27. 
Kommunestyre   14.  9. 13. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

   11. (U)  6. (B) 

AMU   7.  23.  
Kontrollutvalg   8.  3.  
Regionråd 4.-5. 20. 21.1 24.2 7.-8.  
 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   12. 10., 31. 21.  
Kommunestyre    24.  12. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

      

AMU   19.   5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Møte med Tromsbenken 
2 Felles representantskapsmøte – nytt og gammelt 
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Kontrollutvalg   13.  29.  
Regionråd  ?3   26.-27.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 * Siden formannskap også er næringsutvalg og administrasjonsutvalg, kan det på oppgitte datoer for 
formannskap også berammes møte i hhv nærings- og/eller administrasjonsutvalg.  
 
Det foreslås at formannskapsmøtene legges til onsdager. Samt at møtene starter kl 09:15. Dette  
på grunn av at det ofte er mange saker i formannskapet og at møtene derfor blir lange.  
 
Kommunestyremøtene starter kl 10:15, slik at partiene skal ha mulighet for møter i forkant. 
 
I møteplanen er det en viss koordinering av politiske møter, slik at regionale møter legges til 
mandag/tirsdag. Kontrollutvalget har lagt møter til torsdag. Det er også tatt hensyn til to store 
strategimøter på fylkesnivå, KS-tariff 13. og 14.2. og høstkonferansen (helse), 27.-28.11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Regionrådsmøte kopla til sjømatkonferanse (Skjervøy) – dato uavklart 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/475 -13 

Arkiv: 057 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 30.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
85/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Godkjenning av §5 i selskapsavtale – IKAT (Interkommunalt arkiv Troms 
IKS) 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 

1 Godkjenning av endring i selskapsavtale 

2 Referat fra årsmøtet i Interkommunalt arkiv Troms 

3 Sak 9 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Ny §5 i selskapsavtale for Interkommunale arkiv Troms godkjennes.  
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har en eierandel på 2,93 % i det interkommunale arkivtjenesten. Eierandel 
fastsettes etter folketall pr 1.1.17. Årsmøtet i representantskapet vedtok 27.04.17 ei endring av 
fordeling av eierandeler. Endringa medfører økte kostnader for kommunene. For Skjervøy 
kommune utgjør endringa ei økning på kr 87 092. Økninga skyldes økt husleie, leie for 
tilleggslokale for arkivmateriale og opprettelse av ei ny stilling som IT-konsulent. 
 
Tidligere har kommunene betalt et fast driftstilskudd og depotavgifter – alt etter hvor mye arkiv 
som ble innlevert. For 2017 utgjorde dette kr 152 897. I den nye ordninga faller depotavgifta 
bort. Alt inkluderes i et driftstilskudd, og fra neste år betales alt i én faktura, mot dagens seks. I 
den nye tilskuddsberegninga vil ikke mye eller lite avlevert arkivmateriale påvirke prisen.  
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Vurdering 
Økt behov for areal til arkiv og digital kompetanse gir eierne av IKAT ei utgiftsøkning – for 
Skjervøy kommune betyr det ei utgiftsøkning på kr 87 092.  På den annen side er det nye 
prissystemet mer forutsigbart, da en ikke må betale depotavgift i forhold til mengde avlevert 
arkiv. Skjervøy kommune bør benytte anledninga til å levere inn mer arkiv enn tidligere. Det 
frigir plass og øker sikkerheten for at arkiv ikke forringes.  
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Årsm
øtesak	9/2017	

  
 

1 

Ø
KO

N
O
M
IPLAN

	2018-	2021	
	1.	

Form
ål	

	Form
ålet	m

ed	økonom
iplanen	er	å	vise	hvilke	budsjettforutsetninger	og	budsjettram

m
er	Interkom

m
unalt	arkiv	Trom

s	IKS	har	å	forholde	seg	til	
i	perioden	2018	-	2021.	
			2.	

Forutsetninger	for	økonom
iplan	2018	-	2021	

		2.1	Inntekter	
		2.1.1	D

riftstilskudd	
	§ 

Fra	og	m
ed	1.1.2018	innføres	en	ny	ordning	for	beregning	av	tilskudd	til	selskapet.	

§ 
N
y	eierandel	fastsettes	etter	folketall	per	1.1.2017.	Fylkeskom

m
unens	folketall	skal	væ

re	20	%
	av	folketallet	i	hele	Trom

s	fylke.	
§ 

Budsjettert	sum
	blir	hva	det	koster	å	drifte	institusjonen	m

ed	alle	tjenester	i	2018.	Det	vil	si	sum
m
en	av	driftstilskuddet	og	depotavgiftene	

for	2017.	I	tillegg	kom
m
er	økte	husleieutgifter	og	opprettelse	av	en	ny	stilling	som

	IT-konsulent.	Halvdelen	av	sum
m
en	fordeles	flatt	

m
ellom

	eierne	og	halvdelen	etter	eierandel.		
§ 

Tilskuddet	fra	selskapets	deltakere	skal	reguleres	årlig	i	sam
svar	m

ed	lønns-	og	prisstigningen.	M
an	skal	bruke	den	sats	som

	regjeringen	
fastsetter	for	kom

m
unenes	budsjetter	(kom

m
unal	deflator).	

§ 
Ved	endringer	i	eierstrukturen	(fæ

rre	eller	flere	eiere)	skal	folketall	og	eierandel	reguleres.	
§ 

N
ye	deltakere	i	selskapet	(kom

m
uner	og	IKS)	betaler	en	etableringsavgift	på	kr.	50	000.	
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§ 
Endringer	i	kom

m
unestrukturen	i	Trom

s	vil	i	løpet	av	planperioden	endre	selskapets	økonom
iske	grunnlag.	Selskapets	økonom

i	og	drift	m
å	

kontinuerlig	tilpasses	dette	gjennom
	nye	avtaler	og	organisatoriske	endringer.	

	
	2.1.2	D

epotavgift	
	§ 

Som
	følge	av	ny	finansieringsordning	falle	alt	av	depotavgifter	bort	for	selskapets	eiere	fra	og	m

ed	1.1.2018.	
		2.1.3	Egeninntekter	
	§ 

Prisen	for	dagskurs	som
	bestilles	av	kom

m
unene	er	kr.	6	000	for	inntil	15	deltakere,	og	kr.	8	500	for	over	15	deltakere.	

§ 
For	å	m

otvirke	tendens	til	lavere	kursdeltakelse	har	IKAT	et	fleksibelt	tilbud	i	form
	av	sektorkurs,	tem

akurs	og	opplæ
ringssem

inar	både	i	
kom

m
unene	og	hos	IKAT.	Pris	per	deltaker	for	kurs	som

	holdes	hos	IKAT	er	kr.	800.	
§ 

Grunnopplæ
ringen	i	arkiv	(grunnkurs	i	tre	forskjellige	varianter),	og	all	opplæ

ring	knyttet	til	utarbeiding	og	bruk	av	elektronisk	arkivplan,	
skal	væ

re	gratis	for	deltakerkom
m
unene.	

§ 
Prisen	for	konsulenttjenester	som

	ikke	gis	alle	deltakere	er	kr.	850	per	tim
e.		

§ 
Kom

m
uner	og	IKS	som

	står	utenfor	IKAT	betaler	dobbel	pris	for	kurs	og	konsulenttjenester.		
§ 

Kom
m
uner	som

	ikke	er	deltakere	i	selskapet,	m
en	likevel	ønsker	at	IKAT	skal	håndtere	personregisterm

aterialet	deres	betaler	en	årlig	
grunnavgift	på	kr.	25	000	og	kr.	1	300	per	hyllem

eter.	
§ 

Det	forventes	at	konsulentinntektene	vil	gå	ned	dersom
	Trom

sø	kom
m
une	bestem

m
er	seg	for	å	håndtere	sitt	personregisterm

ateriale	selv.	
Inngått	kontrakt	gjelder	inntil	videre.	

		2.1.4	Ekstra	tilskudd	til	arbeidet	m
ed	tilgjengeliggjøring	av	arkiv	

	

§ 
For	å	avhjelpe	noe	av	det	store	etterslepet	når	det	gjelder	arkivordning	og	katalogisering,	vil	det	i	2018	bli	krevd	inn	ett	engangsbeløp	fra	
alle	deltakere	i	selskapet.	Dette	skal	brukes	til	å	lønne	en	prosjektansatt	i	ett	år.		

§ 
For	å	lønne	en	prosjektm

edarbeider	i	konsulentstilling	er	det	nødvendig	m
ed	ett	ekstra	tilskudd	på	kr.	510	000.	Flatt	fordelt	vil	det	si	en	

utgift	per	deltaker	på	Kr.	22	173.	
§ 

Beløpet	vil	bli	fakturert	deltakerne	i	m
ars	2018.	
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2.2	U
tgifter	

		2.2.1	Lønns-	og	prisstigning	
	§ 

Kom
m
unal	deflator	dekker	i	utgangspunktet	kun	en	gjennom

snittlig	lønnsøkning	i	kom
m
unal	sektor.	Satsen	dekker	ikke	fullt	ut	

lønnsøkningen	for	den	type	stillinger	IKAT	har	(rådgiverstillinger).	Ø
kte	utgifter	som

	følge	av	lønns-	og	prisstigning	m
å	derfor	jevnlig	dekkes	

inn	gjennom
	regulering	av	driftstilskuddet	for	å	fange	opp	reell	lønns-	og	prisvekst.	

§ 
Den	relativt	store	lønnsøkningen	blant	langtidsutdannete,	som

	har	funnet	sted	de	siste	årene,	har	også	fått	betydning	for	avlønningen	til	
IKATs	ansatte.	Det	er	styrets	oppfatning	at	m

an	i	lønnsfastsettelsen	m
å	forhandle	om

	kronebeløp	og	ikke	prosentvise	tillegg,	for	å	få	bedre	
kontroll	m

ed	lønnskostnadene	i	selskapet.	
		

2.2.2	Nye	stillingshjem
ler/prosjektm

edarbeidere	
	§ 

Det	opprettes	en	ny	fast	stilling	som
	IT-konsulent	fra	og	m

ed	2018.	
§ 

Det	opprettes	en	m
idlertidig	prosjektstilling	som

	ordningsm
edarbeider	i	2018.	

§ 
Det	vil	bli	søkt	om

	eksterne	m
idler	til	utviklingsprosjekter	innen	arkivform

idling.	
		2.2.3	Kom

petanseutvikling	
	§ 

For	å	styrke	kom
petanseutviklingen	i	organisasjonen	skal	ubrukte	m

idler	som
	er	satt	av	til	post	7141	Kom

petanseutvikling	i	budsjettet,	og	
som

	ikke	blir	brukt	gjeldene	budsjettår,	overføres	til	påfølgende	år.	
§ 

M
idlene	disponeres	av	arkivsjef	og	tillitsvalgt,	og	skal	brukes	til	å	gi	de	ansatte	m

ulighet	for	deltakelse	på	internasjonale	konferanser	
og/eller	studiereiser.	

		2.2.4	Styrets	m
øtegodtgjørelse	

	

§ 
Kom

m
unalt	valgte	styrem

edlem
m
er	får	utbetalt	kr.	1	250	per	m

øte.		
§ 

Styrets	leder	får	i	tillegg	en	årlig	godtgjørelse	på	kr.	12	000,	og	styrets	nestleder	en	godtgjørelse	på	kr.	6	000	per	år.		
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§ 
Fra	og	m

ed	2016	m
ottar	også	ansattes	representant	i	styret	m

øtegodtgjørelse.	
				3.	

Ø
konom

iplan	
		Inntekter

1	
2018	

2019	
2020	

2021	
	Tilskudd	fra	kom

m
unene	

	
6	595	061	

	
6	759	938	

	
6	928	936	

	
7	102	159	

Kursinntekter	
50	000	

50	000	
60	000	

60	000	
Andre	inntekter 2	

240	000	
245	000	

250	000	
255	000	

	Sum
	

	
6	885	061	

	
7	054	938	

	
7	238	936	

	
7	417	159	

U
tgifter

	
	

	
	

	
Lønn	og	personalkostnader	

4	131	037	
4	232	963	

4	343	362	
4	450	295	

Andre	driftsutgifter	
2	754	024	

2	821	975	
2	895	574	

2	966	864	
	Sum

	
	

6	885	061	
	

7	054	938	
	

7	238	936	
	

7	417	159	

 
	

                                                             
1 Det	er	lagt	inn	en	årlig	økning	på	2,5	%

	i	tilskuddet	fra	kom
m
unene	og	depotavgiftene 

2 Hovedsakelig	bankrente	og	inntekt	fra	eksterne	oppdrag 
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BU
D
SJETTFO

RU
TSETN

IN
GER

	O
G	-R

AM
M
ER
	FO

R
	2018

	

		Budsjettforutsetninger	
	Inntekter	
§ 

Driften	til	Interkom
m
unalt	arkiv	Trom

s	skal	gå	i	balanse	i	2018.	
§ 

Driften	skal	finansieres	gjennom
	fast	driftstilskudd	fra	deltakerne,	ett	ekstra	tilskudd	til	ordningsarbeidet,	egeninntekter	fra	kurs	og	

konsulentoppdrag	sam
t	bankrente.	

	U
tgifter	

§ 
Andre	økninger	i	selskapets	driftsutgifter	vil	i	all	hovedsak	kom

m
e	som

	følge	av	lønns-	og	prisstigning,	regulering	av	husleien	i	
statsarkivbygningen	sam

t	behov	for	økt	m
agasin-	og	kontorplass.	

			Budsjettram
m
er	

	Representantskapet	vedtar	følgende	budsjetteram
m
er	for	2018:	

	Inntekter	
	

Tilskudd	fra	23	deltakerkom
m
uner	

6	595	061	
Kursinntekter	

50	000	
Konsulentoppdrag	

230	000	
Bankrente	

10	000	
Sum

	
6	885	061	
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U
tgifter	

	
Lønns-	og	personalkostnader	

4	131	037	
Andre	driftsutgifter	

2	754	024	
Sum

	
6	885	061	

		Styret	har	fullm
akt	til	å	fordele	ram

m
ene	på	de	enkelte	budsjettpostene.	
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VEDLEGG	TIL	ØKONOM
IPLAN	2018	-	2021

Eiertilskudd	til	Arkiv	Trom
s	2018	flatt	og	etter	eierandel

Deltaker
Eierandel	pr	1.1.2018

Drift	&
	depot	2017

50	%
	flatt	fordelt

50	%
	etter	eierandel

Sum
	drift/depot/IT-stilling

endring?
Balsfjord	kom

m
une

5,72
																														

287	420
																						

143	371
																			

188	619
																									

331	990
																																								

44	570
																		

Bardu	kom
m
une

4,02
																														

157	264
																						

143	371
																			

132	561
																									

275	932
																																								

118	668
															

Berg	kom
m
une

0,92
																														

117	918
																						

143	371
																			

30	337
																											

173	708
																																								

55	790
																		

Dyrøy	kom
m
une

1,15
																														

188	476
																						

143	371
																			

37	922
																											

181	293
																																								

7	183
-																				

Gáivuona	suohkan
2,15

																														
146	538

																						
143	371

																			
70	897

																											
214	268

																																								
67	730

																		
Gratangen	kom

m
une

1,13
																														

120	326
																						

143	371
																			

37	262
																											

180	633
																																								

60	307
																		

Ibestad	kom
m
une

1,40
																														

145	274
																						

143	371
																			

46	165
																											

189	536
																																								

44	262
																		

Karlsøy	kom
m
une

2,29
																														

242	406
																						

143	371
																			

75	513
																											

218	884
																																								

23	522
-																		

Kvæ
fjord	kom

m
une

3,00
																														

196	415
																						

143	371
																			

98	926
																											

242	297
																																								

45	881
																		

Kvæ
nangen	kom

m
une

1,24
																														

118	788
																						

143	371
																			

40	889
																											

184	260
																																								

65	473
																		

Lavangen	kom
m
une

1,08
																														

107	893
																						

143	371
																			

35	613
																											

178	984
																																								

71	092
																		

Lenvik	kom
m
une

11,77
																												

402	363
																						

143	371
																			

388	119
																									

531	490
																																								

129	128
															

Lyngen	kom
m
une

2,89
																														

266	529
																						

143	371
																			

95	299
																											

238	670
																																								

27	860
-																		

M
ålselv	kom

m
une

6,82
																														

266	554
																						

143	371
																			

224	892
																									

368	262
																																								

101	709
															

Nordreisa	kom
m
une

4,95
																														

210	646
																						

143	371
																			

163	228
																									

306	599
																																								

95	952
																		

Salangen	kom
m
une

2,23
																														

153	312
																						

143	371
																			

73	535
																											

216	906
																																								

63	594
																		

Skjervøy	kom
m
une

2,93
																														

152	897
																						

143	371
																			

96	618
																											

239	989
																																								

87	092
																		

Skånland	kom
m
une

3,07
																														

173	081
																						

143	371
																			

101	234
																									

244	605
																																								

71	524
																		

Storfjord	kom
m
une

1,90
																														

125	987
																						

143	371
																			

62	653
																											

206	024
																																								

80	037
																		

Sørreisa	kom
m
une

3,52
																														

218	462
																						

143	371
																			

116	073
																									

259	444
																																								

40	982
																		

Torsken	kom
m
une

0,93
																														

149	088
																						

143	371
																			

30	667
																											

174	038
																																								

24	950
																		

Tranøy	kom
m
une

1,55
																														

191	428
																						

143	371
																			

51	112
																											

194	483
																																								

3	055
																				

Trom
s	fylkeskom

m
une

33,34
																												

1	085	387
																			

143	371
																			

1	099	397
																						

1	242	768
																																				

157	380
															

Til	sam
m
en

100	%
5	224	450

																			
3	297	531

																
3	297	531

																						
6	595	061
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/722 -66 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 05.12.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
86/17 Kommunestyret 13.12.2017 

 

Supplerende valg: Eldrerådet og møtefullmektig til forliksrådet 

Henvisning til lovverk 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i styret.  
 
 

Saksopplysninger 
Tor Arnesen sitter i dag som 1. vara til eldrerådet. Arnesen sende 23.09.2017 anmodning om 
fritak fra vervet i Skjervøy eldreråd grunnet helsemessige årsaker.  
 
På bakgrunn av dette må det velges ny vara til eldrerådet.  
 
Halvar Solheim har hatt verv som møtefullmektig til forliksrådet, på grunn av hans bortgang må 
det velges ny møtefullmektig.  
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       OPPVEKSTNETTVERKET I NORD-TROMS    
                   ______________________________________________________ 
  Adr: Skjervøy kommune, Postboks 145 G, 9189 Skjervøy. Tlf. 77775588 

Mobil 93484791,  faks: 77775501, e-post: ulla.laberg@skjervoy.kommune.no  

  
 

Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms 
 
Oppvekstnettverket består av oppvekstlederne i kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Nettverket har ansvar for samarbeid om 
voksenopplæring, skole og barnehage i regionen. 
 
Oppvekstnettverkets mål og hensikt 
 
Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse 
med kvalitetsutvikling i skole og barnehage. 
Oppvekstnettverkets rolle er å være pådriver og støttefunksjon for kommunene i 
forhold til utvikling av felles kompetanse, organisasjonsutvikling og kvalitet. 
Arbeidet skal målrettes i forhold til barns danning, læring og trivsel, og elevers 
grunnleggende ferdigheter, med bedre gjennomføring av videregående opplæring 
som mål. 
 
Overordna mål for samarbeidet:  

- Sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i 
Nord-Troms 

 
Begrunnelse for regionalt samarbeid (målsettinger) 

- Å utvikle barnehagene i tråd med nasjonale føringer 
- Å bedre skoleresultatene i grunnskolen 
- Øke gjennomføring av vgo 
- Arbeide for å styrke tilhørighet til regionen 

 
Samarbeid på følgende områder: 

- Kompetanseutvikling og rekruttering 
- Skriftlig og muntlig eksamen 
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, 

barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo 
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert 

kompetanseutvikling 
- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning) 
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning) 
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø, mobbing 
- Kvalitetssikring av lovendringer 
- Utvikle regionale handlingsplaner 
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Satsing samarbeid 2017-2019 
 
Grunnleggende ferdigheter og inkluderende læringsmiljø 
 
Delte nettverk (sør-nord): 
Tilsynsteam barnehage, rådgivernettverk, ulike læringsplattformer, PPT (styre), 
implementering ny rammeplan b-h 
Kvalitets- og fagnettverk grunnskole overgang vgo, samarbeid vgs 
 
Delte nettverk 4-2 grunnskole 
Nord Troms 4: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 
Nord Troms 2 + Balsfjord: Lyngen og Storfjord  
 
Områder: matematikknettverk, rådgivernettverk, yrkes- og utdanningsmesse 
 
Handlingsplan 
Felles definerte utfordringer- satsingsområder: 
 
 

Mål Strategi Ansvar 

 
Kompetanseutvikling og 
rekruttering 

 
Felles utviklingsveileder. 
Kompetansehevingsplan med 
fellesdel. Samarbeid NTSS. 
 

 
utviklingsveileder 
og 
regionkoordinator 

 
Sikre gjennomføring av 
statlige og regionale 
satsinger – skolebasert 
kompetanseutvikling 
 
Sikre læreplanfornyelsen 
og læreplanforståelse 
 

 
Skoleledernettverk (3+3) 
Skoleeiernettverk 
Dialogseminarer 
/erfaringsspredning 
 
Dialogseminarer 
Lærende nettverk 
 
 
 
 
 

 
utviklingsveileder 

 
Desentralisert 
kompetanseutvikling 
(etterutdanning) 
 
Samarbeid om psykisk 
helse, læringsmiljø og 
mobbing 
 
 

 
Felles plan for etterutdanning 
Nord-Troms 6 
 
 
Prosjekt : Inkluderende 
barnehage og skolemiljø 3 
semester (Lyngen-Kåfjord-
Storfjord) og Grunnleggende 
ferdigheter og 

 
Utviklingsveileder 
og 
regionkoordinator 
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Kvalitetssikring av 
lovendringer 
 
 

analysekompetanse 
 
 
Veilederkorps for Nordreisa og 
Kvænangen 
 
Skjervøy: psykisk helse, VFL, 
psykososialt læremiljø og 
utvikling av leseplan 
 
Nordreisa: Vurdering for læring  
Kvænangen: Skriving  
 
 
 
Drøftinger av lovendringer i 
septembermøte.  
 
 
 

Barnehagenettverk Nettverksarbeid 
barnehagemyndighet 
 

Koordinator 
Nordreisa 

skoleeiernettverk Nord-Troms 6 –  sept/febr/mai-
juni – 3 møter 

Koordinator/leder 

 
 

  

Skriftlig og muntlig eksamen Eksamensstrekk skriftlig 
Sensorer + lokal avvikling 
muntlig eksamen 
Fagdager  
 

Leder + 
koordinator 

Fagnettverk 
Voksenopplæring  
 

Felles planleggingsdag, 
kompetanse min to dager pr år 
 

Koordinator 
 
 

Språk- og kulturnettverk Læreplaner, 
undervisningsopplegg + 
språkreise 

koordinator 

   

Matematikk-nettverk 
 

Delt nord-sør koordinator 

Rådgivernettverk Delt nord-sør Reg.koordinator 
nord,  
Balsfjord sør 

Yrkes- og utd.nettverk Nord-Troms delt nord- sør  NTSS, 
reg.koordinator 

 
Realfagsutvikling 

 
Undervisningsopplegg 
Newtonrom – alle kommuner 
 

 
Newton-lærer 
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Entreprenørskapssatsing Alle skoler – alle kommuner Prosjektleder, 
koordinator 

 
 
Økonomi: Plan 18/19/20/21 
 
40% utviklingsveileder NordTroms+ 60% ressursperson (prosjekt sør) fra 2018 – vår 
2019. 
60% regionkoordinator 
Barnehagekoordinator (Nordreisa) 
 

Tilsatte 2018 2019 2020 2021 

Astrid Berg: 
Utviklingsveileder 40 
% for NTR 6 + 
60% ressursperson 
for Ly-Kå-Sto 

x Til vår 2019   

Ulla Laberg: 
Regionkoordinator 

X 
60 % 

Til 1. mars 
2019 
 

  

Barnehagekoordinator 
Nordreisa Berit 
Kalseth 
(personlig tillegg) 

x x x x 

 
 
Fordeling av utgifter – kommuner 
 
Kvænangen  9% 
Kåfjord 14% 
Lyngen 19% 
Nordreisa  29% 
Skjervøy 18% 
Storfjord 11%  
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