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Forord: 

Årsmelding 2015 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i 

kommunen. Det er virksomhetslederne sjøl som kommer til ordet i årsmeldingene. Den 

vanlige hverdagen med sin ordinære drift blir bare i liten grad kommentert. I stedet er lederne 

utfordra til å si noe om hvilke oppgaver/prosjekt de særlig har hatt fokus på i 2015, og hva 

som ligger foran.   

Skjervøy kommune har fremdeles et sterkt fokus på budsjettdisiplin i hele organisasjonen. 

Dette er synliggjort i årsmeldingene fra virksomhetene ved at de starter med noen sentrale 

nøkkeltall for budsjett og regnskap.  Forholdet mellom økonomiske rammebetingelser og 

tjenestekvalitet forsøkes beskrevet med ulike mål for virksomheten. Antall mål er bevisst lagt 

på et minimum, da det ikke er ønskelig at tida går til å måle i stedet for å gi gode tjenester. 

Vårt felles mål er likevel å få best mulig tjenester ut i fra de rammebetingelsene en har. Da er 

det ikke bare de økonomiske rammebetingelsene som gjelder, men også de menneskelige 

ressursene som ligger i de ansatte.  

I tillegg til nøkkeltall og målekort inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke 

oppgaver virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales om 

«satsingsområder». Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer 

ser vi komme i 2015? 

Rådmannen håper kommunepolitikerne tar seg tid til å lese årsmeldingene fra virksomhetene. 

De gir et bilde av en tjenesteproduksjon som er omfattende, og som berører de aller fleste 

innbyggerne på én eller flere måter – direkte eller indirekte. 

Takk til alle ansatte, politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2015! 

 

 

 

 

 

 

Cissel Samuelsen, rådmann 
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Rådmannens årsmelding: 

Nøkkeltall: 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk1 280 270 277 

 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015)2 180 517 603 176 639 750 3 877 853 

 

 2013 2014 2015 

Netto driftsresultat3  

kr/% 

9 048/3,5% 294/0,1% 10 103/3,6% 

 

 2013 2014 2015 

Sykefravær, % 11,57 12,41 11,71 

Antall årsverk er på vei oppover igjen. Økning i 2015 skyldes gjenåpning av vaskeriet med 

1,75 årsverk, opprettelse av Solstua barnehage fra 1.8. med 5 årsverk og ei styrking av 

hjemmetjenesten med 3 årsverk. På grunn av mottak av flyktninger ble bemanninga i 

Voksenopplæringa og flyktningetjenesten økt, riktignok med bare 50 % i 2015. Samtidig ble 

det våren 2015 tatt ned lærerstillinger på grunn av endring av elevtall. Størst utslag har 

Arnøyhamn oppvekstsenter hatt med en nedgang på 1,5 stillinger, til 2,0 årsverk.  

Drifta for 2015 endte med et overskudd på 3,87 mill. I tillegg bidrar lav rente, lavere 

pensjonsutgifter og god skatteinngang til et netto driftsresultat på vel 10 mill. Resultatet er 

godt å ta med seg inn i en fireårs-periode, som etter hvert blir stram. Ser en på hvordan 

driftsoverskuddet fordeler seg på etatene, traff kultur- og undervisning innertier med et 

overskudd på ca 150 000 av et totalbudsjett på vel 56 mill! Helse –og omsorg endte med et 

overskudd på ca 1,3 mill, mens teknisk og sentraladministrasjonen hver endte på minussida 

med vel 0,5 mill. 

Sykefraværet er fortsatt uakseptabelt høgt, til tross for at det er satt inn tiltak for å redusere 

fraværet. Det er tatt grep i forhold til at ledere følger opp ansatte med høgt fravær mye tettere, 

og bedriftshelsetjenesten brukes også for å arbeide med arbeidsmiljøet i enkeltvirksomheter. 

                                                           
1 Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger) 
2 Tall for drift av sentraladministrasjon og etatene til sammen 
3 Tall i hele 1000 
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Rapportering og kontinuerlig arbeid i virksomhetene mot enkeltansatte med høgt fravær 

forventes på sikt å gi resultat.  

Satsingsområder i 2015: 

Økonomi: Innfordringsarbeidet har fortsatt trykk, men er etter hvert kommet inn i en mer 

«normalfase». Fremdeles er antallet innfordringssaker for høgt, og det er for dårlig at ca 10 % 

av fakturamottakere ikke betaler fakturaen i tide. Dette er arbeids- og kostnadskrevende! Det 

har vært mye fokus på selvkostområdene for vann, avløp og havn. For de to førstnevnte vil ny 

gebyrforskrift i 2016 gi bedre arbeidsro.  

Rekruttering av kompetanse: i 2015 ble det gjennomført tilsettingsprosesser for å få på 

plass næringsmedarbeider og va-ingeniør, men det viser seg vanskelig å finne kandidater som 

har kompetanse og erfaring på områdene. Et strammere arbeidsmarked kan forhåpentligvis 

bedre rekrutteringa, og nye tilsettingsforsøk gjøres i 2016.  

I tillegg til næring og tekniske tjenester har Skjervøy kommune, i likhet med både store og 

små kommuner, problem med å få tak i sykepleiere. For sommeren 2015 måtte blant anna 

lederne gå inn i sykepleien for å få avvikla sommerferien. Det må nok økonomiske tiltak til 

for å skaffe sykepleiere, men man risikerer at kommunene fallbyr hverandre for å få tak i 

ettertrakta arbeidskraft. 

Planarbeid: ferdigstillelse av arealplanen har vært prioritet nummer 1 i 2015. Nord-Troms 

Plankontor hadde oppdraget. Dessverre ble ikke planen ferdigstilt før nyttår, og siden kontoret 

da ble lagt ned, gjenstår finishen, og må gjøres av eget mannskap. Arealplanen skal 

sluttbehandles våren 2016.  

Kommunereform: arbeidet med reformen har gått sakte i Nord-Troms. Skjervøy og 

Nordreisa, som ikke har andre utredningsalternativ enn Nord-Troms 4, har venta på at 

prosesser i Kåfjord og Kvænangen skulle fullføres. Det ble gjort forsøk på å ansette en 

prosjektleder som skulle ta prosess fra utredning til politisk vedtak i juni 2016, men 

vedkommende som ble innstilt til stillinga, trakk seg. Dermed ble tjenesten kjøpt inn eksternt. 

Utredning, innbyggerinvolvering og endelig vedtak gjennomføres våren 2016. 

Rehabilitering av bygningsmasse: gjennom EPC-prosjektet har flere av de store kommunale 

bygga fått ei teknisk oppgradering, som også er økonomisk lønnsom ift energisparing. I 

tillegg ble ei etterlengta renovering av ungdomsskolen igangsatt, og den vil fortsette også i 

2016. På tampen av året ble det lagt nytt tak på den eldste delen av rådhuset, samt på 

terminalbygget på dampskipskaia. Vedlikehold av de kommunale boligene har dessverre ikke 

samme omfang. Mindre vedlikehold gjøres etter hvert, men det mangler en komplett 

vedlikeholdsplan for byggene. Skal omfanget av vedlikehold økes, må det tilføres mer midler 

til vedlikehold.  

Utfordringer framover: 

Helse og omsorg: det har lenge vært klart at andelen eldre i kommunene øker, og dermed 

behovet for helsetjenester. Utvidelse av Helsesenteret er derfor vedtatt, og planlegging må 

igangsettes. En nyoppretta helsekomité skal følge opp denne og andre saker innen helse. 
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Hjemmebasert omsorg, dagsentertilbud, sykestuesenger og folkehelsetiltak er områder det må 

arbeides med i åra framover. 

Næringsutvikling: det forventes at stillinga som maritim næringsutvikler er på plass i løpet 

av vårhalvåret. Det mangler ikke på arbeidsoppgaver. Utbygging av Kollagerneset våren 2016 

vil gi kommunen store næringsareal i sentrum, og det må arbeides i forhold til 

næringsetableringer der. I tillegg er Sandøra industriområde klar for industrietablering for 

havbruk, og det forventes oppstart av virksomhet der. Også reiselivsnæringa har muligheter 

for vekst, og en næringsutvikler vil kunne følge opp etablerere både innen denne næringa og 

andre. 

Boligbygging: det er behov for rimelige, særlig mindre leiligheter. Et samarbeid mellom 

privat utbygger og kommunen ble undertegna i 2015, men dette vil ikke være tilstrekkelig. 

Det er derfor vedtatt at kommunen bygger 6-8 leiligheter i egen regi i Hollendervika.  

Utbyggingsprosjekt: det ligger et stort ansvar i å følge opp prosjektene som nå skal 

igangsettes: utbygging av 

Helsesenteret, ny barnehage, 

utbygging Kollagerneset, 

ferdigstilling av renovering 

ungdomsskole og kommunal 

boligbygging. Her må det 

tilsettes kompetent prosjektleder 

innen bygg og det opprettes en 

byggekomité våren 2016. Det er 

svært viktig både i forhold til 

progresjon og økonomi at det er 

god styring og kontroll 

underveis. 

Kommunereform: i 

kommunestyret 15.juni 2016 vedtas framtidig kommunestruktur i Nord-Troms. Utredning av 

ei kommunesammenslåing av de fire nordligste kommunene og bare Nordreisa-Skjervøy ble 

ferdigstilt medio mars. I løpet av april skal de fire kommunene forhandle fram en 

intensjonsavtale som skal legges fram for innbyggerne, slik at de har et beslutningsgrunnlag 

før rådgivende folkeavstemming i mai. Prosessen får en hektisk sisteetappe. 

Økonomi: forslag til nytt inntektssystem ble lagt ut på høring i desember 2015. Forslaget vil 

totalt sett ikke gi de store utslaga for Skjervøy kommune – det ligger an til ca 800 000 i pluss, 

men det knyttes stor usikkerhet til hvorvidt kommuneproposisjonen, som legges fram i mai, 

inneholder store endringer ift opprinnelig forslag. Det vil uansett bli ei dreining mot å fordele 

en større del av ramma ut i fra antall hoder, og da vil befolkningsutviklinga være avgjørende 

for framtidige rammeoverføringer. Skjervøy hadde positiv befolkningsutvikling i 2015 (+20), 

noe som skyldes innvandring. Antall barnefødsler var større enn forventa i 2015, og 

kunnskapen om årets tall tilsier at tendensen fortsetter. 
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Ansvar 100 – Politisk ledelse 

 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,2/2 1,2/2 1,2/2 

    

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1 485 474 1 573 702 - 88 228 

 

Økonomien på ansvaret er oversiktlig. Avviket på kr - 88 000 kan forklares med noe utstrakt 

møtevirksomhet og lønnskostnader.  

Ambisjonen om utsendelse av sakspapirer med 8 dagers frist har vi overholdt 100 %, med 

unntak av 6-7 dager ved ekstraordinære møter.  

Fokusområder i 2015: 

Også i 2015 har det vært fokus på samferdsel; arbeidet med 3-skiftsordning på Arnøy-

Laukøyferga, planarbeidet til Langbakken ble ferdigstilt i 2015 og vil ha oppstart av arbeidet i 

midten av 2016. 

På næringssiden har det vært arbeidet med utbygging av næringstomter. Utbygging av 

Kollagerneset, samt næringsarealet på Sandøra som ble ferdig regulert i 2015.  

Behandlingen av Skjervøy Fiskeriutvikling pågikk også i 2015. Rapporten var oppe til 

behandling i oktober 2015, dette vedtaket var tredelt. En del ble sendt til juridisk vurdering 

(resultat ventet på vårhalvåret -16), en til oppfølging i styret i Skjervøy fiskeriutvikling og 

siste del ble sendt til påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten så ikke grunnlag for 

etterforskning, denne avgjørelsen ble så anket. Saken vil derfor følge med videre inn i 2016. 

Finansiering av sykestuesengene har vært tema også i 2015, det ble oppdrettet en helsekomite 

som skal jobbe videre med dette i 2016.   

Arbeidet med vann- og avløpsforskrifter samt havneavgiftene ble ikke startet i 2015, og vil 

derfor videreføres til 2016.  

Prosessen med kommunereformen har gått videre i 2015. Blant annen ved en egenanalyse av 

kommunen, dette var sak i kommunestyret i juni-15. Arbeidet vil fortsette videre i 2016 med 

alternativene for en eventuell sammenslåing.  

Kommune- og fylkestingsvalget: Gjennomføringen av valget har gått utmerket. Nytt i år har 

vært bruken av systemet EVA ved registrering og rapportering av stemmer og resultat. 

Programmet har fungert godt, noen små problemer under registrering av stemmer men ellers 

bra. Forventer at dette er noe som forbedres til stortingsvalget 2017. 
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Politisk ledelse endret etter valg høst 2015: 

Ordfører: Ørjan Albrigtsen 

Varaordfører: Irene Toresen 

Det er også kommet inn noen nye representanter i kommunestyret etter valget.  

Antall møter og saker: 

Utvalg/år 2012 2013 2014 2015 

 Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker 

Kommunestyret  5 63 5 58 5 74 7 61 

Formannskap 11 123 12 113 12 113 11 86 

Adm.utvalg 2 2 0 0 0 0 0 0 

Arb.miljøutv. 1 3 2 3 2 4 2 4 

Ansettelsesutv. 26 60 16 40 23 51 15 62 

 

Utfordringer for 2016: 

 Arbeid med gebyrforskrift vann- og avløpt, samt havn.  

 Kommunereformen skal opp til behandling i juni-16, samt folkeavstemning. 

 Utvikling av kommunale boliger.  

 Sykestuefinansieringen vil nok også bli et tema i 2016 

 

Kathrine Kaasbøll Hansen, formannskapssekretær 
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Ansvar 120: Sentraladministrasjonen 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 4/5 5,5/6 5,7/7 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 14 000 000 14 500 000  500 000 

Sykefravær (%) 11,57 12,41 11,71 

 

Lite av sentraladministrasjonens virksom er direkte målbar. Det har vært fokus på å ekspedere 

og å serve innbyggere og ansatte innenfor både de frister som er fastsatt internt og lovpålagte 

frister. Videre er det et mål å ferdigstille innkallinger og å få sendt ut dokumenter til møter i 

god tid før møtene. Det er også et mål at det til enhver tid skal være minst 1 person tilstede. 

Telefon skal besvares og ved oppmøte skal man bli tatt imot. Post skal leveres daglig. 

Satsingsområder i 2015: 

I løpet av 2015 har vi fått ny formannskapssekretær og det har vært skifte av ordfører og 

varaordfører som også har kontor i sentraladministrasjonen. Det har vært arbeidet med 

implementering av nye strukturelle systemer for å få bedre kontroll med rapportering og 

planlegging, så som programvare for KF-kvalitetsstyring, avviksmelding og årshjul for å 

nevne noe. Slike systemer vil gi en elektronisk oversikt over både arbeidsoppgaver og være til 

hjelp i oppfølging av pålagte oppgaver. I 2015 var det kommunevalg og dette gav ny ordfører 

og ny varaordfører som nå har kontorplass i sentraladministrasjonen. 

Fraværet i Skjervøy kommune er mye for høyt og har vært det over tid. Dette har vært tema 

på alle virksomhetsledermøter, AMU-møter og også i andre sammenhenger har rådmann tatt 

dette opp. Noen virksomheter har hat en klar nedgang mens andre ikke har fått dette til. 

Det har i løpet av året vært avholdt 4 møter i AMU hvorav BHT møtte på 2 av dem. I tillegg 

er det avholdt 2 ekstra møter med BHT i forbindelse med vernerunder. Det er inngått ny 

avtale med BHT som skiller seg fra forrige ved at avtalen er endret fra ramme til betaling ved 

bruk. 

Det er avholdt 4 møter med tillitsvalgte hvor saker som arbeidsgiverpolitikk, telefonreglement 

og div. andre reglementer er drøftet/ utarbeidet. 

Utfordringer framover: 

Nærmeste utfordring er kommunereformen. Ikke resultatet mem gjennomføring av 

innbyggernes medbestemmelsesrett i valg. Et valg skal gjennomføres i henhold til lokalt 

bestemte regler dog skal det gjennomføres hemmelig og forsvarlig. Arbeidet med dette er i 

gang.  



9 

 

Politikerne legger en del føringer for hva administrasjonen skal ha fokus på fremover og det 

vil alltid være slik at det dukker opp saker/ områder som haster mer enn andre. Dette medfører 

omprioriteringer. Arbeidsområdene for sentraladministrasjonen er i stor grad regelstyrt. Dette 

innebærer at eksempelvis; innføring av elektronisk kjørebok i bilene må sjekkes med 

datatilsynet, personopplysningsloven, arbeidsmiljøloven, AMU og fagforeningene, hvilke 

kjøretøyer skal dette omfatte, for å nevne noe. 

Fraværet har vært og er Skjervøy kommunes største utfordring. Det vil bli arbeidet med dette 

sentralt og på virksomhetsnivå i 2016. Man vil ta i bruk tjenester fra Bedriftshelsetjenesten 

som vil gå inn i enkelte virksomheter. Arbeidet med å redusere fravær må være en 

kontinuerlig oppgave for alle virksomhetsledere. 

Det skal i perioden arbeides videre med implementering og utnyttelse av innkjøpte 

elektroniske løsninger. I løpet av året skal nytt delegeringsreglement på plass, og vi satser nå 

på ei elektronisk løsning, slik at oppdatering av lovverk tas fortløpende. Dette vil kreve en del 

arbeid i å tilpasse dette til lokale forhold. Videre arbeides det i sentraladministrasjonen med å 

få på plass elektroniske løsninger som e-post og Svar-ut. Løsninger som vil gjøre det enklere 

å sende ut svar på henvendelser og vedtak. 

Frode Schultz, lønns- og personalkonsulent 
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Ansvar 130: Økonomiavdelingen 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 5/5 5/5 5/5 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 3 100 859 2 921 170 179 689 

Sykefravær (%) 0,43 3,51 19,06 

 

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (100, 120, 130, 140)   

Indikator Mål for 2015 Status 2015 

Andel arbeidsgiverkontroller 5% 0 % 

Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall 95% 95% 

Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån 10 dager 14 dager 

 

0 % arbeidsgiverkontroller i 2015 skyldes langtidssykefravær og manglende opplæring på 

området. Gjennomsnittlig behandlingstid på startlån er ikke like lett å holde innenfor målet 

når låneutvalget består av politikere. Dette på grunn av at det nå tar lengre tid å få samlet 

sammen til et møte enn det gjorde da utvalget var representanter fra administrasjonen.  

 

Fokusområder i 2015: 

 

Kommunekassen fortsatte fokuset på innfordring i 2015. Restansene har gått ned og fakturaer 

blir betalt tidligere enn før. Vi har fått på plass gode rutiner for innfordring og hele avdelingen 

er delaktig i arbeidet. 

 

Vi gjennomførte en oppgradering av økonomisystemet i høst som tok mye tid. Det tok veldig 

lang tid å få på plass alt igjen etter oppgraderingen på grunn av at leverandøren ikke hadde 

ting klart, men systemet har blitt bedre og ting fungerer godt. 

Det er svært beklagelig at vi ikke klarte å få gjennomført noen arbeidsgiverkontroller i 2015, 

men på en liten avdeling blir man veldig sårbar når man har langtidssykemeldinger. 

Avdelingen har også i en lang periode jobbet svært hardt da økonomisjefen avviklet ferie og 

permisjon samtidig som en medarbeider var langtidssykemeldt. 

Utfordringer 2016: 

Vi har per i dag ikke noen større utfordringer i vente i 2016, men vi må fortsatt holde trykket 

oppe på god og effektiv innfordring. På kontrollsiden på skatt må vi også få lagt trykk slik at 

vi klarer å få gjennomført vår andel kontroller. 

Espen Li, økonomisjef 
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199 - Skjervøy flyktningetjeneste  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 0,1/1 0,5/1 114/3 

Ant. flyktninger 9 12 29 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) -5 101 266 -3 610 251 -1 491 014 

Sykefravær (%)  0 0 

 

Vi har et avvik på – 1 491 014 i forhold til det reviderte budsjettet, noe som skyldes at det ble 

budsjettert med mer integreringstilskudd enn det faktiske antallet flyktninger skulle tilsi. I 

tillegg fikk vi mindre ekstratilskudd for bosettinger utover det opprinnelige vedtaket. Dette vil 

bli fulgt opp i 2016. 

Kommunen besluttet i 2014 en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, 

noe som i løpet av 2015 ble utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016. I 2015 ble det bosatt 

22 nye flyktninger. 

Satsingsområder i 2015: 

Med økt bosetting av flyktninger, har det vært behov for økte stillingsressurser i 

flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til én enhet i 

august, men med adskilte budsjett og regnskap. Våren 2015 var det 50 % stilling som 

flyktningkonsulent, men fra august ble bemanninga økt til 114 % fordelt på tre ansatte.  

 

Med en årlig bosetting av 20 nye flyktninger, forventes årlige tilskudd pr flyktning på mellom 

70 000 – 210 000 (ulike satser for bosettingsår 1-5). Integreringstilskuddene skal bl.a. dekke 

bosettingskostnader, betaling for helsetjenester, integreringstiltak, arbeidsmarkedstiltak og 

introduksjonsstønader. Etter lang tid med liten bosetting av flyktninger, har 

flyktningetjenesten i 2015 jobbet for å etablere gode rutiner for fornuftig bruk av ressursene 

vi har til rådighet. 

 

Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for Skjervøy voksenopplæring og 

flyktningetjeneste å etablere et godt introduksjonsprogram for flyktninger, med 

norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, helsefremmende tiltak og aktiviteter som fremmer 

trivsel, integrering/inkludering. Dette har vært vårt hovedfokus sammen med det å sørge for 

å dekke primærbehovene, ivaretakelse av den enkelte/tett oppfølging og 

realitetsorientering i forhold til det å leve i det norske samfunnet.  

Aktivtetstiltak som matlaging, strikkeklubb/strikkekafe på biblioteket, svømming og fotball 

har vært populært. 
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Utfordringer framover 

- Boliger – per i dag har vi ikke nok boliger til rådighet med tanke på en årlig bosetting 

av 20 nye flyktninger 

- Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet - i enda større grad fokusere på 

tiltak som kan styrke flyktningene på arbeidsmarkedet 

- Integreringstiltak - vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der 

skjervøyfolk møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også flyktningene selv, 

tar ansvar for trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre flyktningene positivt synlig i 

lokalsamfunnet med sin personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med 

hverandre. 

- Helse- og trivselsfremmende tiltak – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og 

voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet 

- Etablere en møteplass – vi venter på Kiilgården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Et hyggelig måltid med mat fra flere land    Strikking på Aktiviteten   

annenhver onsdag 

 

Ragnhild Steien Henriksen, leder av Voksenopplæringa og flyktningetjenesten 
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Ansvar 140 IT 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 2 2 2 

Ant. brukere 250 256 256 

 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 3 107 321 3 225 590 -118 269 

Avviket skyldes datarekonstruksjon etter havari på en server, som igjen skyldes problem med 

kjølesystemet på serverrommet. 

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (140)   

Indikator Mål for 2015 Status 2015 

Andel feilmeldinger meldt ved bruk av Helpdesk IKT 95% 52% 

Andel brukere med oppdatert profil i Outlook innen 01.03 90% 92% 

Vi prøver hele tiden å få de ansatte til å bruke helpdesk, og har tatt dette opp på ledermøter. 

Men det er fortsatt en del ansatte som kommer på døren når de har problem. Eller at de ringer 

eller sender e-post istedenfor å melde inn saken i helpdesken. Så det må fortsatt en del 

oppfølging til for å få brukerne til å bruke dette systemet.  

Satsingsområder i 2015 

Det ble utført bytte av hele telefonisystemet i Skjervøy kommune, til samme løsning som 

Nordreisa og Kåfjord kommune gikk for. Storfjord kommune blir også å gå over på denne 

løsningen i 2016. 
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Denne nye løsningen gjør at vi sparer rundt 30.000,- i året 

bare på vedlikeholdsavtalen vi hadde på den gamle 

løsningen. Det blir også billigere når vi fremover bytter ut 

defekte bordtelefoner, siden de nye IP-telefonene koster 

under halvparten av hva de kostet for den gamle 

løsningen. Vi har i denne omgangen ikke vurdert å satse 

på en mobiltelefonløsning til alle ansatte med bordtelefon, 

siden dette vil medføre en større utgift. En mobiltelefon 

har vanligvis en levetid på 1 til 3 år, mens en bordtelefon 

typisk kan vare i 10 år eller mer. En bordtelefon er også 

vesentlig billigere i innkjøp i forhold til mobiltelefon. 

I 2015 gikk vi over på ny avtale for telefonbruk, inkludert mobiltelefoni og mobilt bredbånd. 

Vi gikk over på den samme nye avtalen som Troms fylkeskommune, og flere andre kommuner 

i Troms ble med på. Dette gjelder alle Nord-Troms-kommunene. 

Videre oppgraderte vi internettinfrastruktur til to avdelinger, ved at Vågen barnehage og 

Malenaveien 2-4 fikk fibertilkobling. De hadde tidligere brukt en trådløs link mot rådhuset, 

men denne var blitt ustabil. 

I 2015 ble det bestemt at vi vil innføre Mobil omsorg, som er en bærbar fagløsning for 

kommunale pleie- og omsorgstjenester. Denne vil i løpet av 2016 bli tatt i bruk av 

hjemmehjelpen og rus- og psykiatritjenesten i første omgang. Planen er at flere avdelinger kan 

innføre dette ved behov. 

Utfordringer framover 

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel infrastruktur. Vi ønsker å skape 

et godt og harmonisk miljø for mennesker og maskiner. 

Vi vil fortsette å oppgradere internettinfrastrukturen til flere avdelinger, ved at de får 

fibertilkobling. Planen er at i løpet av 2016 skal alle avdelinger ha fibertilgang. 

 

Håvar Henriksen, IT-leder 
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Skjervøy kommune  

Kultur og undervisning 

                                                                              

    

                                                                                Dato  

 

 

KULTUR- OG UNDERVISNINGSETATENS ANSVARSOMRÅDE: 

Etaten har ansvar for de fem kommunale barnehagene, de tre grunnskolene, 

voksenopplæringa, kulturskolen, skolefritidsordningene, PPT, spesialpedagogiske tiltak for 

førskolebarn, pedagogisk veiledningstjeneste, kulturhuset/kinoen, biblioteket, 

FYSAK/folkehelsekoordinator, samt utleie av innendørs idrettsanlegg. Etaten fører i tillegg 

tilsyn med de to private barnehagene som er etablert i kommunen.  

 

 

DRIFTSREGNSKAP 2015: 

 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2011 57.474.585 59.312.244 -  1.837.659 

2012  61.319.239 60.885.846 + 433.393 

2013 57.777.926 56.592.768 + 1.185.155 

2014 58.610.815 58.610.815 -  333 661  

2015 56.191.022 56.041.197 + 149.824 

 

 

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et mindreforbruk på kr 

149.824 i forhold til budsjett. Resultatet ligger innenfor etatens målsetting om god 
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budsjettstyring. Etatens opprinnelig budsjett var på 56.041.197. Etter reguleringer i løpet av 

året er budsjettet økt til kr 56.191.022. 

Avstanden mellom opprinnelig budsjett og regnskap er tilfredsstillende.  
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Kont

o 

Konto (T) Regnskap Totalt budsjett (1) Rest 

200 ADMINISTRASJON 1 942 690,08 1 950 930,32 8 240,24 

203 PPT 655 842,36 674 538,29 18 695,93 

210 FELLES-GRUNNSKOLEN 1 432 417,04 1 415 180,00 -17 237,04 

211 SKJERVØY BARNESKOLE 16 384 592,44 16 408 390,87 23 798,43 

212 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE 11 627 340,07 11 630 851,18 3 511,11 

213 ARNØYHAMN SKOLE 2 054 627,03 2 089 761,11 35 134,08 

220 BIBLIOTEKET 1 015 415,48 1 064 401,72 48 986,24 

221 KINO 224 054,74 223 315,63 -739,11 

222 KULTURHUSET 441 532,37 435 768,95 -5 763,42 

224 SVØMME OG IDRETTSHALL 58 006,25 60 342,24 2 335,99 

229 ANDRE KULTURFORMÅL 801 916,10 820 000,00 18 083,90 

230 UNGDOMSKLUBBEN 0,00 0,00 0,00 

270 FELLES BARNEHAGER 8 669 830,29 8 685 082,68 15 252,39 

271 SOLSTUA BARNEHAGE 1 032 795,79 995 828,99 -36 966,80 

272 EIDEKROKEN BARNEHAGE 2 984 922,11 3 012 388,71 27 466,60 

273 VÅGEN BARNEHAGE 3 289 074,67 3 243 592,21 -45 482,46 

274 ÅRVIKSAND BARNEHAGE 427 985,19 394 060,88 -33 924,31 

275 ARNØYHAMN BARNEHAGE 683 746,31 677 415,67 -6 330,64 

281 SFO SKJERVØY 947 521,58 961 695,49 14 173,91 

282 SFO ÅRVIKSAND 83 950,00 84 694,00 744,00 

283 SFO ARNØYHAMN 221 315,92 212 256,35 -9 059,57 

290 KULTURSKOLEN 1 220 831,87 1 223 580,54 2 748,67 

293 FOLKEHELSE 266 396,27 288 572,11 22 175,84 

294 VOKSENOPPLÆRING -425 606,85 -361 626,33 63 980,52 

  56 041 197,11 56 191 021,62 149 824,51 
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KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE: 

200 Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret) 

Kontoret har i 2015 vært bemannet med kultur- og undervisningssjef, barnehagekonsulent i 50 

% - stilling og to sekretærer i hele stillinger.  Til den ene sekretærstillingen er lagt alt 

lønnsarbeid for hele etaten, mens den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, 

betaling av regninger, utfakturering, arkivering og ansvar for ephorte som er kommunens 

saksbehandlingssystem. 

 

Økonomivurdering: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2014 1.950.930 1.942,690 + 8240 

 

Lønn og drift som budsjettert, avviket er innenfor det akseptable. 

Arild Torbergsen, kultur- og undervisningssjef 
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Ansvar 203 Skjervøy PPT  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,2 1,1 * 

Ant. brukere   74 (31.12.15) 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 674538 655842 18695 

Sykefravær (%)    

*Stillingsprosenten i PPT har variert gjennom året 2015 

Fram til 01.08: 1,1. Fra 01.08 til 01.10: 1,2. Fra 01.10: 1,0 

 

Målekort : PP- tjenestens måltall 2015 for hhv mål og status:                                            

Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt 

innen frist på 3 mnd 

100 % 100 % 

Andel elever i grunnskolen med 

spesialundervisning  

Max 10 % 15 %   

(skoleåret 

15/16) 

 

Fra september 2015 har PPT vært i en slags unntakstilstand da leder, Elisabeth Sjøblom, ble 

sykemeldt, og Elin Reiersen kom inn i 80 % stilling. Brit Risdal har hatt 20 % 

rådgiverstilling. Høsten har i stor grad gått med til å få oversikt over og behandle saker, samt 

lære seg rutiner og systemet. 

Antall brukere for tjenesten i 2015 (personer som har spesialpedagogisk ressurs som 

pedagog/assistent, eller hvor PPT har bistått med andre ytelser) har fordelingen: Grunnskole: 

60, barnehager: 8, videregående skole: 5 og voksne:1 

PPT har for 2015 hatt overskudd i regnskapet på grunn av tilhold i midlertidige lokaler hvor 

det ikke har vært naturlig å gjøre innkjøp eller investeringer, samt at sykefravær førte til at 

planlagte konferanser og kurs ikke ble gjennomført. 

Skjervøy PPT har i målkortet satt at andel elever med spesialundervisning ikke skal overstige 

10 %. Målet er satt i forhold til at gjennomsnittet i Troms fylke er 10 %.  PPT opplever at 

andel elever med krav på spesialundervisning er økende.  
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Satsingsområder i 2015: 

PPT jobber fremdeles med å få etablert nye rutiner for tilmeldinger og søknad om ressurser 

fra skole og barnehage. Det tar tid å få på plass rutiner fra barnehage og skole for at de skal 

forsøke tiltak selv før de tilmelder PPT. Skole og barnehage skal ha kartlagt, prøvd ut tiltak og 

evaluert tiltakene (jmf. Opplæringsloven) før tilmelding til PPT. 

PPT har forsøkt å få styrket samarbeidet med barnehagene ved at spesialpedagog i 

barnehagen, Kari Mette Iselvmo, fikk en liten stilling i PPT. På grunn av 

bemanningssituasjonen i barnehagene, og oppstart av TIOBA(Tidlig Intensiv Opplæring 

Basert på Anvendt Atferdsanalyse)hvor Iselvmo ble delaktig, måtte dette samarbeidet slutte 

ved årsskiftet. 

Utfordringer framover: 

For den som skriver denne årsmeldingen er det vanskelig å si noe om utfordringene for neste 

år, da det er lyst ut 1,2 stillinger med tiltredelse 1.08.16. Det fungerende leder av PP- tjenesten 

i dag kan kommentere, er at PPT pr i dag ikke har et fast og egnet lokale. 

PPT har brukere fra barnehagene, barneskolen og ungdomsskolen på Skjervøy, to skoler og to 

barnehager på Arnøya, Nord- Troms videregående skole, avdeling Skjervøy, samt 

henvisninger angående  voksne. Arbeidsmengde og ansvarsområde er stort, variert og 

tidkrevende, og PPT ser at det er behov for større ressurs for å serve og følge brukerne av PP- 

tjenesten på en god måte. Vi tenker at det er behov for å øke til 1,5 stilling i PPT. 

 

PPT mottok 23 nye tilmeldinger i 2015, hvor 16 tilmeldinger var på grunn av språk eller 

lese/skrive problematikk. Andre grunner for tilmelding har vært ulike typer 

kommunikasjonsvansker, eller atferdsrelaterte vansker. 

 

Skjervøy 04.03.16 

Elin Reiersen, fungerende PPT-leder 
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Ansvar 210: Felles- Grunnskolen: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2015 1.415.180 1.432.417 - 17.237,- 

Årsak til avvik:  

Budsjettet inneholder midler som fordeles mellom skolene i løpet av året til læremidler, 

lisenser, utsyr og datamaskiner. Videre har vi under dette ansvaret blant annet utgifter til 

barnevernsplasserte elever i andre kommuner, spesialundervisning privatskole og husleie 

Newtonrom. 

Generelt for skolene: 

For grunnskolen vil det i kommunestyret i mai legges frem en egen «Tilstandsrapport for 2015».  

 

Utvikling i elevtall: 

Det totale elevtallet i kommunen sank med 15 elever fra skoleåret 2014/15 til 2015/16. Størst 

nedgang i elevtallet er ved Skjervøy ungdomsskole (15). Etter år med lave antall fødsler ser vi 

at trenden har snudd de to siste årene, og med kull på over 30 barn.  

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE  1998/99 – 2021/2022  

Pr. 16.03.16 

 Skoleår Skjervøy 

barneskole 

  Skjervøy        

ungd.skole 

Arnøyhamn skole Årviksand skole Sum 

1998-99 230 105 42 14 391 

1999-00 248 100 39 17 404 

2000-01 283 98 42 16 439 

2001-02 286 100 41 19 446 

2002-03 292 111 42 18 463 

2003-04 294 116 44 19 473 

2004-05 279 123 45 18 465 

2005-06 285 117 49 15 466 

2006-07 294 115 47 16 472 

2007-08 272 112 40 12 436 



22 

 

2008-09 254 127 31 15 427 

2009-10 247 137 28 17 429 

2010-11 237 119 27 13 396 

2011-12 224 116 18 15 373 

2012-13 226 114 12 19 371 

2013-14 211 111 9 18 349 

2014-15 194 110 6 19 329 

2015-16 195 95 5 19 314 

2016-17 200 92 8 17 317 

2017-18 195 87 8 13 303 

2018-19 197 83 9 13 302 

2019-20 181 94 9 15 299 

2020-21 183 88 8 15 294 

2021-22 182 93 8 13 296 

 

 

Utvikling i rammetimetallet til skolene 

År Skole Pedagog Assistent 

2012 Arnøyhamn 

Ungdomsskolen  

Barneskolen 

Sum 

115 

445 

736 

1296 

18 

95 

181 

294 

2013 

 

Arnøyhamn 

Ungdomsskolen  

Barneskolen 

Sum 

91 

405 

680 

1176 

18 

104 

216 

338 

2014 Arnøyhamn 

Ungdomsskolen  

Barneskolen 

Sum 

83 

412 

644 

1139 

6 

84 

228 

318 

2015 Arnøyhamn 

Ungdomsskolen  

Barneskolen 

Sum 

52 

364 

632 

1048 

13 

61 

314 

388 
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I tabellen er det tatt med pedagog- og assistenttimer. Økningen fra 2014 til 2015 på 

assistenttimer er pga økt spes ped behov. 

Nedgangen fra 2012 til 2015 er på 248 pedaogtimer, ca 10 lærerstillinger. 

 

Spesialpedagogiske tilleggstimer  

I tabellen er det tatt med timer til privatskolen og timer refundert av andre kommuner 

 

År Pedagogtimer Assistenttimer 

2011-12 309,5 296 

2012-13 264,5 238 

2013-14 224 282 

2014-15 217 262 

2015-16 174 344 

 

Elevtall pr. klasse: 

 

 2007/ 

08 

2008/ 

09 

2009/ 

10 

2010/ 

11 

2011/ 

12 

2012/ 

13 

2013/ 

14 

2014/ 

15 

2015/16 

Barnetrinnet       17,2       16,5 16,2       15,1 15,0 16,4 16,6 16,6 16,6 

Ungdoms- 

trinnet 

      16,0       18,1 19,3       17,1 16,4 17,4 16,4 17,5 19,2 

Totalt       16,8       17,0           17,2       15,7 15,6 16,9 16,5 17,05 17,9 

 

Lærerdekning: 

Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av utdannede lærere de siste 15 

- 20 årene. Utdannede lærere dekket pr. 31.12.15  98 % av skolenes timetall.  

Pedagogsituasjonen har vært og er fortsatt svært stabil, og vi har for tiden god tilgang på 

kvalifiserte lærere.  

 

Kompetanseheving/etterutdanning av 

lærere  

Ordningen med videreutdanning for 

lærere (”Kompetanse for kvalitet”) 

styrkes fra 2015/16.  

Regionskontorets arbeid er helt 

avgjørende for den kompetanseheving 

som må skje blant lærerne, både når det 

gjelder korte kurs og mer omfattende 

etter- og videreutdanning.  

 

5 lærere tar videreutdanning 

innenfor  departementets satsing; 

”Kompetanse for kvalitet”. Dette er i 

fagene norsk, matematikk, engelsk og musikk.  

 

Arild Torbergsen, kultur- og undervisningssjef 
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Ansvar 211 Skjervøy barneskole     

 

 

 

 

 

 

 

I kolonnen årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og ledelsen medregnet. 

Skolen har pr 31.012.15, kun en parallell i 1., 2., 3. og 5.klasse. Disse klassene har 

forholdsvis høye elevtall (over 20 elever). 

Skolen har et fått redusert sykefraværet fra 12.03 % i 2014 til 9,16 % i 2015. Skolen har 

jobbet spesifikt mot langtidssykemeldte, med fokus på kontinuitet i undervisning og 

arbeidskapasitet.  Kommunens mål for sykefraværet er på under 10 %, så selv om vi er i mål 

her, har vi for høyt fravær og må fortsatt ha fokus på dette.  

 

Kommentarer til mål kort 

Elevundersøkelsen: Elevene ligger over fylkesgjennomsnittet på trivsel på skolen.  

På mobbing er 1,0 beste mulige resultat.                                                                            

Spesialundervisning: Ved utgangen av året 2015 er det 12.75 % av skolens elever som mottar 

spesialundervisning etter § 5.1 i Opplæringsloven. I tillegg kommer3,5 % assistentressurs til 

elever  

 2013 2014 2015 

Ant. Årsverk /ansatte 31,05/41 30,48/41 31,83/42 

Ant. Elever 211 195 196 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 16408391 16384592,44 23798,43 

Sykefravær (%) 10,14 12,03 9,16 

Tjeneste: Grunnskolen 211   

Indikator Mål 2015 Status 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha 

det 

100 % 
100 % 

Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel 
Snitt 

fylket  4,3 
4,4 

Elevundersøkelsen 7.trinn: Mobbing 
Snitt 

fylket 1,2 
1,0 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning (Skjervøy 

barneskole) 

Max 10 % 
12,75 % 
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uten IOP. Skolen registrerer at antall elever som får spesialundervisning øker igjen. En årsak 

kan være at når elevtallet i klassene øker, har lærer vanskeligere med å gi tilpasset 

opplæring. 

 

SATSINGSOMRÅDER I 2015 

 

Elevenes utbytte av undervisningen 

Vårhalvåret 2015 jobbet vi igjen med å revidere og ferdigstille noen lokale fagplaner. 

Kompetansemålene i læreplan av 2006 brytes ned til læringsmål og det lages kriterier for 

måloppnåelse. Samtidig skal de grunnleggende ferdighetene bakes inn i fagplanene. Dette er 

et stort og vanskelig arbeid som vi har jobba med i mange år. Det er kanskje først etter at 

planene er tatt i bruk at vi ser hvor vanskelig det er å lage konkrete og klare mål. 

Samtidig med dette arbeidet har vi satt fokus på elevenes læringsutbytte av undervisningen. 

Vi har varierende resultater på nasjonale prøver og ser at både kunnskapsnivå, typen oppgaver 

og rammene rundt prøvene kanskje ikke er godt nok innarbeidet i elevenes daglige 

undervisning. 

 

Vi har mange elever som mottar spesialundervisning.  Forholdsvis mange av dem blir 

oppmeldt til PPT sent i skoleløpet. I den forbindelse har vi utarbeidet planer for obligatoriske 

kartleggingsprøver, programvare for registering av resultater over hele skoleløpet, planer for 

systematisk oppfølging av elever i «faresonen» og brukt ressurser til spesialpedagogiske team 

som følger opp kartlegginger, tar utfyllende kartlegginger og kommer med forslag på tiltak. 

Vi tror at over litt tid skal dette gi resultater 

 

Ståstedsanalysen 

Skjervøy barneskole gjennomførte høsten 2015 en Ståstedsanalyse utarbeidet av Udir.  Målet 

med Ståstedsanalysen er å skape felles refleksjon om skolens praksis og om hvilke områder 

skolen vil prioritere å jobbe videre med.  

Ståstedsanalyse Udir 

Hovedtema – skolens praksis- 

Skolens praksis 

er 

tilfredsstillende 

Skolens praksis 

må bedres 

Skolens praksis 

må endres- tiltak 

nødvendig 

 Kompetanse og motivasjonen 48,1 % 51,9 % 0 % 

Tilpasset opplæring og vurdering 44,4 % 48,1 % 7,4 % 

Læringsmiljø 92,3 % 7,7 % 0 % 

Kultur for læring 88,9 % 11,1 % 0 % 

Ledelse 92,6 %  7,4 % 0 % 

Profesjonsutvikling og samarbeid 51,9 % 44,4 % 3,7 %  
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Kommentarer til tabellen:  

- 27 lærere deltok i kartleggingen (Denne sier ingenting om elvenes eller foreldrenes 

meninger) 

- Det var 105 spørsmål innenfor de 6 hovedtemaene 

- Innfor disse hovedtemaene har skolen valgt å jobbe videre med   

1. Vurdering for læring 

2. Digital kompetanse i kollegiet 

3. Lojalitet til egne beslutninger 

4. Lokalmiljøet 

- Disse 4 områdene vil være skolens satsingsområder i de kommende år 

 

UTFORDRINGER FRAMOVER 

I 2014/15 ble Kunst & Håndverksavdelingen flyttet tilbake til skolens lokaliteter. For å gi 

denne plass, mistet skolen 3 klasserom. Samtidig ble ett klasserom ominnredet til 

ventilasjonsrom for det nye energispareprosjektet EPC og to grupperom. I dag sitter vi igjen 

med 14 vanlige klasserom, og vi ser at med det antall barn som er født de to siste årene i 

kommunen, kan romsituasjonen bli en utfordring for barneskolen. 

Elevtallet på skolen har sunket de siste årene. Færre elever gjør at det kun blir en klasse på 

flere klassetrinn. Klassene blir store, klasserommene er små og det blir flere elever pr lærer. 

Skolen har i lag med FAU problematisert dette for politikerne og fått noe forståelse. Vi håper 

at dette ikke er noe vi må gjøre hvert år framover. For å skape forutsigbarhet og gode 

læringsarenaer for våre elever hadde det vært ønskelig at politikerne på Skjervøy kunne si noe 

om elevtetthet i en klasse på barneskolen og spesielt i 1. – 4. klasse.   

Skolen opplever nesten daglig mangel på vikarer med godkjent kompetanse. Vi er på kant 

med Opplæringsloven fordi vi ikke har lærere som kan gi elevene den undervisningen de har 

krav på.  Med nedskjæringer og innsparinger har vi lite å gå på. Det blir tungt og frustrerende 

å stå i over tid. Vi ønsker at skolen må få de rammene som gir elevene en optimal 

læringsarena og et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og læring. 

Kristin Norheim, rektor Skjervøy barneskole 
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Ansvar 212 Skjervøy ungdomsskole  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 18,3/22 17,1/21 17,2/20 

Ant. brukere 111 111 97 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 11 630 851 11 627 340 3 511 

Sykefravær (%) 6,81 4,88 5,85 

 

Målekort: 

Tjeneste: Grunnskolene    

Indikator Mål 2015 Status 2015 

Grunnskolepoeng 
   Snitt fylket  

40,5 

 

38,2 

Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel 
Snitt fylket 

4,1 

 

4,1 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning Max 10 % 9,3 % 

 

Elevtallet ved skolen avtar og vi venter ytterliggere nedgang i årene som kommer. Neste 

skoleår blir det to små klasser som begynner ved skolen ettersom kullet er på rundt 30 elever.  

Resultatet på grunnskolepoeng ligger under det vi har som mål og skolen fokuserer på 

hvordan resultatene kan bli bedre. Vi har fokus på hvordan vi kan gi enda bedre og variert 

undervisningen i klasserommet. Vi fokuserer på hvordan underveisvurdering kan nyttes som 

et nyttig hjelpemiddel på veien mot bedre læring. Skolen har aktivt sendt lærere ut i 

videreutdanning og har forholdsvis mange som melder seg på sensoroppdrag. På små enheter 

vil enkeltresultater statistisk sett utgjøre store forskjeller, og skolen er klar over at våre 

resultater derfor kan sprike voldsomt fra år til år. Skolen har fokus på at våre 

standpunktkarakterer skal stå i forhold til de prestasjonene som elevene leverer på eksamen.  

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2015 blant elevene på 10.trinnet. Resultatet viser 

at trivselen blant årets avgangsklasser er på linje med ellers i fylket. Skolen oppfatter at våre 

elever jevnt over viser at de trives. Skolen er fornøyd med at sykefraværet i virksomheten er 



28 

 

lavt og har fokus på trivselstiltak for å ivareta et godt arbeidsmiljø. De ansatte må her 

berømmes for flotte holdninger og godt arbeidsmiljø. 

Satsingsområder i 2015 

I 2015 har virksomheten lagt vekt på følgende: 

Økt bruk av Fronter som læringsplattform for ansatte og elever. Ferdigstille lokale læreplaner 

og utvikle ny informativ hjemmeside. Aktivt arbeid for et godt psykososialt miljø på skolen 

der både trivselsfremmende tiltak, frokost og frukt inngår. Videreutdanne lærere slik at vi 

oppfyller de nye kompetansekravene som er kommet (minst 60 st.poeng i hovedfagene norsk, 

matematikk og engelsk). Renovering av eksisterende bygningsmasse slik at skolebygget 

fremstår nærmere dagens standard med tanke på varme, ventilasjon og ikke minst adgang til 

moderne hjelpemidler.  

 Utfordringer framover 

Skolen ser for seg at det er utfordringer med å videreutdanne mange lærere samtidig som en 

ønsker tilstedeværelse og kontinuitet i skolehverdagen. Skolen har fokus på at vi skal ha godt 

kvalifisert personell ansatt til enhver tid på vår skole.  

Skolen ser at det kreves store ressurser for å oppdatere skolens datapark med jevne 

mellomrom. Vi ser at en velfungerende datapark er avgjørende for å kunne tilby våre elever 

den varierte undervisningen som vi ønsker.  

Skolens satsingsområde for 2016/2017 blir lesing i alle fag. Vi mener denne grunnleggende 

ferdigheten er avgjørende for at våre elever skal stå best mulig rustet i alle fag. Skolen 

ansetter og utdanner en egen ressurslærer i 20% stilling som skal være mentor i 

prosjektperioden som strekker seg over de neste to årene. 

Skolen ser at andelen unge som sliter med psykisk helse er voksende. Vi er bekymret for 

denne dreiningen, og ser derfor at et nært samarbeid med foresatte og ulike hjelpeinstanser er 

avgjørende.  

Bjørn Pedersen, rektor Skjervøy ungdomsskole 
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Ansvar 213 ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER 2015 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte  Ped. årsverk  

avd.skole: 3,8 fordelt 

på 4 lærere og  

rektor(adm.del:0,70) 

 

Ass. årsverk i avd. 

skole:  

0,42 som utføres av 

1 person. 

barnehage/SFO: 

Ped.årsverk avd. 1,97 

fordelt på 3 

personer, inklusiv 

ped.leder.   

 

1 vaktmester  og 2 

renholdere. 

 

 

Ped. årsverk  

avd.skole: 3,4 

fordelt på 3 lærere 

og rektor(adm. del 

0,60)  

 

Ass.årsverk i 

avd.skole: 0,16 som 

utføres av 1 person. 

 

barnehage/SFO: 

Ped.årsverk avd.2,0 

årsverk fordelt på 

3 pers., inkl. 

ped.leder. 

Vaktmester i 50%, 

renholder i 60%. 

Ped. årsverk  

avd.skole: 1,5 fordelt 

på 2 lærere hvorav 1 

har 50% adm. 

Ass.årsverk i 

avd.skole: 0,37 som 

utføres av 1 person. 

Barnehage/Ped.årsverk 

avd.1,97 årsverk 

fordelt på 3 pers., 

inkl. ped.leder. 

 

 

 

Vaktmester i 50%, 

renholder i 63%. 
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Ant. brukere                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 elever fordelt på 

10 trinn slik:  

1.-5.trinn: 5 elever. 

                                                                                       

9-10.trinn: 4 elever.  

Avdeling 

barnehage/SFO: 11 

barn fordelt på 3 

barn i SFO og 7 i 

barnehagen hvorav 

ett barn teller 2 

plasser.  

Utleie 

idrettshall/basseng: 9 

ulike 

grupper/brukere 

benytter seg av 

tilbudet, blant annet 

Årviksand 

Montessoriskole. 

  6 elever fordelt på 

tinn slik: 

2.-6.trinn:5 elever 

10.trinn: 1 elev 

Avdeling 

barnehage/SFO: 8 

barn fordelt på 3 

barn i SFO og 5 i 

barnehagen hvorav 

to barn teller 2 

plasser.  

Utleie 

idrettshall/basseng: 

10 ulike 

grupper/brukere 

benytter seg av 

tilbudet, blant 

annet Årviksand 

Montessoriskole. 

5 elever fordelt på 

tinn slik: 

3.-6-trinn. 5 elever 

U.trinn: 0 elever 

Avdeling 

barnehage/SFO: 5 

barn hvorav et barn 

teller 2 plasser. Ingen 

SFO. 

 

Utleie 

idrettshall/basseng: 10 

ulike 

grupper/brukere 

benytter seg av 

tilbudet, blant annet 

Årviksand 

Montessoriskole. 

Regnskap: Rev. Budsjett: 

1600,- til overs 2015. 

Regnskap: 

 

Avvik: 

 

Sykefravær Oppvekstsenteret i 2015: B.hage: 5,86 % - Skole: 0,84 % .   

Satsingsområder og utfordringer: 

Arnøyhamn har vært preget av drastisk nedgang i folketall, mest synlig i aldersgruppa som 

går på skole og i barnehage. Selv om hjørnesteinsbedriften Arnøy Laks AS har et høyt 

produksjonstall og gir stor avkastning i forhold til samfunnsinntekter i kommunen, ser ikke de 

samfunnsmessige virkningene ut til at det påvirker barnetallet hverken på skole, eller i 

barnehage.  

De største utfordringene fremover for skolen og barnehagen vil bli å opprettholde et forsvarlig 

pedagogisk tilbud i små grupper.  Det som i tillegg er en utfordring, er logistikken i det 

daglige på hele Arnøya. Derfor er det heller ingen enkel avgjørelse å skulle legge ned ei 

framtidig drift ved oppvekstsenteret. Utfordringen ligger i å legge til rette for god sosial 

kompetanseopplæring og utvikling av godt læringsmiljø i elevenes eget nærområde, og 

nødvendige pedagogiske ressurser.  

Skolen har arbeidet mye med det sosiale miljøet i 2015. Dette vil vi fortsette med og satse 

enda sterkere på i vårt videre virke.  Pernille L. Jørgensen, leder Arnøyhamn oppvekstsenter 
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Ansvar 220 Skjervøy Bibliotek 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,5/2 1,5/3 1,5/3 

Ant. aktive lånere  761 707 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1 064 402 1 015 415 48 986 

 

Målekort : 

Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222,    

Indikator Mål 2015 Status 2015 

Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører 

Ole Bok-programmet (av alle inviterte) 

60 % 100 % ble 

invitert 

Andel deltakere i sommerlesekampanje for barn fra 8-12 år (av 

påmeldte) 

50  
48 

 

Målene for biblioteket ønsker vi å endre til neste år.  

100 % av alle barn i målgruppen i Skjervøy kommune ble invitert til Ole Bok arrangement 

eller mottok gavekort (nyfødte). 2 års arrangementet ble gjennomført i februar 2016 pga 

ressursspørsmål på biblioteket. Ole Bok kom i gang gjennom det regionale prosjektet 

Framtidas kunnskapsarena». Ole Bok er nå et 3 årlig samarbeidsprosjekt mellom kultur- og 

undervisning, PPT, TVR og biblioteket, samt helsestasjonen. 

Lesekampanjen «Les for svingende» er en frivillig lesekampanje for målgruppen, 6-13 år 

(barneskolebarn). Ca. 48 barn gjennomført lesekampanjen og leste fem bøker hver i 

sommerferien - 240 barnebøker ble lest i kampanjeperioden.  
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Satsingsområder i 2015 

       
 

      

Biblioteket som møteplass – utvikling av møteplassfunksjon 

Møteplassutvikling var noe vi har hatt og vil ha som fokusområde fremover. Den nye 

formålsparagrafen som trådde i kraft 1.januar i 2014 sier at «Folkebibliotekene skal være en 

uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108  

Biblioteket har en viktig funksjon som møteplass. Biblioteket er åpent og tilgjengelig for alle. 

Det er en lokal offentlig allmenning og en ikke-kommersiell møteplass. Biblioteket har en 

trivselsfunksjon i lokalmiljøet - biblioteket er mer enn bare fire vegger og bøker i hylla.  

I 2014- årsmelding ble det meldt inn at bibliotekrommet trenger fornyelse for å fremstå som 

en attraktiv møteplass. I 2015 lyste Nasjonalbiblioteket ut midler til arenautvikling for å gjøre 

folkebibliotekene til attraktive møteplasser og debattarena. Biblioteket søkte på midler og fikk 

tilsagn på kr. 40 000,-.   

Samlingsutvikling og kassering er områder som vil bli prioritert i året som kommer, slik at 

biblioteket kan fremstå som en attraktiv møteplass.  

Arrangement på biblioteket i 2015:  

Biblioteket har hatt 32 ulike arrangementer i løpet av året, alt i fra foredrag og forfatterbesøk, 

strikkekafe, kurs, Bokfest og Ole Bok-arrangementer. Noen eksempler: 

 Trespråklig eventyrturne (norsk, samisk, kvensk) til førskolebarn og første trinn. 

Bokbussturne med formidlere fra Halti kvenkultursenter IKS og Samisk språksenter i 

Kåfjord. 

 Paaskivikkoo, språkarrangement til 5- klassingene i mai. Elevene fikk besøk av 

bokbussen med forteller fra Halti kvenkultursenter IKS. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108
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 Lesekampanje sommerlesekampanjen «Les for svingende» med påfølgende bokfest i 

september.  

 Ole Bok - med målsettingen å skape leselyst og leseglede for barn. Målgruppe: 

nyfødte, 2, 4, og 6 åringer.  

 IBBY Norsk barnebokforum - er et oversiktsforedrag om årets bilde-, barne- og 

ungdomsbøker, og gir sannsynligvis den mest komplette oversikt over hva som er 

utgitt for barn og unge hvert år. Nord-Troms er det eneste området i landet som får 

IBBY overført via lydbilde og kurs ble for fjerde året på rad arrangert på biblioteket 

med foredragsholdere i Oslo. Det var 11 deltakere fra bibliotek, barnehage og skolene 

i Skjervøy. I år var dette arrangementet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek og 

Regionkontoret for Nord-Troms. 

 Strikkekafe er et nytt type arrangement som vi startet opp med i 2015. Strikkekafeen 

arrangeres hver torsdag i vinterhalvåret og har fått god oppslutning av damer i alle 

aldrer. 

 Biblioteket fikk egen Facebook-side i januar 2015. Erfaringen så langt er at vi når 

frem til publikum på en ny måte. 

 

Samarbeid med skole og barnehage 

Samarbeidet med skolene og barnehagene i kommunen er viktig for biblioteket. Alle klassene 

på Skjervøy barneskole kommer en gang i måneden ned på biblioteket. Dette er ett viktig og 

prioritert tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Barnehagene 

kommer jevnlig innom biblioteket. Samarbeidet med grunnskole og barnehager er godt synlig 

på utlånsstatistikken. Utlånet av barnebøker er svært høyt. Landsgjennomsnitt var i 2014 på 

9,06, Tromsgjennomsnitt var på10,09 og lokalt her i kommunen var det på 15,64. 

Nord-Troms Studiesenter  

Nord-Troms studiesenter har som oppgave å legge til rette for desentralisert høyere utdanning 

i Nord-Troms. Biblioteket er studiebibliotek, møteplass og en lokal læringsarena i Nord-

Troms studiesenter - modellen.   

Studiebibliotek  

Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotektjenester på biblioteket. 

Studiebibliotektjenestene er implementert i den daglige drift av biblioteket og fungerer i 

forhold til studentenes ulike behov. Studentene gir uttrykk for at de trives i biblioteket og at 

studiebibliotektjenesten er med på å lette studiehverdagen for dem. I 2015 var det 12 voksne 

studenter som benyttet studiebibliotektjenesten aktivt. 

Fjernlån og utlån 

Fjernlånet er høyt. Et lite bibliotek må låne inn fra andre bibliotek: faglitteratur til studenter, 

fremmedspråklig litteratur og annet som ikke fins her. Biblioteket har i 2015 tatt inn flere 

http://www.skjervoy.kommune.no/ole-bok.256587.no.html
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depoter fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Språk som 

biblioteket har depot på er rumenske, somalisk, arabisk, tagalog og spansk. 

Utlån pr. innbygger i 2014 var på 4,54 i landsgjennomsnittet. Tromsgjennomsnitt var på 4,24 

og her i kommunen var det på 5,00.  

 

Regionalt samarbeid 

Bibliotekene i regionen har et godt samarbeid med faste regionale møter. Samarbeidet har 

utviklet et eget tiltak som har fått navnet «Nord- Troms Rundt». Målet med tiltaket er å styrke 

det regionale samarbeidet og øke de bibliotekansattes kompetanse/kunnskap om hver 

kommune i Nord-Troms – i 2016 er det Skjervøy sin tur å være vertskap. (2011: Kvænangen, 

2012: Lyngen, 2013: Kåfjord, 2014: Nordreisa, 2015: Storfjord, 2016: Skjervøy) 

Det regionale prosjektet Framtidas kunnskapsarena startet opp september 2011. Prosjektet 

skulle avsluttes høsten 2014, men ble videreført til mai 2015. Nordreisa var vertskommune, 

men prosjektleder var på Skjervøy. Prosjektets hovedmålsetning var å gjøre bibliotekene i 

Nord-Troms til gode kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet.  

Utfordringer framover 

Mange utfordringer, store som små, men det er også muligheter. Biblioteket har i dag tre 

deltidsstillinger fordelt på 40 %, 50 % og 60 %. Dette gir utfordringer i logistikk og i den 

daglige driften av biblioteket. Videre har biblioteket en for stor samling, så samlingsutvikling 

er ei utfordring som vi må gjøre noe med fremover som vil kreve tid og ressurs. 

Wenche Ratama, leder Skjervøy Bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Ansvar 221- 222 Skjervøy kino/kulturhus 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,05 1,05 1,5/3 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 

Kino: 

Kulturhus:                                                                    

 

223316 

435769 

 

224054 

441532 

 

-739 

-5763 

Sykefravær (%) 0 0 0 

 

Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222, 

Indikator 
 

Mål 2015 
Status 

Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som 

gjennomfører Ole Bok-programmet (av alle inviterte) 

60 % 
ca 60 % 

Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom 

skoleferiene 

38 
ok 

Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år 4 
2 

eBillett – nytt digitalt billettsystem: 

I 2015 fikk vi nytt digitalt billettsystem, som ble tatt i bruk første gang på ABBA konserten til 

Skjervøykoret, den 25. juni. Dette har gjort det lettere for publikum, og forhands-kjøpe 

billetter, både på nett og i billettluka, samt at de selv kan velge sete i salen. Det gjør det også 

lettere med tanke på oppgjør. 

Kulturhusforstillinger med høyest besøkstall: 

Dato Produksjon Besøkstall 

13.03 Hålogaland Teater – Kari Bremnes UTSOLGT 

09.05 Skjervøy/Reisa Musikklag – Jørn Hoel  Ca. 200 

10.06 Kulturskoleavslutning Ca. 150 

25.06 Skjervøykoret ABBA UTSOLGT 

23.10 Sigvart Dagsland 85 

18.11 Mørketidsshow 10.klasse UTSOLGT 
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Ansvar 221 KINO 

Antall kinofilmer 86 

Antall besøkende 2446 

Snittbesøk pr. film 28 

 

De 5 best besøkte filmene i 2015: 

Film Forestillinger Besøk Snittbesøk 

Bølgen  3 233 78 

Fast & Furious 7 2 211 106 

Karsten og Petra på safari 2 151 76 

Fifty Shades of Grey 3 148 49 

Julekongen - Full rustning 1 147 147 

 

Publikumstall 

Vi er rimelig fornøyd med publikumstallene, og særlig godt besøk på lokale oppsetninger. 

Men vi har en utfordring når det kommer til litt smalere oppsetninger, disse vil i løpet av 2016 

bli flyttet inn i Kiilgården. Der vil vi få en nydelig liten kulturstue, med plass til 30 - 70 

personer.  

Vi merker også at Nordreisa har fått «Halti» kultursal. Etter at den har åpnet ser vi mindre 

publikum fra «innlandet». Vi ser likevel her mulighet til samarbeid med Halti om kulturtilbud 

i fremtiden. 

Utfordringer 

Skjervøy kulturhus er nå 23 år gammelt. Med et gammelt hus, melder det seg stadig ting som 

trenger oppgradering eller utskiftninger.  Utbedring av tak, inngangsparti, foaje, akustikk i sal, 

lysutstyr og vinsjer i scenetrekk står for tur og må prioriteres i økonomiplanen. 

Arild Torbergsen, kultur og undervisningssjef 
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Ansvar 224  Skjervøy svømme- og idrettshall  

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2015 60342 58006 +2335 

 

Dette virksomhetsområdet omfatter i hovedsak lønn til badevaktene og tilskudd til den 

vaktordningen SIK har på kveldstid i idrettshallen. Inntektene består av leien Skjervøy 

videregående skole betaler for sin bruk av svømme- og idrettshallen og den leie brukere av 

anleggene, inklusiv gymnastikksalen ved barneskolen, betaler for kveldsbruken.  

Etaten har avtale med håndballgruppa i SIK som står for billettsalget og kiosksalget og sørger 

for at kommunens andel av leieinntektene kommer inn. Nedgangen i besøkstall skyldes at hallen 

var stengt i mars mnd pga renoveringsarbeid. Her følger en statistikk for kveldsbruken i 2015. 

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2015 

   Jan    Feb Mars Sum vår Okt Nov Des Sum høst Totalt 2015 

Barn 197 175 Stengt 372 443 366 121 930 1302 

Voksne 108 88 Stengt 196 116 115 60 291 487 

Kort barn 11 6 Stengt 17 33 24 5 62 79 

Kort voksne 5 0 Stengt 5 11 5 1 17 22 

Totalt 321 269 Stengt 590 603 510 187 1300 1890 

Antall 

besøkende 

per gang 

40     33 Stengt 36 67 57 31 55 48 

 

Antall besøkende siste 6 år. Nedgangen i 2015 skyldes 1 mnd kortere åpningstid: 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant  2329 2101 2069 1763 2278 1890 

 

Ansvar 229 Andre kulturformål 

Økonomivurdering: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2015 820 000 801 916 +18083 
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Støtte til lag og foreninger iht spillemiddelordningen og vedtak i BØP (des 14) 

 

NT-museum 189000 

NT museum ekstra fra 15 54000 

Idrettsråd  20000 

Traktor skøytegruppa  50000 

Skytterlaget  20000 

Årviksand turstier  30000 

Flomlys kunstgressbane  357000 

Klubbhus skøytegruppa 20000 

Nærradio  40000 

Kulturmidler lag og foreninger 50000 

   

Sum  830000 

 

Tildeling av kultur- og aktivitetsmidler 2015 

     

Lars Hallensv. Vel - Lekeplass  2000 

Ski og skiskytter – Åpen dag  3000 

Ski og skiskytter – Skiskole  3000 

FAU – «Åpen hall» - Klatrekurs  5000 

Spellemannsdalen Vel – Gressmatte  2000 

Aldersbestemt fotball – Trenerkurs  4000 

Foreldregruppa Eidevannet – Fotballmål  2000 

Skøyte og Ishockeyklubb – Nye skøyter 3000 

Trine Hansen – EP innspilling  - Konsert 3000 

SIK - Skiskyttergruppa    5000 
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Skjervøy husflidslag   1000 

Isfiske Årviksand/Langfj.   3000 

Skjervøy Musikklag   4000 

Skjervøykoret - ABBA   5000 

HLF- Skjervøy Hørsellag   1000 

Mental Helse   3000 

Skjervøykoret – julekonsert Arnøya  2000 

    51000 
 

 

Arild Torbergsen, kultur – og undervisningssjef 
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Ansvar 270 Felles barnehager 

Dette ansvarsområdet omfatter bl.a. lønn barnehagekonsulent, kommunalt tilskudd til privat 

barnehagedrift og refusjon til andre kommuner for barnevernplasserte. 

Tilskuddet beregnes ut i fra utgiftene til drift av de kommunale barnehagene. 

Økonomivurdering: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2015 8 685 083 8 669 830 15 252 

Regnskapet ligger innenfor budsjetterte kostnader 

Barnehagedekning: 

Barnehagedekning i kommunen Pr. 

31.12.11 

Pr. 

31.12.12 

Pr.31.12.13 Pr.31.12.14 Pr.31.12.15 

Totalt  1 – 5 år 93,1 % 91,2 % 91,8% 90,5 % 97,85% 

Totalt antall barn  1-5 år 143 136 134 137 140 

Totalt antall barn i barnehage 134 124 123 124 137 

Antall barn  født pr år 22 26 29 28 30 

 

Barnehage:                                                                          Under 3 

år 

             Over 3 år Totalt 

                                                  Hel 

plass 

Deltidsplass Hel 

plass 

 Deltidsplass  

Arnøyhamn 1  4  5 

Eidekroken 10  16  26 

Vågen 12  12  24 

Ørnveien 19  37  56 

Årviksand 3  3    6 

Solstua   20  20 

Totalt 45  92  137 
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Søknadsfristen for hovedopptak til nytt barnehageår høsten 2016 var 01.03.16. Det var 33 

søknader, og alle med rett til plass har fått dette.. Vi har 10. barn som er født i 

september/oktober, (6 stk. hadde søkt ved hovedopptaket) disse barna vil begynne i en 

midlertidige småbarnsavdeling, hvis det blir vedtatt i Stortinget at disse barna skal ha rett til 

plass. 

Hilde Thomassen, barnehagekonsulent 

Ansvar 271 Solstua barnehage  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte ------ -------- 5,0 

Ant. brukere ------ -------- 20 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 995829,- 1.032.795,79 -36.966,80 

Sykefravær (%) ----- --------- 5,64  

 

Tjeneste: Felles for alle tjenester   

Indikator 
 

Mål 2015 
Status 2015 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 100 %      100% 

Medarbeiderundersøkelsen: Kjent med mål for arbeidsplassen 5,0 Ikke målt 

Medarbeiderundersøkelsen: Nødvendig kompetanse for å gjøre 

jobben 

4,9 
Ikke målt 

Medarbeiderundersøkelsen: Samarbeid med kolleger 5,0 Ikke målt 

 

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 

272,273,275 

 
 

Indikator 
 

Mål 2015 
Status 2015 

Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. 2 1 
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Solstua barnehage har bare vært driftet i 5 måneder i 2015.  Derfor noe manglende tall.  Alle 

personer, med unntak av en ansatt som har vært i skolen, har det vært foretatt 

medarbeidersamtaler med, men kun når det jobbet i Solstua og Eidekroken, vinter/vår 2015 

Satsningsområder 2015 

Barnehagen startet opp i august 2015 som en «midlertidig» avdeling på klubbhuset til SIK, 

mens Solstua barnehage ble pusset opp.  Barnehagen har hatt 20 femåringer (førskolebarn). 2. 

november flyttet vi inn i Solstua. 

 

Satsningsområdene har vært natur og utelek.  På høsten var vi mye på tur i det flotte 

nærområdet rundt idrettsplassen.  Med nydelig høstvær ble det noen flotte måneder på 

klubbhuset!   

Vi har også jobbet en del med skoleforberedende aktiviteter i hele høst.  Sosial kompetanse er 

også noe vi jobber med hele tiden i barnehagen.  Det å lære hvordan en opptrer ovenfor andre 

mennesker, hvordan en takler konflikter/uenigheter på er svært viktig, og skaper et viktig 

grunnlag for resten av livet.  Det handler også om det å beherske lek sammen med andre barn.  

Gjennom leken skaffer barna seg kompetanse og ferdigheter som er unike. 

 

Siden vi har drevet i midlertidige lokaler, og ikke minst at det var knyttet stor spenning til 

hvordan Solstuabygget ville se ut etter endt oppussing, har vi brukt en del tid på vise 

foreldrene at vi kan drive en kvalitativ barnehage under litt spesielle forhold.  Det føler vi at 

vi har lykkes godt med.  Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært positive! 

 

Jeg må også få lov til å skryte av personalet, som har tatt det hele sporty, til tross for at ikke 

alle fasilitetene har vært på plass.  De har vist stor fleksibilitet og arbeidsinnsats i hele høst!  

Dette har vært med på å gjøre dette til en positiv opplevelse for barn og foreldre! 

Utfordringer fremover 

 

Vi ser en jevnlig økning av flerspråklige barn i barnehagen, barn som har et annet morsmål en 

norsk.  Det er ressurskrevende å organisere dagen slik at vi får fulgt disse barna opp 

tilfredsstillende. I tillegg har vi flere norske barn som også krever en viss oppfølging.  Vi ser 

at på en grunnbemanning på 3 voksne vil det være utfordrende å gi et tilfredsstillende tilbud i 

så måte. Likevel jobber vi i disse dager med å se på organiseringen slik at vi kan bli enda 

bedre på dette.  Det må likevel sies at det jobbes godt med Språkstimulering på de ulike 

avdelingene ut ifra de ressursene vi har.  Vi har blant annet investert i «Snakkepakken», et 

«ferdig» opplegg som skal hjelpe oss med språkstimulering. Vi har dyktige og kompetente 

ansatte. 

 

Barnehagene står ovenfor store utfordringer i det å skaffe nok barnehageplasser til alle, 

spesielt de minste. På kort sikt ser det ut som vi må øke barnetallet til 12 på 

småbarnsavdelinga fra høsten av, evt åpne en ny barnehageavdeling.  Dette utløser krav om at 
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det ansettes ekstra barnehagelærere.  Erfaringsvis vet vi at det byr på utfordringer å skaffe nok 

barnehagelærere til kommunen.  En bør absolutt vurdere ulike tiltak som kan rekruttere 

barnehagelærere.  Ikke minst må en komme i gang med utbygging av den nye barnehagen 

snarest mulig! 

 

Skjervøy 22.03.16 

 

Dag Johansen 

Styrer Solstua og Vågen barnehage 

Ansvar 272 Eidekroken barnehage 

 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 9,71 8,91 8,50 

Ant. brukere 30 27 26 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 3012389,00 2984922,11 27466,60 

Sykefravær (%) 12,2 19,67 28,08 

 

Satsingsområder i 2015 

 

Språk/flerspråklig arbeid i barnehagen. 

Vi jobber mye og vi jobber godt med språk i vår barnehage. Personalet har tilegnet seg mye 

kunnskap og det er tydelig gjennom det praktiske arbeidet at dette er et spennende tema å 

jobbe med. Vi er inne i en god prosess. Vi opplever at barn med flerspråklig bakgrunn har det 

godt i vår barnehage, og de lærer fort gjennom de språk aktiviteter som vi tilbyr. Vi ser likevel 

at dette er en gruppe barn som trenger mer systematisk opplæring og fokus på det å lære det 

norske språk. Det er viktig at vi i Skjervøy kommune får et større fokus på tidlig innsats på 

dette området.  

Barns trivsel-voksnes ansvar. 

Dette året har vi hatt et større fokus på glede i fellesskapet, og vi opplever at veldig mange av 

barna har utviklet en toleranse og respekt for det som er forskjellig fra dem selv. Vi er blitt en 
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flerkulturell barnehage, og det å jobbe aktivt for å fremme verdier som likeverd og solidaritet 

blir viktig for å skape et godt miljø for barna på Skjervøy. 

Barns trivsel-voksnes ansvar handler også om mobbeforebygging. Vi ser at mobbing lett kan 

utvikle seg hvis de voksne ikke er tilstede og veileder barna. Dette er en viktig jobb for 

barnehagen, men også et stort foreldreansvar. Vi ser at behovet for foreldreveiledning øker. 

Utfordringer fremover: 

Ressurser til barnehagen. 

Barnehagen er en profesjonell institusjon og en viktig del av grunn muren til det barn skal 

erfare og lære de første leveårene. Fundamentet for videre læring skapes i barnehagen. Vi 

opplever at mange barn trenger tettere oppfølging og omsorg selv om de ikke er innenfor 

spesialpedagogiske tiltak. Dette gjelder både barn med flerspråklig bakgrunn og psykososiale 

forhold rundt barn. Dette er utfordringer som vi opplever kan være vanskelig å organisere 

godt nok innenfor rammene med 18 barn på tre voksne. 

 

Barn med flerspråklig bakgrunn: 

Vi ser at barn som kommer i barnehagen og som ikke kan norsk, har behov for tettere 

oppfølging på det å lære seg norsk. Det ordinære tilbudet blir ikke tilstrekkelig blant annet til 

forberedelse til skolestart. Et samarbeid mellom alle barnehagene og kompetanseutvikling på 

dette området er noe vi bør satse på, også som et ledd i utdanningsforløpet. 

 

Fravær: 

Vi har hatt et stort fravær i 2015. Vi har hatt flere langtidssykemeldte og har hatt 

medarbeidere som har gjennomgått operasjoner. Vi ser likevel at høsten 2015, begynner vi å 

komme på rett vei. Som leder har jeg jobbet mye med å få til en bevissthet omkring 

arbeidsnærvær og betydningen av den kvaliteten vi skal levere. Jeg opplever at vi er kommet 

et godt stykke på vei, men samtidig at dette er et samtaleemne som må være på hvert 

personalmøte som en bevisstgjøring omkring et felles ansvar for et lavere sykefravær og et 

godt arbeidsmiljø. 

Styrer Monica Wolf  4.03-2015 

Monica.wolf@skjervoy.kommune.no 
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Ansvar 273 Vågen barnehage 2014 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 12 10 8,0 

Ant. brukere 32 27 24 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 3242592,- 3289074,67 -45482,46 

Sykefravær (%) 9,85 % 12,01 % 8,91 % 

 

Satsingsområder i 2015 

 

I 2015 har det vært en del endringer i barnehagene.  På grunn av mangel på barnehageplasser 

har en opprettet en ekstra barnehageavdeling for alle de eldste barna på tettstedet Skjervøy.  

Høsten 2015 startet vi opp på SIK-huset, mens Solstua barnehage ble pusset opp.  2.november 

2015 var vi innflytningsklar.  Solstua barnehage er en «selvstendig barnehage» med eget 

budsjett, men deler Styrer med Vågen barnehage. Siden undertegnede har ansvar for begge 

barnehagene har den nye avdelinga tatt mye fokus og blitt en betydelig del av også Vågen 

barnehage. 

I kalenderåret 2015 har vi hatt fokus på språkstimulerende tiltak, ikke minst i forhold til barn 

med andre morsmål enn norsk.  Vi får stadig flere barn inn med flerspråklig bakgrunn.  

Oppfølging i forhold til barn og foreldre blir svært viktig.  Dette går på språk, religion og 

kultur.  Ett tett samarbeid med foreldre og andre etater (f.eks flyktningkonsulent, helsestasjon 

og evt barnevern) er svært viktig.  2015 har fungert godt i så måte!  Mange av barna behersker 

norsk bra og fungerer bra sosialt. Vi har hatt interkommunale kurs om temaet.   

Sosial kompetanse er også noe vi jobber med hele tiden i barnehagen.  Det å lære hvordan en 

opptrer ovenfor andre mennesker, hvordan en takler konflikter/uenigheter på er svært viktig, 

og skaper et viktig grunnlag for resten av livet.  Det handler også om det å beherske lek 

sammen med andre barn.  Gjennom leken skaffer barna seg kompetanse og ferdigheter som er 

unike. 

I og med at vi har «mistet» den eldste gruppa fra Vågen barnehage har vi også hatt mye fokus 

på det å organisere hverdagen på en noe annen måte, siden barna er yngre enn tidligere år. 

Trygghet og trivsel er noe vi har hatt mye fokus på. Det er svært viktig å skape gode 

relasjoner mellom barna, og ikke mist barn/voksen i barnehagen. 

Økonomisk sett klarer vi oss greit så lenge det ikke oppstår store uforutsette utgifter.  Det å 

investere i møbler og datautstyr er svært kostbart, og det skal lite til for at budsjettet er 

«oppbrukt». 
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Utfordringer framover 

Vi ser en jevnlig økning av flerspråklige barn i barnehagen, barn som har et annet morsmål en 

norsk.  Det er ressurskrevende å organisere dagen slik at vi får fulgt disse barna opp 

tilfredsstillende. I tillegg har vi flere norske barn som også krever en viss oppfølging.  Vi ser 

at på en grunnbemanning på 3 voksne vil det være utfordrende å gi et tilfredsstillende tilbud i 

så måte. Likevel jobber vi i disse dager med å se på organiseringen slik at vi kan bli enda 

bedre på dette.  Det må likevel sies at det jobbes godt med Språkstimulering på de ulike 

avdelingene ut ifra de ressursene vi har.  Vi har blant annet investert i «Snakkepakken», et 

«ferdig» opplegg som skal hjelpe oss med språkstimulering. Vi har dyktige og kompetente 

ansatte. 

 

Barnehagene står ovenfor store utfordringer i det å skaffe nok barnehageplasser til alle, 

spesielt de minste. På kort sikt ser det ut som vi må øke barnetallet til 12 på 

småbarnsavdelinga fra høsten av, evt åpne en ny barnehageavdeling.  Dette utløser krav om at 

det ansettes ekstra barnehagelærere.  Erfaringsvis vet vi at det byr på utfordringer å skaffe nok 

barnehagelærere til kommunen.  En bør absolutt vurdere ulike tiltak som kan rekruttere 

barnehagelærere.  Ikke minst må en komme i gang med utbygging av den nye barnehagen 

snarest mulig! 

Dag Johansen, styrer i Vågen Barnehage 

 

Ansvar 274 Årviksand barnehage 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte   2,0 

Ant. brukere   9,0 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 394061,00 427985,19 -33924,31 

 

Vi startet opp med kommunal barnehage i høst, og tilbud om Sfo for 3 barn. Barnehagen har 

vært bemannet med 2 fagarbeidere, der en av dem har vært konstituert pedagogisk leder. Det 

har vært en styrer funksjon på 25 %. Dette har de ansatte vært fornøyd med, men de opplever 

at de trenger mer støtte fra pedagog. Som styrer ser jeg et stort behov for pedagogisk 

bemanning i Årviksand. 
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Satsningsområder i 2015: 

 Vi har jobbet med språk, og fått inn mer lesning og språkaktiviteter i barnehagen. Personalet 

har tilegnet seg mer kunnskap omkring tema, og vi ser at dette er et område vi skal satse 

videre på neste barnehage år. Vi ønsker å jobbe mer systematisk med språkaktiviteter. 

Vi har jobbet mye med klima blant barna. Det har til tider vært høyt konfliktnivå, og 

personalet har jobbet med å skape aktiviteter som fremmer et bedre klima. Dette er en svært 

viktig jobb, som er utfordrende på flere områder. Vi ser at veien videre må være å jobbe 

tettere opp mot foreldregruppen. 

Utfordringer framover 

1) Pedagogisk bemanning: 

Barnehagen har per i dag ikke daglig pedagogisk bemanning. De ansatte i barnehagen 

gjør en kjempegod jobb, men det er en stor utfordring i forhold til å kunne organisere 

og jobbe systematisk med utfordringer knyttet til barn, skape et godt fellesskap i 

barnehagen og til foreldreveiledning. Personalet opplever også at de trenger mer 

veiledning. Vi bør jobbe aktivt for å få til pedagogisk bemanning i barnehagen, for å 

sikre en god barnehagefaglig kvalitet. 

 

2) Psykososiale utfordringer-mobbeforebygging. 

Det er utfordringer idet sosiale klimaet i barnehagen som ikke er bra, og personalet 

opplever dette som vanskelig å endre. Miljøet ute i Årviksand er lite og det som skjer 

utenom barnehagen har også innvirkning på barnehagehverdagen. Vi ser behovet for 

et tettere samarbeid med foreldre med fokus på å skape et godt og trygt klima.  

 

3)Fysiske rammebetingelser: 

Barnehagen er slitt og det er flere mangler i det fysiske miljøet. Da kommunen 

overtok, så forsvant mye av innredningen som var eid av den tidligere private 

barnehagen. Det fysiske miljøet er viktig både for at de voksne skal kunne utføre 

jobben sin på en grei måte, men også som en viktig trivsel faktor for barn og voksne. 

 Det er generelt stor slitasje på barnehagen, det er ikke tilfredsstillende stellerom, og 

det mangler innredning for å organisere rommene for små barn. 

Det bør prioriteres å gi barnehagen en oppgradering . 

 

Styrer Monica Wolf  22.03-16 

Monica.wolf@skjervoy kommune.no 
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Ansvar 281 SFO-Skjervøy 

 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 3.5/7 3.5/9 3,8/13 

Ant. brukere 58 63 69 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 961 695 947 521,58 14 173,91 

Sykefravær (%) 30.58 34.8 14.36 

 

Medarbeidersamtaler ble utført våren 2015. Noen ansatte ble det ikke gjennomført samtale 

med, da disse skulle avslutte arbeidsforholdet sitt høst 2015, hadde korte arbeidsforhold, eller 

var ute i sykemelding. 

Satsingsområder i 2015 

I 2015 har vi på SFO hatt fokus på fysisk aktivitet, og trivsel for barn og voksne. Vi har pusset 

opp store deler av lokalene, fått nytt kjøkken, og kjøpt inn en del nye møbler. Dette har bidratt 

til å øke trivselen, samt at personalet har vært delaktig i prosessen, noe som har skapt glede og 

engasjement.  

Vi har vært opptatt av å skape positive erfaringer for barna i forhold til fysisk aktivitet. Dette 

har vi gjort ved å være ute i frisk luft, brukt idrettshall, og svømmehallen. Vi har også vært 

bevisst på den rollen vi har som voksne, og det at vi skal være delaktige i samtaler, lek og 

aktiviteter i lag med barna. Vi har sett en positiv utvikling i forhold til sosialisering, 

samarbeid på tvers av alder, og trygghet hos barna, som en følge av dette. Vi har jobbet for at 

SFO skal ha status som læringsarena 2, der læring gjennom praksis og erfaring er i fokus. Vi 

bruker matematikk, norsk gjennom fortelling, lesing og dramatisering, vi erfarer i lag, mestrer 

på forskjellige arenaer og opplever samhold og glede. 

 

SFO har også gått aktivt inn for å skape et bedre arbeidsmiljø, med humor, ansvarsbevissthet 

og glede i arbeidsdagen, dette for å få ned sykefraværet. 
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Utfordringer framover 

Å arbeide tett på barn og andre voksne, gir nye utfordringer av ulik karakter, hver dag. Vi vil 

dette året fortsette arbeidet med å skape trivsel og glede, med håp om et enda lavere 

sykefravær blant ansatte på SFO. 

 

Vi har også en stor utfordring i forhold til at det hvert skoleår er utskiftinger i personalgruppa, 

da assistenter gjerne er ansatt på årskontrakter, og ikke har noe fast å forholde seg til. Dette 

gir utfordring i forhold til å kunne innarbeide et godt arbeidsmiljø over tid, og gode 

arbeidsvaner blant personalet.  

Vi vil jobbe aktivt for at barna skal oppleve trygghet, dette ved å være tilstede der barna er, 

delta i lek, og være anerkjennende voksne. 

 

 

Randi Larsen, leder SFO 
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Ansvar 290 Skjervøy kulturskole  
 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 276/7 276/7 276/8 

Ant. brukere 108 118 145 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1 223 581 1 220 832 2 749 

Sykefravær (%) 0,76 6.27 0.93 

 

Vi har økt elevtallet og har måttet ansette flere timelærere. 

Satsingsområder i 2015 

Vårt mål har vært å opprettholde et stabilt elevtall og dette har vi klart. Vi har økt fra 118 til 

145 elever. Vi har fått ny sang/pianolærer og det har resultert i flere elever på sang og piano. 

Kulturskolen har hatt som mål å nå ut til et bredt lag av befolkningen. Vi har følgelig konsert 

2 ganger månedlig på Skjervøy syke og aldershjem. Dyktige timelærere/instruktører sørger 

for god rekruttering på mellomtrinnet med tilbudene drill og turn. Turngruppa teller nå over 

45 stk, noe som  i hovedsak skyldes at vi har hentet inn instruktører med god kompetanse.  

Vi har i samarbeid med kulturhuset arrangert åpen scene hver torsdag fra kl 18 til 20. Ideen 

var å gi et tilbud til dem som hadde noe de kanskje ville prøve ut på en scene med instruktører 

fra kulturskolen og kulturhuset tilstede. Vi hadde på forhånd fått forespørsel om å starte dette 

tilbudet, men laber interesse og lite oppmøte gjorde at vi måtte avvikle hele prosjektet. Vi 

hadde sett for oss at dette kunne være noe som fikk antall påmeldte til UKM opp, men det er 

liten interesse for UKM blant ungdom for øyeblikket. 

Kulturskolen har solgt tjenester til det frivillige musikkliv og har dirigenter i Skjervøykoret og 

Skjervøy musikklag. Både kor og musikklag drives godt og har til enhver tid prosjekt gående 

.Musikklaget samarbeider med Nordreisa korpset ved store prosjekter. 

Utfordringer framover 

1. Opprettholde elevtall, tilbud og antall timer i kulturskolen. 

2. Starte nye tilbud og finne lærekrefter til å drive disse.(Dans, teater osv.) 

3. Få flere til å delta på UKM. Det kunne kanskje være en ide å få ungdomsrådet inn 

på banen. De kunne ha stått for arrangementet med hjelp av kulturskolen og 

kulturhuset. 

 

Dag Øivind Thingstad, leder Skjervøy kulturskole 
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Ansvar 293 Folkehelse 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Ant. brukere 40 41 30 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 288 572,11 266 396,27 22 175,84 

Sykefravær (%) 2,21 0,43 20,95 

  

Ansatte ut over fast folkehelsekoordinator i 50% stilling har vært: en frisklivsinstruktør på 

timeavtale, som gikk over til å være sykevikar folkehelsekoordinator i 50% stilling fra 

20.april. På grunn av alvorlig sykdom, har folkehelsekoordinator stort sett vært borte fra jobb 

fra denne datoen. Det ble politisk vedtatt å styrke frisklivssentralen med 25% stilling fra 2016. 

Det er vi svært fornøyde med, og vi vil fortsatt jobbe for mer ressurser til dette viktige 

forebyggende arbeidet. Frisklivssentralen kan være et viktig tiltak for å få ned sykefraværet, 

og til å forebygge livsstilsykdommer. Folkehelseprofilen for Skjervøy publiseres i mars hvert 

år og er en indikator på utfordringene i kommunen. Kursholder i Bra mat trakk seg ut, men vi 

har én til som vi vil benytte fra og med 2016.   Grunnen til at antall brukere er gått ned i år, er 

at vi ikke har hatt kurstilbud i røykeslutt og kosthold. Antall brukere av frisklivstreningen har 

gått opp, og det øker mot slutten av året. Det kommer ikke frem i tabellen. 

En person har vært på timeavtale til å gå opp, beskrive og merke turstier, etablere Ut i 

Nord(postkassetrim) og jobbe med friluftskart for Nord Troms. 

Satsingsområder i 2015 har vært friskliv og friluftsliv. 

Frisklivssentralen. 

Kommunen fikk innvilget et tilskudd til videreføring av frisklivstilbudet fra fylkesmann på 70 

000 kr. Det ble ikke brukt opp på grunn av redusert aktivitetsnivå, og resten er satt på fond til 

bruk i 2016. 

Bemanning: Folkehelsekoordinator 50%, Ergoterapeut/frisklivsveileder 50%. 

Frisklivsveileder var i prosjektstilling fram til sommeren og vikar for folkehelsekoordinator. 

Målgrupper: De over 18 år som trenger hjelp til å forandre levevaner innenfor fysisk aktivitet, 

kostholdsveiledning og røykeslutt 

Aktiviteter: Det var i 2015 Frisklivstrening i to grupper. Nivå 1 og 2. hvor minimumskrav var 

å kunne gå i 20 minutter. Deltakerne ble sluset inn i gruppe etter sitt funksjonsnivå. I 2014 ble 

det søkt på prosjektmidler og det ble startet opp med Frisklivs- og mestringsgruppe i januar 

2015. Primært skulle det være 2 grupper, en hjerte/lungegruppe og en gruppe for 
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kreftpasienter. Det ble ikke nok deltakere til det i tillegg til ordinær frisklivsgruppe. Det endte 

opp med to grupper, hvor prosjektet hadde en gruppe og ordinær friskliv hadde en gruppe.  

Aktivitetene for frisklivs- og mestringsgruppene var intervalltrening ute i lysløypen og i 

klatrejungelen, sirkeltrening med styrke og kondisjon og bevegelighetstrening i sal. Vi hadde 

Yoga, bassengtrening i terapibassenget, skitur, terapiballtrening, vi gikk på alle toppene og de 

fleste turstier på Skjervøy. 

Det ble ikke gjennomført Bra Mat kurs eller røykesluttkurs i 2015 på grunn av at leder har 

vært langtidssykemeldt. Vi har gitt tilbud om individuell veiledning i kosthold og røykeslutt. 

Til sammen var det 54 deltakere som ble henvist; fra lege(34), fysioterapeut(8), 

kreftsykepleier(5), psykiatrien(1), voksenopplæringen(3) og opptreningsinstitusjoner(3).  

Nav hadde ingen henvisninger i 2015. 

19 deltagere har deltatt i den ordinære frisklivsgruppen og 11 deltakere i mestringsgruppen 

(prosjekt). 4 av de henviste hadde fornyet resepten fra 2014. 10 deltagere fikk resept men 

kunne ikke starte av ulike årsaker, som for eksempel vansker med å få fri fra jobb. Noen 

svarte aldri på henvendelser fra frisklivsveileder.  2 deltagere hadde helsesamtale men kom 

aldri på trening. Vi har hatt 3 aktive flykninger i mestringsgruppen.  

Generelt er tilbakemeldingene på helsesamtale 2 at deltakerne har fått en bedre helse og 

livssituasjon etter å ha deltatt i frikslivsgruppen. 

 

Merking og skilting av turstier. 

Oppdraget som ASVO fikk, er stort sett gjennomført, bare noen få justeringer må til. Resten 

av skiltene, Skjervøya og Taskeby, skal kommunen sette opp som egenandel i prosjektet. 

Dette fikk de ikke tid til i fjor. Trond Østvang har gått opp flere turer, som vi bestiller skilt til 

gjennom Nord Troms friluftsråd sin søknad om spillemidler. 

Nord-Troms friluftsråd og Ut i Nord. 

Det var en hektisk start på året med etablering av Nord Troms friluftsråd og    planlegging av 

Friluftslivets år. Vi etablerte en arbeidsgruppe som planla aktiviteter gjennom hele året. Den 

ble ikke fulgt opp gjennom hele året, med det ble likevel endel aktivitet i kommunen som, 

offisiell åpning i kaffelunden, ordførertur til Kågtind, sommerleir for både barn (på Skjervøy) 

og ungdom (i Årviksand). Guidet tur til Engnes kystfort (NordTroms museun og Kåre Olsen) 

og familietur til Isakeidet (Mental Helse), Kajakkpadle- kurs x 2,  Folkehelsekoordinator gikk 

inn i en arbeidsgruppe for friluftsrådet der alle 4 kommunene er representert og som ledes av 

Hugo Tingvoll, leder for Nord Troms friluftsråd. Dett arbeidet har vært tidkrevende, fordi det 

ble igangsatt mange prosjekter som vi skulle være med å planlegge og noen ganger 
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gjennomføre. Vi ser på dette arbeidet som en god og 

viktig investering i folkehelsearbeidet i kommunen. Av 

aktiviteter som har vært gjennomført og som det jobbes 

med fortsatt er ordførerturer og andre turer, friluftscamp 

for barn og unge, læring i friluft og postkassetrimmen Ut 

i Nord som hadde 75 turmål i Nord Troms.                                                          

 For mer informasjon http://www.utinord.no/ 

 

Utfordringer framover. 

Å styrke folkehelsearbeidet i kommunen med mer ressurser.                                    

Arbeidsfeltet øker stadig i omfang, både i forhold til drift av frisklivssentalen med flere 

deltagere på frisklivsresepten. Vi ser at fler og fler “oppdager” dette flotte tilbudet og vi tror 

det vil bli stor økning i antall deltagere de neste årene. Vi har tatt et initiativ overfor 

administrativ og politisk ledelse om tiltak og samarbeid for å få ned sykefraværet, og 

forebygge mer, Videre planarbeid, drift av det tverrsektorielle folkehelsearbeid med 

oppfølging av tiltak som er iverksatt som tilrettelegging av friluftsaktiviteter og områder, nye 

tiltak, samarbeid med Nord Troms friluftsråd, m.m.   

Kommunens arbeid med å kartlegge helsetilstanden i befolkningen jfr folkehelseloven 

Fylkesmannen har gitt innspill om at dette arbeidet må komme i gang så snart som mulig, og 

at rådmann har det øverste ansvar. Dette viktige arbeidet vil gi oss en oversikt over hvilke 

utfordringer vi har i kommunen. Det vil være innspill til arbeidet med samfunnsdelen i 

kommuneplan, som snart skal starte opp.  

Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 

Dette arbeidet kom vi ikke i mål med, vi 

fikk vært med på å utarbeide en 

handlingsplan som ble politisk vedtatt. 

Denne må følges opp og vi må legge til 

rette for at tiltakene blir igangsatt og 

gjennomført. Den generelle delen starter 

vi arbeidet med i mars, og den vil bli 

politisk vedtatt i desember i 2016. 

 

 

Rita Mathiessen, folkehelsekoordinator 

 

 

http://www.utinord.no/
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Ansvar 294 VOKSENOPPLÆRING  

 2012 2013 2014                                2015 

Ant. 

årsverk/ansatte 

Vår 

Høst 

 

Fraværsprosent  

 

2,5/3 

1,38/2 

 

2,09 

 

 

1,42/2 

1,42/2 

 

1,80  

 

1,42/2                           1,42/2 

1,42/2                           1,70/4 

 

3,02                                  3,2 

Ant. deltakere 

(gj.snitt) 

38 42 49                                     51 

Økonomi (2015) Rev. budsjett Regnskap Avvik 

 -361 626 -425 606 63980 

 

I forhold til det reviderte budsjettet, har vi et avvik på 63 980. Dette skyldes økte egenandeler 

og tilflyttinger/uforutsette tilskudd på slutten av året. Kommunen besluttet dessuten i 2014 en 

årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, noe som i løpet av 2015 ble 

utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016. Dette har i løpet av året ført til flere 

tilskuddsberettigede elever ved skolen, slik at 2015 ble et bedre år for oss økonomisk. 

Mål 

Målet for 2014 var å få 75 % av innvandrerforeldre med barn i barnehage og/eller 

grunnskolealder, og som hadde behov for det, inn i norskopplæring. Dette målet ble ikke 

videreført fordi det innebar merarbeid for skoler, barnehager og helsestasjon. Det ble derfor 

ikke målt i 2015. Vi ønsker å utarbeide nye mål. 

 

Satsingsområder i 2015 

Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og fleksibilitet slik at alle voksne som har behov for 

norskopplæring (eller annen grunnleggende opplæring), skal ha muligheten til å delta på kurs, 

uansett livssituasjon og arbeidstid.  Våren 2015 hadde vi 39 elever, og høstsemesteret hadde 

vi 64 registrerte elever fra 16 forskjellige land ved skolen. Tilbudet var inntil 18 timer/uke på 

dagtid, på A1, A2 og B1-nivå, samt samfunnskunnskap. To hele dager i uka ble satt av til 

ulike språkpraksisaktiviteter. På kveldstid hadde vi nivådelte kurs a 2 timer to dager i uka.   

Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til en enhet i august, men med 

adskilte budsjett og regnskap. Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for  
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Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste å etablere et godt introduksjonsprogram 

for flyktninger, med norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, helsefremmende tiltak og 

aktiviteter som fremmer trivsel, integrering/inkludering.  

Strikkeklubben som ble påbegynt våren 2013, ble videreført i 2015. Interessen for tiltaket 

har økt og vi har hatt 28 deltakere på det meste, både innvandrere og innfødte 

skjervøyværinger. Vi håper på sikt å etablere et fast møtested i Kiil-gården.  

Med støtte fra Fylkeskommunen ble svømmetilbudet videreført. Det har vært stor interesse 

for dette, med inntil 25 deltakere i bassenget i idrettshallen hver lørdag. Vi har dessuten 

rekruttert og kvalifisert to av våre deltakere til å være badevakt/assistent for instruktør, og 

disse to har godkjente svømme- og livredningssertifikater. Vi har også hatt et svømmetilbud 

for damer i introduksjonsprogram i terapibassenget ved Skjervøy helsesenter. 

Utfordringer, planer og ønsker framover 

- Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet - i enda større grad fokusere på 

tiltak som kan styrke deltakerne på arbeidsmarkedet 

- Integreringstiltak - vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der 

skjervøyfolk møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også innvandrerne selv, 

tar ansvar for trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre innvandrerne positivt synlig i 

lokalsamfunnet med sin personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med 

hverandre. 

- Helse- og trivselsfremmende tiltak – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og 

voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet 

- Etablere en møteplass – vi venter på Kiilgården 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hver fredag har vi matlaging på kjøkkenet - denne dagen bakte vi brød :)  

Ragnhild Steien Henriksen, leder av Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten 
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HELSE OG OMSORGSETATENS ANSVARSOMRÅDE 

Etaten har ansvar for helsestasjonen, legetjenesten, ergo- og fysioterapien, sosial- og 

barneverntjenesten, kommunale tjenester i NAV, hjemmetjenesten, tiltak for 

funksjonshemmede barn og unge, rus- og psykiatritjenesten, omsorgsboliger i Malenaveien 2 

& 4, aktivitetssenteret, Skjervøy sykestue og sykehjem. 

 

DRIFTSREGNSKAP 2015: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 81.024.895 78.634.609 + 2.390.286 

2014 86.531.681 85.215.993 + 1.315.688 

2015 82.863.899 82.174.557 +1.310.657 

 

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et positivt avvik på kr. 

1.310.657. Hovedsakelig skyldes dette lønn og pensjon samt at inntektene på en del områder 

for lavt budsjettert. Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den 

enkelte virksomheten i denne årsmeldingen. 

Samlet regnskapsoversikt vises under: 

 

 

300 Administrasjon        1 769 981         1 762 290         -7 691  

310 Helsestasjon        1 823 106         1 760 481       -62 625  

320 Legetjenesten        5 483 019         5 589 852       106 833  

321 Fysioterapitjenesten        1 240 482          1 330 634        90 152     

350 Sosialtjenesten        1 155 625         1 545 823      390 198 

351 Tilskudd eldre/uføre             56 518                    39 000                        -17 518 

354 Økonomisk sosialhjelp      2   939 291           2 978 538        39 248 

355 Edruskapsvern              5 236                  14 000          8 764 

360 Barnevern        6 924 942          6 908 000       -16 942 

370 Hjemmesykepleien      13 199 623       13 239 893          40 269 

372 Hjemmehjelpstjenesten        2 100 258          2 183 580         83 322 

375 Tiltak funksjonshemmede barn        6 755 213            6 464 226       -290 987 

377 Omsorgsboligen. Skoleveien 2        6 802 226             7 018 522      216 295 

378 Omsorgsboligen Malenaveien 2-4        6 773 159            6 805 826        32 667 
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379 Aktivitetssenter           609 425                  602 787        -6 638 

380 Skjervøy sykehjem/sykestue      19 936 655         20 712 070     775 415 

390 NAV        3 289 137        3 219 035      -70 102 

SUM HELSE OG OMSORG      80 863 899       82 174 557    1 310 657  

     

 

Ansvar 300, administrasjon helse og omsorg  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 2,3 2,3 2,3 

Ant. brukere    

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1.762.290 1.769.981 - 7.691 

  

Tjeneste: Helse og Omsorg Administrasjon 300   

Indikator 
 

Mål 2015 
Status 

Gjennomføre møter med virksomhetslederne om situasjonen i 

virksomheten 8 ganger pr. år. 

100% 
75% 

Utarbeide årshjul for helse- og omsorgsetaten 30.06.15 Ikke utført 

 

Administrasjonen fikk et avvik på regnskapet med kr. 7.691 i overforbruk. Dette utgjør 0,44% 

av budsjettet og kommenteres ikke ytterligere. 

I forhold til måltall ble 75% av møtene med virksomhetslederne gjennomført. Dette har 

sammenheng med at Helse- og omsorgssjef var sykemeldt i en del av året. 

Årshjulet for helse- og omsorgsetaten er ikke blitt ferdig. Når vi nå har fått det elektroniske 

kvalitetssystemet på plass, vil dette arbeidet bli gjort i løpet av 2016. 
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Satsingsområder i 2015 

 Fra våren 2015 og ut året var det delt ledelse som helse- og omsorgssjef. Helse- og 

omsorgssjefen var ute i sykemelding. Virksomhetsleder i hjemmetjenesten vikarierte 

da i stillingen, først i 100% siden i 50%. Dette fungerte godt. 

 Helse- og omsorgssjefen har deltatt og deltar fremdeles i regional arbeidsgruppe for å 

jobbe frem en kompetanse- og opplæringsplan regionalt og lokalt. Dette er et viktig 

arbeid som gir oss en god oversikt over kompetansebeholdningen. 

 Det er innført faste møter på kontoret hver tirsdag mellom helse- og omsorgssjefen og 

sekretærene. Dette for å sikre informasjonsflyt i en hektisk hverdag. 

 Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, 

budsjettreguleringer og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra 

virksomhetslederne fungere godt. Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og 

økonomistyring. 

Utfordringer framover 

Utbygging av helsesenteret vil være en arbeidsoppgave som vil ta en del tid i 2016. 

 

Tid er, har vært og vil være en utfordring også inn i 2016. Det er mange ting som burde vært 

gjort og som skal gjøres. Det er en liten administrasjon med mange oppgaver.  

 

Jobbingen for å få beholde sykestua også etter 2016 vil være en stor oppgave for både 

administrativ og politisk ledelse. 

 

Tommy Arne Hansen, helse og omsorgssjef 
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Ansvar 310 Skjervøy helsestasjon 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,8 1,8 2,8 

Ant. brukere    

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1.760.481 1.823.106 - 62.625 

Sykefravær (%)    

Målkort: 

Tjeneste: Helsestasjonen 310   

Indikator 
 

Mål 2015 
Status 

Andel hjemmebesøk til nyfødte barn i Skjervøy kommune. 100% 100% 

Andel 4-åringer på 4-års kontroller på helsestasjonen 100% 100% 

Andel gjennomførte individuelle samtaler i forhold til kost, aktivitet 

og trivsel med 8- klassinger 

100% 
100% 

Brukerundersøkelse: Åpningstidene (skala 1-6) 5,1 Ikke målt 

Brukerundersøkelse: Forståelig og tilstrekkelig informasjon (skala 

1-6) 

5,2 
Ikke målt 

Brukerundersøkelse: Vennlig og respektfull behandling (skala 1-6) 5,6 Ikke målt 

Antall åpningsdager Helsestasjon For Ungdom (torsdager fra 

klokken 19.00 til 20.30.) 

44 
36 

Kommentar til tabell: 

   -  Overforbruk på budsjett skyldes: 

    - Økte utgifter brukerstøtte EDB, økes hvert år. 

    - Lønn til innleid helsesøster. 

   -  Overforbruk på tolketjenesten.   

   - Vi har også gjort innkjøp i forbindelse med nyansatt, derfor overforbruk på kontorutgifter.        

 

Satsingsområder 2015:  

    -Skolehelsetjeneste- rådgiver på helsestasjon, Eldbjørg Ringsby har hatt kontortid på barne- 

og ungdomsskolen en dag i uka. 

     -Tilskuddsmidler på kr 20 000,- som ble brukt på fagdag med Sex og Samfunn for hele 

regionen. 
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     -Grunnet fortsatt redusert bemanning har det ikke vært flere satsingsområder i 2015, enn å 

få utført alle lovpålagte oppgavene. Helsesøster Sissel Østvang var 50 % sykemeldt frem til 

juni- 15. Nytilsatt Ida Oline Nyvoll begynte i 100 % stilling fra januar 2015, men gikk ut i 

fødselspermisjon i  mars. Vi har leid inn helsesøster Trine Sellevoll 1 -2 dager i uka i hele 

2015  for å avhjelpe bemanningssituasjonen. 

       

 

Utfordringer fremover:  

    -Få videreført skolehelsetjenesten da rådgiver planlegger AFT i 40% fra høsten  

     2016. Nytilsatt sykepleier Ida Oline Nyvoll begynner forhåpentligvis på jobb i 

     midten av april, men da i redusert stilling. Her er det heller ikke avklart om det  

     blir  oppstart av helsesøsterutdanning til høsten. 

  

     -Videre ser vi fortsatt store utfordringer med flykninger og arbeidsinnvandrere 

       med hyppige konsultasjoner og bruk av tolk.  

       Det er også svært mange fremmedspråklige som er gravide, slik at dette vil bli  

       en vedvarende utfordring. 

 

Sissel Østvang, ledende helsesøster 
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Ansvar 320 Skjervøy Legekontor  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 7,6 7,6 7,6 

Ant. brukere    

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 5.589.852 5.483.018 106.832 

Sykefravær (%) 9,13 7,67 18,89 

 

Ansatte: Leger: 3 faste leger i privat praksis med frikjøpt tid til kommunale oppgaver og 1 

turnuslege i 100% stilling, nye turnus 1. mars og 1. september.                                    

Kontorpersonell/hjelpepersonell: 3 i 100% stillinger og en 60% stilling, samt at ledende 

helsesekretær jobber hver 3 lørdag.  

 

Årstall 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ø.hjelp 732 483 204 550 419 446 560 

Konsultasjoner 10165 10901 8615 8061 8673 8353 8184 

Enkel pasientk.  1 3596 4771 2421 1303 3167 3527 1872 

Telefoner  2 5333 4991 4948 4178 3213 2551 2542 

 Kontakt e-resept 6851 6016 2524     

Sykebesøk 55 150 ? 23 23 ? 23 

Sykebesøk ø-hjelp 68   18 31  29 

 

Målekort 

Tjeneste: Legestasjonen 320   

Indikator Mål 2015 Status 

Andel resepter og timer bestilt på nett 2% Pr sept. 2015 

Reduksjon i svartid på telefon 

0% Sammenheng 

med 

overstående 
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Kommentar til tabell: 

Måltall: for kort tid til å få sett full effekt av nettbestilling.  

Økonomi: Vi har et regnskap på utgifter forbruksvarer på kr. 285.260,40 og har inntekt på kr. 

311.492,00. Dette er penger vi får inn fra laboratoriet og utstyr på skiftestua samt medisiner.    

 

4) Satsingsområder 2015:  

 

 2015 var et tungt år. Det var stabilitet i legedekningen, men på kontorpersonellsiden var vi 

hele tiden underbemannet. Dette fikk en negativ konsekvens at vi dager måtte stenge 

skiftestua, da vi ikke hadde personell til å bemanne den. Dette medførte et stort press på de 

som var igjen på jobb.     

 

Vi hadde 18,89% sykefravær, da to av våre fastansatte var langtidssykemeldt. For å få dekt de 

to stillingene måtte vi gå ut til vikarbyrå som var en veldig dyr løsning, med perioder hvor de 

ikke kunne tilby kvalifiserte vikarer eller at de vikarene som kom ikke kunne brukes og måtte 

sendes tilbake.  Bruk av innleid vikarer som ikke kan systemet vårt og dermed trenger en del 

opplæring har medført ekstra press på dem som var på jobb i en fra før presset situasjon.  

Legekontoret er veldig sårbar ved sykefravær da det er veldig vanskelig å få tak i kvalifisert 

personell. Det er sendt inn mange avviksmeldinger som dokumentasjon på problemet.  På 

slutten av året 2015 fikk vi beskjed at en av de faste legene slutter i 2016, det jobbes nå med 

ansettelse av ny fastlege.  

 

Fra september tok vi i bruk nett bestilling av time/resepter, dette systemet er slik at ved 

bestilling må kontorpersonell inn i et nytt system for å hente det opp for videre behandling av 

henvendelsen fra pasienten.  Den nettbasert henvendelsen medfører bare en enklere måte for 

pasienten å få kontakt med oss, men ikke noe reduksjon i arbeidsmengde.   

 

Vi har registrert en markant økning i laboratorieoppgaver/arbeid da vi får alle som har time på 

UNN som kommer til oss for å få tatt prøver på forhånd bestilt av leger på UNN. Dette har 

medført at vi har måtte hatt ekstra personell inne for å hjelpe å få unna prøver slik at vi får 

pakket og gjort klar prøvene som skal sendes til Tromsø.  For å få ledig helsepersonell har vi 

måtte stenge skiftestua. Samhandlingsreformen har ikke sett på konsekvensen den ville få på 

legekontoret i forhold til dekning av laboratorietjenester og skiftestue.  Vi har merket en 

markant økning i bruk av laboratoriet og skiftestua.  Skjervøy kommune har som kjent stor 

andel eldre som medfører mer kontakt med legetjenesten og bruk av laboratoriet/skiftestue. 

Tidligere har vi aldri måttet jobbe ut i fra en timebok på skiftestua da kapasiteten har tatt dette 

unna. Nå er vi nødt til å ha timebok for å kunne koordinere alle som må inn dit. Men vi har 

dessverre vært nødt til å avvise henvendelser for timer på skiftestua, da kapasiteten der har 

vært sprengt. Dette medfører en belastning/utgifter på de eldre og de fra øyene. Det må nå 

satses på å få økt en 40% stilling slik at det er 4 hele stillinger på kontorpersonellsiden.  

 

Vår sykepleier har vært til 3 dagers hospitering på Hud poliklinikken for utvidet opplæring i 

sårstell, og i 2016 skal hun på 1 dags hospitering på barnepoliklinikken for å kunne ta imot 

pasienter til hyposensibilisering (utvidet allergivaksinasjon). Vi har fått tilrettelagt 

resepsjonen gjennom midler fra HMS fondet ved innkjøp av elektrisk luke, og har kjøpt inn 

hev- og senkbord i resepsjonen.   
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Utfordringer fremover:  

 Få økt en 40% stilling slik at vi unngår å avvise pasienter på laboratoriet/skiftestue, 

samt få ned ventetiden i telefonen og gitt tilfredsstillende tilbud til kommunens 

innbyggere.  Det er siden år 2000 gitt beskjed fra legekontoret om behov for økningen.  

 Få satt opp en informasjons tv på venterommet 

 Tilrettelegging av spesialist utdanning til kommunelege 2 stillingen (1 år sykehus 

tjeneste).  

 Økt kursbudsjettet slik at helsepersonellet kan holde seg oppdatert og innfrir kravene 

til arbeidsoppgavene. I dag har vi et budsjett på 3.000 på 5 personer - dette dekker 

knapt kursavgiften til én.  

 Innkjøp av nytt medisinsk utstyr hørselstest, øyetrykk samt venteromsmøbler.  

 

Sissel Sørvang, leder legekontoret 
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Ansvar 321 Ergo- og fysioterapitjenesten  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 2,5  

1,3 driftsavtaler 

0,2 Ergo NAV 

tiltak 

2,5 (minus 0,5 ergo i 

4 mnd) 

1,3 driftsavtaler 

2,5 (2 vikarer 

fra mars/april) 

1,3 driftsavtaler 

Ant. brukere 

 

 

 

Ergoterapeut 

 

 

 

 

 

 

Kommunal fysio. 

 

 

Venteliste 

fysio: 45 stk 

 

 

Ant. brukere: 

392 

Utleverte 

hj.midler: 977 

Innleverte 

hj.midler: 724 

Ant.pas: 189 

Ant. beh: 3039 

Ant. 

aktiviteter*: 

457 

239 pas/ 3411 

beh 

På venteliste pr 

31.12.14: 47 stk  

Inntak nye 

pas.m/henvisning:129 

 

441 

 

1219 

374 

166 

2337 

 

920 

(Kunne ikke levere 

statistikk) 

På venteliste pr 

31.12.15: 60 stk 

Inntak nye 

pas.m 

/henvisning: 

169 

444 (20 nye 

brukere) 

745 

300 

352 

3269 

 

47 

(Kunne ikke 

levere 

statistikk) 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1.330.634 1.240.481 90.152 

 

*Aktiviteter: Alle oppgaver som ikke registreres direkte på en pasient, f.eks 

sykestua/sykehjem, administrasjon, møter, kurs, hospitering, hjelpemidler, helsestasjon, 

skoler, barnehage, folkehelse, friskliv, KE, osv. 
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Målekort 

Tjeneste: Ergo- og fysioterapitjenesten 321   

Indikator 
 

Mål 2015 
Status 

Andel henviste som får brev med informasjon om venteliste innen 3 

mnd.  

100% 
100% 

Utarbeide rutiner for avviksmeldinger 1.10.15 Utført 

Innføre nytt journalsystem 1.6.15 Ikke utført 

 

Inntak nye pas. m/henvisning: Inkl. henvisning av 20 pasienter til Renate Ingebrigtsens 

privatklinikk for psykomotorisk fysioterapi, som hun har drevet som et ledd av 

videreutdanningen, i permisjon fra sin kommunale stilling. Klinikken vil avsluttes i august 

2016. Så det er 149 pasienter som er tatt inn til kommunale fysioterapeuter i 2015. Disse 

kommer i tillegg til personer som allerede er i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg, og 

de som kan komme uten henvisning (skole, barnehage, helsestasjon, sykehjem, 

hjemmesykepleien, sykehus, etc). 

Antall brukere Fysio: Viser ant. personer på venteliste pr 31.12.15 og ca gjennomsnittlig 

ventetid. Dette blir noe misvisende da prio.pas. tas innen 0-14 dager, mens den med lengst 

ventetid i 2015 ble tatt inn 577 dager etter henvisning fra lege. 

2 av de fast ansatte fysioterapeutene har vært i ulike permisjoner i 2015og det har vært tatt inn 

vikarer. Som følge av ulik prioritering sees det en økning på antall behandlede kurative 

pasienter, men en nedgang i ant timer registrert på aktiviteter (sykestue, sykehjem, 

administrasjon, møter, helsestasjon, skoler, barnehager, folkehelse, friskliv, KE, etc). Det har 

ikke medført noen markant endring på ventelisten, men det vi nå kan se utfra tallene, er at når 

det behandles flere personer eller de sendes raskere ut av systemet av andre årsaker, øker 

antallet henvisninger fra lege. I samtale med kommunelegene kommer det frem at de 

underhenviser, dvs henviser ikke alle som kunne hatt utbytte av behandling hos fysioterapeut, 

da de anser det som unyttig pga den lange ventetiden for behandling. Konsekvensene av 

manglende behandlingstilbud er bl.a. at det skapes flere kronikere, flere går langtidssykemeldt 

og det er ikke kapasitet til å forebygge sykdom eller skade. 

Ant. brukere Ergo: Det kan tydelig sees på nedgangen i innleverte hj.midler i 2014 og 2015 at 

en bedre gjennomgang før søknad, opplæring og evaluering ved utlevering leder til at 

hj.midlene treffer bedre enn tidligere og blir benyttet. 
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Satsningsområder i 2015 

Fagutvikling: Renate Ingebrigtsen jobber fortsatt med sin mastergrad i psykomotorisk 

fysioterapi. Ergoterapeut har gjennomført kurs om Velferdsteknologi og demens dekket av 

avdelingen.  

Kartlegging av ventelisten og –tid, samt registrering av avvik i fht ventelisten:  

En henvisning fra lege er gyldig 6 mnd. Noen henvisninger går direkte til privatpraktiserende 

fysioterapeut via lege eller pasient, slik at alle henvisninger fra legene eller sykehus 

registreres ikke i det kommunale systemet. 

54 personer med prio-diagnoser ble tatt inn mellom 0-14 dager etter henvisning. 

57 personer har ventet opptil 180 dager på beh (0-6 mnd) 

43 personer har ventet mellom 180-365 dager på beh (6-12 mnd)  

15 personer har ventet mellom 365-577 dager på beh (12-18 mnd) 

Kartleggingen kan vise at så mye som 58 av 169 personer ikke mottok behandling innen 

henvisningens gyldighet og ventet mellom 6-18 måneder på hjelp for sine smerter og 

andre typer plager og/eller funksjonslidelser. Dette til tross for effektivt fokus på 

ventelisten kontra andre oppgaver i 2015. 

Prioriteringsliste: Det ble i begynnelsen av 2015 utarbeidet et nytt prioriteringsforslag og 

oversendt Helse- og Omsorgsjefen, men pga av vikarer i begge de kommunale stillingene, har 

det vært satt på vent og vil bli jobbet videre med utover i 2016. 

Ergo: Det har vært stort fokus på å følge opp de som fikk utlevert hjelpemidler i 2014, slik at 

antall bestilte hjelpemidler gikk noe ned sammenlignet med 2014. Ventetiden hos 

ergoterapeuten har også vært i fokus, likevel har brukere måttet regne med 2-3 måneders 

ventetid før saken deres har kunnet påbegynnes. Kreftpasienter og sykestue-/ 

sykehuspasienter som skal utskrives har blitt prioritert.  

Henvisningene til ergoterapeuten omfattet ofte flere områder samtidig, da flere brukere har 

sammensatt problematikk, hvor man må bruke mye tid på hver enkel sak. De fleste brukerne 

er eldre hjemmeboende, og mange av tiltakene har gått ut på tilrettelegging for at eldre skal 

kunne fortsette å bo hjemme, ofte med riktige hjelpemidler og boligtilpasning. Det kom ny 

godkjenningsordning for å søke på elektriske rullestoler, senger og personløftere dette året, 

derfor måtte ergoterapeuten i tillegg ta et nettbasert og et praktisk kurs hos 

Hjelpemiddelsentralen i Troms. Ordningen trådte i kraft 1.januar 2016. Ergoterapeuten har 

også måttet gjennomgå papirarkivet og laget et nytt system. Det er i større grad enn tidligere 

brukt tid på dokumentasjon gjennom Profil, og det er laget nye og mer hensiktsmessige 

rutiner.  
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Utfordringer framover: 

Fysio: Utfordringen med lange ventetider på hjelp fra fysioterapeut fortsetter dessverre å være 

et høyaktuelt tema. I 2015 har det vært 2 vikarer som til dels har jobbet og prioritert 

annerledes, men det har hatt liten innvirkning på ventetiden til behandling: noen har fått 

raskere hjelp, men på bekostning av at andre har måttet vente lengre igjen. Konklusjonen er at 

uansett hvordan en vrir og vender på det, så er 3 ansatte fysioterapeuter for lite til å dekke opp 

behandlings- og rehabiliteringsbehovet i Skjervøy Kommune. Med dette risikerer vi at flere 

utvikler kroniske plager, at personer går unødvendig lenge sykemeldt og i verste fall faller ut 

av arbeidslivet. Det er ikke rom for å være ute og forebygge med forflytnings- eller 

treningsveiledning, arbeidsplassvurdering, sykemeldingsgrupper eller gjøre 

samfunnsøkonomiske prioriteringer av f.eks akutte betennelser, som etter 3 mnd uten spontan 

bedring regnes som kroniske og vil være vanskeligere å bedres av. Det er tungt for enhver 

helsepersonell og vite at vi kan gjøre stor forskjell i et menneskes liv, men vi har ikke tid og 

kapasitet til å gjøre noe med det, før det er for sent.  

Vi står derfor fast ved at det må skje en endring snarest. Enten må tjenesten øke med en 100% 

stilling/driftsavtale for fysioterapeut, ellers må de lovpålagte kommunale pasientgrupper og 

arbeidsoppgaver prioriteres og den kurative tjenesten, dvs behandling av muskel- og 

skjellettlidelser, nedprioriteres. Med den konsekvens at kommunen kan miste 

fastlønnstilskuddene på 2 x 187.800 kr pr år. Gjennom å motta Fastlønnstilskudd fra Helfo, 

forplikter kommunen seg til at de skal ha stillinger nok til å kunne ivareta BÅDE kommunale 

pasientgrupper som f.eks barn, opererte, hjerneslag, kreft, revmatiske lidelser, hjerte/lunge 

syke, gravide, eldre, osv, men OGSÅ kurativ behandling av f.eks mennesker med nakke-, 

skulder-, ryggplager. Kommunen har nå en gylden mulighet gjennom at det bor flere 

utdannede fysioterapeuter i kommunen, som har bosatt seg og etablert familie og dermed 

utsikter til å bli værende her, men de står uten jobbmulighet i kommunen. Det er økonomisk 

svært hardt og urealistisk i en liten kommune å etablere en privatklinikk uten driftsavtale med 

kommunen. Ellers ville flere gjort det. Det pasienten betaler skal dekke terapeutens lønn, 

husleie, strøm, utstyr, lisenser, forsikringer, osv. Dette er utgifter i 100.000 kroners klassen, 

selv uten lønnen som terapeuten skal leve av. 

Vi ser også i økende grad effekten av Samhandlingsreformen, hvor pasienter skrives raskere 

ut av sykehus for å sendes til opptrening og behandling i hjemkommunen, uten at det har fulgt 

på med midler og ansatte for å kunne møte og ivareta den økende og ikke minst tidkrevende 

pasientmengden. For disse har nå kommet på toppen av en allerede presset tjeneste. 

Ergo: Følge opp brukere som allerede har fått hjelpemidler og få til gode rutiner og samarbeid 

med andre tjenester. Det skal også jobbes med å få i gange et prosjekt om velferdsteknologi, 

da tjenesten i 2015 mottok et tilskudd fra fylkesmannen i Troms om dette.  

Siv Marita Karlsen, ledende fysioterapeut 
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Ansvar 354 og 360 Sosial- og barneverntjenesten  

Barneverntjenesten 360 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 4 4 4 

+ leid inn 

konsulent, juni 

– des 2015 

Ant. brukere 

§ 4-4(inkl 3 barn) 

§ 4-4.4.ledd 

§ 4-12 

43 38 47 

38 

 

9 

 Oppr.budsjett Rev.budsjett Regnskap: 

Økonomi (2015) 5 896000 6 908000 6 924 943 

Sosialtjenesten 354: 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 0,4 0,4 0,4 

Antall brukere: 

- Omsorgslønn: 

- Støttekontakt, 

BPA, Avlastning: 

Delegerte vedtak: 

- Husbanken: 

- Parkeringslettelser: 

47 35  

11( 3 har også 

STK) 

38 

1 

10 

 Oppri. budsjett Rev.budsjett Regnskap 

Økonomi (2015)354: 2 182728 2 978538 2 939291 

Økonomi (2015) 360: 2 271790  1 545823 1 155625 
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Målekort:  

Tjeneste: Barnevern/ sosialtjeneste 350, 354, 355, 360   

Indikator Mål 2015 Status 

Andel fristoversittelser Meldinger over en uke 
0% 1.halvår: 24,14 

2.halvår: 3,57 

Andel fristoversittelser undersøkelser over tre måneder 
0 % 1.halvår:  17,65 

2.halvår: 19,35 

Andel  barn med utarbeidet tiltaksplan 

Pr. 30.06:  30 barn i § 4-4 

Pr. 31.12: 38 barn i § 4-4  

Andel barn med utarbeidet omsorgsplan 

Pr. 30.06: 11 barn under omsorg § 4-12 

Pr. 31.12: 9 barn under omsorg § 4-12 

   100 % 

 

 

100% 

Pr. 30.06: 12 m/ tiltakspl 

Pr. 31.12: 17 m/ tiltakspl 

 

Pr. 30.06: 5m/omsorgspl 

Pr. 31.12: 7 m/omsorspl 

Brukerundersøkelse: Tilstrekkelig informasjon (skala 1-6) 4,1 Ikke målt 

Brukerundersøkelse: De ansatte følger opp avtaler(skala 1-6) 4,6 Ikke målt 

Brukerundersøkelse: Respektfull behandling av foreldre 

(skala 1-6) 

4,5 
Ikke målt 

Andel søknader besvart innen frist på 4 uker 100% Store fristoversittelser 

 

Brukerundersøkelse skal gjennomføres i 2016. 

Satsingsområder i 2015:  

Sosial og barneverntjenestens mål har i 2015 vært å få ned fristoversittelser. Dette har vi ikke 

lykkes fullt ut med. Fylkesmannen i Troms har også bedt barneverntjenesten redegjøre for 

aktuelle tiltak for å få ned fristoversittelser/lovbrudd. KomRevNord har også funnet flere 

avvik i saksbehandling barn med tiltaks/omsorgsplaner. Dette jobbes det kontinuerlig med.  

Utfordringer framover 

Vi trenger å få revidert internkontrollen i sosial – og barneverntjenesten, barneverntjenesten 

etter lovendringer samt nyansatt i tjenesten. Ellers ser det ut til at tjenesten nå blir stabil i 

forhold til bemanning.  

Mette Øyen Bless, leder sosial- og barnevernstjenesten 
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Ansvar 370 og 372 Hjemmetjenesten  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 

 

Kompetanse  

Leder 

Sykepleiere 

 

 

Hjelpepleiere/helsefagarb. 

Hjemmehjelp 

Miljøarbeider/ 

Assistent 

 

Merkantil 

Aktivitetssenter 

19.87 

27 personer 

 

1 

4.60 

 

 

6.38 

5.28 

2.01 

 

 

0.60 

19.87 

27 personer 

 

1 

4.60 

 

 

6.38 

5.28 

2.01 

 

 

0.60 

23.59 

31.personer 

 

1 

6.0   inklusiv 

avdelingspl. og 

kreftspl 

8.57 

5.28 

1.41 

*En assistent er 

blitt 

helsefagarbeider 

0.60 

 

0.63 

*fra 01.09. 

Ubesatt stilling 

Ant. brukere 

1)Per 31.12. 

2)I løpet av året 

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

 

1) 97    2)105 

 

1)108   2)121 

 

1) 92   2)107 

 

1)122  2)136 

 

1)107  2)119 

 

1)119   2)135 

Økonomi 2015 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

370 Hjemmesykepleien 13 239 893 13 199 623,25 40 269,30 

372 Hjemmehjelp 2 183 580 2 100 257,78 83 322,10 
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Målekort 

Hjemmetjenesten 370 og 372   

Indikator Mål 2015 Status 

Arbeidsnærvær 90% Se kommentar 

Andel søknader besvart innen frist på 4 uker 100 % 100% 

Alvorlige medikamentavvik  Max 1% 1% 

Andel brukere over 70 år hvor det er foretatt medisingjennomgang 

med lege  

100% 
100% 

 

Kommentar til sykefraværet: Hjemmesykepleien 11,43 % I hjemmesykepleien har det vært 

flere langtidssykemeldinger og noe korttidsfravær. Fraværet er fulgt opp da vi er en IA 

bedrift.  Ansatte i hjemmesykepleien jobber i to delt turnus. 

Hjemmehjelpstjenesten har et sykefravær på 4,6 % . De har en jobb som ofte består av 

hovedrengjøring i to til tre hus per dag.  De jobber ikke på kvelder, men på dagtid. 

Satsingsområder 2015:  

I 2015 har hjemmetjenesten hatt delt ledelse. Avdelingssykepleier har vært konstituert 

virksomhetsleder for hjemmesykepleien fra våren 2015 og ut året i 50 % av stillingen.  

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten har vært konstituert i 50 % som Helse – og omsorgssjef. 

Dette har gitt oss gode og nye erfaringer. 

Hovedfokuset for virksomhetsleder har vært å ha ei forsvarlig drift i forhold til vilkår for 

tjenester, ansatte, og å ha fokus på det budsjettet en har til rådighet. Hjemmetjenesten jobber 

etter LEON prinsippet. Laveste effektive omsorgsnivå. 

Ansatte sier de trives i hjemmetjenesten og arbeidsmiljøet er godt. Vi har fått opprettet nye 

stillinger. Oppdrag som var tilknyttet en bolig er avviklet, og ansettelsene i forhold til denne 

opphørte.  Høsten 2015 ble lokaler ledig for dagsenter til demente i Skoleveien 4. Det er fine 

lokaliteter til dette formålet. En må påkoste lokalitet noe før en kan ta dette i bruk, slik som 

oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap og ”kopper og kar”. Stillingen til dagsentret har vært lyst 

ut, men ingen har takket ja til stillingen. Det er nå kommet henvendelse på stillingen til helse 

– og omsorgssjefen av kvalifisert personell.  Det bør jobbes mot i kommende 

økonomiplanperiode at stillingen blir utvidet til ei 100 % stilling. Stillingsbrøk som mangler  

før stillingen er i 100 % er 36.85 % 

Utfordringer fremover:  

Vi har sett i forhold til SSB sine beregninger hvordan befolkningsveksten vil være for oss i 

Skjervøy framover i tid. Vi vet at vi vil få flere eldre, og mange av dem kan trenge hjelp. Det 

er dermed viktig at de kan klare seg lengst mulig i hjemmet, og at en har et stort fokus på det 
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forebyggende og helsefremmede arbeidet. I forhold til dette er det viktig å sette fokus på 

ernæring med mattrygghet og hverdagsaktivitet.  

Velferdsteknologi er en annen ting som vi må komme på ”banen i forhold til”. Det er mange 

tilbydere på markedet som tilbyr flere løsninger. Vi må få kunnskap om hva vi trenger og kan 

bruke hos oss i kombinasjon med den kompetanse vi trenger. 

En annen utfordring framover er å finne den kompetanse som trenges. Det jobbes med 

kompetanseløftet i regionen vår. En ny kompetanseplan skal utarbeides for kommunen. 

Kommunen har erfaringer med at å finne sykepleiekompetanse som vi behøver kan være 

svært utfordrende.  

Hvordan få egne innbyggere til å ta den utdanningen vi trenger i forhold til nødvendig 

kompetanse? Rekrutteringsstipend med bindingstid? Nybegynnerlønn? 

En annen stort usikkert moment for oss i Skjervøy er om vi får beholde sykestua. Mister vi 

sykestua så vil vi få flere syke og dårligere brukere i hjemmene som i dag ivaretas av sykestua 

før de kommet til hjemmet. Vi har heller ikke en døgnbasert hjemmetjeneste da vi ikke har en 

nattjeneste. Forsvinner sykestua må en vurdere om hjemmetjenesten skal være en 

døgntjeneste for å ivareta alle oppgavene. 

2016: 

Det jobbes det med dokument Helsehjelp i fagprogrammet Profil. Dette er et 

samarbeidsprosjekt for alle kommunene i Nord- Troms.                                                       

Dokumentasjon i Mobil Omsorg – håndholdte enhet vil bli gjennomført i 2016 

Nytt kvalitetssystemsom er kjøpt inn fra Kommuneforlaget, og vil tas i bruk i forhold til blant 

annet HMS. 

Et prosjekt med deltakere fra de forskjellige avdelinger i pleie- og omsorg i Aktiv omsorg i 

regi av høyskolen i Telemark skal ferdigstilles i løpet av mai måned.  

Eldbjørg Nyvoll, leder av hjemmetjenesten 
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Ansvar 375 Omsorgs- og avlastningsboligene for barn og unge med 

alvorlige funksjonsnedsettelser  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1497,63 /28 s 

Pr.010913 

1210/34  1480 /31  

 

Ant. brukere 3(4)*) faste 

beboere 

1avlastningsbruker 

3 faste beboere 

1avlastningsbruker 

3(4) faste beboere 

1avlastningsbruker 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 6.464 226 6.755 214 -290 988 

Sykefravær (%) 32.31% 12.21% 12.11% 

*) Bortfall av ressurskrevende tjeneste 

Målekort  

Tjeneste: Avlastninga 375   

Indikator Mål 2015 Status 

Andel brukere med gjennomført minimum 4 nærmøter 100% 70% 

Andel brukere med gjennomført 2 tverrfaglige ansvarsgruppemøter  100% 75% 

Lage individuelt tilpassede årshjul for brukerne 30.06.15 100% 

 

Legemeldt sykefravær har sunket, men andelen egenmeldt fravær er fortsatt noe høyt. 

Andelen fast ansatte i store stillingsbrøker er relativt lavt, og både legemeldt og egenmeldt 

fravær er på et svært akseptabelt nivå i denne gruppen. Den store vakansen som har vært 

gjennom hele 2015 har medført mye bruk av ansatte på korttidskontrakter og ekstravakter. 

Disse jobber ofte uforutsigbart over lang tid og vaktene har en tendens til å hope seg opp, noe 

som ofte medfører egenmeldinger på slutten av disse periodene. 

På grunn av vakanse i høyskolegruppen, får vi ikke gjennomført nærmøter og 

ansvarsgruppemøter slik vi ønsker å få til. Primærkontaktene etter beste evne prøvd å avholde 

disse møtene. 

Indikatorene vil imidlertid måtte endres i 2016, da vi ser at de er et utilstrekkelig mål på de 

tjenestene vi skal tilby. 
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Satsingsområder i 2015 

I følge årsmeldingen for 2014, var det flere satsningsområder for 2015: 

Avklaring på permisjoner/ vakante stillinger. 

I løpet av høsten 2015 fikk vi avklaring på tre stillinger i høye stillingsprosenter. På bakgrunn 

av at tre ansatte fremmet krav om fast stilling i høyere stillingsprosenter med hjemmel i 

treårsregelen, fikk vi to av disse inn i høyere stillingsprosenter, noe som medførte større 

stabilitet på slutten av året.  

 I tillegg fikk ble 1.2 fagarbeiderstilling omgjort til 1 høyskolestilling, slik at vi nå ligger med 

3 høyskolestillinger i bemanningsplanen.  

Redusere bruk av korttidskontrakter. 

Bruken av korttidskontrakter var ikke mulig å redusere vesentlig. Dette på grunn av vakanse i 

høyskolegruppa på 1.6 stillinger fram til juni, og deretter i nærmere 3 stillinger ut året. I 

tillegg har vi til enhver tid 10-12 vakante helgestillinger på i gjennomsnitt 13 %. 

Kompetanseheving/fagutvikling i fagskolegruppen og blant de ufaglærte. 

Kollegaveiledning er et godt tiltak for refleksjon og utvikling av eksisterende kunnskap og vi 

har fortsatt med dette på mer eller mindre regelmessig basis gjennom 2015.  En ansatt fikk tatt 

fagbrev som Helsefagarbeider. På høsten fikk to ansatte tilbud om å delta på et nettbasert kurs 

i Aktiv Omsorg på 15 studiepoeng gjennom Høgskolen i Telemark. 

Rekruttering av høyskolepersonell med helsefaglig utdanning. 

Det har ble lyst ut Vernepleierstillinger i flere runder, uten at vi fikk personale i alle stillinger. 

Det ble tilsatt en tredjeårs vernepleierstudent, men vedkommende valgte å si opp stillingen i 

prøveperioden.  

Planlegging og ombygging av eksisterende bygg på grunn av ny beboer og at 

avlastningsbruker snart ville ha rett til egen bolig med heldøgns omsorg. 

Avklaring og evt. tilrettelegging av aktivitetstilbud for beboere som var vgs-elever med 

tilbud skoleåret 2014/2015. 

Sammenslåing med Malenaveien og evt. konsekvenser av dette. 

De tre siste punktene ble det gjort en grundig gjennomgang av, og til slutt ble forslaget om 

sammenslåing av virksomhetene (Sandvåghaugan 2 og Malenaveien 2/4) lagt bort. Foreløpig 

ser det også ut til at vi kan utsette en evt. utbygging av Sandvåghaugan 2 fordi en beboer har 

valgt å flytte ut av omsorgsleiligheten og heller motta avlastnings-/ og aktivitetstilbud på 

dagtid. Dermed kan dagens avlastningsbruker likevel benytte seg av eksisterende 
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omsorgsleilighet. Beboerne som hadde tilbud gjennom Nord-Troms vgs skoleåret 2014/15, 

fikk innvilget et 5.skoleår 2015/16.  

For ordens skyld er det greit å ta med at virksomhetsleder høsten 2015 startet opp med 

videreutdanning i Helseledelse gjennom Høyskolen i Harstad med 20% studiepermisjon. 

Videreutdanningen avsluttes våren 2017.  

Utfordringer framover 

Rekruttering av høyskolepersonell: Den desidert største utfordringen er, som meldt i et flertall 

tidligere årsmeldinger, å rekruttere kompetent personale i både høy- og fagskolegruppene.  

Per i dag har vi en vernepleier tilsatt i 100 % stilling, som for tiden er deltidssykmeldt og vil 

komme tilbake i hel stilling innen sommeren. Etter utlysningsrunden i høst ble det tilsatt en 

sykepleier med fagkompetanse på nevrologi. Etter drøyt tre uker i opplæring hos oss, ble 

denne sykepleieren omplassert til sykestua på grunn av sykepleiermangel der. Det er svært 

beklagelig og skapte stor frustrasjon blant pårørende og ansatte. I tillegg bidrar det til at vi får 

ytterligere problemer med å oppfylle et lovkrav i Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9, §9-

9, tredje ledd. Vi har således stor vakanse i høyskolegruppen, per i dag på 2.4 stillinger. Dette 

gir ringvirkninger inn i fagskolegruppen som daglig opplever at det stilles krav som går over 

deres kompetansenivå, men som de likevel settes til å ta ansvar for.  

Bruk av tvang og makt utløser krav om høyskolestillinger: Tjenestene vi leverer er hjemlet i 

Helse- og omsorgstjenesteloven (herunder spesielt kap. 9) og i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Med bakgrunn i dette, har vi hatt plikt til å utforme et vedtak om bruk 

av tvang og makt hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9, §9-5, b og c (bruk av 

tvang og makt i gjentatte nødavvergende situasjoner). Vedtak etter denne paragraf utløser et 

lovkrav om at bruken av tvang og makt kun kan utføres dersom det er minst ett 

høyskolepersonell med helsefaglig bakgrunn som utfører dette, jfr. Hol § 9-9, tredje ledd.  

Vedtaket sendes i disse dager til fylkesmannen i Troms og vi kan med bakgrunn i erfaring fra 

nabokommuner forvente oss at de krever en økning av personell fra høyskolegruppen, samt at 

det etableres en fast gruppe personell rundt brukeren før tvangsvedtaket kan godkjennes. 

Dette siste punktet er også svært ressurskrevende. 

Økning i personellressurser til avlastningsbruker: Til tross for at en beboer flytter ut og blir 

mottaker av aktivitets- og avlastningstilbud, vil den eksisterende avlastningsbrukeren flytte 

inn i omsorgsbolig i løpet av september 2016. Dette vil kreve store økninger i 

personellressursene. I økonomirapporteringen for høsten 2015 ble det bedt om ekstra ressurs, 

dvs 2:1-bemanning, på avlastningsbrukeren. 2:1 bemanning på denne brukeren har vært 

standard så lenge personalet har vært lønnet som assistenter via Kultur- og 

undervisningsetaten, men man har tydeligvis ikke funnet behovet for å videreføre dette til 

helse- og omsorgsetaten.  

Behovet for å sette inn 2:1- ressurs er overmoden og kan ikke vente til brukeren innvilges 

heldøgns omsorg i omsorgsbolig. Resultatet dersom ikke det innen svært kort tid innvilges 

økte personalressurser er at brukeren isoleres i avlastningsboligen med svært begrensede 
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muligheter for å komme seg ut og både få frisk luft samt opprettholde elementære fysiske 

funksjoner som f.eks gangfunksjon. Til slutt vil arbeidsbelastningen på personalet som skal 

følge denne brukeren bli så stor at vi igjen står i reell fare for å få stor økning i 

langtidssykefraværet med de konsekvensene det igjen medfører i form av mangel på 

personell. Da vil vi heller ikke kunne dekke det lovpålagte kravet om et avlastningstilbud.  

Denne brukeren har i høst startet på sitt første år på vgs, og fylket refunderer dermed 

personellkostnader på dagtid.  

Aktivitetstilbud til brukere ferdig med videregående opplæring: Fra og med juni vil to av 

beboerne være ferdig med videregående skole. Dette vil medføre bortfall av refusjon fra 

fylket på leie av totalt tre dagstillinger. Arbeidet med å finne lovpålagt aktivitetstilbud til disse 

er i gang. Det er imidlertid helt klart at tilbudet som gis, vil måtte gå gjennom 

aktivitetssenteret i Skoleveien.  

Lena Kvernvoll, leder 
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Ansvar 377 Rus- og psykiatritjenesten  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 10,05/15 9,55/14 10,04/14 

Ant. brukere 43 33 41 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 7018522 608020226,19 +216295,61 

Sykefravær (%) 18,28 14,61 19,83 

 

Målekort  

Tjeneste: Psykiatritjenesten 377   

Indikator Mål 2015 Status 

Arbeidsnærvær 90 % 80,17 

Lage årshjul for virksomheten  30.06.15 Gjennomføres 2016 

Gjennomføre ROS analyser og gjennomgå, og oppdatere 

interne prosedyrer. 

1.10.15 
Gjennomføres 2016 

Vedtatt tjenestebeskrivelse 30.06.54 Gjennomføres 2016 

 

Antallet ansatte er i dag det samme som da Skoleveien 2 åpnet med 7 brukere i leilighetene. 

Etter det har det økt kraftig med brukere(30+) ute i egne hjem. I tillegg har vi tatt over Rus-

feltet fra tidligere sosialkontoret og har hatt særlig satsing på unge brukere. Dette medfører en 

større arbeidsbelastning enn tidligere.  

 

Vi har og hatt to personer som har vært langtidssykemeldt i til sammen 130% stilling av 

årsaker som ligger utenfor arbeidsplassen. 

 

Satsingsområder i 2015 

Samarbeid: Vi vil videreutvikle den gode tradisjonen vi har når det gjelder samarbeid 

mellom kommunale tjenester (ASVO, NAV, lege, m.m.) og spesialisthelsetjenesten 

(Rusklinikker, psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, m.m.). Samarbeid innen ROP-tjenesten i 

forhold til brukere må systematiseres bedre og kartlegging av brukere gjennom bl.a. 

Brukerplan må settes i gang. 

 

Bedre kompetanse: Vi har i dag mange flotte medarbeidere med lang erfaring. Mange 

nærmer seg pensjonsalder.  på om kommunen kan gjøre et krafttak for å få rekruttert 
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sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er ikke mange år igjen før vi får en krise dersom vi 

ikke handler raskt. 

 

Utfordringer framover 

Unge med sammensatte problemer: Vi skal gi en god tjeneste til alle innbyggere i forhold 

til feltet rus og psykiatri. Tjenesten i dag er god, men om vi skal klare å forebygge problemer 

blant ungdom/unge voksne må vi satse mer på dette arbeidet. Klarer vi ikke prioritere dette vil 

vi se resultatet av dette om noen år. Det er lettere i dag å falle utenfor et forventet arbeids- og 

utdanningsløp enn det var før. Vi har brukt for alle på Skjervøy. 

 

Økt faglig kompetanse: Kommunen har ikke hatt en tilstrekkelig god strategi ift rekruttering 

og kompetanseheving. Oppgaven i tjenesten blir stadig faglig mer krevende. Skal vi klare de 

oppgavene vi er satt til å løse må andelen psykiatriske sykepleiere og sykepleiere økes. 

 

 

Pål S. Mathiesen, fung. leder av rus- og psykiatritjenesten 
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Ansvar 378 OMSORGSBOLIGER I  MALENAVEIEN 2 & 4.  

 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 11,99/17 

(Januar 2013) 

11,63/17 (Mai 

2013) 

10.51/17 10.51/17 

Ant. beboere 10 10 10 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 6.805.826 6.773.159 32.666 

Sykefravær (%) 18,69 22,91 19,73 

 

Målekort. 

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379   

Indikator Mål 2015 Status 

Arbeidsnærvær 90 % 80,27 % 

Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, 

interesser, ønsker og behov. 

100% 
75 % 

Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres 

selvfølelse og selvtillit. 

100% 
70 % 

 

Virksomheten har redusert 1.48 årsverk siden 2013.  

Alderssammensetningen for beboere var fra 21 – 71 år. Gjennomsnittsalderen var 47 år. 

 

Det har vært høyt sykefravær i 2015, 19,73 %, lønn sykevikarer kr. 760 133 ,95,- og refusjon 

sykepenger kr. 634 968,- medfører høyere utgifter i forhold til inntekter. Høyt sykefravær har 

og medført høyt overtidsforbruk. Det er særlig vakter som krever kompetanse som for 

eksempel å gi medisin og nattevakter som har utløst overtidsbruk. 

  

Satsingsområder i 2015 

  

Beboerne har deltatt på ulike aktiviteter ut i fra deres ønsker og behov. Det tilrettelegges for at 

de av beboerne som ønsker, og har mulighet for dette drar på ferieturer, dansegalla og 

Barduleker. Beboerne har selv betalt selv utgifter i forbindelse med dette, som billetter og 

lønnsutgifter for ledsagere. I 2015 har 4 beboer vært på kortere ferie i nærområdet, 2 på 
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dansegalla og 3 har deltatt på Bardulekene. Beboerne har egen buss, de betalte et månedlig 

avdrag på bussen fram til 30.06.2015. De betaler og egenandel på kr. 200,- for 

vedlikeholdsutgifter i forhold til bussen. 

Habiliteringstjenesten har hatt kurs/fagdag i forhold til utviklingshemming og aldring/demens. 

Virksomheten har hatt 1 person på arbeidsavklaringstiltak i regi av Nav.  

Videregående skole har hatt 1 elev utplassert 1 dag i uken, vårhalvåret.  

2 lærlinger har vært i virksomheten i løpet av året.  

Virksomheten har et godt samarbeid med videregående skole, og kan blant annet låne lokaler 

gratis til for eksempel kursvirksomhet.  

 

To ansatte i virksomheten har høsten 15 startet på videreutdanning i Aktiv omsorg, dette er et 

nettbasert kurs i regi av høgskolen i Telemark. 

Virksomheten har god samarbeid med tannhelsetjenesten i kommunen, tannpleier har blant 

annet jevnlige timeavtaler hos enkelte beboere i deres bolig, i tillegg har tannpleier deltatt på 

personalmøter i forhold til informasjon og veiledning.  

Skjervøy kommune fikk i juni 2014 og 2015 tildelt prosjektmidler i forhold til tilrettelagt 

arbeid for personer med utviklingshemming som faller utenfor jobb og aktivitetstilbud som er 

i dag. Virksomhetsleder har våren 2015 hatt 50 % permisjon fra sin stilling for å jobbe i 

prosjektet i samme stillingsprosent.  

 

Høsten 2015 ble kommunen med i prosjekt dokumentasjon av helse, en person fra 

virksomheten er med. Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til 

omsorgstjenester i de deltagende kommuner skal følge lover og regler både i forhold til 

struktur, utførelse og faglig innhold. I dag brukes mye ressurser på dokumentasjon, 

forventningene til prosjektet er at det også skal være med på å redusere ressursbruken. 

 

Utfordringer framover 

Arbeidsnærvær har for 2015 vært 80,27 %, flere personer har vært langtidssykemeldt, målet 

har vært 90 %, arbeidsnærvær. Virksomheten vil fortsette å jobbe for å få ned sykefraværet, 

Skjervøy kommune er en IA bedrift, ansatte følges opp i henhold til arbeidsmiljøloven og 

folketrygdloven, blant annet med oppfølgingsplaner, dialogmøter og rapportering til NAV. 

Vikarsituasjonen har i perioder vært utfordrende, dette har medført at ansatte har måttet jobbe 

overtid. Rekruttering av faglærte vikarer til virksomheten er utfordrende. Behovet for faglærte 

i virksomheten er økende blant annet i forhold til at beboerne blir eldre og har endrede behov, 

men og i forhold til å følge opp etablerte planer og tiltak i virksomheten. 

 

Før 2013 hadde vernepleier og sykepleier i virksomheten 8 kontordager på 6 ukers turnus. På 

grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ble dette tatt vekk fra 2013, dette har 

medført et dårligere tjenestetilbud for beboerne. Planer og oppfølging blir ikke fulgt opp da 

det ikke er avsatt tid til dette, det miljøterapeutiske arbeidet i Malenaveien 2 & 4 blir utsatt 

eller ikke utført.  

 

I virksomheten er det en betydelig endring i beboernes hjelpebehov på grunn av at de blir 

eldre, det er et økende behov for sykepleierfaglige tiltak, dette krever og at det settes av tid til 

oppfølging, tidligere hadde sykepleier 1 dag på 6 uker i forhold til dette. 

Trond Sigurdsen, leder Malenaveien 2&4 
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Ansvar 379 AKTIVITETSSENTERET 

 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,24 1,24 1,24 

Ant. brukere   25 

Sykefravær 17,8 25 16,55 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi 2015 602 787 609425,26 6638,60 

 

 

Målekort. 

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379   

Indikator Mål 2015 Status 

Arbeidsnærvær Aktivitetssenteret 90 % 83,45 

Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, 

interesser, ønsker og behov. 

100% 
75% 

Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres 

selvfølelse og selvtillit. 

100% 
70% 

 

Årsverk 1, 24, hvorav 50 % er aktivitørstilling, 49,39 % er miljøarbeider og 24,64 % er 

musikkterapeut. I tillegg har leder for Malenaveien 2 & 4 10 % lederfunksjon på 

Aktivitetssenteret. 

 

Brukere av aktivitetssenteret er 25, det er 5 brukere fra Malenaveien 2 & 4, 1 bruker fra 

Solsikken omsorg- og avlastningsbolig, 3 brukere der Skjervøy videregående skole kjøper 

tjeneste og 17 brukere fra Rus – og psykiatritjenesten. I tillegg bruker Mental helse og 

husflidslaget lokalene på kveldstid. 

 

Satsingsområder i 2015 

 

Det har vært satset på at aktivitetstilbudet skal gi beboerne god livskvalitet. Det har vært 

satset på turer i skog og mark og turer for eksempel til Arnøya og Nordreisa, besøke 

arbeidsplasser i og utenfor kommunen, samarbeid med musikk skolen, skolen og barnehagen.  

 

Utfordringer framover 

Sykefravær blant de ansatte på aktivitetssenteret er utfordrende fordi det er få som kan 

vikariere for dem, dette gjør at tjenesten blir sårbar. 
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Det sees et økende behov for aktivitetstilbud samt at brukere med andre behov enn tidligere 

vil få tilbud fra aktivitetssenteret.  

Det er og ønskelig at aktivitetssenteret kan fungere som en koordinator for ulike 

dagtilbud/aktiviteter utenfor selve senteret. Skjervøy kommune fikk i juni 2014 og 2015 tildelt 

prosjektmidler i forhold til tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming som faller 

utenfor jobb og aktivitetstilbud som er i dag. Tjenestetilbudet vil gis til brukere fra flere 

virksomheter, målet vil være at dette skal organiseres fra aktivitetssenteret. Aktivitetstilbudet 

kan da kombineres med diverse jobber i kommunen, som for eksempel dekkskifte, 

makulering av papirer, internpost, diverse vedlikehold, hente/bringetjeneste etc.  

 

 

Trond Sigurdsen 
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Ansvar 380 Sykestua og sykehjemmet  

 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 42,23/70 41,68/70 41,68/70 

Ant. ordinære 

sykehjemsrom/plasser 

27 27 27 

Antall innleggelser på 

sykest på 6 pl 

597 688 673 

Kapasitetsutnyttelse 33 

plasser/365 dg 

101,34% 104,72% 99,53% 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 20.712.070 19.936.655 775.414 

Sykefravær (%) 13,32 11,05 10,66 

 

Det økonomiske resultatet for 2015 viser et avvik på 775 414,84 kr.  

Av dette var 300.000 kr tiltenkt etablering og implementering av det nye nødnettet (utsatt til 

2016 grunnet tekniske problemer i prosjektet sentralt). Det øvrige avviket ligger i hovedsak på 

lønnsvariablene. 

Vi har i 2015 tildelt 14 sykehjemsplasser, og året sett under ett har vi hatt et overbelegg på 

0,51 % på langtidsplass. Likevel har vi fortsatt 6 stk på venteliste.  

Antall innleggelser på sykestua er fortsatt høyt, selv om det er en nedgang på 2,23 % 

sammenlignet med forrige år. Den totale kapasitetsutnyttelsen på 33 plasser for 2015 har vært 

belagt i 99,53 % på 365 dager.   

 

Målekort. 

Tjeneste: Sykestua og sykehjemmet 380   

Indikator Mål 2015 Status 

Arbeidsnærvær (1) 90 % 89,34% 

Andel søknader besvart innen frist på 4 uker (2) 100% 97,46% 

Alvorlige medikamentavvik (3) Max1 % 1,65 % 

Implementering av elektronisk meldingsutveksling 01.06.14 01.11.14 

Tilgang til elektronisk pasientjournal 100% 100% 
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Arbeidsnærværet har en positiv tendens og har økt med 0,39 % sammenlignet med 2014. 

Fortsatt ligger virksomheten 0,66 % under målet om et totalt nærvær på 90 % (1). Sett i 

forhold det samlede arbeidsnærvær for kommunen (89,29) ligger vi 1,05 % over 

gjennomsnittet. 

Av totalt 79 søknader registrert i 2015 var det 2 (2,52 %) av dem som ikke ble bevart innen 

fristen på 4 uker (2). 

Antall registrerte medikamentavvik har gått ned med 157,85 %. Dette skyldes nok ikke at vi 

har så mange færre avvik, heller at det har blitt slurvet med registreringen. Av totalt 121 avvik 

er det 2 avvik av alvorlig (3). 

Satsningsområder i 2015 

Medisinsk teknisk utstyr: For å kunne drive sykestue med et godt faglig innhold og i tillegg 

henge med i den rivende utviklingen innenfor den medisinske teknologien, er vi avhengig av 

fornying av medisinsk teknisk utstyr. Vi har i 2015 kjøpt ny defibrillator og 

monitoreringsmaskin (corpuls) til bruk i observasjon og behandling av pasienter med 

livstruende traumer og kardiovaskulære sykdommer. Vi har også kjøpt multifunksjonsvekt, 

ørevasksystem og senkningsapparat. 

Faglig utvikling: Sensommeren var vi med i en landsomfattende konkurranse «Det gylne 

måltidsøyeblikk (etter oppfordring fra Landbruks- og matministeren). Hensikten med 

konkurransen var å heve bevisstheten om maten og måltidets betydning for helse og trivsel. 

Vi vant konkurransen i Troms med følgende begrunnelse: 

Presenterer smakfull, vakkert anrettet mat på en måte som skaper matlyst, matgleder og god 

helse. 

Vi har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med tannhelsetjenesten (over 2 år). Dårlig oral 

helse hos eldre og syke kan få store konsekvenser for deres livskvalitet og helse. Tidligere var 

det helt vanlig med helproteser, men i dag ser vi ofte at de som nå får plass i institusjon i langt 

større grad har egne tenner, ofte i kombinasjon med kroner, broer, implantater og delproteser. 

Dette stiller større krav til godt munnstell, og krever mer oppfølging og bredere kompetanse 

hos personalet. Prosjektet skal gjøre oss bedre i stand til å møte disse utfordringene på en god 

måte.  

 

Rekruttering: Å påse at virksomheten har ei forsvarlig drift hele døgnet alle dager i året er 

svært krevende.  I tillegg til fast kvalifisert personell er vi helt avhengig av å ha tilgjengelig 

tilstrekkelig med helsepersonell som ikke har formell utdanning til å dekke opp fravær. Det 

betyr at vi må ha en jevn tilstrømning av nye vikarer som igjen krever opplæring.  

Gjennom et nært samarbeid med universitetet og den videregående skolen, har vi studenter og 

lærlinger i praksis hos oss. Dette er den største rekrutteringskilden vi har. Vi er en 

kompetansearbeidsplass med dyktige fagfolk og helsefaglige utfordringer som gir elevene og 

studentene unike læringsforhold.  
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Høsten 2015 trådte den nye vekslingsmodellen for helsefagarbeiderlærlinger i kraft. Modellen 

stiller større krav til kommunen enn tidligere når det gjelder oppfølging av den enkelte 

lærling. I løpet av 2015 har vi hatt 4 lærlinger som har tatt fagbrev som helsefagarbeidere. 

Arbeidsnærvær: De siste årene har vi hatt en positiv økning i nærværet i vår virksomhet. 

Høsten 2015 fikk vi oppmuntringsprisen for det positive resultat på sykefraværet i Skjervøy 

kommune for 2014. Det vitner om at vi jobber godt med tematikken. 

 Utfordringer framover 

En grunnleggende forutsetning for gode og effektive pleie- og omsorgstjenester er at 

tiltakskjeden er dimensjonert i tråd med de behov som kommunen er pliktig å dekke. Det er 

fattet et politisk vedtak om utbygging av ei ny avdeling for demente samt utvidelse av 

kjøkkenet. Men mangel på dagsenterplasser og andre forebyggende tiltak bidrar til at det 

etterspørres tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappen enn nødvendig. På dette området må 

det fortsatt jobbes i etaten. 

I stortingsmelding nr 26: Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet, kan man tydelig 

lese at noen av de viktigste satsningsområdene framover er økt kompetanse og ledelse. 

Kompetanse/Rekruttering: Virksomheten står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok 

personell med riktig kompetanse (kompetanseprosjektet). Kommunen blir stadig pålagt flere 

oppgaver uten direkte økonomiske insentiver. Det er behov for flere med høyere kompetanse 

og for bredere klinisk kompetanse for å kunne møte disse utfordringene. I tillegg må vi også 

sørge for at vi har nok personell med fagkompetanse. 

Dagens komplekse helse- og omsorgstjenester stiller også høye krav til ledelse. Det er derfor 

behov for et lederløft i de kommunale helse- og omsorgstjeneste på alle nivå, fra de som 

jobber direkte med pasientene til administrativ ledelse i kommunen.  

Helse- og omsorgstjenestene har i flere år brukt IT som verktøy i sin dokumentasjon på 

pasientopplysninger. Dette er nå i utvikling og det er økt dokumentasjonsplikt, noe som 

medfører at samtlige ansatte skal arbeide med IT som verktøy. Dette krever kontinuerlig 

opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet. For å imøtekomme dette har vi pågående et 

prosjekt om dokumentasjon av helsehjelp. 

I løpet av høsten 2016 skal nødnettet rulles ut i fullskala. Dette vil kreve både opplæring av 

høyskolepersonell men også strukturendringer på systemnivå.  

Arbeidsnærvær: For å oppnå et arbeidsnærvær lik den kommunale målsetningen, må det 

jobbes systematisk, langsiktig og målrettet med nærværsproblematikken. Virksomheten 

ønsker å bli en del av I-Bedrift, som er et samarbeid som bidrar til trivsel og god helse på 

arbeidsplassen. 
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Sykestua: Samtidig som sykestua gir et godt og samfunnsøkonomisk helsetilbud til 

lokalbefolkningen, får de ansatte faglige utfordringer. Tjenesten styrker samarbeidet mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten og er et viktig fundament for både å beholde kompetent 

arbeidskraft, men også en viktig faktor i rekrutteringsarbeidet.  

Vi har fått avklaring rundt videre finansiering av sykestua ut 2017. Utfordringa framover blir 

å gjøre oss attraktive, slik at vi kan opprettholde og om mulig videreutvikle det gode 

tjenestetilbudet også i årene framover.  

Innovasjon/Velferdsteknologi: For å møte de demografiske, samfunnsmessige og 

helsemessige utfordringene må man sette fornying, innovasjon og bruk av velferdsteknologi 

på dagsorden. Velferdsteknologi kan være en av driverne som skaper innovasjon i helse- og 

omsorgstjenestene. Den åpner for nye måter å organisere omsorg på, og kan legge til rette for 

nye arenaer for samvirke med brukeren selv, nærmiljøet, pårørende, frivillige og ideelle 

aktører. Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet. 

Omsorgstjenestene vil både i dag og i framtida være arbeidsintensive og avhengige av det 

konkrete møtet mellom mennesker. Velferdsteknologien kan imidlertid understøtte en ny 

utvikling og være ett av flere tiltak for å endre disse tjenestenes innretning.  

Demografi: Befolkningens alderssammensetning endres og morgendagens brukere blir flere i 

alle aldersgrupper, spesielt de over 80 år. Samtidig vil de ha et mer sammensatt 

omsorgsbehov enn tidligere. Kommunen må utvikle mer fremtidsrettede måter å løse disse 

oppgavene på.  Nye faglige metoder og arbeidsformer, samt endring av organisatoriske og 

fysiske rammer/boformer, må utvikles. Tjenesteytingen må i større grad flyttes fra 

kompenserende tiltak til forebyggende og tidlig innsats, innovasjon, forskning og økt bruk av 

ny teknologi. 

Fremtidens tjenester må derfor ha nødvendig fleksibilitet og omstillingsevne. Tjenestene må 

være tilstrekkelig proaktive og samtidig ta med populasjonsperspektivet i planleggingen. 

 

Åshild Hansen, leder av Skjervøy sykehjem og sykestue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Ansvar 390 NAV Skjervøy 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 2,15/2 2,15/2 2,15/2 

Ant. brukere 115 124 117 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 3 219 035 3 289 137,27 -70 102,08 

Sykefravær (%)    

 

Noe av avviket skyldes at noe av tjenestekjøp stat som gjelder 2014 er fakturerer på 2015. I 

tillegg er de større utgifter på kurs enn det som har vært budsjettert. Vi har valgt å prioritere 

kurs siden vi har nytilsatt. Noen av kursene har vi fått tilskudd fra fylkesmannen for å delta 

på.   

Målekort 

Tjeneste: NAV 390   

Indikator Mål 2015 Status 

Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall 3,5 4 

Brukerundersøkelse: Hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon 

(skala 1-6) 

3,0 
Ikke målt 

Brukerundersøkelse: Høflig og respektfull behandling (skala 1-6) 3,6 Ikke målt 

Brukerundersøkelse: Avtaler overholdes (skala 1-6) 3,3 Ikke målt 

Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år 32 33 

Andel sosialhjelpsmottaker er 117 for 2015. Dette utgjør 4% av totalt innbyggertall. Måltallet 

på 3,5 utgjør 101 personer. Det er kanskje ikke realistisk at vi kommer ned på dette tallet. Når 

det gjelder unge, så er vi nesten på måltall.  

NAV Skjervøy gjennomfører hvert år i mai en brukerundersøkelse for alle brukerne av NAV 

Skjervøy. Det har derfor ikke vært gjennomført en egen undersøkelse for de som bare benytter 

de kommunale tjenestene i NAV. De fleste mottar både kommunal og statlig tjenester fra 

NAV kontoret. 

I brukerundersøkelsen i 2015 deltok 40 personer og NAV fikk en totalscore på 5,2 av totalt 6. 

Dette er en økning fra 2014(4,7).  Analyse av undersøkelsen viser at enda flere som 

henvender seg til NAV Skjervøy opplever at de blir møtt på en god måte, ved at vi legger vekt 
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på det de har å si og vi er opptatt av å finne gode løsninger. Tidligere har undersøkelsen vist at 

brukerne ikke alltid opplever at veilederne har god nok kunnskap om lover og regler, og på 

dette punktet har vi en klar forbedring siden 2014.  

Satsingsområder i 2015- fokus på barn og unge 

NAV Skjervøy har også i 2015 hatt fokus på å bidra til at unge kommer i aktivitet. Her har 

samarbeidet med andre kommunale virksomheter vært vesentlig for at vi har kunnet tilby 

sosial hjelpsmottakere arbeidsrettet aktivitet. Generelt vil vi si at kommunale virksomheter og 

privat næringsliv har vært flinke til å gi folk en mulighet til å prøve seg i arbeid. Antallet unge 

som mottar sosialhjelp i 2015 har gått ned fra 2014. Vi ser også at vi at det er flere som mottar 

stønad i kortere perioder.  

2015 har NAV gjennomført egenvurdering av sosiale tjenester i NAV til unge mellom 17 og 

23 år. Dette ble gjennomført som et tilsyn hvor kontoret gikk gjennom tjenesten med 

vurdering om vi oppfylte kravene i loven, hadde evalueringsmøter med fylkesmannen og 

utarbeidet rapport. Dette var en nyttig prosess som bidro til læring. I hovedsak ser vi at vi 

følger loven, med merknad om at vi må bli bedre på samtykkeerklæring. Vi har derfor 

iverksatt tiltak for å bedre dette.  Dette er godkjent av Fylkesmannen. 

Vi har også deltatt på fagdag med fokus på barneperspektivet i NAV. Dette har vært i regi av 

prosjekt for alle Nord-Troms kommunene og Karlsøy og Balsfjord, med støtte fra 

fylkesmannen.  Her hadde NAV og prosjektmedarbeider Line Eliassen, innlegg for å 

presenterer prosjektet Ungdom på ræk.  

I tillegg har vi også i år deltatt på kurs og seminarer med fokus på gjeld.  

Utfordringer framover- 2016 

Skjervøy kommune har lav ledighet og det er lyse utsikter innenfor arbeidsmarkedet både 

innen sjømatproduksjonen og helsesektoren og annen kommunal tjeneste yting. Utfordringene 

er mer knyttet til høyt sykefravær, høyt antall som mottar arbeidsavklaringspenger og frafall 

fra videregåendeskole med 30%. Vi må derfor rette fokuset ytterligere mot personer med 

nedsatt arbeidsevne og unge som faller ut av skole og arbeid. Kommunen bosetter nå 

flyktninger og det er viktig at NAV er samarbeider tidlig med Flyktning tjenesten for å bidra 

til at denne gruppen kommer raskt i arbeid. Her har vi inngått samarbeidsavtale med tjenesten.  

a) Tettere oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne og som ikke har arbeidsgiver 

ved at vi øker bruk av arbeidsrettet tiltak hvor målet er arbeid. Spesielt fokus på unge 

under 30 år.  

b) Øke kompetansen for medarbeiderne i NAV på karriereveiledning for å bidra til at 

unge velger utdanning for å kunne få arbeid. 

c) Samarbeid med Flyktning tjenesten med kompetanseheving innen veiledning for 

denne gruppen.  

Helene Solvang, NAV-leder 
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TEKNISK ETATS ANSVARSOMRÅDE: 

 

Ansvarsområdet for teknisk etat er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, 

veg, brann, feiing, forurensningsmyndighet, havn, byggesaksbehandling, utleie og 

vedlikehold av kommunale utleieboliger, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse 

(skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, m.v). 

Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver. 

Ansvar 600 Administrasjon 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 3,15/5 3 3,5 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 2 023 263 2 012 836 10 426 

Sykefravær (%) 12,01 12,18 5,74 

Regnskapene viser at vi er i balanse for året 2015 

Administrasjonen har lite sykefravær og ligger innfor det akseptable. 

Tjeneste: Teknisk administrasjon 600   

Indikator Mål 2015 Status 

Andel byggesaker behandlet innenfor frist 100 % 90% 

Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet 

saksbehandlingsfeil 

0% 
0% 

 

Det ble utlyst ledig stilling som byggesaksbehandler den 16.01.15 med søknadsfrist den 

08.02.15, det var 4 søkere til stillingen.  Etter en helhetsvurdering av søkerne ble Svein Hugo 

Solberg tilsatt som byggesaksbehandler/landbrukskonsulent i 100 % stilling, med ansettelse 

fra 01.06.15. Noe som Teknisk sjef er meget fornøyd med. (Frem til 01.06.15 fungerte 

Teknisk sjef som byggesaksbehandler.) 

Antall byggesøknader har avtatt noe, som har ført til at innkommet byggesaksgebyr er 

redusert fra kr. 262 860,- i 2014 til kr. 152 652,- i 2015 - en nedgang på kr. 110 208,- 

Nedgangen i byggesaker kan relateres til ny plan- og bygningslov m/forskrifter som unntar 

spesifikke bygninger for byggesaksbehandling.  Det har vært én sak som er blitt oversendt til 

fylkesmannen som klagesak, denne er ikke avgjort enda.  
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Landbrukskontoret/viltforvaltning/motorferdsel har vært fordelt på teknisk kontor frem til 

01.06.15, da vi fikk tilsatt ny landbrukskonsulent. Tidligere landbruksansvarlig har vært 

behjelpelig med saker som har ligget fra året før samt at Nordreisa og Kåfjord kommune også 

har vært behjelpelig med behandling av enkeltsaker og tilskuddssaker.  

Skogbruk har en stillingshjemmel på 8% fordelt på 5% skogmester (Nordreisa) og 3 % 

skogforvalter (Lyngen). Skjervøy kommune har så langt ikke hatt noen saker som omhandler 

disse emnene, oppgavene er imidlertid lovpålagte. 

En relativ stor andel av administrasjonens kapasitet på høsten 2015 ar gått med til 

forberedelse og deltakelse i rettssaken mot Bunker Oil. Rettssaken gikk over ei uke i 

november. Skjervøy kommune vant fram, men siden motparten har anket, vil neste etappe i 

rettsapparatet gjennomføres i løpet av 2016. 

Utfordringer framover: 

Det ligger an til store investeringer i både industriareal, offentlige bygg og kommunale 

utleieenheter, og det setter store krav til ledelse. Det vil være behov for å ansette prosjektleder 

for utbyggingene. I tillegg må det nedsettes en komité med både politikere og administrasjon, 

som må følge opp og ta stilling til ei rekke problemstillinger underveis i prosjektene. 

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef 

Ansvar 605 Kart og oppmåling 

 2013 2014 2015 

Ant. Årsverk/ansatte 1 1 1 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 136 626 131 731 4 894 

 

Tjeneste: Kart og oppmåling 605   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Andel delingssaker i regulert område behandlet innen 3 uker  100% 100% 

Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager 100% 100% 

Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 

12 uker 

100  % 
100% 

Andel veier med veiadresse 100 % 70% 
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I 2015 ble det etablert 112 nye veiadresser. Det er for lite i forhold til det som var planlagt. 

Grunnen er at det måtte vike for å få reguleringsplanen for utvidelsen av kirkegården vedtatt. 

Det ble også gjort noe arbeid for kartverket i forbindelse med at vi skal over i et nytt høyde- 

referansesystem. 

Satsingsområder i 2016: 

 Få ferdig veiadresseprosjektet.  

 Komme i gang/jobbe med etablering av planregister. 

 Følge opp plan- og kartarbeid ift planlagte utbyggingsprosjekt 

Eivind Mathiesen 

Ansvar 606 Arealplanlegging  

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1 1 0 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 875 073 874 571 232 

 

Regnskapet viser at vi er i balanse på dette område. 

Planarbeidet i Skjervøy ble i 2015 organiseres gjennom Nord- Troms Plankontor som er et 

samarbeid mellom kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. 

I hovedsak jobbes det med arealplaner i kommunene, men også behandling av private 

reguleringsforslag. 

Plankontoret skal være et planfaglig ressurssenter for sine eierkommuner og for Skjervøy sin 

del bistår plankontoret i pågående reguleringsplan Bjørkestøl, Uløya (nytt hyttefelt), lage til 

ny reguleringsplan Sandøra industriområde, samt utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

Kontoret har også bidratt med utarbeidelse av kystsoneplan for Skjervøy Kommune, der 

kommunen har hatt en egen ansatt for dette fagfeltet.  

Sandøra industriområde ble egengodkjent av kommunestyret 18.05.15 

Reguleringsplan for Langbakken ble egengodkjent av kommunestyret 18.05.15 

(administrasjonen 600) 

Reguleringsplan utvidelse Skjervøy kirkegård ble egengodkjent av kommunestyret 18.05.15 

(kart og oppmåling 605)  
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Kystsoneplanen for Skjervøy kommune ble egengodkjent av kommunestyret 17.06.15 

(Svein Solberg)  

Arealdelen for kommune planen kommer til egengodkjenning m/innsigelse i kommunestyret 

juni 2016.  

Det er kommet innsigelse til reguleringsplan Bjørkestøl fra Fylkesmannen i Trom. Innsigelsen 

består i at det ikke tillates hyttebygging på nedsiden av fylkesveien. Saken er nå hos foretaket 

som utarbeider reguleringsplanen for Bjørkestøl. 

Plankontoret hadde prosjektmidler ut 2015, etter denne tid er det fattet vedtak om nedleggelse 

av plankontoret. Teknisk sjef er av den formening at prosjektet skulle ha fortsatt, men det 

lyktes ikke å få samarbeidskommunene med på dette.  

Stillingshjemmelen til Planleggerstillingen er lagt vakant inntil videre. Teknisk sjef er 

imidlertid av den oppfatning at planleggerstillingen bør lyses ut og stillingen besettes.  

Ansvar 610, Anleggsseksjonen 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 2,2 2,2 2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 622 065 617 226 4 839 

Sykefravær (%) 44,22 37,26 2,39 

 

Tjeneste: Veg, vann og avløp 610   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 4% 

Andel avvik på vintervedlikehold veier 0 % 0% 

 

Regnskapet viser at område er i balanse. Anleggsseksjonen utfører snørydding på de 

kommunale offentlige plasser som kaier, parkering skoler/ barnehager/ rådhus, samt 

snuplasser og andre områder.  

Snørydding av kommunale veier har fungert greit og det er ikke kommet klage på dette, det 

samme gjelder for kommunale plasser og bygninger. Det ble kjøpt inn grus for å legge nytt 

dekke på Akkarvikveien, arbeidet med veien vil bli påbegynt mai/juni 2016.  
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Anleggsseksjonen utfører flere forskjellige oppgaver av forskjellig art, både for egen og 

øvrige etater. 

Anleggsseksjonen er et hovedbegrep der både vei, vann og avløp inngår i den praktiske 

utøvelsen av hverdagen. Kort sagt forestår anleggsseksjonen drift og vedlikehold av de 

kommunale veier og anlegg. 

Klaus Pedersen er blitt ansatt som arbeidsleder på anleggsseksjonen, som skal følge opp det 

daglige arbeidet ved avdelingen.   

Anleggsseksjonen har lavt sykefravær, og det ligger innenfor det akseptable. 

Ansvar 620, Vannverk 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,6/3 2 1,95 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) -1 056 156 -495 567 -560 588 

Sykefravær (%) 25,39 3,86 1,1 

 

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler, 

der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger. 

Avviket skyldes at man er pliktig å avsette eventuelt overskudd til bundet driftsfond. 

Tjeneste: vann 620   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 15% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 0% 

Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann Max 2 timer 2 timer 

Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann Max 6 timer 8 timer 

Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes 20 % 20% 

 

Det ble søkt etter ny VA-ingeniør den 16.01.15 med søknadsfrist 08.02.15 det kom inn 16 

søkere, men ingen av dem ble vurdert til å kunne ivareta denne stillingen. Stillingen har derfor 

stått ledig i hele 2015.   
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Vannverkene har som mål å levere drikkevann med tilstrekkelig vannmengde, trykk og 

kvalitet, ha et tilfredsstillende ledningsnett slik at større investeringer kan unngås og effektiv 

og sikker drift av våre anlegg 

 

Store deler av vårt fordelingsnett er av gammel årgang, noe som kan gi seg utslag i lekkasjer 

av ulik størrelse, uten at dette foreløpig har gitt noe innvirkning på vår leveranse. I 2015 har vi 

hatt to store vannlekkasjer på fordelingsnettet i Skjervøy. 

 Det vil alltid være en del mindre lekkasjer på fordelingsnettet, men det er et mål å prøve å 

holde forbruket så lavt som mulig. Lekkasjesøk er en kontinuerlig prosess som blir 

gjennomført med jevne mellomrom. Vi fortsatte i 2015 med lekkasjesøk der deler av 

ledningsnettet sjekket, og vi vil fortsette å søke etter lekkasjer i 2016.  

Ved å holde lekkasjene så små som mulig, letter dette driften av anlegget samt at kostnadene 

med vannbehandlingen går ned. Dette gjør også at leveringssikkerheten styrkes – dette gjelder 

både for Skjervøy- og Årviksand vannverk. Årviksand vannverk har sjelden lekkasjer, noe 

som er svært positivt. Dette kommer i stor grad av alderen på ledningsnettet, som generelt sett 

er ca. 30 år yngre enn ledningsnettet på Skjervøy tettsted.  

Det har vært igangsatt spyling/vasking av det kommunale vannettet i 2015 og dette er noe vi 

skal fortsette med i 2016 

Reservevannledningen over Skattørsundet er nå blitt ferdig og kan tas i bruk. Det har i 

forbindelse med dette arbeidet blitt gjort en glimrende jobb av alle ved anleggsseksjonen. 

Ved inntaksdammen på Kågen ligger det 1600 meter med rør som skal legges mellom 

Storbuktvannet og inntaksdammen. Denne jobben har blitt utsatt i noen år, da behovet for 

tilført vannmengde ble vesentlig mindre da rekeindustrien ble lagt ned. I inntaksdammen er 

det to uttak, det ene er det brudd på, mens det andre er i dårlig forfatning. Det blir verre for 

hvert år på grunn av isen. Dette betyr at vi må etablere et nytt vanninntak så snart som mulig.  

Øker vi kapasiteten vesentlig, trygges vannforsyningen og ikke minst lettes tilsynet på 

vinteren. Forprosjektet er nå ferdig med et estimert anbudssum på kr. 4.200.000,-  

Det foreligger en hovedplan for vann. Denne er utdatert og må revideres. Revidering er 

planlagt utført i 2016. En slik plan vil bl.a. se på utskifting av gamle rør og anlegg og legge en 

plan for fornying.  Planen vil bli lagt fram for politisk behandling når den er ferdig.  

Kommunen har gått til anskaffelse av UMS-varsling, som medfører at kommunen kan varsle 

berørte parter ved vann-/kloakkuhell eller at ved kommunen selv skal foreta oppgraderinger. 

Dette skaper et bedre forhold mellom kommunen og innbyggeren. UMS- varslingen har 

fungert i et år som medfører at innbyggere får en tilfredsstillende varsling og administrasjonen 

få eller ingen klager på dette området.  

Skjervøy vannverk har lavt sykefraværet, og det ligger innfor det akseptable. 
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Ansvar 630, Kloakkanlegg 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,6/3 2,1/4 2,05 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) -2 105 615 -2 105 720 -104 

 

Ansvarsområde er i balanse. 

Målekort 

Tjeneste: Veg, vann og avløp 630   

Indikator Mål 2015 Status 

Ventetid ved tilstopping i private avløp Max 2 timer 2 timer 

Responstid ved tilstoppet/tett avløp Max 2 timer 2 timer 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 0% 

 

Som nevnt tidligere har stillinga som VA-ingeniør stått ledig i hele 2015.   

Avløpsanleggene har som mål å ta hånd om alt avløpsvann slik at verken miljøskade eller 

sjenerende forhold oppstår, utbedring av stikkledninger og bekkeinntak, effektiv og sikker 

drift av våre anlegg 

Selv om det er mye gamle rør fungerer våre anlegg stort sett meget bra. Det er sjelden og aldri 

at man får tilstoppinger i det kommunale avløpsanlegget.  

Det foreligger en hovedplan for avløp. Denne er utdatert og må revideres. Revidering er 

planlagt utført i 2016-2017. En slik plan vil bl.a. se på utskifting av gamle rør og anlegg og 

legge en plan for fornying.  Planen vil bli lagt fram for politisk behandling når den er ferdig.  

Renseanlegget Hollendervika må bygges om, slik at arbeidsforholdene til ansatte blir 

tilfredsstillende. Dette handteres i dag med at slammet må spades opp i sekker og så tømmes i 

container, noe som i lengden er uholdbart. Anlegget bør bygges om slik at det er plass til 

lukket container, for å forbedre arbeidsforholdene. Arbeidet med dette er ikke påbegynt, men 

det jobbes med å få anlegget prosjektert samt innhente pris og legge denne inn i budsjettet for 

2017-2020.  

Skjervøy kloakkanlegg har lavt sykefravær - det ligger innfor det akseptable. 
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 Ansvar 650 BRANNVESEN 

Visjon 

Skjervøy brannvesen skal være ledende innen brann og redning. 

Skjervøy brannvesen skal:  

Ved å være en aktiv aktør innen forebyggende, brann og redning, bidra til å øke sikkerheten i 

Skjervøy kommune.  

Dekke kommunens behov for tilføring av nødvendig kompetanse til brann- og feiervesen.  

Fremme tverrfaglig forståelse og samarbeid overfor etatene som inngår i totalberedskapen. 

Hovedmål  

 Skjervøy brannvesens skal være ledende innen brann og redning. 

 Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen brann, redning, beredskap og forebyggende 

brannvern.  

 Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.  

 Optimalisere ressursutnyttelsen ved gjennomføring av opplæring av høy faglig 

kvalitet. 

 

Organisering / Dimensjonering av brannvesenet  

100,00 % Foretaksleder – Brannsjef // IKS samarbeid 

20,00 % Leder Beredskap  

100,00 % Leder Forebyggende // IKS samarbeid 

100,00 % Tilsyn Forebyggende // IKS samarbeid  

300,00 % Feier // IKS samarbeid 

100,00 % Befalsvakt 

100,00 % Sjåførvakt 

19 stk.    Beredskap    

-- 

220 % fast stilling + 19 deltids mannskaper   

600 % fast stilling i samarbeid med kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 

Vakt 

Brannvesenet har vakt 12 mnd./år. Jfr. Risikovurdering – Brannordning 
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Årsmelding 

Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannvernet i kommunen foregående år.  

I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av 

brann- og eksplosjonsvernlovens§13 hvor kommunen selv er eier eller bruker, er fulgt opp. 

Utarbeides meldingen av andre enn brannsjefen skal uttalelse fra brannsjefen alltid følge 

meldingen. § 2-3 Årlig melding om brannvernet. 

Planer / rapportering 

Brannsjefen utarbeider innen utgangen hvert år en plan over aktuelle brannverntiltak for 

påfølgende år. Planen skal legges frem for kommunestyret innen 01.01 hvert år. Ved årets 

utgang utarbeides en årsrapport over gjennomførte forebyggende tiltak  

Økonomi / Brannvesenet / 650 

3 036 275,00 2015 – Budsjetterte driftsutgifter for brannvesenet       

3 034 378,36  2015 – Netto driftsutgifter for brannvesenet   

       1 896,89  2015 – Overskudd i forhold til budsjettert 

Note 

Overskuddet skyldes mindre forbruk på lønn beredskap, antall utrykninger varierer fra år til 

år, mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %) overskuddet utgjør 0,06 % av budsjett    

Økonomi / Brannvesenet / 651 

0 142 500,00 2015 – Budsjetterte driftsutgifter for brannvesenet       

0 142 224,40  2015 – Netto driftsutgifter for brannvesenet   

          275,60 2015 – Overskudd i forhold til budsjetter 

Note 

Overskuddet utgjør 0,19 % av budsjett og skyldes oljevernaksjon, uforutsette hendelser, denne 

saken følges opp av administrasjon og kan redegjøres som egen sak etter behov.  

Økonomi / Feiervesen / 652 

105 007,00 2015 – Netto driftsinntekter for feiertjenesten  

106 072,89 2015 – Netto driftsutgifter for feiertjenesten  

    1 065,81 2015 – Overskudd i forhold til budsjettert 

 Note 

Overskuddet skyldes regulering av selvkost området, og utgjør 1.01 % av budsjett.  
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Brannforebyggende arbeid 

 Vi har pr. i dag 28 objekter som er registrert som særskilte brannobjekter og er 

omfattet av § 13 i brannvernloven. 

 28 av disse er i bruk, det er ført tilsyn med 15 av disse i 2015 

 Etter ønske har brannvesenet stilt opp for skoler og barnehager for informasjon og 

brannforebyggende tiltak.  

 Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd. 

 Brannvesenet var aktiv i media i desember måned, forebyggende info. 

 Brannvernuka 2015 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet med 

Anslagsvis 100 besøkende fra skoler og barnehager. 

 

Opplæring og kompetanse 

 1.stk. Befalskurs trinn 3 – Norges Brannskole  

 2.stk. Befalskurs trinn 1 – Norges Brannskole  

 

Feiing / ildstedstilsyn 

 Skjervøy kommune, utfører feiing og tilsyn med ildsted / fyringsanlegg hele året.  

 Det ble gjennomført feiing av 52 piper av totalt 1440 stk. 

 Det ble gjennomført tilsyn med 124 ildsteder av totalt 1651 stk. 

 Det utføres feiing, etter FOR-2002-06-26-847 Kap. 7. Feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg. 

 Kom- Tek database- Registreringer av feier / tilsynslister, lister følges opp og 

ajourføres kontinuerlig. 

 

Utrykninger 

 03.stk. Brann i bygning 

 02.stk. Annen Brann  

 01.stk. Annet 

 17.stk. Øvrig   

 

Brannvesenet har i alt hatt 23 utrykninger i 2015, mot 40 utrykninger i 2014   

Utrykninger er ikke noe vi kan styre, med godt forebyggende arbeid kan påvirke. 

Øvelser 

 Brannvesenet har i alt gjennomført 8 brannøvelser i 2015, dette ihht. Opplæringsplan. 

 Det årlige varmedykket som er lovpålagt for røykdykkertjenesten, gjennomføres ved 

Avinors anlegg i Alta og er i regi av Alta brannvesen. 

 IUA Midt- og Nord- Troms avholdt Årsmøte i april i Stavanger – Med fagseminar på 

NOFI / ENI «aksjonsledelse»  
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Utstyr 

 Det er ikke foretatt investeringer i 2015 

 

Tilsyn § 13  

For 2015 er det ført tilsyn med 15 av kommunens 28 stk.§13 objekt. Dette er i tråd med Lov 

om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §13 Særskilte brannobjekter.   

Vurdering av tilsyn 

Tilsynet ble gjennomført som ordinære tilsyn. Gjennomføringen viser økt forståelse for 

brannvernarbeid. Vi må gi nødvendig opplæring til brannvernledere på respektive bygg. 

Vurdering 

Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav 

til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å få på plass minstekravet til 

utdanning ihht. Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  

§ 7-1 Kommunens plikter. 

Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til å takle 

alle hendelser på en tilfredsstillende måte.  

Brannordningen stiller krav til minimum 6 øvelser i året. Vi gjennomførte 8 øvelser i 2015, 

dette for å imøtekomme fremtidige utfordringer. Jfr. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) §3-2 særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. 

Rekruttering 

Kravet i utdanningsmodellen innebærer basisutdanning i 2 år ved det lokale brannvesenet, 

samt gjennomført nettbasert kurs hvor avsluttende grunnkurs gjennomføres i regionen som 

deltidsreform eller ved Norges Brannskole. Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen § 7-1-11     

Vi ser utfordringer i rekruttering og oppfylling av kvalifikasjonskrav i fremtiden. Vi må 

stimulere arbeidstaker til å øke egen kompetanse noe som betyr økte kostnader på utdanning 

mot kvalifikasjonskrav. 

Vurdering av ytre Skjervøy:  

Det konkluderes med at innsatspersonell fra brannstasjon på Skjervøy ikke har mulighet til å 

bistå innbyggerne på Arnøya, Laukøya eller på Uløya innenfor krav til innsatstid. Som 

konsekvens av dette med svært tett bebyggelse og de rette vindforhold kan et begrenset 

branntilløp utvikle seg og bli svært omfattende.  

Det er opprettet depot på Arnøya (Årviksand). Sentrale personer er tilknyttet Nødnett.  

Depot består av utstyr som står til forventet risiko. (Brannreduserende tiltak)   Det blir foretatt 

vedlikehold og gjennomgang av alt brannmateriell jfr. egen rutine. 
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Konklusjon av ytre Skjervøy 

Vurdering av beredskap for ytre Skjervøy, konkluderes med at brannsikkerhet for beboerne på 

Arnøya, Laukøya og Uløya er ivaretatt. 

Vurdering av hovedstasjon: 

I samtlige av kommunens tettsteder er ikke vannverkenes ledningsnett dimensjonert for å 

levere tilstrekkelig mengden vann som kreves for brannbekjempelse, dette utløser krav til et 

kompenserende tiltak, tiltaket for brannvesenet kan være å bringe dette med seg i tankvogn. 

Tankvogn. 

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd 

strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. 

I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 

disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er 

aktuell, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet 

Jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 Vannforsyning 

Tidsplan 

Hovedaktiviteter og milepæler 

 

Hoved- Tidsplan – 2015 Ress. 

Aktiviteter                   Bruk 

Administrasjon X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                            

Forebyggende X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                                      

Tilsyn  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                                      

Beredskap X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20% 

Sum: 320%  

Konklusjon  

Jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven§11 Brannvesenets oppgaver har Skjervøy 

kommune 100 % måloppnåelse for brannvesenet i 2015. 
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Ansvar 660 Boligforvalter 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 2,04/4 2,04/4 2,0385 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 4 797 658 4 803 027 5 368 

Målkort 

Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670, 671, 675)   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg 20.12.15 Påbegynt 

 

Kommunale Boliger 2015: 

Boligforvalteren har i 2015 hatt 8 måneder permisjon, og de administrative oppgavene, er 

utført av førstesekretæren på etaten. For å få arbeidsoppgavene gjennomført, ble det tatt inn 

vikar for å hjelpe til med vedlikeholdsarbeidet i 4 måneder, og Radon-tiltak i 3 måneder. 

Det er utført Radon – tiltak i tilsammen 35 leiligheter, fordelt på 14 bygg på Skjervøya. Det 

var ikke behov for tiltak i boligene på Arnøya. I 10 hus er det etablert «radon-brønn» 

Vi hadde som mål å male 4 hus utvendig, dette ble gjennomført i hovedsak av ungdom i 

skoleferien, og sluttført av vedlikeholdsarbeiderne utover høsten. 

6 leiligheter er bortimot totalrenovert.  I tillegg er det mange små reparasjoner som må tas 

fortløpende.  I mange tilfeller er dette problemer som leietakerne i utgangspunktet skal kunne 

fikse selv, men ikke har kunnskap eller økonomi til å gjøre.  

Ved ankomst og innflytting/flytting av flyktningfamilier er «boligforvaltningen» sterkt 

delaktig med mange ting som kanskje burde ha vært utført av andre enn 

vedlikeholdsarbeiderne.  Flyktningtjenesten burde kanskje selv ha en ansatt i sitt system som 

kan hjelpe til med bæring og montering av møbler, montere gardinfester og andre 

«vaktmesteroppgaver» som skal gjøres i løpet av året. De som kommer til Norge for første 

gang, trenger i mange tilfeller en del hjelp med praktiske ting i, og utenfor boligen.  

 Vi har også oppført tilbygg på en bolig pga tilrettelegging for rullestolbruker. 

Vi bruker en del av vedlikeholdsbudsjettet på utgifter som vi syns vi i utgangspunktet ikke 

burde ha. Eksempler på dette er: rundvask, som vi må dekke etter brann, kr  40 000.-. 
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ruteknusing vi ikke får dekt av beboer, kr 30 000.-. Ombygging av inngangsparti på leilighet,   

kr 70 000.-.  

En har prøvd så langt som mulig å utføre arbeidene selv, før en kontakter eksterne aktører. 

Det er derfor bare tilfeller med rundvask, rørleggere, elektrikere ol. vi har leid inn ekstern 

hjelp. 

Totalt er det innkommet ca 50 søknader på leie av bolig i 2015, av disse har ca 30 fått tildelt 

bolig. Av disse er kun 2 tildelt til kommunalt ansatte, resten er «behovsprøvd» dvs.: 

flyktninger, økonomisk vanskeligstilte, eldre, psykiske lidelser, alenemødre ol. 

Det er et stort press på boligmarkedet, og vi vet det er mange som ikke søker, fordi de vet at 

de i utgangspunktet ikke vil bli prioritert til å få tildelt bolig. 

Boligforvaltningen sliter med gamle biler, og det er et stort ønske å få fornya bilene. De 

bilene som vi bruker i dag er sjaltet ut for flere år siden av andre brukere. 

Skjervøy kommune vedtok i forbindelse med boligsosialhandlingsplan å innføre botid for nye 

leietakere på 3 år. Dette er gjennomført i 2015.  Unntaksvis fra dette er boliger tildelt av 

Helse- og omsorg i Skoleveien 2 og 4,  Sandvåghaugan 1 og 2 og Malenaveien 2 og 4. 

Bjørnar Johansen og Grethe Ihlang, boligforvaltning 

Ansvar 670, 671 kommunale bygg og renhold 

Konto 670 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 7/8 6,2 7 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2014) 9 555 520 9 558 407 2 886 

Sykefravær (%) 7,2 5,44 6,46 

 

Konto 675 2013 2014 2015 

Ant. Årsverk/ansatte 13,42/19 1,42/17 12,42 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2014) 5 709 867 5 711 580 -1 713 

Sykefravær (%) 17,31 23,86 17,47 
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Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670,675)   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Avvik fra renholds standard Insta 800 0% 0% 

Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg 20.12.15 Påbegynt 

Andel brudd på frister i internkontrollsystem for bygg 0 % 0% 

Andel avvik i E-save som er sjekket/fulgt opp innen en uke 100 % 100% 

 

KOMMUNALE BYGG. 

På kommunale bygg har det i hovedsak vært utført løpende vedlikehold. Budsjettet gikk stort 

sett i balanse, i 2015. Det er arbeidsoppgaver som utskiftninger og reparasjoner av bygninger, 

vann og avløpssystemer, elektriske anlegg, varme og ventilasjonsanlegg, brøyting, etc.  

Vi registrerer at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2015. Det er service på 

brannvarslings- og slukkesystemer, heis, overføring av signal fra brannsentraler til 110-

sentralen, lisenser på dataprogrammer, kontroll av løfteutstyr, sprinkleranlegg, røykluker, 

medisinsk oksygenanlegg, nødlys, kjemikalier til basseng, etc.  

Videre er det store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg. De fleste av våre anlegg 

trekker på årene. Helsesenteret er inne i sitt 16. år. Teknisk utstyr svikter stadig og må skiftes 

ut. Fyringsanlegget med radiatorer på hybelhuset og kulturskolen er fra 1964. Anlegget er 

nedslitt og trenger å byttes ut. Arbeidet med å bytte ut fyringsanleggene i Skoleveien 2/4, og 

Ungdomsskolen ble avsluttet i slutten av 2015, og er ferdigstilt. Dette gjelder i hovedsak 

arbeid i fyrrom. 

Bemanningen for å utføre vedlikeholdsoppgaver på 35.000 kvadratmeter bygningsmasse er 

krevende. Daglig drift tar mye tid. 

Hovedutfordringen videre er fortsatt satsing på et godt vedlikehold. Det er svært viktig å ta 

vare på vår bygningsmasse, slik at omfattende renoveringsprosjekter som er svært kostbare 

blir unødvendige. 

Vi registrerer at bygningsmassen forfaller raskere og raskere. Vi har flere ganger i 

økonomiplan bedt om midler til økt vedlikehold, uten å få det. Som eksempel på helt 

nødvendige tiltak er reparasjon av taket på kulturhuset, taket på barneskolen (gammel del) og 

inngangspartiet på Barneskolen. I tillegg et det et stort behov for generelt vedlikehold. Dette i 

tillegg til maling av fasader og vinduer på flere av byggene våre. Pga kort sommer her nord 

og avvikling av sommerferie, er det spesielt utfordrende å få utført utvendig vedlikehold.  
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RENHOLD: 

Renholdet organiseres av teknisk etat og det fungerer rimelig bra.  

Sykefraværet er høyt. 

Det er vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne. Han har mange oppgaver og tiden 

strekker ikke til for å gå dypere inn i problemstillingen. Vi har en ledende renholder på plass 

som skal hjelpe til med administrative oppgaver. Her er målsetningen av vi skal få oppdaterte 

renholdsplaner på plass, snarest mulig. Også her kan vi si at budsjettet gikk i balanse.  

PROSJEKTER i 2015 

- SFO har fått nytt kjøkken. 

- Teknisk har foretatt ombygging av Rådhus 2, fra kontorer til 6.stk hybler 

med felles kjøkken, stue og bad/vaskerom.  

- I Eidekroken Barnehage er det montert nytt brannalarmanlegg og nye nødlys. 

- Energispareprosjektet (EPC) ble ferdigstilt i slutten av 2015. 

- Arbeidet med renovering av Kiilgården er kommet godt i gang. 

- Skjervøyterminalen har fått nytt taktekke. 

- Solstua Barnehage er renovert til midlertidig bruk for barnehage. 

- 2 nye biler til vaktmestrene er kjøpt inn. 

Utfordringer fremover. 

- Renhold bør ha større fokus på kompetanse, renholdsplaner og HMS arbeid. 

- Vedlikehold bør ha større fokus på internkontroll, tilstandsanalyse og FDV-planer.   

 

 

Ansvar 676 Vaskeri 
 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 1,75/2 1,15/1 1,75/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2015) 1 199 795 199 867 -73 

 

Vi har igjen overtatt og driver vaskeriet. Oppstart var 1.oktober 2015. Vaskeriet har 1,75 

årsverk. 

 

Vi har renovert vaskeridelen i underetasjen i Skoleveien 2-4.  Her er det bygd en ren og 

skitten sone, og dette fungerer tilfredsstillende.  

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder 
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Ansvar 680 Havneforvaltning 

 2013 2014 2015 

Ant. Årsverk/ansatte 1 1 1 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2014) 2 622 108 2 419 008 -203 383 

Sykefravær (%) 0 3,04 27,25 

 

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler 

der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger. 

Avviket skyldes at man er pliktig å avsette eventuelt overskudd til bundet driftsfond. 

Havneforvalteren har vært delvis sykemeldt i perioder, men har tatt det mest prekære 

papirarbeidet. Kommunen har avtale med Asvo om brøyting av flytebryggene. 

Havneforvalteren forventes å være tilbake i 100 % stilling juni måned.   

Målekort 

Tjeneste: Havn 680   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 12% 

Andel fortøyninger inspisert før 1.10 50 % 50% 

Andel sikkerhetsutstyr på kaier med mangler pr 15.1 og 1.9 0% 0% 

 

Båten Nørvøy er nå dratt fra Skjervøy havn. Etter at den hadde ligget ved allmenningskaien 

v/Boreal i ett år ble den flyttet bort til kaien til tidligere bedriften Inter maritim. Kommunen 

fakturerte etter avtale med Lerøy Aurora for leien v/almenningskaien.  

Det er blitt byttet ut flere strømskap som var gamle. Det er enda noen strømskap i 2016 som 

skal skiftes ut.  

Det ble kjøpt inn en liten båt fra redningsskøyta som kommunen skal ha i beredskap og som 

skal kunne benyttes av alle avdelinger.  

Det er oppført eget kamra med dertil værstasjon slik at båtene som skal inn i Skjervøy havn 

kan sjekke forholdene inne i havnen. Dette gjelder i hovedsak hurtigruten, som kan sjekke 

havneforholdene før den tar turene inn i havnen. 
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Det er blitt gjennomført kontroll av kaiene inne i havnen, rapporten av kontrollen vil bli fulgt 

opp i 2016. 50% av flytebryggene er blitt kontrollert og flere forankringskjettinger er blitt 

byttet ut grunnet slitasje.   

Tidligere Skjervøy sjømat inkludert kai er solgt til Skjervøy Fisk og Skaldyr. Bygningene og 

kaien/bryggen ble solgt med forbehold om at kommunen rev den dårligste delen av 

kaien/bryggen senest innen 2016. Arbeidet med å planlegge rivningen er igangsatt og 

anbudspapirene for dette forventes å være ute i mai måned. Arbeidene med rivningen 

forventes påbegynt like etter ferien.  

Det er laget til et nytt fyllingspunkt for vann til hurtigbåten Kvænangen.  

Gebyrforskriftene må igangsettes og ferdigstilt i løpet av 2016. 

Rettsaken som er anlagt av Bunker Oil AS mot Skjervøy kommune har vært behandlet i Nord-

Troms Tingrett. Tingretten frifant Skjervøy kommune for uaktsomhet i forbindelse med at 

kaien falt sammen. Tingretten fant imidlertid ut at Skjervøy kommune måtte bære egne 

saksomkostninger.  

Bunker Oil AS har for øvrig anket dommen fra Nord Troms Tingretten til Hålogaland 

Lagmannsrett. Dato for ankesaken er ikke fastsatt enda. 

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef 

Ansvar 681 Skjervøyterminalen 

 2013 2014 2015 

Ant. årsverk/ansatte 4 4 4 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2014) 885 107 886 553 1 445 

Sykemeldinger (%) 4,98 5,83 12,97 

 

Tjeneste: Havn 681   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Reduksjon av skadefrekvens på gods 50 % 50% 

Andel avvik på temperatur og renhold på thermofasiliteter 0 % 0% 

Andel fraktleveranser som overskrider avtalt frist 0 % 0% 
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Virksomhetens art: Skjervøyterminalen har som hovedformål å drive godsbåt - og 

hurtigruteekspedisjon samt innhenting og utkjøring av gods. Kontor og driftsanlegg ligger i 

Havnegata ved «dampskipskaia» 

Arbeidsmiljø og personale: Avdelingen har 4 ansatte og 1 fast tilkallingsvikar. 

Kjønnsfordelingen er 1 kvinne og 4 menn. 

Totalt sykefravær i året er på 12,97 % (forrige år 5,9 %). Arbeidsmiljøet anses å være godt. 

Det har ikke vært ulykker med personskader i 2015. 

Miljø: Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som knytter seg til vanlig 

drift. Vi benytter oss av ordning med kildesortering. Skjervøyterminalen har stor fokus på 

økonomikjøring og bestreber seg på å kjøre med fulle biler på distribusjonsrutene sine. 

Hoveddelen av lasten inn til avdelingen ankommer med båt. Norlines som er vår 

oppdragsgiver har to LNG skip i sin drift. 

Satsingsområder i 2015 

Når dagligvarebransjen som har vært et satsingsområde for gods på hurtigruten likevel velger 

landeveien, har Skjervøyterminalen vært nødt til å finne andre samarbeidspartnere. Vi har i 

løpet av året derfor også blitt ekspeditør for Torghatten Nord og MS «Kvænangen». Vi har 

også inngått avtale med Transport Nord. Dette har medført en stabilitet i driften som kom på 

plass raskere enn forventet. 

Oppgaver og planer framover 

Med to thermobiler er vi nå i stand til å tilby innhenting av sjømat til forsendelse med 

hurtigruten og vi kommer derfor til å jobbe aktivt for å ta større andeler av denne 

varegruppen. 

Gerd Kristiansen, leder Skjervøyterminalen 
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Ansvar 690 Kommunale veier 

 2013 2014 2015 

Ant. Årsverk/ansatte 0.2/1 0.2/1 0,2/1 

 Rev. Budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2014) 3 961 615 3 765 043 196 572 

Sykefravær (%) 8,56 0 0 

 

Tjeneste: Veg 690   

Indikator Mål 2015 Status 

Negativt avvik fra budsjett 0% 0% 

Antall skader på personell og utstyr 0% 0% 

Andel avvik på vintervedlikehold veier 0 % 0% 

 

Den nye hjullasteren er nå kjøpt inn og den viser seg å være et godt kjøp som er tilpasset 

kommunens drift. Anleggsseksjonen har ennå den gamle hjullasteren og gravemaskinen, en 

vil i 2016 prøve å bytte ut disse 2 mot en brukt hjullaster til mindre arbeider.  

Det ble i 2015 kjøpt inn grus for regrusing av Akkarvikveien, selve arbeidet vil bli utført i 

2016. 

Det er blitt utført utskiftinger av stikkrenner både i Maursund, Taskeby og Akkarvik.  

Kommunen har store utfordringer på de kommunale vegene som enda har grusdekke, og da 

spesielt på øyene. Avdelingen prøver å lappe vegene så godt det lar seg gjøre med de midler 

som er tilgjengelig.  Veien til Sandvågen, på Kågen, er fortsatt i en elendig forfatning.  Her 

må det årlig kjøres på grus og høvles. Det har vært bedt om midler for å ruste opp denne veien 

gjennom flere år, men er ikke nådd fram. Veien trenger en skikkelig oppgradering, slik at den 

holder og vintervedlikeholdet gjøres enklere.  

Det er i 2016 avsatt midler til å reasfaltere strekninger på Skjervøy tettsted for kr 660,000,-  

Veglys er et annet tema som gir avdelingen stor frustrasjon, da veglysnettet er i dårlig 

forfatning. Avdelingen jobber i hovedsak med å få lys i de armaturene vi har, men det ser ut 

til at dette er vanskelig å holde.  
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Foretakene vi har engasjert for å se på feilene, retter dem men etter neste dag er det mørkt 

igjen. Dette gjør at vi nå må kartlegge behovet for større reparasjoner av anlegget, slik at de 

kan lyse når de skal.  

Det ble sent i 2015 inngått avtale med Ymber som skal se over alle veilysene til kommunen. 

Denne kartleggingen forventes ferdig i mai 2016. Da vil kommunen få en større forståelse for 

tilstanden til veilysene.  

Brøytingen av kommunale veier har stort sett foregått tilfredsstillende.  

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef 

 


