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Orientering om vintervedlikehold



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -13 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 05.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Rebudsjettering investeringsprosjekter 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 2A 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 05.03.2018 
 
 

Saksopplysninger 
Noen prosjekter hadde forsinket fremgang i 2017 og ble i løpet av året regulert ut av 
investeringsbudsjettet. Prosjektene må derfor vedtas på nytt i kommunestyret. Gjelder følgende 
prosjekter: 
 
508 – Teknisk utstyr/akustiske utbedringer kulturhuset 
Ble ikke ferdig med de akustiske utbedringene og ikke med montering av det tekniske utstyret. 
Alt skal derimot være ferdigstilt innen 10. mars. Regulerer inn kroner 220.000,- 
 
527 – SD-anlegg avløp 
Forsinket fremgang i 2017 og kroner 800.000,- reguleres inn igjen for bruk i 2018.  

PS 3/18



Budsjettskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2018

Regulering

er 2018

Opprinnelig 

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 62 970 000 1 020 000 61 950 000 36 592 414
Utlån og forskutteringer 0 0 0 200 000
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 947 626
Avdrag på lån 0 0 0 4 331 069
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 62 970 000 1 020 000 61 950 000 42 071 109

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -54 820 000 -1 020 000 -53 800 000 -24 686 219
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -5 295 900
Tilskudd til investeringer -8 150 000 0 -8 150 000 -4 300 000
Kompensasjon merverdiavgift 0 0 0 -2 332 921
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 -4 786 069
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -62 970 000 -1 020 000 -61 950 000 -41 401 109

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 0 0 0 -670 000
Sum finansiering -62 970 000 -1 020 000 -61 950 000 -42 071 109

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

05.03.2018 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/60 -10 

Arkiv: U40 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 05.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Sluttrapport utbedringer Årvikbruket og salg av eiendomsselskapet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Utbedringsrapport 
2 Mattilsynets rapport 
3 Takstrapport 
4 Leieavtale 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret godkjenner på bakgrunn av vedlagte befaringsrapport og informasjon 

fra styret at punkt 3 i vedtaket i kommunestyresak 52/15 er gjennomført og at punktet 
kvitteres ut. 

2. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for 
parikurs som utgjør kroner 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i Årvikbruket 
AS i tråd med forkjøpsretten i leieavtalen av 11.01.2006. 

3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse 
med overtakelsen bekrefte innløsing av dagens lån i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.  

4. Dersom Årvikbruket AS ikke benytter seg at forkjøpsretten legges Årvikbruket Eiendom 
AS ut for salg i det frie markedet og de samme betingelser gjelder for kjøpesum og 
låneinnfrielse. 

 
 

Saksopplysninger 
Saken om pengene fra Skjervøy fiskeriutvikling er godt kjent. Årvikbruket Eiendom AS fikk 
penger til utbedringer på Årvikbruket og valgte å overføre disse midlene til driftsselskapet 
Årvikbruket AS slik at de kunne foreta utbedringene. Etter dette har det vært noe uklart om 
hvordan og hva pengene ble brukt til.  
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Skjervøy kommunestyre vedtok derfor i møte 21.10.2015 følgende punkt: 
 
Kommunestyret ber eierrepresentanter i Årvikbruket Eiendom AS sørge for at avtalen med 
Årvikbruket AS om oppgradering av anlegget umiddelbart følges opp av styret og at tiltak 
iverksettes for å ferdigstille arbeidene. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å holde 
kommunestyret løpende orientert om fremdriften.  
 
Den 05.06.2016 ble bruket gjennomgått av styremedlem i Årvikbruket Eiendom AS, Kolbein 
Simonsen og daglig leder ved Årvikbruket AS, Håvar Albrigtsen. De utarbeidet en rapport (vedlegg 
1) der de gikk gjennom alle punktene som mattilsynet hadde påpekt ved sin kontroll 09.01.2006 
(vedlegg 2). Gjennomgangen til Simonsen og Albrigtsen viser at alle relevante avvik i rapporten fra 
Mattilsynet er lukket, og bruket er godkjent.  
 
Styreleder i Årvikbruket Eiendom AS har muntlig orientert om status ved bruket, både i 
kommunestyret og ved eierdrøftinger. Budskapet har vært at da det ikke fortløpende har vært 
dokumentert hva pengene er brukt til er det meget vanskelig nå i ettertid å skulle peke på hva hver 
enkelt utbedring har kostet og hvor mye tid som har gått med. Hovedhensikten har hele tiden vært at 
bruket til enhver tid er opprustet, vedlikeholdt og godkjent av myndighetene. Slik har Årvikbruket 
kunnet drifte på en best mulig måte. Det er også helt klart at det er i Årvikbrukets egeninteresse at 
vedlikeholdet er tilfredsstillende.  
 

Vurdering 

Rådmannen mener at selv om det ikke kan gjøres helt og fullt rede for utbedringer ihht 
befaringsrapporten, er det ikke hensiktsmessig å dra denne saken videre. Punkt 3 i kommunestyresak 
52/15 anses å være fulgt opp så godt som det lar seg gjøre slik at punktet kan kvitteres ut av 
kommunestyret. 
 
 
Når det gjelder salg av Årvikbruket Eiendom AS er rådmannen av den oppfatning at driftsselskapet 
med fordel også kan eie bruket selv. Da det foreligger en forkjøpsrett i leieavtalen (vedlegg 4) er det 
en kjempefordel om man benytter seg av denne, da det vil sikre lokal forankring og tilhørighet på 
bruket. Ved salg av selskapet vil lånet eiendomsselskapet har i dag innfris fullt ut. Sum lån per 
31.12.2017 var på 2.161.469,- 
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UTLEIER: Arvikbruket Eiendom AS
Organisasj onsnummer:
Adresse: Postboks 113, 9189 SKJERVØY
Kontaktinformasj on. Anne Helene Henriksen

LEIER: Årvikbruket AS
Organisasjonsnummer:
Adresse: 9195 ÅRVIKSAND
Kontaktinforrnasjon: Johan Arild Hansen

1

LEIEAVTALE

Mellom partene er det i dag inngått avtale om leie av fiskebruket i Arviksand i Skj ervøy
kommune på følgende vilkår:

1. BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Leier skal leie fiskebruket i Arviksand gnr. 64 bnr. 108og festenummer 125, 126 og 127 for
kjøp og tilvirkning av fisk.

Leietaker har inhgående kjennskap til fiskebrukets tilstand. Leieobjektet overtas i den tilstand
den var ved overtakelse i henhold til vedlagte kjøpekontrakt av 9. januar 2006.

Eiendommen leies ut fullt innredet og leieforholdet inkluderer innredninger, slik beskrevet i
bilag 1 til vedlagte kjøpekontrakt. Leier skal vedlikeholde inventaret så ofte som det er
påkrevd.

Mattilsynet har utarbeidet et notat knyttet til forhold som må utbedres på anlegget. Notatet
følger vedlagt denne avtale. Merknader knyttet til anlegget skal utbedres av utleier, men
merknader knyttet til orden og renhold utføres av leier.

2. LEIEFORBOLDWL"S

Overtakelse av eiendommen fmner sted den 11.01.2006 kl. 12.00.

Leleavtalen utløper uten oppsigelse den 11.01.2026 kl. 12.00. Fortsetter leieforholdet i mer
enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret
leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt i henhold til husleieloven.

Arvikbruket A/S har til en hver tid forkjøpsrett til kjøp av eiendommen mot full innfrielse av
resterende lån på eiendommen herunder hovedstol og renter.
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3. LEIESUMMEN

2

Leie nr. måned er kr. Leien betales forskuddsvis den 1. i hver måned til bankkonto
. med unntak av oppstartsåret hvor leien betales etterskuddsvis den 1. juli for

månedene januar, februar, mars, april, mai og juni. Deretter betales leien forskuddsvis den 1. i
hver måned.

Skulle det bli innført merverdiavgift på leiesum eller annet avtalt vederlag i leieperioden, har
leier plikt til å betale dette i tillegg. Dette også dersom utleier velger å la seg frivillig
registrere i merverdiavgiftsmantallet for utleie av bygning mv.

Leien reguleres automatisk hvert år tilsvarende endring i lånerente på lån til fmansiering av
kjøp av liskebruket.

Reguleringen skal skje på grunnlag av lånerenten pr 15.01. 2006 og kan tidligst reguleres ett
år etter avtaleinngåelsen.

Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjonskrav,
utslippskrav m.m.) som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos
leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren pålagt ekstra kostnader
(offentlige pålegg, avgifter, høyere forsikringspremier o.1.) grunnet leierens bruk, skal leieren
betale disse merkostnadene i sin helhet ved forfall.

Alle utgifter i forbindelse med renhold, strøm/oppvarming, teletjenester, kommunale avgifter
og andre driftsutgifter som blir pålagt lokalene/arealene som disponeres av leier, betales av
denne.

Vann- og renovasjonsutgifter som er en følge av Årvikbruket AS sin virksomhet i lokalene,
betales av leietaker.

4. UTLEIERENS PLIKTER

Utleier plikter i leietiden å stille eiendommen til leierens disposisjon i samsvar med
leieavtalen.
Klage over at eiendommen ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leier fremsette
innen 3 måneder etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet
må oppgis.

T TT7MT71-)r

Etter at Mattilsynets amnerkninger er utbedret skal leier skal på egen bekostning innenfor
lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosett,
varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta
oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså påligger det leier å vedlikeholde
inngangsdører og porter samt innyendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at disse
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er i håndverkmessig god stand.

Leier plikter straks å melde til utleier enhver større skade på lokalet, som må utbedres uten
opphold. Annen skade eller mangel skal leier sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer
leier pliktig melding taper leier sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som
kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleier å avhjelpe,
og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller leiers gods for åpenbar
skade, plikter leier å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående varsel til utleier.
Leier kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

Avfall må legges i eiendommens/bedriftens søppelkasser/containere. Leier plikter å holde
arealet omkring bedriften og lokalene til enhver tid fritt for avfall m.v. Det skal feies og
ryddes rundt lokalene.

Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må bringes bort av leier for egen regning. Om
nødvendig kan slik avfall bringes bort av utleier for leiers regning.

Oppfyller ikke leier sin vedlikeholdsplikt, har utleier rett til, etter skriftlig varsel med 14
dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidet for leiers regning.

6. ENDRING AV LEIEOBJEKTET

Innredning, omimiredning eller noen som helst forandring i eller av eiendommen må ikke
finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slik samtykke kan gis på betingelse av at
' forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leier bringer
eiendommen tilbake til opprinnelig stand.

7. OVERDRAGELSE OG FREMLEIE

3

Leier har ikke rett til, uten utleiers skrifilige samtykke, å overdra denne leieavtalen til en
annen person, selskap eller institusjon. Samtykke kan nektes, uten at leier kan si opp avtalen.
Samtykke kan bare nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det.

Overdragelse av minst 50% av aksjene i Årvikbruket AS anses som overdragelse av
leieavtalen. Andre selskapsmessige endringer som kan forringe leietakers økonomiske stilling
- f.eks. fisjoner, krever også utleiers skriftlige samtykke.

Fremleie - helt eller delvis - kan heller ikke skje uten etter utleiers forutgående skriftlige
samtykke. Ved forespørsel om fremleie, skal fremleieavtalen i så fall i sin helhet fremlegges
for utleier for godkjennelse før samtykke blir vurdert.
Teier kan framleie for resten av leietiden med aodkjemnno fra utleier. Blir godkjennina nektet
uten at framleierens forhold gir saklig grunn til det, kan leier si opp leieforholdet.

8, UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET

Utleier har ikke rett til adgang til leieobjektet, uten å melde sin ankomst på forhånd.

1
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9. LEIERS AVTALEBRUDD

4

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt,
o leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er
sendt, har fraflyttet eiendommen. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Leier kan ikke sette frem motkrav på utleier med mindre motkravet er erkjent av ham eller er
rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig
virkning, og leier plikter da å flytte ut av eiendommen. En leier som blir kastet ut eller flytter
etter krav fra utleier p.g.a. mislighold, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av
leietiden med fradrag av det som utleier måtte få inn ved ny utleie. Leier må også betale de
omkostninger som utkastelsen medfører, herunder utgifter til søksmål, rydding og rengjøring
av eiendommen, annonsering etter ny leier m.m. I tilfelle av fraflytting p.g.a. mislighold, får
bestemmelsen om fraflytting tilsvarende anvendelse.

10. FORSIKRING

Hver av partene holder sine interesser forsikret.

Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrud, brann, vannskade
mv., ut over det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel
ikke skader som skyldes utleiers mislighold.

Leier forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer,
driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal leier dekke
glassforsikring. Leiers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i
forbindelse med skader som oppstår i den leide eiendommen eller på annen måte som følge av
leieforholdet. Skade påført leiers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller
oppgjør i henhold til denne bestemmelsen, er leiers ansvar. Ved skade på eiendommen skal
leiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers
forsikring benyttes. Utleier kan kreve at leier legger frem forsikringsbevis med vilkår og
kvittering for betalt forsikring.
11. FRAFLYTTING VED LEIEFORHOLDETS OPPHØR

Leier skal ved fraflytting tilbakelevere eiendommen i ryddig, rengjort og i håndverksmessig
forsvarlig vedlikeholdt stand og med samtlige nøkler. Har leier oppfylt den i avtalen normale
vedlikeholdsplikten i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting.

Fast inventar, ledninger, delevegger o.l. skal ikke fjernes/flyttes, hvis ikke annet er avtalt i
forbindelse med monteringen av dette.
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Dersom leietaker ikke vil benytte seg av forkjøpsrett av anlegget kan det minst 2 måneder før
leieforholdets opphør, avholdes felles befaring hvor ovennevnte forhold klarlegges. I denne
perioden har også utleier fri adgang til eiendommen minst 2 dager i uken på dagtid for
avholdelse av takst, visning m.m. Eiendommen kan også annonseres for salg/leie i denne
perioden.

Mangler og skader som ikke utbedres av leier, kan utleier la utbedre for leiers regning.

Eiendeler, utstyr m.m. som ikke er fjernet senest 30 dager etter leieforholdets opphør anses
etterlatt, og tilfaller da utleier vederlagsfritt. Ønsker ikke utleier å overta dette, kan søppel og
eiendeler fjernes for leiers regning.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til
eiendommen. Forlater leier eiendommen på en slik måte at leieforholdet klart må anses
oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den.

12. TINGLYSING/PANTSETTELSE

Nærværende leieavtale kan ikke tinglyses eller pantsettes uten etter skriftlig samtykke fra
utleier. Utleier bærer alle omkostninger i forbindelse med leieavtalens opprettelse og
eventuell tinglysingen av denne.

Ved eventuell tinglysing, forplikter partene seg til å slette leieavtalen umiddelbart etter
leieforholdets opphør.

13. TVISTER

5

Kommer partene ikke til enighet om hva som er markedsleie eller gjengs leie, kan hver av
partene kreve tvisten avgjort av en takstnemnd. Det samme gjelder dersom partene ikke
kommer til enighet om vederlag for forbedringer. For øvrig vedtar partene eiendommens
verneting i øvrige tvister som gjelder leieforholdet.

14. BEKREFTELSE OG UNDERTEGNING

Undertegnede har vedtatt denne avtalens bestemmelser som bekreftes ved våre underskrifter.
Følgende bestemmelser i husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6,
3-8, 4-3, 5-4, 1. ledd, 8-4, 8-5 og 8-6, 2. ledd. Avtalen går foran husleielovens
deklaratoriske/fravikelige bestemmelser.

Nærværende leieavtale er utstedt i to eksemplarer, hvorav et til hver av partene.

SKJERVØY, den 11.01.2006
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kvikbruket Eiendom AS

Vedlegg:

Kjøpekontrakt av 9. januar 2006 med vedlegg
Notat fra Mattilsynet

6

44-,»J
Wrvikbruket AS
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -12 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 05.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Justering marginavsetning skatt 

Henvisning til lovverk: 
Skattebetalingsforskriften §§ 12 og 13 
Skatteoppkreverinstruks §2-8 
 
 

Rådmannens innstilling 
Marginavsetningen i skatteregnskapet for Skjervøy kommune settes ned fra 16 % til 14 % for 
regnskapsåret 2018.  
 
 

Saksopplysninger 
Marginavsetningen har vært uendret i perioden 2007 til 2017, og skatteoppkreveren ser at totalt 
tilgodebeløp ved skatteavregning for inntektsårene 2010 til 2017 har gått forholdsmessig ned. 
Dette er et uttrykk for mer riktige skattekort for befolkningen som følge av nytt skatteregnskap, 
A-ordningen og ny skattekortløsning på skatteetatens nettsider. 
 
Skatteoppkreveren vet at det har vært noen tekniske utfordringer med beregningsgrunnlaget for 
kommunenes andel av skatt og rammeoverføring i forbindelse med innføringen av A-ordningen 
i 2015, og at det derfor ikke har vært forsvarlig å fremme forslag om nedsettelse av 
marginavsetningen før nå. Det utvises stor forsiktighet ved endring av marginavsetningen fordi 
både kommunenes inntektsgrunnlag, befolkningen innteksfradrag og motregning varierer fra år 
til år. 
 
Skjervøy kommune hadde for inntektsåret 2016 marginavsetning på 16 % og for mye avsatt 
margin utgjorde kroner 8.706.985,- per 31.12.2017.  
 
Skatteoppkreveren finner det derfor forsvarlig å fremme innstilling om nedsettelse av 
marginavsetning fra 16 til 14 %.
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/97 -35 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 06.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Godkjenning av prosjektregnskapet for renovering av Kiilgården 

Rådmannens innstilling: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner det fremlagte regnskapet på prosjekt  
«Renovering av Kiilgården.» 
 
Saksopplysninger 
Oppstart av renovering av Kiilgården ble gjort i henhold til K-styrevedtak 52/14 
 
PS 52/14 Kommunestyrebehandling: Renovering av Kiilgården 
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
 
1. Renovering av Kiilgården settes i gang innenfor ei ramme på 2,7 mill. 
 
2. Prosjektet fullfinansieres med et låneopptak på inntil kr 1 275 000 og som søkes 
innarbeid i BØP 15-18. 
 
3. Driftsutgifter dekkes inn gjennom utleie av bygget. Driften legges inn under ansvaret til 
kulturhuset og utleie/aktiviteter styres av kulturhusleder. 
 
4. Det samarbeides videre med Nord-Troms museum og Fylkeskommunen. 
 
5. Arbeids-/Prosjektgruppa ”Kiilgården” omgjøres til en byggekomité og utvides med to 
personer, - kulturhusleder og en fra brukergruppa. 
Byggekomiteen vil bestå av: 
- Kultur- og undervisningssjef, 
- Vedlikeholdsleder, teknisk etat 
- Politisk valgt ( Mona Jørgensen) 
- Nord-Troms museum 
- Kulturhusleder 
- En fra brukergruppen 
 
6. Det er et mål at renoveringa står ferdig innen utgangen av juni 2016. Etter endt arbeid 
legges det frem regnskap for kommunestyret til godkjenning. 
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I økonomiplanen 17-20 (vedtatt i k-styret 141216) blei ramma utvidet med 1,2 mill, derav 
600 000 kr i kommunal andel. Pga svikt i inntekt på kr 200 000 så der denne ramma redusert til 
1,0 mill. 
I formannskapsmøte april 2017 ble ramma ytterligere økt med kr 300 000 i forbindelse med at 
Kulturskolen ble flyttet fra Skoleveien til Kiilgården. 
 
Oppsummering rammer: 
PS 52/14             2,7 mill 
BØP 17-20         1,0 mill 
F-skap 0417       0,3 mill 
Sum                    4,0 mill inkl mva 
 
Sluttregnskapet viser at det er medgått kr 4.020.928 mill inkl moms, et merforbruk på  
kr 20.928,-. 
Pr 311217 er utgiftene 3.918.000 mill eks moms. Ytterligere momskompensasjon vil utbetales 
over 10 år, slik at kostnadene til slutt vil havne på ca 3.850.000,- eks moms 
Kommunen sin egenandel i prosjektet vil være 2.072.169,- mill. Resten er finansiert av eksterne 
midler og momskompensasjon. 
 
Arbeidsgruppa er svært godt fornøyd med at prosjektet er gjennomført innenfor rammen, særlig 
sett i forhold til alle usikkerheter og utfordringer som ligger i et slikt gammelt bygg. Bl.a. fikk vi 
en vannlekkasje rett før åpningen av bygget. Utgiftene til utbedring av skadene ligger i 
regnskapet. Vi er også godt fornøyd med det håndverksarbeidet som er gjort i bygget, og at 
Kiilgården igjen fremstår som «et smykke» i sentrum av Skjervøy. 
Innenfor rammen kom vi ikke i mål på å få realisert: 

- Utsmykking innvendig. Her planlegger vi å søke på eksterne midler senere 
- Skilting av Kiilgården; sees i sammenheng med kulturhuset og biblioteket 
- Utebelysning; sees i sammenheng med de andre byggene i området 

 
Drift: 
I dag har Kulturskolen sin faste base i 2. etg på Kiilgården med kontorer og undervisningsrom. I 
tillegg har vi 3 faste leietakere. 
Disse er: 

- Nord-Troms museum 
- Nord-Troms Friluftsråd 
- Flyktningetjenesten 
- Frivillighetssentralen vurderes lokalisert til Kiilgården fra 010418 

 
Pr idag betales kr 99 000,- i fast leie. I tillegg kommer variable leieinntekter til ulike arr. 
Kiilgården bookes og driftes gjennom kulturskolen/kulturhuset.Så langt ser vi at huset blir svært 
godt brukt og dekker et behov for mindre arrangement av alle slag. 
Kiilgården har vært med som pilot i prosjektet «Rom for kultur» i regi av Troms 
Fylkeskommune. For ytterligere dokumentsjon av Kiilgårdprosjektet og «Rom for kultur», vises 
til denne linken.    http://romforkultur.tromsfylke.no/prosjektside-kiilgarden-skjervoy/  
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Fra «Rom for kultur» sin hjemmeside: 

Bakgrunn og mål for prosjektet 

 Kiilgården er et identitets- og signalbygg i Skjervøy sentrum fra tidlig 1800-tall, som 
kommune og befolkning ønsker renovert og fylt med nytt liv og innhold. Huset ble 
stengt på grunn av branntekniske mangler i 2010. 

 Skjervøy mangler i dag ulike fasiliteter som de ønsker Kiilgården kan oppfylle: 
Utstillingslokaler, intimsal/avlastningssal for kulturhusets småskala 
produksjoner/gjester, samt samarbeid med biblioteket, flyktningtjenesten, kulturskolen, 
Nord-Troms Museum, reiseliv, møte-, aktivitets- og seminarrom for næringsliv og frivillig 
kulturliv osv. 

 Målet er å skape et allsidig aktivitetshus, et «lille kulturhus» med bred aktivitet i regi av 
offentlig, profesjonelt og frivillig kulturliv, reiseliv og næringsliv på Skjervøy. En 
møteplass for folk i Skjervøy. 

 Flickr: bilder fra prosessen rundt piloten 

Planlagte/ønskede tiltak 

 Utvendig renovering etter bevaringsprinsippene 
 Brannprosjektering av bygget og bruksgodkjenning 
 Definere funksjoner og innhold/bruk av huset, konsept, hvilke aktører skal inn, og 

deretter behovsprøvd innvendig renovering 
 Utvikle driftsmodell og definere driftsansvar 

Huset ble tatt i bruk i september 2017 og offisiell åpning var 9. november 2017. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Regnskap og uttalelse fra revisor 
 
 
 

 
 
 
 
 

PS 6/18

https://www.flickr.com/photos/kulturetaten/sets/72157650822824646/


Regnskapssammendrag for  bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg: Klllgàrden

Anleggsaier: Skjervøy kommune

Regnskapet er

Sk ervøz

Sled

Anlegget er lulltørl l samsvar med planen

Skjervøy
Slcd

Regnskapet er kontrollen. Revlsoraltest er vedlagt.
K

/Gama‘ fo. ø/f/í
Sted

Finansiering av anlegget

Tilskudd av spillemidlene (ulbalall)
Egenkapital

Kommunale tllslrudd (lnkl. lkke-ulbelalte tilskudd)  A  i l
Fylkeskommunale tilskudd (lnkl. lkke-ulbelalle tilskudd)

Private tilskudd. kontanter
Andre tilskudd
Lån
Sum kontantlnntekter

Gaver. rabatter'
Dugnad

Sum ' 'finansiering l søknaden a

ikke ulbetalte spillemidler
Andre utestående fordringer unl

Sum samlet finansiering l regnskapet

Kulturdepartement

Idrettsavdelingen
Postboks B030 Dep, 0030  Oslo
Telefon 22 24 BO 6-8

Telefaks  22  24  95 62
nosImolIuk@kud.deg  no

V-00110  B

 

Anlegganr. 1941005401

Kommune: Skjervøy

for pen'oden' 01.01.201§) til 20.12.2017

l

pSCuvku. UVW  «  Vi
20.12.2017 Clsscl Snmue:sen. ràdrnann

Dato Urirlerekrlli zmleggseler

f .~f, III ‘__,,  .êL/dl i ..u. -4..,t.\,' Lul. l.llill\'
I  r.. _ _ _

20.12.2017 Ari 'ork fs' , ~r,ll \.'l.HHlg."-~‘ nu

Dato Slemnal og und\rskrill kommune

Dalo

Budsjett!

søknaden Regnskap

450000 450000
_ _ mm

usoouo

moon 275000
2175000 2072159
ansooan 2920926

soooo 60000

4009000

asoouo
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Utgifter

Hovedpostene  í  regnskapet skal  være  de samme som postene i det godkjente budsjettet.
Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost Brrrlslott  I  rsoknarl
1) 2) 3)
Sum kjøpte Mva. på kjøpte Verdt av
varer og varer og dugnad, gaver
tjenester tjenester' og rabatter

Tllskuddsberattlgnde lrtglflerw
1lLøNN PROSJEKTLEDELSE
2 LøNN ANNEN EKSTRAHJELP
a LØNN FROSJEKTAREEID
1' ovsruro
s PENsJon
ulvenkrøveonrorønerse
1lrNvsNrArr oe ursrvrz
rrlnvsvoornvnnreae
ølaerrne avaomNLeoo

111 NYBYGGNEDLIKEHOLD
11 Moms
12
1:
14
15
1e
17
13
19
zo
21
:z
:a
24
25
25
27
za
29

an
sum a o o
Ikke tllskrrddsborettlgerto ul lftor ' '

1
2
:r
4
s
e
1
n
n

10
11
12
1:
14 '_
1:
Sum -no -uu -on
Samlede utgifter "'

Faller som älral Files t'Itvotl’sukn'ad om rnvn-korrr rarr'sa_$]o__rr__:
Belall mva.‘ . V

Fradra sbereulgel  mva!

Søknadsberetllgel: mva.‘ .  _ U

    
 

 

'Betalt  mva,  for llI§*]5'uL[q§lg:]_rgLii_r1gHg' 'uI€1lfi‘(3._I_"
'Fradragsberettlget mva.  er Inngående mva.  som kan rradragstøres I  det ordinære avgittsoppgkaret ror de søkere som er registrert I  mva-registeret

Sum
lolalverdl
1+2+3

'Søknadsbereltlgel mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for
'Rabatter glelder ikke som heregnlngsgrunnlag tor søknader fremmet tor tørste gang søknadsàral 2015 eller senere.
'Gaver glolder ikke som beregnlngsgrunnlag for søknader fremmet for tørste gang søknadsàrel 2017 eller senere.

V-DOUDB

uGI:ODooacooDaon010aO

Regnskap
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Kat/*m2R@v MØRE
Interkommunalt selskap I,//'5K’ap£[

Troms fylkeskommune

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
315 max.kaspcrsen@komx'evr1ord.11o 77 60 05 29 10.01.2018

REGNSKAP FOR KIILGÅRDEN KULTURBYGG  -  ANLEGGSNUMMER 1941005401 I
SKJERVØY KOlVllVIUNE  -  REVISORS UTTALELSE

Vi har gjennomført de kontrollharidliirger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er
utført i samsvar med ISRS 4400  — Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere i
vurderingen av riktigheten av regnskapet for anlegget i samsvar med Kulturdepartementets retningslinjer i
V-0732  -  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Den samlede totalsum for anlegget/prosjektet ifølge regnskapssarnrneridraget er på kr 4.023.583.

Vi har kontrollert at:

l. inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder at bare utgifter til tilskuddsberettígede
elementer inngår som en del av de tilskuddsberettigede kostnadene

2. oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt Inerverdiavgift og at det ikke er
krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse beløpene
utgifter er arrestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter'

4. inn— og utbetalinger som vedrører anlegget, er foretatt fra den konto som er oppgitt for dette
formål

5. det er et klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift
6. verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatter er i samsvar med retningslinjene for

verdsettelsen av disse postene og i samsvar med budsjettet som er godkjent av fylkeskommunen
7. dersom det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser) som i søknaden var oppført som dugnad,

gaver og/eller rabatter, er verdien av ikke-betalte utgifter i regnskapet nedjustert med tilsvarende
beløp

8. regnskapssarnmendraget, som sendes fylkeskommunen, eri samsvar med det kontrollerte
regnskapet

Lad

Vi har ved våre kontrollharidliriger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til:

a. Med hensyn til pkt. 1 så viser kommeregnskapet pr. 31.12.17 brutto utgifter på kr 4.023.157 og
netto kr 3.918.434, etter at kompensert merverdiavgift er trukket fra.

b. Med hensyn til pkt. 2 så er det pr. 31.12.17 ført kompensert merverdiavgift på kr 104.723.

c. Med hensyn til pkt. 6 og 7 så har vi ikke mottatt spesifisert budsjett. Vi kjenner ikke til om det er
budsjettert dugnad. Anleggets samlede kostnad er oppgitt i søknaden av 07.04.17 å vaere på
kr 3.900.000. Interne lønnsutgifter er fastsatt til kr 853.674. Vi må ta forbehold om riktigheten av
fordelingen av interne lønnsutgifter mellom dette prosjektet og virksomheten for øvrig.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik med evt. unntak av det som er anmerket ovenfor.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger' verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige

Organisasjonsnurrrnier:.Bcsoks- og posfadrcsse:  ' Avdelingskontor: Telefon:
Sjøgt; 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Sjøvegan 77 04 14  00 986 574 639

9405 HARSTAD
jirrsjljrhkiiiírrtvnurtiiigi www.kon1revnord.uu
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feil. Dersom vi hadde utført tilleggshattdlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapporten til

dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt i denne rapport og
skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Troms fylkeskommune og anleggseier.

.fl/l. }[¢;%(/,M,,,\_/
Max Kas  l- rsen

revisor

Vedlegg: Regnskapssammendrag og utskrift fra kommuneregnskapet

Kopi: Skjewøy kommune

Side 2 av  2
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KomRev NORD
/nterkommunalt selskap

l’1' .síaper trfçdet

Stiftelsen  UNI

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler: Telefon: Dato:

2224 317 Max Kaspersen 77 60 05 29 13.02.2018

max.kaspersen@komrevnord.no

RAPPORT  OM RESULTATET AV KONTROLLHANDLINGER  VEDRØRENDE
POSJEKTREGNSKAP 20014-2017  -  BRANNSIKRING  AV  KIILGÅRDEN

Vi viser til e-post av 30.01.18 fra Skjervøy kommune, hvor vi blir anmodet å bekrefte utgifter
til brarmsikring i forbindelse med renovering av Kiilgården i perioden 2014-2017. Vi viser til
tilsagnsbrev fra Stiftelsen UNI av 29.08.14.

Prosjektregnskapet er ført på ansvar 511 i kommunens 2014-2017-regnskap. Utgifter til
brannsikring inngår i prosjektregnskapet.

Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 avtalte kontrollhandlinger. Avtalte
kontrollhandlinger ifølge tilsagnsbrev er som følger:

1. Bekrefte utgifter til brannsikring av Kiilgården
2. Bekrefte fullføríngen av prosjektet og sum utgifter

Vi kan bekrefte følgende:

0  Kommunen har fremlagt faktura på brannsikring for kr 267.223,- inklusive
merverdiavgift. Vi kan bekrefte at disse utgifiene gjelder Kiilgården og er ført i
prosjektregnskapet. En del av merverdiavgiften er ført som fradrag eller kompensert.

0  Renoveringen er gjennomført og prosjektet er avsluttet pr. 31.12.17. Totale netto
utgifter utgjør (etter fradrag for den delen av merverdiavgiften som er
fradragsført/kompensert) kr 3,918 mill., hvorav lønn egeninnsats utgjør kr 0,853 mill.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen
ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde
gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne
andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i tredje avsnitt i denne
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er
beregnet på Stiftelsen UNI og Skjervøy kommune.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689

HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland

yejgy._k_ii_niLevLnard.l1_o pus!/u'=knnIrc\'nurd.lm PS 6/18
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Kopi: Skjervøy kommune
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Side:  1Skjervøy kommune
08.01.2018  13:29:41

Skjermbilde: GL30
Investeringsrapport  2017Bruker:  41EL2702

Konto Konto(T) Regnskap

00300 LØNN PROSJEKTLEDELSE 75 519,15

00302 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 118 111,65

00305 LØNN PROSJEKTARBEID 548 513,49

00400 OVERTID 14 791,28

00900 PENSJON 96 738,33

01-09 Lønn  inkl sos. utg. 853 673,90

01652 VERKTØYGODTGJØRELSE 6 264,50

02000 INVENTAR OG UTSTYR 48 911,04

02350 NYBYGG/NYANLEGG -85 452,25

02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 3 007 595,77

02500 MATERIALER NYBYGGNEDLIKEHOLD 87 440,90

04290 MOMS 104 723,72

11-59 Øvrige utgifter 3 169 483,68

511 KIILGÅRDEN 4 023  157,53
4  023 157,58

Periode(større  enn  eller lik) :  201401; Periode(mindre eller lik) :  201712  ; Ansvar(lik) : 511  ;  Konto(meIlom) :
oo1oo;o499o  ;  Firma(lik) :  E1
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Side: 1Skjervøy kommune
08.01.2018  13:51:16

Skjermbilde:  GL30
Investeringsrapport 2017Bruker  : 41EL2702

Konto l(onto(T) Regnskap

00300  LØNN PROSJEKTLEDELSE 75  519,15

00302  LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 118111,6S

00305 LØNN PROSJEKTARBEID 548  513,49

00400 OVERTID 14 791,28

00900 PENSJON 96  738,33

01-09  Lønn  inkl  sos.  utg. 853 673,90

01652  VERKTØYGODTGJØRELSE 6  264,50

02000 JNVENTAR OG UTSTYR 48 911,04

02350 NYBYGG/NYANLEGG -85 452,25

02351  REHAB. BYGG/ANLEGG 3 007  595,77

02500  MATERIALER NYBYGGNEDLIKEHOLD 87  440,90

04290  MOMS 104  723,72

05500  AVSETN. TIL BUNDET FOND 556 975,00

11-59 Øvrige utgifter 3 726  458,68

07300  REFUSJON FRA FYLKET -1  289  369,60

07701  DIV REFUSJONER -275 000,00

08902  TILSKUDD FRA PRIVATE -210 630,40

09100  BRUK AV LÅN -1 275 000,00

09500  BRUK AV BUNDNE FOND -556 975,00

09700  OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP -50 000,00

60-99 Inntekter -3 656  975,00

923 157,58

Funksjon(lik) : 386; Periode(st¢rre enn  eller  lik) :  201401; Periode(mindre eller lik) :  201712; Ansvar(lisl:e) :
'511','598' ;  Konto(lik) :0*; Firma(lik) : E1
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1443 -71 

Arkiv: L82 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 01.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Sluttregnskap industriområde på Kollagerneset 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for industriområde på Kollagerneset.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektet har egentlig to forhistorier. Den første starta i 2009. Det forelå den gangen et ønske fra en 
næringsaktør om leie av industriområde til ett bestemt prosjekt: fjerning av krysseren «Murmansk». 
Kommunestyret fatta i økonomiplan 2010-13 vedtak om at formannskapet fikk fullmakt til å 
framforhandle avtale om utbygging av Kollagerneset med aktuell næringsaktør som leietaker, men 
det viste seg senere (2010) at firmaet ikke fikk oppdraget, og Kollagerneset industriområde ble 
derfor ikke realisert. Imidlertid var kommunen med på et omstillingsprosjekt med eksterne midler i 
perioden 2009-2011, og noen av midlene ble brukt til prosjektering av Kollagerneset 
industriområde.  
 
Neste gang Kollagerneset ble aktualisert var i 2015. Det har over flere år vært trangt om plassen på 
industriområdet i ytre havn (Lerøy/Mørenot), og et utvalg bestående av politikere fra formannskap 
samt rådmann/teknisk sjef fikk i oppdrag av formannskapet å forsøke å finne løsninger som ville gi 
begge næringsaktører utviklingsmuligheter. Også næringsetaten i Troms Fylkeskommune bidro for å 
finne alternativ industriområde til Mørenot. Det ble konkludert med at det ikke fantes allerede 
opparbeidet areal som hadde en slik beliggenhet at den egna seg for formålet.  
 
Skjervøy kommune foreslo derfor at det ferdigprosjekterte Kollagerneset kunne være et alternativ. 
Troms Fylkeskommune oppfordra kommunen til å søke om midler til kommunale 
grunnlagsinvesteringer, søknadsfrist 1.10.15. Da slike midler forutsetter vedtak om egeninvestering, 
ble det sendt søknad om tilskudd under forutsetning av et kommunestyrevedtak i desember 2015. 
Investering på i alt 11 mill (i henhold til tidligere prosjektering og anbudsrunde) ble derfor lagt inn 
og vedtatt som en del av budsjettet for 2016-19. 
 
Saksbehandler vil referere svarbrev til KomRev Nord ang spørsmålet om MVA fra Rådmannen i 
Skjervøy kommune (referert i formannskapssak 3/17 og kommunestyresak 10/17) sitat:  
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Skjervøy kommune kan per i dag ikke dokumentere eller fremlegge noen avtaler om utleie av hele 
eller deler av Kollagerneset. Vi vil derfor korrigere fradragsført inngående merverdiavgift fra 
tidligere terminer ved neste mva-termin, og fremtidige fakturaer vil ikke bli bokført slik at inngående 
mva blir fradragsført.  
Vi vil benytte oss av reglene for tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør dersom vi innen 6 måneder 
etter ferdigstillelse får leid ut eller solgt, hele eller deler av området.  
Skulle derimot Skjervøy kommune leie ut eller selge hele eller deler av området etter 6 måneder, vil 
vi bruke justeringsreglene i kap. 9 i merverdiavgiftsloven for å få fradrag for det vi kan. Sitat slutt. 
 
Pr i dag har vi 3 leiekontrakter i område som omhandler ca. 3,5 dekar. Disse leiekontraktene kan sies 
opp med 3 måneders varsel. Det jobbes med å få MVA tilbake basert på bortleid areal.    

Vurdering 
 
Bevilget beløp inkl. mva.     11.000.000,-  
 
Dokumentert bruk Kollagerneset inkl. mva.   10.761.374,-  
 
Oppgradering industrivegen inkl. mva.     1.013.175,-  
 
Sum inkl. mva.      11.774.499,- 
 
Fratrekk mva. veg da vi får denne refundert.      -202.000,-  
 
Det kommer ikke fratrekk for mva. Kollagerneset 
grunnet at arealet ikke er utleid eller solgt pr. i dag.       000.000,- 
 
Totalsum inkl. mva.      11.572.499,- 
 
Dette innebærer et overforbruk i prosjektet på kr       572.499,-    
  
Prosjektlederes kommentar:  
Det som gjorde at vi fikk noe overskridelser var at det i ettertid var nødvendig og fjerne ett 
gammelt kommunalt lager for å få en bedre adkomst til industriområdet samt 
konsulentbistand. Det var også noe sig i fyllingen som gjorde at det måtte tilføres mere stein 
enn beskrevet i anbudet. Det måtte legges større kulvert enn først beskrevet i anbudet samt 
nedsetting av kum. 
Med tanke på at det er forbundet med store usikkerheter i forbindelse med etablering av 
anlegg i sjø må vi si oss tilfreds med resultatet.  
Prosjektet er sluttført etter plan. Det har vært ett godt samarbeid med entreprenør.   
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/103 -4 

Arkiv: L89 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 07.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Formannskap 21.02.2018 
8/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Utbygging kjøkken Helsesenteret 

Vedlegg 
1 Kostnadsoverslag 
2 Skisseprosjekt 
3 Fasadetegning 
4 Plantegning 
5 Plantegning m/skravur 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP: 
Utbygging av kjøkken utsettes, Skjervøy kommune har behov for flere institusjonsplasser for å 
møte eldrebølgen. Kommunestyret ber administrasjonen gjenoppta utredning og planlegging av 
utbyggelsen av institusjonsplasser på Skjervøy helsesenter. Utbygging av kjøkken legges inn 
som en del av utbyggingen av ny demensavdeling.  
 
Votering utsettelsesforslag: 

- Utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer.  
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Fremlagt kostnadsoverslag med plan og fasadetegninger over nytt kjøkken på Helsesenteret 
godkjennes.  Kr. 6.700.000,. eks. mva. søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for 2019-2022 
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Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Fremlagt kostnadsoverslag med plan og fasadetegninger over nytt kjøkken på Helsesenteret 
godkjennes.  Kr. 6.700.000,. eks. mva. søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for 2019-2022 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det ble i kommunestyret sak 7/17 gjort følgende vedtak sitat: Det innarbeides i økonomiplanen for 
2017 kr. 100 000 for utarbeidelse av forprosjekt for tilrettelegging av ombygging/tilbygg i hoved 
kjøkkenet på Helsesenteret.  
Samtidig bør det sees på mulige finansieringsløsninger for utbygging av kjøkkenet. Sitat slutt 
 
Administrasjonen har igangsatt og sluttført et forprosjekt som nå legges frem til politisk behandling.  
Forprosjektet har vært utført av foretaket Ar.ing AS. Forprosjektet er utarbeidet ihht til rammen for 
dette. 
 
Kjøkkenet er generelt blitt for lite, det er behov for utvidet produksjonskapasitet, og 
personalfasiliteter er mangelfulle. Grense mellom ren og uren sone samt varemottak er problematisk. 
Det er også behov for større lagerplass og bedre søppelhåndtering, samt eget rom for håndtering av 
skittentøy fra sykehjemsavdelingen.  
 
Oppdraget er utført i nært samarbeid med tiltakshaver-/prosjektleder og kjøkkenpersonalet, og 
endelig løsning er også godkjent av Mattilsynet og Arbeidstilsynet.  
 
Kjøkkenet skal produsere måltider for hjemmeboende og andre grupper, i tillegg til den daglige 
matserveringen på helsesenteret.  
 
Det skal produseres porsjoner som pakkes lufttett og nedkjøles raskt for deretter å lagres kjølig fram 
til levering til bruker, som får en ukes forbruk levert om gangen.  
 
Eksisterende kjølerom, fryserom, gryteskrubb og oppvask er tilfredsstillende, men produksjonslinjen 
på kjøkkenet og grovkjøkkenet er for lite, og det er behov for kjølerom for tining av frysevarer, 
kjølerom for rask nedkjøling av ferdigvarer, lager for tørrvarer i nærheten av produksjonen og 
kjølerom for lagring av ferdigvarer.  
 
Løsningsforslaget utarbeidet av AR-Ing AS innebærer et tilbygg i en etasje til eksisterende 
kjøkkenavdeling med ombygging av deler av kjøkkenet og tilhørende rom, endret inngangsparti for 
midtpartiet mellom kjøkkenfløyen og skjermet avdeling, og med egen inngang og garderober til 
kjøkkenavdelingen.  
 
Forslaget innebærer at alle anmeldte behov er ivaretatt, selv om en gjerne kunne ønske større arealer.  
Innredning av selve kjøkkenet med plassering av utstyr osv. må ivaretas av leverandør av 
storkjøkkenutstyr for en mest mulig optimal og hensiktsmessig løsning. 
 
Den nye planløsningen gir en egen inngang til kjøkkenet med dame- og herregarderobe, felles wc og 
nøddusj, sluse, pauserom og kontor i tillegg til utvidet kjøkken med rom for innkjøling av ferdige 
matporsjoner, tørrlager i nærheten av produksjonen, utvidet grovkjøkken med direkte adkomst til 
rotfruktlager, utvidet lagerrom, separat varemottak (avemballering) og søppelrom hvor de to 
sistnevnte har hver sin port for levering/mottak. Det er videre gjort plass til et eget rom for skittentøy 
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ved siden av inngang til helsesenteret, et disponibelt lager, samt at eksisterende søppel-
/skittentøylager gjøres om til kjølelager for emballerte matporsjoner. 
  
Den nye planløsningen gir forbedret infrastruktur spesielt for levering og mottak av varer, søppel, 
skittent og rent tøy, samt ferdigmatutkjøring, og gir utvidet produksjonslinje på kjøkkenet..  
Tilbygget utgjør et areal på ca. 105 m² BTA og planlegges med pulttak, hvor taket over 
mellomfløyen beholdes, men bygges opp fra møne opp til nødvendig høyde for tak over tilbygg. 
Eksisterende balkong i 2. etasje beholdes.  
 
Eksisterende bæresystem er stål søyler som er plassert på innsiden av eksisterende yttervegg. Disse 
beholdes, og er tatt hensyn til i planleggingen slik at bæresystemet for eksisterende bygg ikke 
berøres.  
 
Innvendig vil eksisterende løsninger beholdes i størst mulig grad så fremt de er hensiktsmessige, 
men gulv i berørte rom oppgraderes som følge av ny planløsning og fallforhold.  
 
Overflater skal være lett å holde rene, holdbare og bruksvennlige. Krav til akustikk, sklisikkerhet, 
bestandighet og arbeidsmiljø for øvrig må ivaretas.  
 
Utvendig skal tilbygget utformes i tråd med eksisterende bygg og fremstå som en integrert helhet.  
Utendørs skal berørte arealer i forbindelse med utbyggingen opparbeides med fall fra bygget og 
asfalteres. 
 

Vurdering 
Det anbefales å gjøre ei fremtidig innvestering i et større kjøkken, som både ivaretar generelle 
krav i forhold til naturlig hygiene men også gi mulighet for å produsere større mengder mat til 
hjemmeboende. Dette er i tråd med satsing på hjemmebasert omsorg. 
 
Forslag til utbygging vil ikke hindre ei eventuell utbygging av ny fløy på helsesenteret om dette 
skulle bli aktuelt.   
 
Utfra ovenstående legge saken frem for godkjenning i kommunestyret og ihht 
kommunestyrevedtak i sak 7/17.  
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Kostnadsanslag – Skjervøy helsesenter, 
utvidelse av kjøkken 

 

 

1.0 OPPDRAG 

Skjervøy kommune planlegger ombygging og utvidelse av kjøkkenet ved Skjervøy helsesenter, og har engasjert 

AR-Ing A/S i denne forbindelse til å utarbeide et skisseprosjekt med kostnadsanslag som grunnlag for 

finansieringen.  

 

 2.0 GENERELT 

Kjøkkenet er generelt blitt for lite, det er behov for utvidet produksjonskapasitet, og personalfasiliteter 

er mangelfulle. Grense mellom ren og uren sone samt varemottak er problematisk. Det er også behov 

for større lagerplass og bedre søppelhåndtering, samt eget rom for håndtering av skittentøy fra 

sykehjemsavdelingen. 

Oppdraget er utført i nært samarbeid med tiltakshaver-/prosjektleder og kjøkkenpersonalet, og endelig 

løsning er også godkjent av Mattilsynet og Arbeidstilsynet.  

Kjøkkenet skal produsere måltider for hjemmeboende og andre grupper, i tillegg til den daglige 

matserveringen på helsesenteret. 

Det skal produseres porsjoner som pakkes lufttett og nedkjøles raskt for deretter å lagres kjølig fram til 

levering til bruker, som får en ukes forbruk levert om gangen. 

Eksisterende kjølerom, fryserom, gryteskrubb og oppvask er tilfredsstillende, men produksjonslinjen 

på kjøkkenet og grovkjøkkenet er for lite, og det er behov for kjølerom for tining av frysevarer, 

kjølerom for rask nedkjøling av ferdigvarer, lager for tørrvarer i nærheten av produksjonen og 

kjølerom for lagring av ferdigvarer. 

Løsningsforslaget utarbeidet av AR-Ing AS innebærer et tilbygg i en etasje til eksisterende 

kjøkkenavdeling med ombygging av deler av kjøkkenet og tilhørende rom, endret inngangsparti for 

midtpartiet mellom kjøkkenfløyen og skjermet avdeling, og med egen inngang og garderober til 

kjøkkenavdelingen. 

Forslaget innebærer at alle anmeldte behov er ivaretatt, selv om en gjerne kunne ønske større arealer. 

Innredning av selve kjøkkenet med plassering av utstyr osv. må ivaretas av leverandør av 

storkjøkkenutstyr for en mest mulig optimal og hensiktsmessig løsning. 
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3.0 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDENE 

Den nye planløsningen gir en egen inngang til kjøkkenet med dame- og herregarderobe, felles wc og 

nøddusj, sluse, pauserom og kontor i tillegg til utvidet kjøkken med rom for innkjøling av ferdige 

matporsjoner, tørrlager i nærheten av produksjonen, utvidet grovkjøkken med direkte adkomst til 

rotfruktlager, utvidet lagerrom, separat varemottak (avemballering) og søppelrom hvor de to sistnevnte 

har hver sin port for levering/mottak. Det er videre gjort plass til et eget rom for skittentøy ved siden 

av inngang til helsesenteret, et disponibelt lager, samt at eksisterende søppel-/skittentøylager gjøres 

om til kjølelager for emballerte matporsjoner. 

Den nye planløsningen gir forbedret infrastruktur spesielt for levering og mottak av varer, søppel, 

skittent og rent tøy, samt ferdigmatutkjøring, og gir utvidet produksjonslinje på kjøkkenet..  

Tilbygget utgjør et areal på ca. 105 m² BTA og planlegges med pulttak, hvor taket over mellomfløyen 

beholdes, men bygges opp fra møne opp til nødvendig høyde for tak over tilbygg. Eksisterende 

balkong i 2. etasje beholdes.  

Eksisterende bæresystem er stål søyler som er plassert på innsiden av eksisterende yttervegg. Disse 

beholdes, og er tatt hensyn til i planleggingen slik at bæresystemet for eksisterende bygg ikke berøres. 

Innvendig vil eksisterende løsninger beholdes i størst mulig grad så fremt de er hensiktsmessige, men 

gulv i berørte rom oppgraderes som følge av ny planløsning og fallforhold.  

Overflater skal være lett å holde rene, holdbare og bruksvennlige. Krav til akustikk, sklisikkerhet, 

bestandighet og arbeidsmiljø for øvrig må ivaretas. 

Utvendig skal tilbygget utformes i tråd med eksisterende bygg og fremstå som en integrert helhet. 

Utendørs skal berørte arealer i forbindelse med utbyggingen opparbeides med fall fra bygget og 

asfalteres. 

3.1 BYGNING: 

Kostnadene omfatter: 

Demontering av utstyr og innredninger i kjøkken og berørte rom i kjøkkenavdelingen. 

Demontering/rivning av elektrisk anlegg og utstyr i nødvendig grad i berørte rom. 

Rivning av yttervegg i 1. etasje fra stue og til dement-fløy. Rivning av innvendige vegger som ikke 

samsvarer med ny planløsning. 
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Oppføring av komplett tilbygg med pulttak og betonggulv på grunn inklusive fundamentering, fall på 

gulv, våtrom, energikrav iht. TEK 17 og tilpasning til eksisterende bygningsdeler som beholdes. 

Brannseksjonering må også oppdateres i og med at eksisterende brannskille berøres. 

Innredning av tilbygg og kjøkkenavdeling i henhold til ny planløsning. 

Montering av kjøkkeninnredning i henhold til plan fra kjøkkenleverandør. 

Kjølerom for innkjøling av ferdigvare inngår i bygningsmessige arbeider.  

3.2 EL-ARBEIDER: 

Eksisterende el-anlegg og –utstyr rives i nødvendig omfang.  

Nytt el-anlegg etableres i forbindelse med oppføringen av tilbygget og ombyggingen, med nytt 

lysutstyr og komponenter, stikk og tilkoplinger til nytt utstyr.  

3.3 VENTILASJON: 

Det forutsettes at eksisterende ventilasjonsanlegg har tilstrekkelig kapasitet og er egnet for utvidelsen. 

Dette må kontrolleres/prosjekteres av godkjent ventilasjonsfirma. 

Eksisterende ventilasjonskanaler og –utstyr rives i nødvendig omfang.  

Nye ventilasjonskanaler monteres tilpasset ny planløsning med lyd- og branntetting der det er naturlig, 

herunder avtrekkshette.  

3.4 RØRLEGGING: 

Det forutsettes at eksisterende vann- og avløpskapasitet er tilstrekkelig og egnet for utvidelsen. Rør- 

og sanitærarbeider må prosjekteres av godkjent firma i samarbeid med (eventuelt i tråd med) 

kjøkkenleverandørens plan for storkjøkkenløsningen, og tilpasses til eksisterende løsninger som det er 

mulig og ønskelig å beholde. 

Eksisterende røranlegg og –utstyr/sanitær rives i nødvendig omfang. 

Nytt røranlegg etableres i forbindelse med oppføringen av tilbygget og ombyggingen, med nytt 

sanitærutstyr, nødvendige bunnledninger, gulvsluker osv. Tilpasninger mellom gammelt og nytt samt 

endring av bunnledninger i eksisterende gulv medtas i nødvendig grad. 
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4.0 UTSTYR OG INNREDNINGER: 

Innredning av storkjøkkenet prosjekteres av storkjøkkenleverandør i samarbeid med 

brukerrepresentant og tiltakshaver.  

Nytt kjøkkenutstyr som inngår i kostnadsanslaget er:  

  4 stk. rustfrie arbeidsbenker 

  3 stk. rustfrie kummer 

  1 stk. silspann og kuleventil 

  2 stk. kjølte arbeidsbord 

  2 stk. elektrisk høyderegulering 

  1 stk. Electrolux Kombidamper 

  1 stk. rustfri stativ for kombidamper 

  1 stk. brødkutter 

Eksisterende innredninger og utstyr demonteres/rives, og utstyr som skal gjenbrukes lagres fram til det 

remonteres.  

Når de bygningsmessige arbeidene er ferdigstilt, monteres innredninger og utstyr i henhold til plan. 
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4.0 KOSTNADSANSLAGET 

Kostnadsoverslaget er basert på utførelse/omfang som beskrevet ovenfor. Priser er dels innhentet ved 

direkte forespørsel til entreprenører/leverandører, dels basert på erfaringstall fra tilsvarende arbeider. 

Alle priser refererer til dagens prisnivå. Kostnadsoverslaget har en nøyaktighet innenfor ca. +/- 20% 

 

5.0  KOSTNADSOVERSLAG  

1.0 TILRIGGING 

1.1 Rigg og drift       kr. 800.000,- 

2.0 BYGNING 

 2.01 Nybygg og tilpasning      kr.     3.300.000,-   

3.0 VVS:         

 3.01 Ventilasjonsarbeider      kr. 250.000,-  

 3.03 Rørleggerarbeider      kr. 300.000,- 

 4.0 UTSTYR OG INNREDNINGER    kr.        350.000,- 

8.0 EL-kraft 

  El installasjoner      kr.        350.000,- 

8.0 PROSJEKTADMINISTRASJON./HONORARER 

8.81 Byggeledelse/prosjektering/søknader  etc.   kr.  450.000,-   

9.0 FINANSKOSTNADER./PRISSTIGNING 

9.92 Prisstigning       

9.93 Uforutsett       kr. 900.000,-  

9.99 Byggelånsrente (ikke mva.)     kr.                   

Sum kostnader eks. mva.      kr.     6.700.000,- 

9180 Skjervøy 31.01.2018 

 

Roald Sebergsen 

Vedlegg: Tegninger nr. 1049 – A100, A101 og 110   
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/2 -4 

Arkiv: 613 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 07.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Formannskap 21.02.2018 
9/18 Kommunestyret 14.03.2018 

 

Ombygging av leilighet til å romme 2 leiligheter. 

Vedlegg 
1 Fasader skoleveien 8 
2 Plantegning skoleveien 8 
3 Prisoverslag ombygging 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kostnadsoverslaget med plan og fasadetegninger godkjennes.  
Kostnaden stort kr. 367.000,- inkl. mva. innarbeides i investeringsbudsjettets for 2018-2022. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Kostnadsoverslaget med plan og fasadetegninger godkjennes.  
Kostnaden stort kr. 367.000,- inkl. mva. innarbeides i investeringsbudsjettets for 2018-2022. 
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Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har et stort behov for leiligheter, i den forbindelse ønsker en å se på 
muligheten på å bygge om eksisterende store boliger til å romme flere boenheter. Skjervøy 
kommune har ca. 30 personer på venteliste for kommunal bolig pr i dag. 
 
I første omgang har administrasjonen sett på bygningen rådhus 2, Skoleveien 8, å få bygge om 
«turnusleiligheten» til å romme 2 boenheter som da hver vil ha et bruksareal på 37,5 m2.  
Den aktuelle leiligheten står i dag i beredskap for turnuslegene som skal jobbe i Skjervøy 
kommune, den har et bruksareal på 78m2 og har en månedsleie på kr 7.000,- 
Kommunen har til stadighet fått høre fra turnuslegene at dette er en for høy sats for en 
leiligheten og en ønsker også av denne grunn å bygge den om til 2 leiligheter,   

 

Vurdering 
Skjervøy kommune har i dag ca. 30 søknader om kommunal bolig som må stå på venteliste, da 
det ikke er leiligheter å tilby til disse søkerne.  I denne forbindelse ser administrasjonen på 
muligheten av å omgjøre store leiligheter/boliger til flere boenheter.   
 
Kommune disponerer skoleveien 8 (rådhus 2) som inneholder 6 hybler o en leilighet for bruk til 
turnuslegen som til enhver tid er i kommunen. Husleien er kr. 7.000,- måneden noe som 
turnuslegene synes er for mye da de allerede disponerer leilighet/bolig andre steder.  
 
Turnuleiligheten går over to plan og har et totalt bruksareal på 78 m2, en ønsker derfor å gjøre 
om denne leiligheten til 2 ved å ha en leilighet på hvert sitt plan som da vil bli ca 37,5 m2.  
 
Skoleveien 8 er en eldre bolig som er ombygd og fremstår innvendig som meget pen. Får å få til 
en løsning på 2 plan ønskes det å lage til en utvendig trappeløsning på veggen som peker opp 
mot ungdomskolen. I forbindelse med denne trappeløsningen ønskes det å skifte utvendig fasade 
på denne veggen som blir berørt, da denne inneholder eternitt.  
 
En ser for seg at en kan ta kr. 5.000,- pr måned pr leilighet etter ombyggingen. 
 
Differansen mellom leieinntekter i dag og etter ombygg er kr. 3.000,- pr måned, dette tilsvarer 
kr 36.000 pr år. Uten renter vil denne ombyggingen være nedbetalt på 10 år. Gevinsten med 
ombyggingen vil ligge i at vi får en ekstra leilighet til utleie.  
 
Tar vi med at vi samtidig pusser opp leiligheten (2 leiligheter) vil besparelsen av denne 
ombyggingen gå i pluss etter ca. 5 år.  
 
Vedlagt saken ligger kostnadsoverslag og tegninger på ombyggingen.  
 
Utfra ovenstående er saksbehandler av den oppfatning at denne ombyggingen er økonomisk 
besparelse og en rett måte på å utnytte de boarealer kommunen allerede disponerer. 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2017/227 -36 

Arkiv: K24 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 06.02.2018 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Formannskap 21.02.2018 
10/18 Kommunestyret 14.03.2018 
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Båten Viljen 

Saksprotokoll i Formannskap - 
21.02.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø 
(AP) på vegne av formannskapet: 
Formannskapet innstiller følgende til 
kommunestyret: 

1. Båten Viljen gis bort (selges
til høystbydende) innen
mandag 12.03.18 kl,12.00.

2. Dersom ingen kjøper/vil ha
båten Viljen innen mandag
12.03.18 kl.12.00. saneres
denne.

3. Kostnadene til sanering stort
kr. 374.500,- eks mva. dekkes
inn ved bruk av fondsmidler
på ansvarsområde 681
(havneforvaltning).

4. Det iverksettes innkreving av
kostnader/utlegg
(utleggsforretning) som
Skjervøy kommune har hatt i
forbindelse med denne båten.
Utleggsforretning igangsettes
ikke dersom det ikke er noe å
hente i boet eller båt eid i
dag.

Votering: 
Rådmannens innstilling mot 
forslaget fremmet av Øystein 
Skallebø(AP) 

- Forslaget fremmet av Øystein
Skallebø(AP), enstemmig
vedtatt.

Vedtak: 
Formannskapet innstiller følgende til 
kommunestyret: 

1. Båten Viljen gis bort (selges
til høystbydende) innen
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mandag 12.03.18 kl,12.00. 

2. Dersom ingen kjøper/vil ha
båten Viljen innen mandag
12.03.18 kl.12.00. saneres
denne.

3. Kostnadene til sanering stort
kr. 374.500,- eks mva. dekkes
inn ved bruk av fondsmidler
på ansvarsområde 681
(havneforvaltning).

4. Det iverksettes innkreving av
kostnader/utlegg
(utleggsforretning) som
Skjervøy kommune har hatt i
forbindelse med denne båten.
Utleggsforretning igangsettes
ikke dersom det ikke er noe å
hente i boet eller båt eid i
dag.

Vedlegg 

1 Avtale Hay 

2 Vurderinger advokat 

3 Utskrift fra Sjøfartsdirektorratet 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
Båten Viljen gis bort (selges til høystbydende) innen mandag 26.03.18 kl,12.00.  
Dersom ingen kjøper/vil ha båten Viljen innen mandag 26.03.18 kl.12.00. saneres denne.  
Kostnadene til sanering stort kr. 374.500,- eks mva. dekkes inn ved bruk av fondsmidler på 
ansvarsområde 681 (havneforvaltning).  
Det iverksettes innkreving av kostnader/utlegg (utleggsforretning) som Skjervøy kommune har 
hatt i forbindelse med denne båten. Utleggsforretning igangsettes ikke dersom det ikke er noe å 
hente i boet eller båt eid i dag.  
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Saksopplysninger 
Båten Viljen kom til Skjervøy høsten 2015 og lå ved privat kai i Indre Vågen. 
 
Båten tok inn vann og det var ingen formelle eiere til båten slik at kommunen ved hjelp av 
redningsskøyta lenset båten for at denne ikke skulle synke.  Dette ble gjort i et par anledninger 
januar 2016. Kommunen måtte igangsette en permanent ordning med lensing da denne begynte 
å innta urimelig mye vann i februar 2016.  
 
Administrasjonen begynte å lete etter eieren av båten og fikk vite at eieren var en Hans Cristian 
Hay fra Sortland. Han hadde gitt bort båten til en i område men pga. at båten var befengt med 
hefte ville vedkommende ikke ha denne.  
 
Kommunen var i kontakt med Fylkesmannen som ikke kunne hjelpe, men poengterte at 
kommunen var forurensningsmyndighet. 
  
Da båten var overbeheftet med pant og uten interesse for boet ble båten abandonert med 
hjemmel i konkursloven § 17b. Rådigheten går da tilbake til konkursdebitor Roger Cristian Hay 
som i det videre må forholde seg til panthaverne. Roger Cristian Hay eieren av båten var/er 
personlig konkurs så kommunen har stått for alle utgifter så langt.   
 
Administrasjonen satte i gang arbeidet med å få slettet alle heftene og har fått bekreftet at 
heftene er slettet.   
 
Båten ble satt på land på Skjervøy Kystservice AS med en døgnleie på kr. 800,-  
 

Vurdering 
En har siden 2016 prøvd å få Roger Cristian Hay til å skrive under på skjøte av båten noe vi ikke 
har greid til denne dag. Det foreligger underskrevet avtale om sanering, skjøte er skrevet under 
men bare med et vitne slik at skjøte ikke er gyldig. Utfra det som foreligger i dag, underskrevet 
avtale og skjøte med et vitne, kan vi gi bort/selge denne båten men vedkommende som får 
tilsagnet vil ikke få skjøte på båten.  
 
Det har vært innhentet priser for flytting av båten til kommunal tomt (Kollagernesset) dette til en 
pris av 155.000,-. Tilbudet fremkommer slik: 
 Mobilkran    100.000,- 
 Sjøsetting/tetting    20.000,- 
 Sikring av båt på land   35.000,- 
Tilbudsgiver hadde følgende å si sitat: 

Jeg anbefaler dere egentlig ikke til flytte båten før det er bestemt hva som skal skje med 
båten.  Årsaken er at det er mye vanskeligere og hugge båten på den nye tomta. 
eventuelle oljesøl vi renn ned i fyllinga samt at det blir vanskeligere rydde etter 
hugginga.  Sitat slutt  

 
Det har vært innhetet pris for sanering av båten og biligste tilbud er på kr. 374.500.- tilbudet 
fremkommer slik sitat.  

Alt avfall på hele båten blir skilt fra hverandre og levert godkjent avfall deponi. 
Vårt tilbud er basert på og fjerne alt løst innvendig søppel samt demontering av 
overbygning der den står. 
Deretter blir båten sjøsatt og trukket på land på vår tomt og hugget i sin helhet og 
deponert til avfallsdeponi. 
Motor, gir og tanker vil bli tømt for olje og innlevert til deponi ihht krav fra disse. 
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Dokumentasjon på innlevert avfall vil fremlegges for Skjervøy kommune. 
Total pris kr 374.500,‐ eks m.v.a.Sitat slutt.  

 
Det har vært innhentet uttalelse fra advokat for å kunne vurdere de forskjellige løsninger for 
anvendelse av denne båten.  
 
Utfra det som foreligger av dokumentasjon i dag har kommunen eiendomsretten til båten, men 
det bør gis beskjed til Roger Cristian Hay før båten gis bort/selges/saneres. 
 
Innkreving av kostnader som Skjervøy kommune har hatt i forbindelse med båten så bør Roger 
Cristian Hay kunne holdes ansvarlig for tap/kostnader som kommunen har hatt. (leie og 
sanering) 
 
Innkrevingen må ses på i sammenheng med at Roger Cristian Hay er under konkursbehandling 
(Advokaten som har konkursboet kunne opplyse om at boet er under avslutning og senest innen 
mars måned.) Boet i dag har ikke dekning for det som krevd så det er ikke noe å hente der. 
 
Det har i ettertid fremkommet informasjon om at Roger Cristian Hay besitter både båt og kvote, 
noe som er bekreftet ved søk i sjøfartsdirektorratet. Roger Cristian Hay eier 51% av en fiskebåt 
med diverse kvoter, disse er estimert tilsammen på ca kr. 12.000.000,-. Det fremkommer 
allikevel at båt og kvoter er behengt med pant på tilsammen kr. 9.525.000. Det er behengt 
følgende anmerkning til dokumentet «forbud mot salg». 
 
En må vurdere disse opplysninger nøye før en går til utleggsforretning på disse premisser.  
  
Utfra ovenstående går administrasjonen inn for følgende:  
Båten Viljen gis bort (selges til høystbydende) innen mandag 26.03.18 kl,12.00.  
Dersom ingen kjøper/vil ha båten Viljen innen mandag 26.03.18 kl.12.00. saneres denne.  
Kostnadene til sanering stort kr. 374.500,- eks mva. dekkes inn ved bruk av fondsmidler på 
ansvarsområde 681 (havneforvaltning).  
Det iverksettes innkreving av kostnader/utlegg (utleggsforretning) som Skjervøy kommune har 
hatt i forbindelse med denne båten. Utleggsforretning igangsettes ikke dersom det ikke er noe å 
hente i boet eller båt eid i dag.  
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Fra:         Jon Andersen
Sendt:        9. februar 2018 13:21
Til:     Kjell Ove Lehne
Emne:     Ad. Roger Hay - sjarken Viljen
Vedlegg: Attached Image, Attached Image, Attached Image

Hei Kjell Ove,

Jeg viser til fornyet kontakt tidligere denne uken. Dere har ønsket en vurdering fra oss rundt mulige skritt 
slik saken nå står.

Jeg har ikke foretatt ytterligere undersøkelser av faktum, men legger til grunn det jeg har oppfattet var 
faktum tidligere og også opplyst av deg i vår telefonsamtale:

- Sjarken Viljen står på kai, hvor det påløper kr. 800 per dag i leie, som kommunen har betalt
- Opprinnelig var det ønske fra kommunen å få sjarken skjøtet over til seg slik at denne kunne

selges eller gis bort, og ved det spare destruksjonskostnader. I vår telefonsamtale forsto jeg
deg dithen at sjarken nå er så dårlig at det vurderes som uaktuelt med annet enn å få denne
destruert. Fint om du korrigerer meg om dette skulle være feil?

- Roger Hay er personlig konkurs og fortsatt under konkursbehandling
- Konkursboet abandonerte sjarken Viljen til Hay da denne ble vurdert som uten verdi for boet

grunnet lav/ingen verdi og heftelser
- Det er tidligere opplyst at alle heftelser i sjarken er slettet, og jeg legger til grunn at det

fortsatt er gjeldende

Status i saken for øvrig er at vi etter noe tid fikk opprettet kontakt med Hay og han lovet å undertegne 
vedlagte avtale og skipsskjøte, herunder besørge nødvendig underskrift av vitner og 
dokumentasjon/legitimasjon. Utfordringen har vært at han ikke har fått skipsskjøtet undertegnet av to 
vitner og oversendt legitimasjon på vitner. Skjøtet er derfor ikke i samsvar med kravet for registrering. Vi 
har purret Hay en rekke ganger uten resultat og etter at vi avsluttet vårt arbeid har jeg forstått at 
kommunen har gjort det samme.

Spørsmålet er da hva som skal gjøres videre.

1. Avtale

I vedlagte avtale fra juni 2017 har Hay undertegnet på at sjarken Viljen overdras fri for heftelser til
kommunen. Videre fremkommer at kommunen, etter overdragelsen, kan gjøre hva de ønsker med
sjarken. Selv om skjøtet ikke er korrekt utfylt og registrert, altså at hjemmelsoverføringen ikke har
fått notoritet, mener jeg at kommunen har blitt eier av sjarken og fritt kan råde over denne,
herunder destruere sjarken eller selge denne.

Hva angår eventuelt salg til tredjemann vil nok vedkommende ønske overføring av hjemmel og et
slikt salg kan derfor være vanskelig uten at skjøtet blir tinglyst/registrert. Vi har forsøkt å få Hays
medvirkning, dessverre uten hell, og et alternativ kan være å gå til forliksrådet/tingretten og be
om dom for reell overdragelse. Jeg vil anta at dette vil man få sannsynligvis gjennom en
fraværsdom. Jeg går dog ikke ytterligere inn på dette nå da jeg forstår at salg ikke lenger skal være
så aktuelt.

Oppsummert mener jeg at den undertegnede avtalen, privatrettslig, gir kommunen eiendomsrett
til sjarken og en frihet til å gjøre det de måtte ønske med denne. Jeg tror likevel jeg ville gitt Hay
en beskjed før drastiske skritt iverksettes.
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2.       Erstatningskrav
 
Det neste spørsmålet er om kommunen kan reise krav om erstatning mot Hay for det tap og 
kostnader som er lidt.
 
Hva gjelder pådratte kostnader fremkommer av avtalen med Hay at «allerede påløpte kostnader 
anses oppgjort så snart denne avtalen er signert av begge parter og skjøte er registrert/tinglyst». 
Isolert sett er ikke vilkåret om tinglysing av skjøte oppfylt, men det forhold at kun ett vitne og ikke 
to har signert på dette, tror jeg ikke vil få den konsekvens at gjelden gjenoppstår. Hay har en 
forpliktelse til å medvirke til at skjøtet kan tinglyses, men uten hans medvirkning kan nok 
kommunen få rettens medvirkning til å få skjøtet tinglyst og da vil i så fall «gammel» gjeld være 
oppgjort.
 
Det neste spørsmålet gjelder påløpte ekstrakostnader/tap etter avtalens inngåelse som følge av 
Hays manglende medvirkning til å få skjøtet registrert/tinglyst. Slike kostnader er i 
utgangspunktet ikke en del av avtalen, men det kan hevdes at kommunen har en 
tapsbegrensningsplikt og således burde ha destruert sjarken så snart avtalen var signert og at 
ekstra lagringskostnader og destruksjonskostnader etter dette må kommunen selv bære. Det 
forhold at kommunen på dette tidspunkt hadde en berettiget forventning om å få solgt/gitt bort 
skipet og ved kunne spart destruksjonskostnader om skjøtet hadde blitt registrert, trekker i 
retning av at Hay bør kunne holdes ansvarlig for tap/kostnader påløpt etter avtalens underskrift.
 
Inn under slik diskusjon må også tas hensyn til Hay fortsatt er under konkursbehandling og det vil 
da være vanskelig for kommunen som særkreditor å kreve egen inndrivelse. Et alternativ kan 
eventuelt være å høre med bobestyrer om bobehandlingen snart skal avsluttes, og så vurdere å 
fremme krav separat etter tilbakelevering/avslutning. Eventuelt kan kommunen vurdere å fremme 
sitt krav i boet. Uavhengig av dette er det vel ikke så sannsynlig at Hay besitter særlige midler og 
man kan fort ende opp med at «gode penger kastes etter dårlige».
 

Håper mine kommentarer overfor er av verdi og skulle du ha kommentarer eller ytterligere spørsmål, 
vennligst ta kontakt. God helg.
 
Med vennlig hilsen / Kind regards 

Jon Andersen
Partner / Møterett for Høyesterett
Attorney admitted to appear before the Supreme Court 

Advokatfirmaet Ræder AS
Henrik Ibsens gate 100, N-0255 Oslo | Postboks 2944, Solli | N-0230 Oslo 
T: +47 23 27 27 00 | M: +47 93 04 94 04 
raeder.no, LinkedIn, Facebook 

Saksansvarlig advokat / Attorney in charge: 
 
This email and its attachments are intended solely for the addressee and any information contained therein is confidential. If you are 
not the intended recipient of this email, please notify the sender by reply email or by telephone as soon as possible; do not copy or 
disclose its contents to any third party; and note that any action taken on the basis of its contents may be prohibited and/or unlawful.
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Forord 

Avfallsplanen for Skjervøy havnedistrikt er utarbeidet etter veileder fra Miljødirektoratet 

(2014).  

Avfallsplanen er tilpasset de lokale forhold i Skjervøy havnedistrikt når det gjelder skipstyper, 

anløpsfrekvenser, type fart, mottaksforhold og driftsløsninger. 

 

Planen er utarbeidet av Skjervøy kommune og godkjent av Fylkesmannen i Troms 

XX.XX.XXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto forside: Helge Guttormsen 
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Sammendrag 

Avfallsplanen skal være et verktøy for Skjervøy kommune for å ivareta og gjennomføre 

Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip satt i kraft 12.10.2003. 

I følge forskriften har alle havner plikt til å utarbeide en avfallsplan. Avfallsplanen er tilpasset 

de lokale forhold i Skjervøy havnedistrikt når det gjelder skipstyper, anløpsfrekvenser, 

mottaksforhold og driftsløsninger. 

Videre omfattes planen av følgende regelverk: 

- Forurensingsloven av 13.03.1981 

- Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) kap. 20 om  Levering 

og mottak av avfall og lasterester fra skip av 01.06.2004 

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11 om  

Farlig avfall av 01.06.2004 

- Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og 

sedimenter fra skip (ballastforskriften) § 8 om Levering av ballastvann til 

mottaksanlegg av 07.07.2009 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) § 5 om Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon av 06.12.1996. 

Skjervøy kommunes havne- og kaianlegg drives i dag av kommunen. Teknisk sjef er 

ansvarlig for Skjervøy havn, og det er ansatt en havnebetjent som er underlagt teknisk 

avdeling i hht. Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven). 

Skjervøy havnedistrikt defineres som hele kommunen. 

Beredskap og kontakttelefoner 

Havnebetjent i Skjervøy kommune kan kontaktes på tlf. 95 00 64 92. Havnebetjenten skal 

kontaktes før levering. Ved uhell/ ulykker tilknyttet farlig avfall kan brannbefal i Skjervøy 

kommune kontaktes, tlf. 99 45 19 30.  

Avhengig av situasjon og type hendelser aksjonerer havnebetjenten etter gjeldende avfallsplan 

og/ eller etter Skjervøy kommunes Beredskapsplan. 

Ved generelle henvendelser: 

Skjervøy kommune 

Tlf. 77 77 55 00 

e-post: post@skjervoy.kommune.no 
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1 Formål og virkeområde  

Formålet med avfallsplanen er å medvirke til å verne det ytre miljøet ved å sikre etablering og 

drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og sørge for at 

avfall og lasterester fra skip blir viderelevert til godkjent behandlingsanlegg. 

Målsettingen er: 

- Økt innlevering av avfall fra skip gjennom en effektiv og fleksibel mottaksordning 

med egnet og tydelig merket utstyr 

- Et tilstrekkelig informasjonsopplegg 

- Et forståelig opplysningsskjema for vanlig avfall, farlig avfall og lasterester før anløp 

- Et forståelig og akseptabelt gebyrsystem 

- Enkle, oversiktlige og pålitelige rapporteringssystemer for brukere og 

tilsynsmyndigheter 

Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjelder: 

a) Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, krigsskip, militære 

hjelpefartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske eller av en utenlandsk 

stat, som anløper norsk havn. 

b) Alle norske havner som normalt anløpes av skip som omfattes av bokstav a. 

c) Kapittel 3, § 7 og 8 om melding og levering, gjelder for norske skip som anløper havn 

innenfor EØS-området. 

Avfallsplanen revideres ved endringer i rammebetingelser, på bakgrunn av innspill og ved 

praktiske behov for endringer, eventuelt i andre forhold. 

2 Ansvar, organisering og plikter 

Skjervøy kommune plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i hht. denne 

planen og gjeldende forskrifter. Skjervøy kommune har inngått avtale med Avfallsservice AS 

om å drifte mottaksstasjonene. Skjervøy kommune har inngått avtale med Perpetuum AS som 

har ansvar for oljebasert avfall.  

Ansvarlig for gjennomføring av denne planen er havnesjef (teknisk sjef) i Skjervøy 

kommune. 

Havnebetjent har ansvar for den praktiske delen av avfallshåndteringen, herunder ansvar for 

mottak av avfall til miljøcontainer samt loggføring. 

Skipsføreren skal sørge for at avfall og lasterester fra skipet blir levert til mottaksordning i 

havn før avgang, med mindre skipet har akseptabel lagringskapasitet for senere levering. 

Skipsføreren på det enkelte skip underveis til ei havn skal senest 24 timer før anløp, eller 

senest ved avgang fra foregående havn dersom reisen har vart i mindre enn 24 timer, gi 

melding om levering av avfall og lasterester i havnen. Skipsfører skal rapportere 

avfallsmengde og –type om bord og planlagt levering, samt sørge for at avfall og lasterester 

fra skipet blir levert mottaksordning i havn før avgang, med mindre skipet har akseptabel 
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lagringskapasitet for senere levering. Rutegående skip og fritidsbåter registrert for høyst 12 

personer er unntatt fra denne regelen.  

Nærmere beskrivelse av ansvar og plikter er angitt i forskriften, vedlegg 1. 

Skjervøy havn har gjennom den daglige driften nær kontakt med brukere av kaiene.  

Det finnes flere private båtforeninger i kommunen som har tilrettelagt med en eller flere 

flytebrygger. Disse flytebryggene inngår i denne planen. 

Følgende havner inngår i planen: Skjervøy havn, Lauksletta småbåthavn, Arnøyhamn 

småbåthavn, Årviksand havn, Akkarvik havn. 

 

Avfallsplanens revideres på bakgrunn av aksepterte behov og andre forhold, og endringene 

gjøres kjent på kommunens hjemmesider.  

3 Rammebetingelser 

Det er en rekke rammebetingelser for håndtering av skipsavfall i tillegg til 

Forurensingsforskriften. Her gis en oversikt over disse: 

 

3.1 MARPOL og EU-direktiv 

MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensing fra skip med 

senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, 

og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner. 

EU har vedtatt et direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip (Direktiv 

2000/59/ECm av 27.11.2000). Hensikten er å hindre at avfall dumpes i sjøen. For å unngå 

dette i størst mulig grad er det lagt opp til en ikke-spesifikk avgift «No special fee» for 

levering av avfall. Dette er ikke innført i Skjervøy.  

 

3.2 Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip 

Forskriften (vedtatt 12.10.2003) er en implementering av ovenstående EU-direktiv og har 

hjemmel i forurensingsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 .  

 

3.3 Forurensingsloven med forskrift om farlig avfall 

Alle forskrifter som omhandler avfall er hjemlet i denne loven. Avfall som blir levert til 

mottaksstasjoner i havnene i Skjervøy er stort sett forbruksavfall og farlig avfall, fra 

næringsdrivende. 

 

3.4 Bransjeavtaler 

For å gjenvinne visse andeler av emballasjeavfall er det mellom forskjellige bransjeselskaper 

og Miljøverndepartementet inngått avtaler. Bransjeselskapene forplikter seg til å arbeide for å 

material-/ energigjenvinne deler av oppståtte mengder. 
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For elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) er det et produsentansvar hjelmet i egen 

forskrift som innebærer en plikt for de som omsetter slike produkter til å ta imot disse uten 

særskilt betaling. Dette gjelder også for KFK-holdige kuldemøbler. Skjervøy kommune 

plikter å ta imot kasserte KFK-holdige kuldemøbler vederlagsfritt. Kommunen har også plikt 

til å ta imot EE-avfall, men kan kreve vederlag for dette. Skjervøy havn vil sørge for å 

kanalisere slike mottak til godkjente mottaksordninger.  

Nærmere beskrivelse av ansvar og plikter er angitt i forskriften, vedlegg 1. 

4 Spesifikasjon av havnene og drift av mottaksanleggene 

Skjervøy havnedistrikt består av følgende havner: Skjervøy havn, Lauksund småbåthavn, 

Arnøyhamn småbåthavn, Årviksand havn og Akkarvik. Av disse er Skjervøy havn, Lauksund 

havn og Årviksand havn statlige fiskerihavner (ref. Kystverket).  

Skjervøy havn er den største havna i Skjervøy havnedistrikt. Havna har ca. 3500 anløp av 

båter hvert år. Av dette utgjør ca. 800 anløp av skip i rutegående trafikk eller som losser og 

laster gods og varer. Hurtigruten utgjør 700 av disse anløpene.  

Skjervøy havn trafikkeres av følgende fartøystyper: 

- Hurtigruta 

- Hurtigbåt  

- Godsfartøy (tankskip, containerskip, bulkskip, frysebåter, o.l.) 

- Fiskebåter 

- Marine fartøy 

- Fritidsflåten  

- Annet 

 

De største fartøyene leverer ikke søppel i havna. Det er kun ved ekstraordinære tilfeller at 

disse fartøyene vil ha behov for å levere søppel. Det er likevel etablert en ordning der 

fartøyene kan levere avfall ved ekstraordinære tilfeller. Se pkt. 4.1. 

I tillegg til dette har havna om lag 300 mindre fiske- og fritidsfartøy i størrelsen 5-25 meter 

som er hjemmehørende i havna. Havna har også et antall besøkende fiskefartøy som enten 

leverer fangst, eller av andre årsaker anløper havna.  

Det er utfra dette vurdert at det er et behov for å ha et tilbud for å motta følgende avfallstyper: 

- Papp og papir 

- Treverk 

- Metall og stålskrap 

- Matavfall 

- Restavfall 

- EE-avfall 

- Spillolje, oljeholdig avfall 

- Farlig avfall herunder spillolje, oljefilter m.m., og EE-avfall som batterier, ledninger, 

elektriske produkter 

- Beredskap i forhold til kloakk 

PS 12/18



8 
 

4.1 Mottaksanleggenes type og kapasitet 

Det er Skjervøy kommune som har ansvaret for mottaksordningene, samt utarbeiding av 

avfallsplan og gebyrsystemet. 

Skjervøyterminalen er knutepunktet for gods og persontrafikk i Skjervøy. De største fartøyene 

som anløper Skjervøy havn har ikke avtaler om leveranser av lasterester eller ordinært avfall 

(restavfall, papp og papir, plastemballasje) som skal leveres i Skjervøy havn. Likevel er det 

mulig for terminalen å kunne ta imot all type søppel ved behov. Dette forhåndsavklares med 

havnevakta eller direkte med terminalen. I særskilte tilfeller vil større fartøy ha slikt avfall og 

enkelte fartøy vil også ha spillolje om bord som skal leveres. Ved slik leveranse skal 

havnevakta kontaktes. Enkelte av skipsanløpene vil kunne skje innenfor ISPS-området som er 

avsperret for publikum, men som åpnes når skipet forlater havna. Ved behov vil 

avfallscontainerne for restavfall kunne plasseres innenfor det avsperrede området for å lette 

avfallsleveringa for fartøyene.  

For mindre flåte er det tilrettelagt med restavfallscontainere flere plasser i havna. I tillegg er 

det på egne plasser satt opp oppsamlingscontainere for spillolje og egen miljøstasjon for 

sortering av spillolje, oljefilter og batteri. 

Havnevakt foretar kontroll med miljø- og avfallsstasjonene ukentlig. Hvis det er nødvendig 

rydder havnevakta og foretar renhold, rapporterer avvik og behov for bortkjøring. 

 

4.2 Deklarering av farlig avfall 

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt 

for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved 

levering. Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet 

og Statens Strålevern. Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet 

skal skje på forsvarlig måte. Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for 

deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Det er kun avfall som er klassifisert som 

farlig og/eller radioaktivt som skal deklareres, annet avfall skal ikke registreres i denne 

databasen.  

  
 

4.3 Situasjonsbeskrivelse / Fakta om Skjervøy havnedistrikt 

Skjervøy havnedistrikt er i dag bygget opp rundt følgende havneanlegg: 

Skjervøy havn er delt inn i ytre-, midtre- og indre havn.  

Skjervøy havnedistrikt omfatter også havnene Årviksand, Arnøyhamn, Lauksundskaret, 

Lauksletta, Nikkeby, Akkarvik, Uløybukt, Vorterøy, Flåten og Storstein. 
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4.3.1 Oversikt over kaiene og mottaksordning for avfall 
Det er 9 kaier i Skjervøy havnedistrikt. I tabellen under er det satt opp hvor disse befinner seg 

og hvilken type avfall som kan leveres. Der det er mottak utover hytteavfall er oversikten satt 

opp i kart. Dette gjelder Skjervøy og Årviksand. Disse er satt opp i skisse 1 og 2 som er 

vedlagt. 

Tabell 1. Oversikt over kaiene og mottaksordninger for avfall  
Nr Plassering/ Navn  Type avfall Størrelse Kommentar 

1 Mørenot Fishery AS 

 

Rest 2,5 m³ Avfallscontainer 

for fiskebåter.  

2 Skjervøyterminalen* Glass/ metall 8 m³ Farlig avfall 

leveres ved 

godkjent 

mottak** 

3 Containerkaia Rest 2,5 m³ Med lås. Farlig 

avfall leveres ved 

godkjent 

mottak** 

4 Refa-kaia Rest 1 m³ Farlig avfall 

leveres ved 

godkjent 

mottak** 

5 Avfallsservice 

mottaksstasjon  

Glass/ metall 8 m³ Farlig avfall 

leveres ved 

godkjent 

mottak** 

6 Avfallsservice 

mottaksstasjon  

Alle typer avfall   (åpent  

torsdager, økt 

åpningstid 

sommermnd.) 

7 Årviksand   Næringsavfall 

der fiskebåter 

kan levere. 

Oljetank 6 m³ 

(olje leveres ved 

Årviksand 

verksted).  

8 Arnøyhamn  Rest 2,5 m³ Næringsavfall. 

Hytteavfall -

container. 

9 Akkarvik Rest 2,5 m³ Hytteavfall -

container. 

 

*Skjervøyterminalen har ingen fast avtale med skip i dag. Ved ekstraordinære leveranser av avfall vil Skjervøyterminalen 

kunne videreformidle behovet til Avfallsservice og/ eller andre. 

**Farlig avfall leveres ved mottaket til Avfallsservice i indre havn.  
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4.3.2 Småbåthavner Skjervøy havnedistrikt 
I Skjervøy havnedistrikt er det etablert 

småbåthavner i Skjervøy havn, Årviksand, 

Arnøyhamn, Lauksletta og på Vorterøy. 

Oversikt over disse og avfallsfasilitetene 

tilknyttet hver enkelt er satt opp i tabell 2. 

 

Denne avfallsplanen omfatter 4 

småbåthavner1 med totalt 310 

småbåtplasser i Skjervøy kommune. Hvorav 

2 småbåthavner med totalt 75 småbåtplasser 

er kommunale og 3 småbåthavner med 

totalt 230 småbåtplasser er private. 

Hovedsesongen er i perioden april til 

september.  

Det er egen container for hytteavfall. Denne 

står i nærheten av brygge 1, 2 og 3. Containeren er tilgjengelig for hyttefolket som har 

båtplass i Skjervøy havn. 

 

Tabell 2: Oversikt over småbåthavnene og mottaksordningene for avfall 

Nr Navn på 

småbåt-

havn  

 

Navn på 

havne-

ansvarlig 

Antall 

båt-

plasser 

Gjeste

plasser 

Mottak 

rest-

avfall 

Kilde-

sortert 

avfall2 

Mottak  

farlig  

avfall 

Kommentar Har havneansv.  

gitt samtykke til 

elektronisk 

godkjenning av 

planen? 

1 Konge-

brygga 

Ytre havn 

(K) 

Skjervøy 

kommune 

3 Ja Ja Ja, 

glass, 

metall 

Nei Avfallscontainer 

340 l. Farlig 

avfall leveres 

ved godkjent 

mottak. 

post@skjervoy. 

kommune.no 

2 Gjeste-

brygga 

(brygge 5) 

(K) 

Skjervøy 

kommune 

10 Ja Ja Nei Ja, ved 

miljø-

stasjon 

Avfallscontainer 

1m³. Farlig 

avfallsstasjon 

(oljefilter, 

batteri, tomme 

oljekanner) og 

oljetank 6 m³. 

post@skjervoy. 

kommune.no 

3 Brygge 1 

(P) 

Skjervøy 

båt-

forening 

40 Nei Ja* Nei Ja, olje Olje leveres ved 

brygge 2. Annet 

farlig avfall 

leveres ved 

gjestebrygga 

(brygge 5). 

post.sbf@ 

nordtroms.net 

4 Brygge 2 

(K) 

Skjervøy 

kommune 

40 Nei Ja Nei Ja, olje Avfallscontainer 

1m³ og oljetank 

6 m³. Annet 

farlig avfall 

leveres ved 

gjestebrygga 

(brygge 5). 

post@skjervoy. 

kommune.no 

                                                           
1 Skjervøy havn defineres som ei småbåthavn med flere havneansvarlige 
2 Glass, metall, plast, matavfall, papir 

 

Småbåthavna i Skjervøy  
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5 Brygge 3 

(P) 

Skjervøy 

båt-

forening 

30 Nei Ja* Nei Ja, olje Olje leveres ved 

brygge 2. Annet 

farlig avfall 

leveres ved 

gjestebrygga 

(brygge 5). 

post.sbf@ 

nordtroms.net 

6 Brygge 4 

(P) 

Skjervøy 

båt-

forening 

35 2 Ja Nei Ja, ved 

miljø-

stasjon 

Farlig 

avfallsstasjon 

(oljefilter, 

batteri, tomme 

oljekanner) og 

oljetank 6 m³. 

post.sbf@ 

nordtroms.net 

7 Brygge 7 

(P) 

Skjervøy 

båt-

forening 

40 Nei Ja* Nei Nei Olje leveres ved 

brygge 2. Annet 

farlig avfall 

leveres ved 

gjestebrygga 

(brygge 5). 

post.sbf@ 

nordtroms.net 

8 Brygge 8 

(P) 

Skjervøy 

båt-

forening 

30 Nei Ja* Nei Nei Olje leveres ved 

brygge 2. Annet 

farlig avfall 

leveres ved 

gjestebrygga 

(brygge 5). 

post.sbf@ 

nordtroms.net 

9 Årviksand 

flytebrygge 

Skjervøy 

kommune 

24 Nei Ja Nei Nei Avfallscontainer 

1 m³ 

post@skjervoy. 

kommune.no 

10 Arnøyhamn 

flytebrygge 

Arnøy-

hamn 

fiskerlag 

30 Ja Nei Nei Nei Avfallscontainer 

8 m³ 

(hytteavfall) 

sv-ro@online.no 

11 Lauksletta 

flytebrygge 

Lauksletta 

båt-

forening 

25 Ja Nei Nei Nei Avfall tas med 

hjem. 

helgenygaard@ 

hotmail.com 

P- privat 

K-kommunal 

*settes ut liten container 6 mnd. på sommerhalvåret 

5 Registrering av leverandører av avfall og lasterester 

5.1 Informasjon, rapportering og journalføring 

Farlig avfall leveres til miljøstasjonen eller ved avfallsmottaket. Alt farlig avfall fra foretak og 

bedrifter skal deklareres. Øvrige restavfall kan avhendes direkte i restavfallscontainere. 

Dersom det er behov for at avfall skal hentes fra større skip som benytter havna kontaktes 

havnevakta for nærmere avtale. 

Levering av avfall utenom faste åpningstider er mulig og vil faktureres den enkelte. Dette må  

meldes inn til havnevakta senest 24 timer før anløp jf. Forskrift om levering og mottak av 

avfall og lasterester fra skip. 

Havnevaktas ordinære åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00 

Åpningstider3 for avfallsmottak: Torsdag   kl. 13.00-18.00 

                                                           
3 Utvidede åpningstider på sommer 
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For farlig avfall skal det deklareres på eget skjema. Havneansvarlig er også pliktig å føre en 

samleoversikt over deklarasjonsskjemaene. Se pkt. 4.2. 

 

5.1.1 Melding om levering av avfall 
Skipsføreren på alle skip underveis til ei havn, unntatt rutegående skip og fritidsbåter godkjent 

for høyst 12 personer, skal gi melding om levering av avfall og lasterester i havnene til 

havneansvarlig, jf. Forurensingsforskriftens kapittel 20 § 20-7 «Meldeplikt». Forskriften 

ligger som vedlegg 1. 

I forskriften er det vedlagt et rapporteringsskjema som skipsfører kan benytte seg av ved 

innrapportering, se også vedlegg 2 (Meldeskjema for avfall for anløp i havnen). 

 

5.1.2 Prosedyre for innberetning av påstander om mangelfulle mottaksanlegg 
I mottaksordningene skal det legges til rette for en avviksrapportering.  Avviksskjema skal 

sendes havneansvarlig som journalfører dette og havneansvarlig skal inne 3 uker gi 

tilbakemelding om hvordan avviket vil bli løst. Dersom avfallsbesitter ikke er fornøyd med 

tilbakemeldingen kan denne påklages til Fylkesmannen. Se vedlegg 3 for avviksskjema. 

 

5.1.3 Vidererapportering til andre havner og myndigheter 
Dersom skipsfører velger å ta med seg avfall videre til annen havn innenfor reglene i 

forskriftens § 8, kan det være grunn til å rapportere dette til neste havn. Dersom det er klare 

bevis for at et skip har forlatt havnen uten at kravene i første ledd er oppfylt, skal Skjervøy 

kommune melde fra om dette til Sjøfartsdirektoratet, som igjen skal informere rette 

myndighet i neste anløpshavn. Skjervøy kommune plikter å journalføre diverse opplysninger 

om farlig avfall og oppbevare disse i minst 3 år. Fylkesmannen i Troms kan pålegge/ kreve at 

opplysningene skal sendes videre. 

 

5.1.4 Informasjon til havnebrukerne 
Alle kommunale kaianlegg vil få oppslag på synlig sted om havnas avfallshåndtering 

herunder deklarasjon ved avhending av spillolje og annet farlig avfall. Avfallsplanen for 

Skjervøy havnedistrikt er tilgjengelig på Skjervøy kommunes hjemmeside. 

 

5.1.5 Opplæring 
Skjervøy kommune vil foreta intern opplæring av eget personell som ivaretar Skjervøy 

kommunes plikter, slik at man oppnår hensynet til riktig avfallsbehandling etter lover og 

forskrifter, likebehandling, effektivitet og service overfor brukerne. Dette gjelder i særlig grad 

farlig avfall. 

Havneansvarlig må sørge for å opprette rutiner for intern opplæring av det personell som 

ivaretar havnens plikter.  
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5.1.6 Avfallsplanens revisjon 

Avfallsplanens operative del revideres på bakgrunn av aksepterte behov og andre forhold, og 

gjøres kjent på kommunens hjemmeside ved hver endring. Avfallsplanens foreslås rullert hver 

4 år. 

6 Gebyrsystemet for havnas brukere 

Større menger oljeavfall iberegnes ikke innenfor obligatorisk gebyr, men kan leveres etter 

nærmere avtale med havnevakta. Leveransene for dette er kostbare, og det vil derfor være en 

stor kostnad å bære for de fartøyene som leverer denne avfallstypen. Oljeavfallet faktureres 

etter levert mengde. 

Avfallsgebyret faktureres skipet sammen med andre ordinære gebyrer. 

Mottaksordningene skal være selvfinansierende. Dette innebærer at alle særskilte 

omkostninger vedrørende administrasjon/ informasjon, mottak, videre håndtering av avfall fra 

skip og faktureringskostander forbundet med forskriften, skal dekkes av de skip som anløper 

havnen. Kostnader for ordningen vil beregnes for skipsgrupper, slik at det ikke skal 

forekomme urimelig subsidiering mellom skipsgrupper. For detaljer vedrørende 

avfallsgebyret, se Avgiftsregulativet for Skjervøy havn, vedtatt 22.12.2008 (vedlegg 4, s.11). 

Alle brukere av de kommunale kaianlegg ilegges gebyrer for avfallshåndtering etter 

selvkostmetoden. Gebyret fastsettes ut fra skipets størrelse. Fiskefartøy betaler et fast årlig 

gebyr, fastsatt ut fra båtens størrelse. Når det gjelder farlig avfall, spesielt avfall og lignende 

vil gebyret være avhengig av hva slags avfall eller lasterester det er. Pris på dette vil kunne gis 

ved forespørsel. 

7 Utvikling av havneområdet og søppelhåndtering 

For å forbedre mottaksordningene er det en forutsetning at havnebrukerne melder inn sine 

behov til havneansvarlig. Dette ivaretas via den daglige kontakten brukerne har med 

havnebetjenten.  

Estetisk utforming av mottaksplasser og containere vil være førende i tillegg til at disse skal 

være hensiktsmessig plassert. 

Kommunen vil se på tiltak som kan forbedre avfallsmottaket i havnene. 
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8 Vedlegg 

Vedleggsliste: 

1. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip 

2. Meldeskjema for avfall for anløp i havnen 

3. Avviksskjema 

4. Kommunale gebyrer og tjenester 

 

Skisser: 

1. Skjervøy havn 

2. Årviksand 
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Skjervøy kommune 

Side 1 av 2 
Skjervøy havnevesen, havnebetjent tlf. 95 00 64 92. 

  

MELDESKJEMA FOR AVFALL FOR ANLØP I HAVNEN 

1. Skipets navn, kjenningssignal, IMO-

identifikasjonsnummer 

 

2. Sum tillatte mannskap/ passasjerer  

3. Flaggstat  

4. Forventet anløpstidspunkt  

5. Forventet avseilingstidspunkt  

6. Forrige anløpshavn  

7. Neste anløpshavn  

8. Siste havn der avfall ble levert, og dato 

for dette 

 

9. Skal avfallet leveres til mottaksanlegget i 

havnen (kryss av under det som passer): 

Skal alt Deler av Ikke noe av 

    

10. Er det kloakkrensing om bord (kryss av): Ja Nei 

   

11. Type og mengde avfall og rester som skal 

leveres og/ eller beholdes om bord og 

prosentandel av maksimal 

lagringskapasitet 

 

 

Ved levering av alt avfall skal annen kolonne fylles der dette er relevant. 

Ved levering av deler av eller ikke noe avfall skal alle kolonner fylles ut, kan være anslag. 

Hvis mengde usikker, kryss av i aktuell kolonne. 

Avfallstype Avfall 

som 

skal 

leveres 

(m³) 

Maksimal 

lagringskapasitet 

til rådighet (m³) 

Avfalls-

mengde 

som 

beholdes 

om bord 

(m³) 

Havn 

der 

resten 

av 

avfallet 

vil bli 

levert 

Antatt 

avfalls-

mengde 

som blir 

generert 

mellom 

meldingen 

og neste 

anløpshavn 

(m³) 

1. Spillolje      

Smørolje      

Oljeholdig slam      

Oljeholdig lensevann      

Oljeholdig avfall (fast)      

2. Søppel      

Matavfall      

Plast, blandet      

Restavfall, blandet      

EE-avfall      

Farlig avfall      

Vedlegg 2

PS 12/18



Skjervøy kommune 

Side 2 av 2 
Skjervøy havnevesen, havnebetjent tlf. 95 00 64 92. 

  

3. Lasterelatert 

avfall 

     

Lastemateriale/ søl fra 

rom/tank 

     

4. Lasterester      

Olje- og 

kjemikalieholdig slam/ 

vann 

     

Kloakk      

Farlig avfall (store 

mengder, malerester, 

bunnstoff m.m.) 

     

5. Kildesortering      

Papir      

Papp      

Plastfolie      

Plastflasker/ -kanner      

Plast -EPS (isopor)      

Aluminiumsbokser      

Glass og metall      

Metaller      

Treverk (ikke 

trykkimpregnert) 

     

Annet      

Tilleggsopplysninger  

 

 

 

 

 

Merknader  

 

 

 

1. Disse opplysningene kan brukes til havnekontroll og andre inspeksjonsformål. 

2. Dette skjemaet skal fylles ut med mindre skipet omfattes av unntak i hht. §7. 

Jeg bekrefter: 

- At ovenstående opplysninger er nøyaktige og korrekte 

- At det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådighet om bord til å oppbevare alt avfall 

som genereres mellom denne meldingen og neste havn der avfallet skal leveres. 

 

Dato: 

Tidspunkt: 

Underskrift: 
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Skjervøy kommune 
 

 

AVVIKSSKJEMA FOR PÅSTAND OM UTILSTREKKELIGE 

MOTTAKSFORHOLD 

 

1. Skipets navn, kjenningssignal, IMO-

identifikasjonsnummer 
 

2. Flaggstat  

 

3. Meldingstidspunkt for 

avfallsleveransen 

 

4. Anløpstidspunkt  

 

5. Siste anløpshavn  

 

6. Dato avreise siste anløpshavn  

 

7. Avseilingstidspunkt  

 

8. Beskrivelse av det utilstrekkelige 

mottaksforholdet (angi 

kommunikasjon om avviket, 

konsekvenser for dette og ønske om 

forbedringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

Tidspunkt: 

Underskrift: 

 

 

Skjemaet skal sendes til havneansvarlig som i løpet av 3 uker skal gi et svar på 

hvordan avviket vil bli behandlet. Dersom dette ikke mottas, eller skipsfører ikke 

finner svaret utfyllende nok, kan han be om ytterligere opplysninger og evt. klage 

til Fylkesmannen. 

Vedlegg 3
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1. Vedlegg 
 

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013 

 

Egenandeler kultur og undervisning 
 

Barnehagesatser 

                               

 Dagplass:  kr. 180,- 

                                  

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 

     100 % 2.330,- 1.630,- 1.165,- 

       80 % 2.100,- 1.470,-            1.050,- 

       60 % 1.630,- 1.140,-   815,- 

       50 % 1.400,-   980,-   700,- 

       40 % 1.165,-   815,-   580,- 

       20 %   700,-   490,-   350,- 

 

 Dagplass:  kr. 180,- 

 

 

SFO 

   

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (40 % mod.) 3. barn (60 % mod.) 

Over 20 t/u      1.870,- 1.125,- 750,- 

Inntil 20 t/u 1.460,-    875,- 585,- 

Inntil 15 t/u 1.050,-    630,- 420,- 

Inntil 10 t/u   600,-    360,- 240- 

       

 Dagplass:  Hel – 4 timer eller mer:    140,-    

    Halv – under 4 timer:         85,- 

 

 

Kulturskolen for de som ikke har plass i SFO 

                                                  

Årspris elever under 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 1.450,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 1.250,- 

Gruppe C: 10 og flere    525,- 

Søskenmoderasjon 50 % 

 

Årspris elever over 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 2.800,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 2.450,- 

Gruppe C: 10 og flere  1.000,- 

 

Vedlegg 4
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Kulturskolen for de som har plass i SFO 

 

2013 – blir gratis fra 1.8.13 

Gruppe A:    1 – 3 elever 675,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 570,- 

Gruppe C: 10 og flere  260,- 

 

 

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent:   200,- pr. time 

 

 

Kinobilletter, inkl mva 

        2012  2013 

 Barnefilm med start senest klokka 18  50,- 65,- 

 Barne- og ungdomsfilm og film under 2 timer 65,- 75,- 

 Filmer over 2 timer 75,- 90,- 

 

 

Skjervøy svømmehall 

        2012  2013 

 Enkeltbillett for voksne 50,- 50,- 

 Enkeltbillett for barn 20,- 20,- 

 Klippekort for voksne 375,- 375,- 

 Klippekort for barn 150,- 150,- 

 Leie pr time ikke innt.bringende arr 300,- 300,- 

 Leie pr time innt.bringende arr. 500,- 500,- 

 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 

 

 

Skjervøy idrettshall 

        2012  2013 

 Pr dag ved messe eller andre større arr.              4.200,-             4.200,- 

 Helgeleie halv hall pr time, ikke innt. 200,-              200,- 

 Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende 310,- 310,- 

 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 

 

 

Leie idretts- og kulturbygg 

        2012  2013 

 Kulturhus, idr.hall og sv.hall Skjervøy    550,- 0,- 

 Gymsaler Arnøya og Skjervøy, sv.hall Arnøya 275,- 0,- 
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                      Skjervøy kulturhus  

 2013 

Leiesatser: kommersielle/ 

private aktører 

Ideelle org. 

Lag/foreninger 

Storsalen – arrangement u/billett 2500,- 1200,- 

Storsalen – arrangement m/billett 4000,- + 10 % av 

billettinntekter 

10 % av 

billettinntekter 

Ved  behov for lyd, lys og annen teknisk bistand betales faktiske utgifter 

 
 

 

Skoler 

        2012  2013 

 Overnatting 1. natt 55,- 55,- 

 Overnatting fom 2. natt 50,- 50,- 

 

 

Biblioteket 

        2012  2013 

 Purregebyr voksne, 2. purring 20,- 20,- 

 Purregebyr voksne, 3. purring 30,- 30,- 

 Erstatning ikke tilbakelevering, minimum 300,- 300,- 

 

 

Egenandeler Helse og sosial 
  

 Hjemmetjenester 

         2012  2013 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd under 2G  155,-  170,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 2-3G  630,-  650,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 3-4G  840,-  875,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 4-5G  1260,-           1350,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd over 5G  1680,-          1800,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time under 4G  105,-  155,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time 4-5 G  160,-  210,- 

 Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time over 5 G  210,-  260,- 

 

Korttidsopphold sykestua 

  2012  2013 

 Korttidsopphold pr. døgn   129,-  129,- 

 Korttidsopphold pr. dag  68,-  68,- 

 

Middager 

  2012  2013 

 Middag ordinær  70,-  83,- 

 Middag liten  55,-  63,- 

 Transport mat    20,- 
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Alarmtelefon 

  2012  2013 

 Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, under 3 G   100,-  175,-  

 Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, over 3 G  150,-  225,-  

 

Aktivitetssenteret 

  2012  2013 

 Egenandel 1 – 2 dg/uke   100,-  150,- 

 Egenandel over 2 dg/uke  150,-  200,-  

 

  

Legekontoret 

 Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div 

forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i 

tråd med statlige endringer. 

 

Fysioterapeut 

 Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i 

tråd med statlige endringer. 

 

 

Gebyrer Teknisk 
 

Husleiesatser pr mnd 

        2012  2013 

 Husleie kommunale boliger, pr m2 60,- 62,- 

 Husleie hybelhus fellesareal 535,- 535,- 

 Husleie felles areal 470,- 470,- 

 Husleie møbler 15% av verdien pr. år 

 Husleie strøm pr. m
2
 16,- 16,- 

 Garasjeleie 260,- 260,- 

 Kabel-TV 200,- 200,- 

 Kiilgården, pr dag 100,- 100,- 

 Omsorgsboliger helsesenteret 5 250,-  5 250,- 

 Omsorgsboliger Sandvåghaugan 2 6 700,-       6 700,- 

 

  2012 2013 

 Seksjonering, pr seksjon  3 R 3 R 

 

 Behandlingsgebyr festekontrakt  1750,- 1750,- 

 

 Festeavgift laksesett 200,- 200,- 

 

 Behandling privat reguleringsforslag 15 000,- 10 000,- 
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Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

 

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige 

kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert 

som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune har mht. 

byggesaksbehandling. 

 

Mangelfulle søknader mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan 

kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid 

med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få på plass komplette 

søknader. 

 

Uavhengig av om tiltak er etter Pbl 08 §§ 20-1 eller 20-2, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver. 

 

 

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

Tiltakstype/Søknadstype Gebyr 2012 Gebyr 2013 
   

Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-

2): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 2500,- 2500,- 

Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 

 

To – Trinns søknad: 

  

- Grunngebyr – Rammetillatelse 

(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 

(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 

(v/komplett søknad) 

1700,- 1700,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 

merarbeid etter medgått tid. 
  

   

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-

1): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 4800,- 4800,- 

Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 

To – Trinns søknad   

- Grunngebyr – Rammetillatelse 

(v/komplett søknad) 

3700,- 3700,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 

(v/komplett søknad) 

2150,- 2150,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 

(v/komplett søknad) 

1600,- 1600,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 

merarbeid etter medgått tid. 
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Ansvarsrett og godkjenning:   

Søknad om ansvarsrett 270,- 270,- 

Kontroll av sentral godkjenning 690,- 690,- 

Søknad om lokal godkjenning 1600,- 1600,- 

Godkjenning som selvbygger 2150,- 2150,- 

Avslag på søknad om lokal godkjenning 1065,- 1065,- 

   

Ulovlige tiltak Som for tiltaket 

+ medgått tid til 

saksbehandling 

Som for tiltaket 

+ medgått tid til 

saksbehandling 

   

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt 600,- + medgått 

tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

600,- + medgått 

tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

 

Midlertidig brukstillatelse 1280,- 1280,- 

   

Søknad om riving 1200,- + 

medgått tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

1200,- + 

medgått tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

   

Behandling av avfallsplan, nybygg > 300 m² 1065,- 1065,- 

Behandling av avfallsplan, rehab. > 100 m² 1065,- 1065,- 

   

Søknad om utslippstillatelse < 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 

1000,- + 

medgått tid. 

 

Søknad om utslippstillatelse > 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 

1000,- + 

medgått tid. 

   

Dispensasjon uten høring 2150,- 2150,- 

 

Dispensasjon med høring 2150,- + 

medgått tid til 

høringsarbeidet. 

2150,- + 

medgått tid til 

høringsarbeidet. 

   

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 

(nyanlegg) 

25000,- 25000,- 

 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 

(endring av eksisterende) 

15000,- 15000,- 

 

   

Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt 

gebyr 

50 % av fastsatt 

gebyr 

   

Avviksbehandling pr avvik 670,- 670,- 

   

Timepris ved behandling etter medgått tid 600,- 600,- 
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Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger (tilleggsareal) 

 

Areal  i m²      2012  2013 

 0-75       2450,-  2500,- 

 76-150      2625,-  2725,- 

 151-300      3600,-  3700,- 

 301-450      4450,-  4550,-  

 451-600      5900,-  6000,- 

 601-750      6050,-  6150,- 

 751-900      6900,-  7000,- 

 901-1050      7700,-  7800,- 

 1051-1200      8500,-  8600,- 

 1201-1350      8900,-  9000,- 

 1351-1500      9350,-  9500,- 

 

Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.  

 

Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til 

utbyggingsformål. 

 

 Areal  i m²      2012  2013 

 For 0-1500 m
2
 9550,- 9650,- 

 For 1501-2000 m
2
 10250,- 10450,- 

 For 2001-2500 m
2
 10900,- 11100,- 

 For 2501-3000 m
2
 11800,- 12000,- 

 For 3001-3500 m
2
 13000,- 13200,- 

 For 3501-4000 m
2
 13850,- 14050,- 

 For 4001-4500 m
2
 14400,- 14600,- 

 For 4501-5000 m
2
 14750,- 14950,- 

 Pr påbegynt dekar over 5000 m
2
 680,- 700,- 

 

 Gebyr for kartforretning over grenser 
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 2 

 

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde 

 

Grenselengde i meter.  

            Fra                                     til           Gebyr i kr. 

           0                                          50                 1825,-     

           50,01                                   75                 3450,- 

Videre økes det med kr. 1240,- pr påbegynt 25 meter 

 

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter 

 

Grensepunkt  Gebyr i kr. 

Inntil 2                  1890,- 

3                  3450,-   

Videre øker gebyret med kr. 1300,- pr. grensepunkt. 
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Det rimeligste alternativet skal benyttes. 

 

Gebyr for grensepåvisning 

 Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr 

etter pkt. 2 og 3. 

 

 

Grensepunkt   Gebyr i kr. 

Inntil 2   1820,- 

3                             3450,- 

Videre økes gebyret med kr. 725,- pr. punkt. 

 

 Gebyr for kartforretning over punktfeste  
For kartforretning over punktfeste betales 50% av minste beløp i tabell 2, dersom merking og/ 

eller oppmåling i marka er nødvendig. 

 

Hvis det er unødvendig med merking og/ eller måling i marka, beregnes gebyr som for 

registreringsbrev etter pkt. 10. 

 

 

Gebyr for avbrutt kartforretning 
Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annulert forretning, 

betales kr. 1500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av 

oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er 

berammet, betales kr. 300,-. 

 

 Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev. 

Delingsloven § 2-3, forskrift kap. 11 og 20. 

 

For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1500.- 

 

Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales 

større gebyr enn for ajourføring. 

 

 Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. 

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på 

den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og 

grenseregulering taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for 

kartforretning, dog minst kr. 1500.- 

 

 Gebyr for midlertidig forretning.     
For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1800.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 

kan innkreves samtidig. 

 

Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens 

oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves ekstra gebyr. 

 

Gebyr for registreringsbrev. 

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1800.-. Berører den enkelte sak flere 

registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 600.- for hvert ekstra registreringsnummer. 
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Gebyr for kart og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre.   
For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre , for eksempel NVE, NSB, og 

veimyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del arbeidet kommunen 

utfører etter følgende prosentskala: 

 

Klargjøring og registrering   30 % 

Innkalling og avholding av forretning  20 %  

Merking inkl materiell   10 % 

Måling, beregning og uttegning  40 % 

 

Uavhengig av denne tabellen kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om 

fordeling av arbeid og gebyrer. 

 

Gebyrer for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende 

arealer. 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk-, 

allmenn fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid, begrenset maksimum 

halvt gebyr etter pkt. 2 og 3. 

 

 

 

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. 

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, 

beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsene skal beregnes etter 1.2 promille av 

brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. 

Minstegebyr kr. 1800.-. 

 

Ekspedisjonsgebyr. 

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller 

forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales 

da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1500.- + kr. 300.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom 

ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2. 

 

Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker 

Saker som krever dispensasjon fra kommuneplan og Pbl ilegges et behandlingsgebyr på kr. 

2000,- som må betales før igangsetting av høringsprosessen 

 

 

 Tomtesalg      2012  2013 

 Boligtomter pr.m
2 
 25,- 25,- 

 Næringstomter, minimumspris pr m2 150,- 150,- 

  

 Vannavgift (eks. mva)    2012  2013 

 Tilknytningsavgift pr. m
2
 20,- 20,- 

 Abonnementsgebyr, faktor 1 1700,- 1700,- 

 Forbruksgebyr pr.m
2
 2,- 2,- 

 Forbruksgebyr målere pr.m
3 
 2,- 2,- 

 Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 

 Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang  1500,- 1500,- 
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 Tining av vann og kloakk, pr gang 1500,- 1500,- 

 

 Kloakkavgift (eks. mva)    2012  2013 

 Tilknytningsavgift pr. m
2
 50,- 50,- 

 Abonnementsgebyr, faktor 1 1200,- 1200,- 

 Forbruksgebyr pr.m
2
 6,50- 6,00 

 Forbruksgebyr pr.m
3 

 6,50- 6,00 

 Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 

 Spyling av kloakk, pr gang minstepris 1500,- 1500,- 

 Transport spylevogn pr km 5,- 5,- 

 

Feieavgiften eks. mva.  2012 2013 

 Feiing pr pipe 500,- 400,- 

 Videofilming røykløp 500,- 1000,- 

 Fresing av røykløp 500,- 2000,- 

 Tetthetsprøving av pipe 500,- 800,- 

 

 Renovasjonsavgift (eks. mva)   2012  2013 

 Standardabonnement 2783,- 2866,- 

 Miniabonnement 2307,- 2376,- 

 Kompostabonnement 2307- 2376,- 

 Storabonnement 4045,- 4166,- 

 Fritidsabonnement 743,- 765,- 

 Byttegebyr 241,- 248,- 

 Kjøp av dunk 482,- 496,- 

 Tømming septikktank hvert år 1447,- 1505,- 

 Tømming septikktank hvert 2.år 729,- 758,- 

 Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år 504,- 524,- 

 Tømming septikktank hvert 4. år 379,- 394,- 

 Slam pr m3 (over 4 m3) 397,- 413,- 

 Ekstra tømming septikk 1908,- 1984,- 

 Ekstra tømming 1.11 – 30.4 2862,- 2976,- 

 

 Utleie maskiner og utstyr 

 Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste økes ikke i 2013 

 

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning 

Alle priser er eks mva. 
         2012  2013 

Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning  4 072,- 4072,- 
Inkluderer 

- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender 

 

Årsavgift          6 792,-  6792,- 

 

Inkluderer 
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- overføring fra en alarmsender 

- direkte utkjøring av innsatsstyrke 

- fem unødige alarmer pr kalenderår 

- tre unødige utrykninger pr kalenderår 

- varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm 

Pris pr mnd kr. 549,- 

 

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten: 

- unødig utrykning pr gang        Kr. 4 500,- 

- unødig alarm pr gang        Kr.    500,- 

- ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse    Kr.    500,- 

- kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse     Kr. 2 000,- 

- årsavgift pr ekstra alarmsender       Kr. 4 500,- 

 

Havneavgifter 

 Vareavgift, eks mva       

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes ikke 

 

 Anløpsavgift, eks mva    2012  2013 

 De første 150G  0,57 0,57 

 De neste 150G  0,91 0,91 

 De neste 200G  1,03 1,03 

 De neste 200G  1,38 1,38 

 Minimumssats er 50 G 

 

 Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten, eks mva 2012  2013 

 Båter inntil 15 m 340,- 340,- 

 Båter 15 – 30 m 455,- 455,- 

 Båter over 30 m 680,- 680,- 

 Fritidsbåter over 20 fot 230,- 230,- 

  

Kaiavgift, eks mva     2012  2013 

 De første 150G 2,20 2,20 

 De neste 150G  4,00 4,00 

 De neste 200G  4,45 4,45 

 De neste 200G  5,17 5,17 

 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy, eks mva2012  2013 

 Fiskebåter pr breddemeter 1350,- 1350,- 

 Fritidsbåter pr breddemeter 2250,- 2250,- 

 Døgnplass 75,- 100,- 

 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand, eks mva 2012  2013 

 Alle båter pr breddemeter 1160,- 1160,- 

 

 Skipsavfall, eks mva     2012  2013 

 De første 150 G 80,- 80,- 

 De neste 150 G 180,- 180,- 

 De neste 200 G 280,- 280,- 
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 Over 500 G 450,- 450,- 

 Hjemmeflåten inntil 15m, pr år 300,- 300,- 

 Hjemmeflåten 15-25m, pr år 400,- 400,- 

 Hjemmeflåten over 25 m, pr år 500,- 500,-  

 

 Vann, eks mva     2012  2013 

 Pr tonn 13,00 13,00 

 Minimumsbeløp 130,- 130,- 

 

 Strøm, eks mva     2012  2013 

 Pr kWh 1,35 1,35 

 

 ISPS, eks mva     2012  2013 

 ISPS-vederlag, andel av kaiavgift 20 % 20 % 

 Vognvederlag pr døgn 20,- 20,- 

 

LNG-drevne fartøyer gis en rabatt på 20 % på alle avgifter 

  

Felles satser 
 

Kopiering      2012  2013 

 Ordinær kopiering A4 3,- 5,- 

 Ordinær kopiering A3 4,- 7,- 

 Kopiering fra arkiv A4 15,- 20,- 

 Kopiering fra arkiv A3 20,- 20,- 

 Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. 75,- 75,- 

 Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. 100,- 100,- 

 

Laminering      2012  2013 

 A4 30,- 30,- 

 A3 50,- 50,- 
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Skjervøy kommune og Universitetssykehuset Nord Norge
HF (heretter kalt UNN).

2. Bakgrunn og avtalens omfang

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, tredje
avsnitt. I tilfelle konflikt mellom denne avtalen og overordnet samarbeidsavtale, skal
sistnevnte ha forrang.

Denne avtalen gjelder bruk av ledsager ved reise til/fra og ledsager ved opphold i sykehus.
Ledsager i forbindelse med dagbehandling og poliklinisk konsultasjon omfattes av
Pasientreiseforskriften (FOR-2015-06-25-793)

Transport og ledsagelse av pasienter med psykisk sykdom reguleres av egne retningslinjer
vedlagt denne avtalen.

Denne avtalen omfatter ikke følgetjenester for gravide i den utstrekning dette er regulert i
retningslinje til tjenesteavtale nr 8 (Samarbeid om jordmortjenester).

Barn på sykehus reguleres hovedsakelig av Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
(FOR-2000-12-O1-1217). Behov for ledsager ut over pårørende må organiseres på samme
måte som for voksne i henhold til denne avtalens pkt 7.

Denne avtalen omfatter ikke lege som ledsager pasient i ambulanse.

Denne avtalen omfatter ikke tilfeller der pasientens pårørende eller tilsvarende er ledsager
på reise i den utstrekning dette dekkes av Pasientreiseforskriften.

Refusjon av lønnsgodtgjørelse/overnatting for ledsager som faller inn under
Pasientreiseforskriften kapittel 2, blir omtalt i pkt. 6.4.

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp.
Avtalen skal klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til
pasienters behov for ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenester og/eller ved
opphold i sykehus.

4. Vedlegg til avtalen

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:

0  Plan for kommunal vaktordning for pasient innlagt ved UNN HF
ø Retningslinjer for organisering av transport og ledsagelse av pasienter som skal

innlegges ved psykiatrisk akuttpost

Ved motstrid mellom bestemmelser i vedleggene og denne avtalen har denne avtalen
forrang.

Ledsageravtalen Side 2 av 5
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5. Vurdering av  behov for ledsager

Rett til dekning av utgifter for ledsager skal være begrunnet i helsemessige, medisinske eller
behandlingsmessige behov. Behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen
vil blant annet følgende forhold bli vektlagt:

ø Pasientens forflytningsevne

ø Pasientens orienteringsevne

ø Pasientens evne til å kommunisere (forstå og/eller gjøre seg forstått)

ø Vurdering av sannsynligheten for at det vil oppstå behov for hjelp under reisen eller
innleggelsen.

ø Generell vurdering av hvor belastende reisen og/eller innleggelsen vil være i forhold
til pasientens generelle og spesielle tilstand.

Vurderingen skal gjøres i samråd med pasienten og eventuelt pasientens pårørende.
Vurderingen skal alltid ha pasientens beste og pasientens interesser i fokus.

6. Ledsager ved reise

6.1. Ledsager ved reise til spesialisthelsetjenesten

Pasienten har rett til ledsager etter bestemmelsene i Pasientreiseforskriften. Henviser eller
den denne delegerer myndighet til, har ansvar for å vurdere pasientens helsetilstand i forhold
til behov for ledsager ved reise.

6.2. Ledsager ved reise fra spesialisthelsetjenesten

UNN har ansvar for å vurdere pasientens behov for ledsager ved utskrivning fra sykehuset.

6.3. Ansvar for å skaffe ledsager

UNN har et helhetlig ansvar for å sørge for at ledsager er tilgjengelig når det er nødvendig for
at reisen blir forsvarlig.

Som regel er det pårørende som ledsager pasienten. I de situasjoner der pasienten trenger
ledsager, og det ikke er pårørende som kan ledsage, må partene hver for seg eller i
samarbeid bidra til å sikre en forsvarlig ledsagertjeneste.

UNN er avhengig av hjelp fra kommunene for å kunne få til gode tjenester for den enkelte
bruker. I denne avtalen forplikter partene seg til å samarbeide om å etablere en god
ledsagertjeneste.

6.4. Dekning av utgifter til ledsager ved reise

UNN ved Pasientreiser har ansvar for dekning av utgifter for reise for pasient og ledsager i
henhold til Pasientreiseforskriften og denne avtalen.

Når pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager, har
ledsager rett til å få dekket nødvendige utgifter forbundet med det å følge pasienten.

Hovedregel for dekning er regulert i Pasientreiseforskriften og pasient/ledsager sender inn
reiseregning til Pasientreiser.

Ledsageravtalen Side 3 av 5
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Ved refusjon av lønnsgodtgjørelse/overnatting for ledsager gjelder følgende:
ø Lønn dekkes etter Pasientreiseforskriftens satser for aktiv Iedsagelse. Tid som

tilbringes på hotell/annet overnattingssted uten pasient på samme rom regnes ikke
som reise-larbeidstid.

ø Full dekning av overnatting på UNNs avtalehotell.

ø Kostgodtgjørelse iht Pasientreiseforskriften ved over 12 timers fravær fra hjemmet.

Der det er avtalt kommunalt ansatt ledsager dekker UNN påløpt lønn under reisen med
eventuelle tillegg.

6.5. Oppgjør mellom UNN v/Pasientreiser og kommunen

Reiseutgifter refunderes med en standardsats på reiser under 300 kilometer. Reiser over 300
kilometer refunderes som hovedregel tilsvarende taksten for billigste rutegående transport.
Dersom det er medisinsk nødvendig med drosje skal denne rekvireres av lege.

Kommunalt ansatt ledsager som reiser uten pasient har samme rett til refusjon som
beskrevet i første avsnitt. Utgifter dekkes av kommunen som får utgiftene refundert fra UNN.
Ledsager skal ikke betale egenandel.

7. Ledsager ved opphold i sykehus

7.1. UNNs ansvar og oppgaver

Hovedregel er at ved opphold i sykehus vil sykehuset dekke alle pasientenes behov i
forbindelse med oppholdet. Det gjelder både omsorg, bistand, mat, medisiner m.m.
Behandlende lege ved UNN avgjør om pasienten har behov for ledsager under opphold. I
slike tilfeller kan sykehuset be kommunen om å bistå med å finne ledsager.

Før avgjørelse om at pasienten skal ha ledsager under opphold tas, skal ansvarlig
helsepersonell ved UNN så langt mulig diskutere og planlegge forhold rundt oppholdet,
herunder ledsager, med kommunens omsorgstjeneste. Se også tjenesteavtale nr 3,
«Retningslinjer for  innleggelse i  sykehus».

UNN har ansvar for å utarbeide en plan hvor omfang av tjenester framgår. Slik plan
utarbeides i samarbeid med kommunen og pasienten/pårørende. Der det er aktuelt skal slik
plan inneholde bestemmelser om turnusordning og utskifting av personell.

UNN dekker kommunens kostnader for ledsager etter denne bestemmelsen etter nærmere
plan mellom kommunen og UNN. Kostnader skal spesifiseres på eget skjema som er
vedlegg til denne avtalen. (Plan for kommunal vaktordning for pasient innlagt ved
Universitetssykehuset Nord-Norge)

Ved akutte innleggelser skal spørsmålet om ledsager under opphold avklares så raskt som
mulig.

7.2. Kommunens ansvar og oppgaver

Kommunen skal bistå med å finne ledsager for pasient som har behov for dette og der UNN
ikke kan dekke behovet.

Kommunen og UNN skal sammen utarbeide en plan for oppholdet og ledsagerens oppgaver.
I særskilte tilfeller kan det være aktuelt at kommunen må yte kommunale tjenester også
under oppholdet, jf rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet av 9. juli 2007.

Ledsageravtalen Side 4 av 5
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Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved Iedsageroppdrag. I tilfeller der
verken UNN eller kommune er Iedsagers arbeidsgiver er det UNN som tar dette ansvaret.

7.3. Ledsagerens rolle og oppgaver

Partene skal sikre at ledsageren bistår pasienten og behandlingen på en god måte. Partene
skal blant annet sikre at:

ø Ledsageren er til stede for pasienten og ivaretar dennes behov for oppfølging i det
daglige.

ø Ledsageren så langt mulig utfører arbeid som denne ellers gjør for pasienten og ikke
benyttes til behandlingsrettet arbeid inne på sykehuset.

ø Ledsager retter seg etter rutiner og regler for den avdelingen de er på og utfører de
oppgaver som er avtalt i arbeidsplanen.

ø Ledsageren har taushetsplikt  i  henhold til helsepersonelloven.

7.4. Betaling/oppgjør

Etter at ledsageroppdraget er utført, sender kommunen refusjonskrav for utgifter til aktuell
avdeling/klinikk ved UNN. Se også pkt 7.1 over.

Følgende utgifter skal dekkes av UNN:

ø Lønn ihht avtale for den enkelte innleggelse

ø Reise og diett

ø Bytte av ledsager.
o b Bytte av ledsager må avtales og skjer i utgangspunktet en til to ganger pr uke,

avhengig av oppholdets varighet.

UNN har ansvar for å ordne overnatting for ledsager der det er behov for dette.

8. Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

9. Varighet, revisjon og oppsigelse

Se overordnet samarbeidsavtale.

10. Uenighet

Se overordnet samarbeidsavtale.

11. Dato og underskrift

Sted og dato: .j ' v_ j* V 1: . V  e' . ~ Sted og dato: J ,1 U  °  (i

r '  ̀ “K V X‘ , 1 .Ã

_ , ‘,,. I l t/"*k(\ ;\’ `  .  J VV \/O\'M
V  V C/ '_ _ ,J\_,’3‘~ vi, i Å` 'J

For Skjervøy kommune For Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Vedlegg til «Avtale om  bruk  av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold

i sykehus» (Ledsageravtalen)

Retningslinjer for organisering av transport og Iedsagelse av pasienter

som skal innlegges ved psykiatrisk akuttpost

l. Formål/hensikt

Retningslinjene skal bidra til god kvalitet på helsetjenesten i forbindelse med

transport/Iedsagertjeneste av psykisk syke til øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykiatrisk avdeling og

gjøre ansvars- og oppgavefordeling kjent for alle aktuelle aktører.

2. Ansvar/myndighet
Samhandlingsavdelingen ved UNN HF har ansvar for at retningslinjene og prosedyren revideres ved

behov.

3. Beskrivelse

Denne retningslinjen gjelder mellom UNN HF og kommuneri  UNN  HF sitt nedslagsfelt. Retningslinjen

gjelder for forhold rundt transport og Iedsagelse av pasienter til øyeblikkelig hjelp innleggelse i

psykiatrisk avdeling ved UNN Tromsø eller ved SPHR-ene (senter for psykisk helse og rusbehandling)

Retningslinjene bygger på de dokumentene som det er henvist til under i pkt 4.

3.1. Ansvarsforhold

a. Helse Nord RHF skal sørge for gode og verdige transportordninger for psykisk syke.

Ordningene skal bidra til at bruken av tvang og bruk av politi reduseres til et minimum.

b. UNN HF har ansvar for finansiering, organisering og koordinering av transport og Iedsagelse

av pasienter som skal til øyeblikkelig hjelp innleggelse for psykisk sykdom.

c. Arbeidsgiveransvaret endres ikke ved utførelse av transportoppdrag.  I  tilfeller der hverken

UNN HF eller kommune er ledsagers arbeidsgiver er det UNN HF som tar dette ansvaret.

d. Under oppdraget er ledsagerpersonell forsikret i henhold til gjeldende forsikringsordninger

hos arbeidsgiver med arbeidsgiveransvar.

e. UNN HF har ansvar for å tilby kurs/opplæring i Iedsagelse av psykisk syke pasienter for

ledsagere og ambulansepersonell.

f. Partene har ansvar for å informere om disse retningslinjene i sine organisasjoner.

Kommunene har også ansvar for å informere fastlegene i sine kommuner.
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3.2. Generelt om ledsageroppdraget

Kommunens helse— og omsorgstjeneste og UNN HF skal samarbeide og samhandle om den praktiske

organiseringen av ledsagertilbudet. Se også «Ledsageravtalen».

Følgende forhold skal gjelde for Iedsageroppdragene.

0  Ledsageroppdrag skal utføres av helsepersonell med relevant erfaring og kompetanse.

0  UNN skal arbeide aktivt med å rekruttere Iedsagere og kommunen bistår med dette.

0  Kommunene skal være behjelpelige med å fremskaffe navn på egnet helsepersonell som kan

forespørres om å være Iedsagere. Kopi av oppdaterte lister over aktuelle Iedsagere skal

finnes på legevakten (LV).

3.3. Det enkelte ledsageroppdraget

Henviser vurderer i samråd med pasienten og eventuelt mottakende avdeling transportalternativ og

om det er nødvendig med ledsager. Følgende transportalternativer kan være aktuelle:

0  Ambulansetransport

Henviser vurderer om det er behov for Iedsager i tillegg til ambulansepersonellet. Henviser

rekvirerer ambulanse ved henvendelse til AMK-sentralen. AM K-sentralen eller henviser

henvender seg til LV-sentralen for utkallelse av ledsager dersom henviser har vurdert at

ledsager er nødvendig.

0  Drosjetransport

Ved behov skal pasienten ledsages av to helsepersonell. Henviser henvender seg til LV-

sentralen for utkallelse av Iedsagere.

Dersom pasienten vurderes å kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre, skal det

vurderes å be om bistand fra politiet ved transport. Henviser informerer politiet om grunnlag for

vurderingen og dokumenterer i journal at bistand er nødvendig. Pasienten skal som hovedregel

ledsages av helsepersonell i tillegg til politiet.

Det anbefales å inngå egne avtaler med lokal politimyndighet i henhold til anbefalinger i veileder

https://www.politino/vedlegg/lokale vedlegg/pclltidirektoratet/Vedlegg 1722.pdf

Henviser har behandlingsansvar for pasienten inntil annen lege overtar dette ansvaret.

Ledsager møter opp så raskt som mulig etter at transporttidspunkt er avklart. Før avreise plikter

henviser å gi nødvendig informasjon til ledsager.

Dersom en pasient under transporten endrer adferd og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for seg selv

eller andre kontaktes AMK-sentralen for konferanse med politi slik at nødvendig bistand fra politi

sikres.
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Etter ankomst til bestemmelsessted skal ledsager normalt ikke returnere før mottakende lege har

gjort en vurdering av pasienten. Dette forutsetter at pasienten blir undersøkt av lege umiddelbart

etter ankomst.

Ved bruk av drosje rekvirerer henviser etter vanlig praksis ved rekvisisjon. Ved rekvirering bør

pasientreiser informeres om ledsagers behov i forbindelse med retur.

Pasienter som søkes inn til tvunget psykisk helsevern er fritatt fra  å  betale egenandel.

Ledsager skal ikke betale egenandel.

3.4. Etter ledsageroppdraget

Ledsageroppdraget er avsluttet når ledsager ankommer bopel eller arbeidssted i hjemkommunen.

Ledsager leverer timeliste og reiseregning til arbeidsgiver. Arbeidsgiver sender faktura på samlet

oppdrag til UNN HF så raskt som mulig og senest innen 3 måneder etter ledsageroppdraget.

4.  Relevant lovverk m.m.

0 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

https://lovdata.no/lov/2011-O6-24-3O

0 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61

0 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63

0 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64

0 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

https://Iovdatanfiov/1999—07—O2—62

0 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,

medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

https://lovdata.no/forskrift/20l5—O3~20-231

0 IS-15/2012 «Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid»

(Rundskriv)

https://www.politi.no/vedlegg/lokale vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg 1722.pdf

0 Samarbeidsrutíne ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor

luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) med virkning fra 11.10.2007

0 Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og UNN HF

PS 12/18



5. Avvik

Avvik eller forslag til forbedringer medes til gostmottak@unn.no
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1  . Parter

Denne samarbeidsavtale er inngått mellom Skjervøy kommune (heretter kommunen) og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN HF).

2. Bakgrunn

Samarbeidsavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5.  «Tjerzesteavtaler,

retningslinjer og veiledere» samt tjenesteavtale nr.  7, pkt. 5.1 «Partenes forpliktelser i

samarbeidet».

Avtalen skal være i tråd med etablerte ordninger for utlysning av og søknad til stillinger for Lege

i spesialisering del  1  (heretter LIS1).

3. Formål

Fonnålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder

utlysning og tilsetting av LIS 1. I tillegg skal avtalen fremme et godt samarbeid mellom partene

og bidra til en god prosess som skal ivareta kommunenes, helseforetakets og LIS1-legens

interesser.

4. Relevant regelverk

4.1 Forskrifter

0  FOR-2016-12-08-1482 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og
tannleger  -  Spesialistforskriften (Lovdatano)

0  FOR-2017-01-16-46 Forskrift om endring av forskrift om spesialistutdanning og

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskrifien) -  endring spesialistforskriften
(Lovdatanoj

I  FOR-2005-12-19-1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som

allmennlege med rett til trygderefusjon  -  Forskrift om veiledet tjeneste (lovdatano)

0  FOR-2000-12-21-1379 Forskrift om lisens til helsepersonell  -  Lisensforskriften (lovdatano)

FOR-2015-03-20-231 Forskrift. om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus  -
Akuttmedisinforskriften (lovdata.no)
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4.2 Veiledere og informasjon  om  LIS1-ordningen

Helsedirektoratet:

https:/f/helsedirektoratet.no/autorisasjomutdanning-Qtg

godkienning/spesialistgodkienning/lege/spesialistutdanning-for-leger

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkienning/autorisasion-og-

lisens/legesftsøk-onl-lis l -lisens-(tidligere-tumus)

https://candidate.webcruiter.com/nb-

no/Hom e/coirrpanyadveits?&link source ID=0&c0mpan\/lock:1()O300#search

Ovenstående er gjeldende forskrifler  og veiledere på tidspunkt for avtaleinngåelse. Endring av

lov, forskrift eller veiledere nødvendiggjør endring av denne avtalen bare i de tilfeller der

endringer i regelverket direkte berører partenes forpliktelser og/eller ansvar etter denne avtalen.

Partene forplikter seg til å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldene regelverk og å

organisere LISl-ordningen i tråd med dette. Denne avtalen forutsettes alltid å være i tråd med
gjeldende lover.

5. Roller og ansvar

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for LIS l-ordningen inkl. det administrative og

praktiske arbeidet med utlysningsportalen for ledige LISl-stillinger (tidligere tumusportalen).

Direktoratet fastsetter antallet LISl-stillinger i helseforetak og i kommunene samt fordeling av

disse. Det administrative ansvar for behandling av søknader om LISl-lisens og autorisasjon er

delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Fylkesmannen

Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne LISl-stillinger i kommunehelsetjenesten,

bistå helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av LIS1-stillingene og føre tilsyn med at

LISl-tjenestens im1hold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav.

(flVN HF

Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for LIS1-legen de 12 månedene den er ansatt i foretaket.

LISl-legen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger, med de rettigheter og plikter som

følger av arbeidsforholdet. Det skal oppnevnes personlig veileder for LISl-legen, og

helseforetaket bør tilpasse tjenesten i avdelingen slik at LISl-legen kan delta i aktiviteter for å

oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste.

Skjervøy kommune

Kommunen har arbeidsgiveransvar for LISl-legen de 6 månedene den er ansatt i kommunen.

LISl-legen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger, med de rettigheter og plikter

som følger av arbeidsforholdet. Kommunen er ansvarlig for at LISl-tjenestens innhold og

gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og at tilfredsstillende veiledning etableres.

Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at LISl-legen kan delta i aktiviteter for å oppfylle

målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste.
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6. Tilsettingsprosess  i  foretaket.

6.1 Utlysning av  LIS1-stillinger

LIS1-stillingene utlyses i Helsedirektoratets utlysningsportal for ledige LISI-stillinger, og på en

måte som tydelig viser kobling mellom sykehus og kommune eller gruppe av kommuner. HR-

avdelingen ved UNN HF utarbeider i annonsen i samarbeid med kommunene.

LIS1-legene tilsettes i en stilling ved helseforetaket med en varighet på 12 mnd. og i en stilling i

en kommune med 6 mnd. varighet. Oppstarttidspunkter i LISl-stilling vil være 1. mars og 1.

september.

Kobling sykehus  -  kommune er pr. juni  2017  som følger:

Foretak/sykehus Antall plasser Kommuner

UNN Tromsø 16 plasser Tromsø (5), Målselv (3), Balsfjord (2), Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy

UNN Harstad 11  plasser Harstad (2), Skånland, Kvæfjord, Salangen,
Lenvik/Senjalegen (4), Lødingen, Sørreisa/Dyrøy

UNN Narvik 6 plasser Narvik (2), Bardu, Evenes/Tjeldsund, Lavangen, Ballangen.

6.2 Behandling av søknader

Ved hvert sykehus opprettes et innstillingsutvalg som består av representanter for helseforetaket

(sykehuset), kommunene og tillitsvalgt fra DNLF. Innstillingsutvalget skal behandle og rangere

søkeme ut fra følgende kriterier;

OOOOOOO

Samarbeidsavtale tilsetting LIS 1 lege

6.2.1. Formalkriterier

LIS 1 -lisens/autorisasj on som lege.

Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Ved tvil dokumentert gjennom sprâktest.

Gode referanser.

6.2.2. Kriterier som vektlegges

Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til

kommunikasjon med pasienter og kollegaer.

Interesse for å jobbe i kommunehelsetjenesten.

Tidligere arbeidserfaring i helsesektoren.

Erfaring fra og interesse for rekrutteringssvake områder, lokalt og i UNN.
Kandidater med lokal tilhørighet kan foretrekkes hvis søkeme ellers er likt kvalifisert.

Forskningsinteresse, forskningserfaring eller forskningskompetanse.

Flerkulturell kompetanse.
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6.2.3. Koblingsmodell og tildeling av kommuneplass

Etter spesialistforskrifien er det to mulige modeller for å koble sykehus og kommune i tilsetting

av LIS1 :

0  1 la) direktekobling sykehus — enkeltkommune

0  llb) kobling sykehus  -  gruppe av kommuner

UNN og kommunene tilknyttet UNN vil benytte koblingsmodell llb) Kobling sykehus og

gruppe av kommune. Tildeling av stilling i kommune skjer ca. 5  -  6 mnd. før oppstart i

kommunen. Stillingene tildeles på følgende måte:

LIS] -legene leverer innen en gitt frist en prioriteringsliste hvor alle definerte kommuner

rangeres. Arbeidsgivers representanter og tillitsvalgt for LIS] -legene fordeler deretter plassene

etter trukket rekkefølge og utfra innsendt prioriteringsliste.

6.2.4. Andre forhold

Gruppen av LIS1-leger som skal tilsettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en

balansert sammensetning mht. for eksempel kjønn, etnisitet, studiested. Representanter for

innstillingsutvalget kan foreta intervjuer og innhenting av referanser. Det anbefales at det lages

en lang innstillingsliste med for eksempel 20 kandidater mer enn hva som skal tilsettes da de

samme søkerne kan søke stillinger i andre foretak.

HR- avdelingen foretar den formelle tilsettingen ved å sende ut tilbudsbrev innen gitte tidsfrister.

LIS1-legen vil da få beskjed om tilbud ved x sykehus og i en av samarbeidskommunene, og at

hvilken kommune avklares på et senere tidspunkt.

Formelt tilsettingsbrev sendes fra den enkelte kommune til LIS1-legen så snart som råd etter at

stilling i kommune er tildelt etter koblingsmodell som beskrevet i pkt. 6.2.3.

Om vikariat oppstår, må partene selv søke å få gjort nye tilsettinger.

For å praktisk lette overgangen fra sykehustj eneste til kommunehelsetj eneste, anmodes partene

om å vise fleksibilitet. Det anbefales å tilrettelegge for at LIS1-legen kan starte med flyttedag/ -er

ved å f.eks. ta ut avspasering enten på slutten av sykehusperioden og/eller på forhånd av

kommuneperioden.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp

avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom

avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentli ge forutsetninger for avtalen endres

eller erfaringer tilsier behov for dette.

Partene forplikter seg til å endre avtalen dersom endringer i lov-/regelverk gjør dette nødvendig.
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8. Uenighet og avvik

Håndtering av avvik på inngåtte avtaler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre at

det etableres et system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring.

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet

samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og UNN HF.

Dato og underskrift
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Skjervøy kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første
avsnitt nr. 4.

Bruken av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de
pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for.

Tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelseri
spesialisthelsetjenesten. Pasientene skal i kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold sikres like god eller bedre behandling som ved innleggelse i sykehus.

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere UNNs og kommunens
oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og
omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Denne avtalen regulerer samarbeidet omkring kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold og omfatter ikke desentralisert spesialisthelsetjeneste og andre oppgaver som
UNN og kommunene regulerer  i  egne avtaler.

Avtalen omhandler og regulerer oppgaver og tiltak som kommunen og UNN skal eller kan
samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenestelovens § 3-4 (kommunens plikt til
samhandling og samarbeid), § 6-2 (avtaler) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e
(samhandling/samarbeid). ~

Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente
tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Det skal utarbeides egen driftsavtale med
kriterier for bruk av tilbudet. Tilbudet omfatter alle pasient- og brukergrupper. Driftsavtalen er
vedlegg til denne avtalen.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er
tillagt etter lov og forskrifter.
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4. Lovgrunnlaget

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter
og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-5, tredje ledd:

«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte
omsorg til.  »

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. Helse-
og omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet.

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

ø den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud

ø den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
ø helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å

overholde sine lovpålagte plikter og
ø tilstrekkelig fagkompetanse sikres  i  tjenestene

5. Kommunens ansvar og beskrivelse av tilbudet

Skjervøy kommune har ansvar for at det finnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig
hjelp for innbyggerne i kommunen Det er kommunen som har systemansvar, økonomisk
ansvar og medisinskfaglig ansvar for tilbudet.

Skjervøy kommune har organisert sitt ØHD-tilbud slik: (fv/les ut av den enkelte kommune)
ø Geografisk plassering =J'.'/.¢."«..l7, ff!/CZ ’,>’f,i>L, .V,'.¢/1/g /í I
ø Antall sengeplasser '3 'l ' J  f g I  _  f  i
ø Eventuelt samarbeid med andre kommuner j, 414/ - ;L/4‘ N t få

Det er utarbeidet egen driftsavtale for kommunens ØHD-tilbud. Driftsavtalen omfatter
organisering av tilbudet, samarbeid med andre etater og virksomheter samt inklusjons- og
eksklusjonskriterier. Denne driftsavtalen er vedlegg til denne avtalen.

6. UNNs ansvar og tilbud

UNN har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-tilbudet for de pasienter kommunen ikke kan ta imot.

I tilknytning til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har UNN plikt til å
dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller. Slik veiledning skal
være tilgjengelig for kommunens allmennleger på kort varsel. UNN skal oppgi telefonnummer
til kontakt for slik veiledning.

Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid og veiledning mellom
sykehuset og kommunen rundt pasienter innlagt i ø-hjelpssenger i kommunen. Dette må skje
innenfor rammer som er egnet i praksis både for UNN og kommunen.
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UNNs plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees  i  sammenheng med ordningene etter
tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis “gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, ” og “samarbeid om forskning,
utdanning, praksis og Iæretid".

UNNs forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling og kliniske
tjenester over videokommunikasjon (VK), er nærmere beskrevet i tjenesteavtale nr.9.

UNN har ansvar for å transportere pasientene til det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet på
samme måte som ved transport til sykehus.

UNN forplikter seg til å delta i en årlig faglig evaluering av driften ved ø-hjelpsengene. Dette
kan gjøres i tilknytning til reforhandling av denne avtalen.

7. Særlige bestemmelser om psykisk helse og rus

o  UNN har et særlig ansvar for råd og veiledning knyttet til bruk av ØHD-tilbudet på
området psykisk helse og rus.

8. Samarbeidstiltak

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte
ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale.

Den annen part forplikter seg til å bidra ved utarbeidelse av prosedyrer som berører begge
parter, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som tidligere har vært oppgaver
for helseforetaket. Partene skal så langt det er mulig bidra i prosessen med å utvikle det
kommunale tilbudet når den andre parten ber om det.

Partene etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og
kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6.

Partene sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og
lignende tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale 9.

Partene bærer sine omkostninger selv, der ikke annet er avtalt.

Partene utarbeider en felles kommunikasjonsplan om kommunens tilbud om døgnopphold for
øyeblikkelig hjelp. `

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging,
gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

9. Kontaktpunkterlkontaktpersoner

Partene oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen til bruk dersom det underveis
oppstår behov for slik dialog.

Partene utvekslerjevnlig ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadresse til disse
kontaktpersonene.
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10. Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

11.Awik

Se overordnet samarbeidsavtale.

12. Varighet, revisjon og oppsigelse

Se overordnet samarbeidsavtale.

13. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og UNN.

14. Dato og underskrift

Sted Ogdato: Jul Nik'- ‘ « Stedogdato:/?;°M>‘é’ eífxvpr

A Vi? '~{»{/L/~/’/

Forvsijervay kommune J For Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitet.
Sykehusvegsirféiiehuset Nordworge HF
9038 Tromsø
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Lyngen kommune  
Plan, næring og teknikk 
 
 

 

    
    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24   
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no 
 

Internett: www.lyngen.kommune.no 
 

    
  

    

Skjervøy kommune                                        
Skoleveien 6 
9180  SKJERVØY 
 
 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2018/49-2 529/2018 V80 17.01.2018 

 

Årsmelding fra skogbruket i Nord Troms 2017. 

 
Vedlagt sendes årsmelding og avvirkningsstatistikk for Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy 
kommune. Statistikkskjema skogkultur for 2017 er sendt tidligere. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
Direkte innvalg: 40028515 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding for 2017. 
2 Avvirkningskjema for Lyngen kommune. 
3 Avvirkningskjema for Kåfjord kommune. 
4 Avvirkningskjema for Skjervøy kommune. 
5 Avvirkningskjema for Nordreisa kommune. 

 
 

Tilsvarende brev sendt til: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 
Kåfjord kommune Postboks 74 9146 OLDERDALEN 
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Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune Skoleveien 6 9180 SKJERVØY 
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Fylkesmannen i Troms,
Landbruksavdelinga

Skjema for avvirking

Avvirking for salg og industriell produksjon

Kommune: 1941 Skjervøy Kontaktperson: Skogbrukssjefen i Nord Troms
Årstall: 2017

Private- og kommunale skoger:
Treslag Sortiment Kvantum (fm³) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre

SUM 0 0

Statskog:
Treslag Kvantum (fm³ ) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 0

SUM 0 0

TOTALSUM 0 0
* Kvantum oppgis i fm³ med bark, unntatt for skurtømmer hvor kvantum oppgis uten bark. 

Avvirking utenom salg (heimeforbruk):
Ved til brensel: 200 fm³
Bartre: fm³

Med hilsen

Elisabeth Torstad
For kommunen
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Årsmelding 2017 

SKOGBRUK I NORD TROMS KOMMUNENE – DISTRIKT VI 

 

1. Administrasjon: Elisabeth Torstad er ansatt som Skogbrukssjef i Nord Troms i 100% 
fast stilling, fordelt på 50% Lyngen kommune, 30% Nordreisa kommune, 15% Kåfjord 
kommune og 5% Skjervøy kommune. I Nordreisa jobber Dag Funderud i 100% stilling 
som Sektorleder for drift og utvikling, men har også skogoppgaver som skogmester. 

2. Skogens tilstand og vekst: Sein vår og kald forsommer førte til sein blomstring i Nord 
Troms kommunene (midten og slutten av juni) og tilveksten har vært under middels. 
Lite observert bjørkemålere eller andre skadedyr/sopp på skogen. Stormen Ylva 
forårsaket i enkelte områder i Lyngen og i Nordreisa kommune stormskade på skog. 
Omfanget i Lyngen kommune kan estimeres til ca. 150 m3 lauvskog og noen enkelt 
trær av gran i Hkl3. Det ble registrert noe vindfall på Statskogs eiendom i Reisadalen i 
Nordreisa kommune, furuskog. 

3. Skogbruksaktivitet: I Nord Troms kommunene har vi kun en entreprenør som i all 
hovedsak tar oppdrag for Statskog i Nordreisa. I Lyngen er det ett ny oppstarta firma 
som tar diverse oppdrag, mest felling av enkelt trær på privat eiendom. De har tatt 
kontakt med kommunen og er interessert i ungskogpleie i plantefelt mm. 
Planteaktiviteten har vært lav de siste årene i Nord Troms. Det ble plantes ca. 5000 
trær totalt i kommunene, primært gran. 
Det bygges lite skogsbilveger, men noen traktorveger bygges – hovedsakelig i 
Nordreisa og Lyngen kommune. I 2017 ble 3350 meter traktorveg ferdigstilt i 
Nordreisa kommune, hvorav 2975 meter var nyanlegg og 375 meter ombygging. 

4. Avsetning og foredling: Hovedsakelig hogst av ved til brensel. Totalt i Nord Troms 
kommunene avvirkes ca. 3200 fm3 lauv til brensel ved til eget bruk og ca. 2000 fm3 
lauv til salg av ved. 

5. Informasjonstiltak: Det ble arrangert skogdag i Lyngen kommune 22 april. Tema var 
«Mulighet for lokal leveranse av bjørk» med omvisning i ved hallen til Lyngsalpan 
vekst som er en ASVO bedrift. «Ungskogpleie». «Økonomisk tap ved for tidlig hogst». 
«Informasjon om Aktiv skog sitt kursprogram». Det ble servert bålkaffe og 
wienerbrød til de 14 deltagerne. En skogeier har begynt å levere bjørk til ASVO lokalt 
etter skogdagen og flere skogeier tenker på det samme. Tidligere kjøpte ASVO 
bjørkestranger fra Målselv. 

6. Andre oppgaver:  
Det var lite sopp og middels med blåbær og tyttebærforekomster i 2017. 

I mai 2017 fikk Lyngen kommune besøk ett internasjonalt team som jobber med 
skogovervåking i bærekraftig skogbruk. Fylkesskogmester og Seniorrådgiver hos 
Fylkesmannens landbruksavdeling var guide for delegasjonen. Under oppholdet i 
Lyngen ble det omvisning av Rivertzskogen. Rivertzskogen er den eldste skogen med 
forsøksflater/produksjonsflater i Nord Troms. Plantefeltet ble etablert i 1917.   Det 
ble servert bålkaffe og lokalproduserte lefser mens Brynjar Jørgensen holdt foredrag 
om produksjonsflatene. 
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I tillegg til skogforvaltningsoppgaver jobber Skogbrukssjefen med dispensasjoner for 
motorferdsel i utmark, etablering av snøscooterløyper, vannscooterforskrift, 
administrerer Nord Troms Interkommunale skadefellingslag mm.  

 

 

Lyngseidet      9. januar 2018 

 

     Elisabeth Torstad 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Kafè Ruija, Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 kl 1000

DELTAKERE: 
Ordførere: Irene Toresen for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder 

Merknad til innkalling og saksliste: 
 Ingen merknad til innkalling. Det var enighet om å ta opp følgende

tilleggssak:
 Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn

REFERATSAKER: 
 Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny distriktsindeks

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt. 

VEDTAKSSAKER: 

Sak 14/18  Godkjenning av referat fra møte 30.01.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 30. januar 2018. 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 15/18 Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms 
 
Saksopplysninger: 
I seminar/møte i regionrådet 4. januar 2018 ble det jobba med hvordan vi skal   
legge et godt grunnlag for samhandling for utvikling av Nord-Troms, og hvordan vi 
sammen bygge en god samhandlingskultur. 
 
Med bakgrunn i drøftinger og innspill gitt i overnevnte møte, skal det utarbeides et 
forslag til utvidet samarbeidsavtale for å tydelig-gjøre forpliktelsen i samarbeidet og 
definere noen kjøreregler for samhandling. 
 
Sortering av materiale fra seminaret i januar er gjort, og bearbeidingsarbeidet er 
startet opp. Dessverre er ikke forslag til avtale ferdigstilt, grunnet stor 
arbeidsmengde og nytilsatte som er i opplæring i sekretariatet. Forslag til avtale bør 
også behandles i arbeidsutvalget i regionrådet først, slik vi har praktisert det i andre 
sammenhenger. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Forslag til avtale behandles først i arbeidsutvalget før 
den kommer til regionrådet, og deretter kommunestyrene. 
 
Tillegg til vedtak fremmet i møte: 
«…forslaget til avtale behandles først i arbeidsutvalget før den kommer til 
regionrådet, deretter i representantskapet, og til slutt i kommunestyrene. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Dan-Håvard Johnsen 
 
Orientering om status fra ordfører i Lyngen (saken er ikke ferdig utredet) 
Nord-Troms Regionråd har i tidligere møte diskutert et mulig formelt samarbeid 
med Tromsø IL. Regionrådet stilte seg meget positiv til en slik avtale. I fra mitt 
ståsted bør en slik avtale innebære klare forpliktelser for begge parter. Hva slike 
forpliktelser evt. Skal være må vi diskutere oss frem til men jeg ser for meg noe 
slikt; 
 
Tromsø IL: 
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Tromsø IL besøker en kommune i Nord-Troms en dag pr år. Hva denne dagen skal 
inneholde kan eksempelvis være fotballskole for barn på dagen og en 
oppvisningskamp med flest mulig A-Spillere mot et sammensatt Nord-Troms lag på 
ettermiddagen/kveld. 
Det eksakte tidspunkt for besøket avgjøres av Tromsø IL og formidles til Nord-
Troms Regionråd innen 1. februar samme år. Tromsø IL besørger selv transport til 
dette besøket. 
 
Vertskommune: 
Vertskommunen forplikter seg i samråd med Tromsø IL sin kontaktperson å stå for 
all bevertning til Tromsø IL sine representanter denne dagen. 
Vertskommunen må stille med en tilfredsstillende banefasilitet. DVS Kunstgress som 
ikke er eldre enn 10 år eller en god gressbane. Utstyr/organisering av fotballskolen 
er vertskommunen sitt ansvar. 
Aktiviteter ut over det skisserte avtales direkte mellom vertskommunen og Tromsø 
IL. Det kan f.eks. være overnatting/sosial tilstelning på kvelden. 
 
Nord-Troms Regionråd: 
Nord Troms Regionråd avgjør lokaliseringen av kommunen som får 
vertskapsfunksjonen. NTRR følger opp vertskommunen/idrettslaget og sørger for at 
de er inneforstått med sine forpliktelser. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Momentene som ligger i orienteringssaken er et godt utgangspunkt for å 
inngå en avtale mellom TIL og NTRR. 

2. Hver ordfører får i oppgave å forankre avtalen i klubbene. 
3. Saksordfører sjekker ut med Framtid i Nord om de kan bidra til å ta ut spillere 

til et sammensatt lag («presselag») som spiller kamp mot A-laget. 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 17/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: -identitetsbærer og 

berikelse  
Saksdokumenter:  

 Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 

PS 12/18



 

4 

Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28. 
november 2017 om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for 
framtiden. Utfordringer presentert i møte/dokumentert i prosjektsøknaden; 

• færre enn 1000 hopper som kan få føll 
• 100 føll blir født, det trengs 200 for å bevare rasen 
• mange hesteraser å velge mellom 
• utydelig identitet  
• ukjent rase 

 
Birgit Nielsen presenterte også noen forslag til hvordan man kunne jobbe for å sikre 
hesterasen framover gjennom; 

• tydelig identitet, basert på opprinnelseshistorie og kultur: fortellinger 
• egen sport som passer egenskapene: aktivitet 

 
Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette 
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.  
 
Birgit Nielsen er i etterkant av møtet utarbeidet en forprosjektskisse som legges 
fram til behandling i regionrådet.  
 
Forprosjektsøknaden: 
Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke 
lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 
 
Mål:  
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.  
 
Prosjektmål  
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en 
kunne vurdere om:  

 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall 
og kjøp/salg  

 det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med 
lyngshest  

 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner  
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 det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest 
innafor landbruk og helse  

 det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen  
 om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen 

(opprinnelse, kultur)  
 
Vurdering: 
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en 
forprosjekt- og en hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til 
omdømmearbeidet som har vært gjennomført i regionen, hvor tre stammers møte 
har vært ett element i den regionale identiteten. Omdømmesatsingen valgte ut tre 
stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre profilering 
rundt; 

 på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur 
 samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er 

eksotisk og eventyrlig 
 gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med 

gjennomføringsevne 
 
Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en 
felles regional identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og 
selges utad i opplevelses-sammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i 
prosjektsøknaden som for eksempel helse/terapiridning og til bruk i rideskoler. 
 
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som 
kan utvides over landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.  
 
Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til 
en kommunal satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive 
effekter. De viser også til erfaringer fra andre land, hvor identitetsskaping med 
utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor for reiselivet (jfr 
erfaringer fra Island).  
 
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge 
hesterasen. Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse.  
Den første kjente utstilling hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i 
Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert avl, primært i de nordligste 
fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor av 
lyngshesten i alle kommunene i regionen. 
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Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt 
opp med ca 50 % kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om 
midler fra begge regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. 
Begge regionrådene er foreslått som prosjekteiere, med representanter i 
styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-
Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra 
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og 
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen. 

 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 18/18 Uttalelse vedrørende forslag om endringer i Energiloven § 4-7 om krav 

om funksjonelt skille 
Saksdokumenter: forslag til endringer i Energiloven  
 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortingets Energi- og miljøkomité har til behandling et forslag om endring av 
Energiloven (2016), ved å unnta kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet 
om funksjonelt skille. Kravet i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Dette 
kravet innebærer at nettet må skilles ut i eget selskap. 
 
Fire av Nord-Troms kommunene er medlemmer i LVK (Landssamanslutninga av 
vasskraftkommunar). LVK har i samarbeid med andre interesser i kraftbransjen 
utarbeidet en uttalelse til saken; 
 
Uttalelse fra LVK, med flere:  
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Vedrørende behandling av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i 
energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille  
 
Lokale energibedrifter er motorer for lokal, bærekraftig næringsutvikling, 
kompetansearbeidsplasser og lærlinger til bransjen. Vi stiller oss med dette bak 
forslaget og ber komiteen om å støtte forslaget om å unnta selskap med under 
30.000 kunder fra kravet.   
  
Kravene i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Da saken var oppe til 
behandling i 2016 var det flere argumenter som burde vært vektlagt tyngre:   
  
  En av de viktigste målsettingene med reguleringen skulle være å unngå 
kryss-subsidiering. Dette er imidlertid allerede forbudt i dag. Det er unødvendig å 
innføre dobbelt lovgivning. Det er ikke synliggjort at kryss-subsidiering er en 
utfordring blant små og mellomstore kraftselskap.  
  
  Det er ingen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skal være strengere enn 
den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000 
kunder. EU har selv vurdert at et slikt krav vil være unødvendig byråkratiserende og 
dyrt. De økte kostnadene vil legges på kundene i form av økt nett-tariff. Vi mener 
dermed at et krav om et funksjonelt skille fremstår som lite forbrukervennlig.  
  
  Det funksjonelle skillet innebærer at ledelsen i energikonsernet (minimum 
daglig leder og styre) ikke kan ha ledende stillinger i nettselskapet. Dette vil 
forhindre ledelsen i mindre bedrifter fra å bruke ressurser der det er mest 
formålstjenlig. Resultatet vil dermed kunne være en dårligere utnyttelse av 
selskapets ressurser.   
  
  Et krav om funksjonelt skille for alle vil sannsynligvis medføre et økende 
konsolideringspress på lokale kraftselskap, og dermed større sentralisering av 
eierskapet på både produksjon og distribusjon. Dette vil kunne ha uheldige 
konsekvenser for den lokale beredskapen, i tillegg til tap av lokale 
kompetansearbeidsplasser. Vi mener slike prosesser bør skje som følge av valg 
selskap eller eiere ser på som hensiktsmessig, ikke på bakgrunn av fordyrende krav 
gjennom regulering.  
  
På bakgrunn av det overnevnte ber vi komiteen gi sin støtte til forslaget om å frita 
selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.  
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra LVK med flere vedrørende behandling 
av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i energiloven §4-7 om krav om 
funksjonelt skille. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 23/18  Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 
Ordføreren i Nordreisa har tatt initiativ til å nedsette et flyplassutvalg som overvåker 
og ivaretar flyplassen. Nord-Troms Regionråd er bedt om å oppnevne en 
representant til utvalget.  
 
Sammensetningen av utvalget er foreslått som følger (en representant fra hver 
aktør): ordfører i Nordreisa kommune, Avinor, reiseliv, næringsliv og regionrådet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner ordfører Ørjan Albrigtsen som representant i 
flyplassutvalget. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
Innspill til utvalget gitt i møte: flyplassutvalget bør ha som mål og få på plass en 
garanti om at Widerøe skal levere på regularitet. 
  
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Møte med NrK Troms – tidspunkt? 

 Ønsker å ha møte med redaktøren. Drøfte hvordan vi kan få bedre 
dekning/fremme saker fra regionen? 

 Samhandling mellom NrK Sapmi og Nrk Troms? 
 Tidspunkt – legges i tilknytning til KS kommuneprop – medio mai (k-prop 

legges fram 15. mai) 

Diskutere tema for møter våren 2018; 
- 19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte Kulturminister 

o Regionrådsmøte: behandle regnskap og årmelding + utsatte saker 
fra dagens møte 
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o Tema for møte med Tromsbenken: studiesenter, scooterløyper, 
regionreform (konsekvenser/nye strukturer) 

o Møte med Kulturministeren: fokus på 3 stammers møte (ikke 
mottatt svar på henvendelse - Svein følger opp) 

o Samferdselsdepartementet – møte vedrørende flyplassen (Øyvind 
følger opp) 

- 24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt)  
o Tema for møte: Tema 1:Regionreformen – aktuelle innledere Willy 

Ørnebakk/Ivar B. Prestbakmo. Tema 2: «Kontraster former folk» - 
fokus på lobbyering, mulighetsrommet i 
regionreformen/oppgavemeldingen - politisk lederskap – hvordan 
får vi gjennomslag? Roger Ingebrigtsen innleder. Møtested: Senter 
for nordlige folk, Kåfjord 

- 7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton) 
o Tema: gjort avtale med Lerøy. RUST – saker; «bruk» av prispenger, 

oppgavemeldingen - ungdomsmedvirkning – innspill 
oppgavemelding   

- 8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og 
infrastrukturprosjekt) 

o Tema: prosjekter som NUNT er koblet på. Fellesmøte 3 timer.  
- 29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM)  

o tema: status i arbeidet med kvikkleire-kartlegging, scooterløyper, 
barnevern/akutt-beredskap, kommunalt selvstyre (Dan-Håvard 
innleder på kommunalt selvstyre) 

- 19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019, 
saksordførerordningen 

 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 
 
Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms  
– invitasjon sendt fredag 16.02.18 hvor de inviteres til Senter for nordlige folk. 
Arbeidsutvalget utarbeider forslag til program. 
 
Besøk av Stortingets Transportkomitè i september  

 Nord-Troms Regionråd melder tilbake til SVV at vi ønsker å delta på det 
planlagte møte i Tromsø onsdag 5. september 2018. Saksordførere er Dan-
Håvard Johnsen og Eirik L. Mevik 
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 Regionrådet vil sette fokus på kyst til markedsstrategien og flaskehalser i vår 
region på ulike transport-årer (næringstransporter) 

 E6 Kvænangsfjellet 
 E6 Oteren (flaskehals – trafikksikkerhet) 
 De særlig utfordrende forholdene på FV 866 Langslett-Skjervøy  
 Rassikringsutfordringer 
 Modulvogntog – utvidelse av strekninger hvor dette kan tas i bruk 
 Ishavsbanen 
 Sørkjosen lufthavn – regularitet og potensiale 

 
Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms 

 Ordfører i Lyngen har i tidligere møte fremmet forslaget.  
 Tema tas opp under punktet «kommunalt selvstyre» i møte med 

Fylkesmannen i Troms 29. mai 2018. Dan-Håvard Johnsen innleder på tema 
«kommunalt selvstyre» - motorferdsel, heli-skiing etc 

Forespørsel fra Bredbåndfylket om møte i regionrådet 
 Regionrådet har dessverre ikke kapasitet til å sette dette på dagsorden 

 
FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET (oppstart kl 1300) 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Samme som tidligere på dagen 
Rådmenn: 
 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  
Einar Pedersen, Kåfjord 
Leif Lintho, Lyngen 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa  
Frank Pedersen, Kvænangen 

Administrasjon: Berit Fjellberg, daglig leder  
Lise Jakobsen, sekretær RU 

 
Sak 19/18 Innspill til Oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget (Regionreformen) 
Saksdokumenter: ekspertutvalgets oppgavemelding av 1.2.18 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av 
regjeringens forslag til regionreform. 
 
Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver 
og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. 
Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen 
bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.  
 
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. 
Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i 
dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, 
kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget 
mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet. 
Oppgavemeldingen ble lagt fram 1. februar 2018. 
 

 
 
Vurdering: 
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Nord-Troms Regionråd har i tidligere møter vært enige om å være på banen i dette 
arbeidet. Det er enighet om å utarbeide et utfordringsnotat til fylkesrådet i Troms 
som innspill til hvilke oppgaver vi ser kan legges til vår region, hvor vi har 
kompetanse og etableringsfortrinn fremfor å legge oppgavene til for eksempel 
Tromsø i den nye regionen.  
 
Nord-Troms Regionen ligger sentralt geografisk plassert i den nye regionen. Dette 
fortrinnet bør vi utnytte i det mulighetsrommet hvor oppgaver skal flyttes fra 
sentralt til regionalt nivå.  
 
Daglig leder presenterte innspill i PP-presentasjon (vedlagt.) 
 
Innspill gitt i møte; 

 Bør skrive inn tre stammers møte (distriktssenteret/ressurssenter) 
 Nordreisa skal ha eget møte – drøfte i formannskapene 
 Hvordan skal vi nå fram med budskapet? 
 Hvem skal vi nå fram til? 
 Målgruppe i første omgang: fylkesrådsleder Troms. Må jobbes politisk med 

dette. 
 Politisk strategisk lederskap må til i dette arbeidet 
 Kvensk  
 Unges medvirkning – ressurssenter 
 Statped – også aktuelt område 
 Naturforvaltning – her kan vi ta en rolle 
 Medieutspillsplan – «sak for sak» 

o Hva er budskapet? 
o Hvilke medier? 
o Hvem fronter/er kontaktpersoner? 
o Tidslinje   

 denne uka: Kvenske oppgaver til Nord-Troms. Ansvar: Øyvind 
Evanger og Knut Jentoft 

 før påske/om 14 dager: Naturforvaltning – oppgaver til NT. 
Ansvar: Svein Leiros og Dan-Håvard Johnsen 

 etter påske: unge – medvirkning/ressurssenter – utvidet ansvar. 
Ansvar: Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 
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Det utarbeides en egen medieutspillsplan for å fronte prioriterte områder fra Nord-
Troms. Det utarbeides også et innspilldokument som oversendes fylkesrådslederen i 
Troms. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 20/18 Høring leveringspliktige posttjenester 
Saksdokumenter:  

 Forslag fra Samferdselsdepartementet om å endre omdelingsfrekvensen 
for post 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet sendte 9.1.18 ut et forslag om å endre 
omdelingsfrekvensen for post ut på høring. Omdelingsfrekvensen er i dag på fem 
dager i uken. 
 
Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000. De neste årene frem til 2025 
forventes en ny halvering. Det gir sterkt fallende inntekter. På den andre siden ligger 
kostnadene ved å kjøre ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad 
fast. 
 
Regjeringen har brukt over 1 milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste 
fem årene. I forkant av 2018-budsjettet spilte Posten inn en vesentlig endring i 
selskapets forhåndsberegning av statlig kjøp, hvor Posten nå regner alle landets 
husholdninger som ulønnsomme for postomdeling. Posten har i lengre tid regnet de 
5 prosentene av husstandene i landet der det koster mest å omdele post som 
ulønnsomme, men utviklingen de siste årene endrer dette. 
 
På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet sett behov for å få gjennomført 
en utredning, som nå foreligger. Denne danner et viktig kunnskapsgrunnlag for 
endringene som foreslås. Utredningen viser et beregnet statlig kjøp som stadig vil 
stige og være på rundt 1 milliard kroner årlig fra 2025 – dersom dagens 
omdelingsfrekvens opprettholdes. 
 
 99,9 prosent av norske husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke 
nettbank, offentlige portaler, læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester, 
bredbåndstelefoni og e-aviser. Færre enn 2000 husstander mangler et slikt tilbud. 
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Sammenliknet med andre land i Europa og verden for øvrig er bredbåndsdekningen i 
Norge er svært god. Den norske befolkningen er for øvrig blant de mest digitale i 
verden og ligger helt på topp når det gjelder bruk av internett. 
 
Kommunikasjonen foregår raskere og mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.  
Det er denne utviklingen som gjør at innbyggerne sender stadig mindre post. 
Veksten i e-handel og sending av pakker veier langt fra opp for nedgangen i 
brevpostvolumet. Mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken 
i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare 7 småpakker i postkassen i hele 2017. 
 
De ulike alternativene til endringer som foreslås i høringen vil påvirke siste 
distribusjonsledd, det vil si utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde 
samlepostkasser.  Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil 
ikke påvirkes av de foreslåtte endringene. 
  
Høringsfristen er 6. april 2018. Endelig forslag om endringer i kravet til antall 
omdelingsdager i postloven blir lagt fram for Stortinget etter at 
Samferdselsdepartementet har ferdigbehandlet høringsinnspillene.  
 
Vurdering: 
Nord-Troms regionen er stor i utstrekning med punktvis bosetting og store 
distriktsområder. Posttjenesten er særlig viktig for folk som bor i distriktene. Derfor 
er dette en viktig høring å gi innspill til. 
 
Ett av alternativene som er foreslått er å redusere omdelingsfrekvensen til 
annenhver dag. 
 
Forslag til vedtak: 
Ordfører Svein O. Leiros og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse til 
Samferdselsdepartementet på vegne av Nord-Troms Regionråd. Forslag til uttalelse 
godkjennes pr epost i regionrådet før det oversendes departementet innen fristen 6. 
april 2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller 
Saksdokumenter:  
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 Forslag til samarbeidsavtale vedr arbeidsgiverkontroller (utarbeidet av 
skatteoppkreverne i Nord-Troms) 

Saksbehandler: rådmannsutvalget/sekretariatet 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms kommunene har de siste 10 årene kjøpt arbeidsgiverkontroller fra 
Tromsø. Tromsø kommune ga i 2017 beskjed om at de ikke lenger kan levere 
arbeidsgiverkontroller til kommunene i nordfylket.  
 
For 2018 har Kvænangen fått en avtale med Alta kommune, mens de 5 andre Nord-
Troms kommunene skal gjøre avtale med Skatt Nord om å ta 23 kontroller for 2018. 
Budsjettet for disse kontrollene beløper seg til kr 580.000.  
 
Skatteoppkreverne i Nord-Troms kommunene anbefaler at man inngår et samarbeid 
hvor det ansettes en egen kontrollør i Nord-Troms, etter vertskommunemodellen. 
Kontrolløren kan bosette seg i en av Nord-Troms kommunene, denne blir da 
vertskommune. Kontrolløren skal ha kontordager i alle kommunene. 
 
Fordelingsnøkkel for kostnader er forslått å settes i forhold til antall arbeidsgivere i 
deltakerkommunen. Skatteoppkreverne har også utformet forslag til 
samarbeidsavtale mellom kommunene og forslag til utlysningstekst. Ansettelse av 
kontrollør vil skje med virkning fra 1.1.2019. 
 
Forslag til mål for samarbeidet: 
«Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik 
at kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter 
skatteoppkreverinstruksen kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid 
skape et effektivt og faglig miljø som kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i 
regionen med regnskapskontroll hos arbeidsgivere.» 

 
Vurdering: 
Et forslag til samarbeid om arbeidsgiverkontroller kan gi flere fordeler enn ved kjøp 
av tjenesten utenfor regionen. Gjennom å tilsette en felles kontrollør vil man bidra 
til å bygge egen kompetanse i regionen, noe som også kan være et godt supplement 
til fagmiljøene innenfor regnskapsfeltet i regionen. Det handler om å legge pengene 
man har avsatt til oppgaven i en felles pott, som dekker kostnadene til en 
kontrollørstilling. 
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Rådmannsutvalget er også positive til forslaget om et samarbeid på dette feltet. Det 
er også gitt signaler om å arbeide for å få til ett tettere samarbeid på flere 
fagområder innen skatteregnskap, innfordring o.l. Gjennom samarbeid på 
spesialiserte områder kan man styrke den samlede kompetansen og bidra til å 
redusere sårbarhet (hjelpe hverandre/overlapp i ferier o.l.).  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd ser mange fordeler ved å inngå et samarbeid om 
arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms. Regionrådet anbefaler eierkommunene om å 
inngå et samarbeid,med virkning fra 1.1.2019. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 22/18 Sluttrapport boligprosjektet i Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport fra boligprosjektet 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Dette prosjektet har sitt utspring i bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-
Troms. Omdømmeprosjektet (2011-2014) var forankret i regionrådets 
styringsdokument «Nord-Troms Strategier». 
 
I forbindelse med rullering av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble 
det utarbeidet et oppdatert plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for 
vår region; 

 Demografiutfordringen 
 Kompetanseutfordringen 
 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 
For å møte disse utfordringene ville Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep 
gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus ble satt på 
bolyst, kompetanse og regional utvikling. Satsingen på boligutvikling i Nord-Troms 
henger sammen med disse fokusområdene. Prosjektene/satsingene er også 
forankret i Troms fylkeskommunes satsing på Nord-Troms gjennom en egen 
strategi for perioden 2014-2018. 
 
Om prosjektet: 
Visjon:   Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende 
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Hovedmål: Boligutvikling i et bolyst-perspektiv  - «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye 

samarbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv 
 
Aktivitetsmål:  Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene 
 

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer næringsutvikling, 
kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som inkluderer nye innbyggere 
 
Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for boligforsyning, som 
tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og universell utforming 
 
Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for eksempel base for 
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.  

 
               Delmål: HA1: Kartleggingsfase – (finne ut hvem skal vi planlegge for? Hva er reelle ønsker og behov? 

Hvilke kvaliteter ved boligen/bomiljøet, stedet er viktige? Hva kan vi lære av andre?) 
 

HA 2: Kompetanseutvikling – kunnskapspåfyll og nettverksbygging 
 

HA 3: Modell-utvikling – Nord-Troms modellen skal ta hensyn til miljø, arkitektur, universell 
utforming og lokale behov 
 
HA 4: Tilrettelegge for utbyggingsprosjekter 

 
HA 5: Læring og erfaring – spredning 

 
Målgrupper:  Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere 

Regionens innbyggere  
Hybelboere  
Næringsliv (entreprenører) 

 
Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1. oktober 2014. 
 
Faser i arbeidet: 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektet presenteres i møte av prosjektleder Torbjørn Tuoremaa (PP-vedlagt). 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Sluttrapporten fra prosjektet tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 

     FASE 3: 
     Drifts- og 
     vedlikeholdsfase

FASE 2: 
Utprøving- og etablering 
av 
      
   «Nord-
Tromsmodellen»

FASE 1: Kartleggings- og 
utviklingsfase
 Demografi – flytting - boligbehov
 Samfunnstrender - boligtrender
 Kompetanseutvikling
 Modellutvikling 
 Regional tiltaksplan
 Finansiering av neste fase
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Orientering fra rådmannsutvalget:  
oversikt ressursbruk kirke og menighetsarbeid i kommunene  
(egen oversikt er sendt ut i forkant av møtet). Kommentarer i møtet: 

 Oversikten gjøres ferdig med alle detaljer. Godt grunnlagsdokument som kan 
benyttes av kommunene for videre arbeid 

Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen  
 Tas kontakt med i etterkant av møtet for å få innspill som vi kan ta med i 

regionrådets arbeid med oppgavemeldingen 

Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 1530) 
 saken er ikke aktuell lenger, da Visit Lyngenfjord har vært på besøk i alle 

kommunene og presentert saken 

Orientering vedrørende status prosjekt barnevern ved Einar Pedersen: 
 Sluttrapport fra prosjektet foreligger 
 Ikke entydige tilbakemeldinger fra kommunene vedrørende samarbeid 
 Skal være møte med barnevernledere og RU 4. april – vil lage sak i etterkant 

av dette 
 Aktuelt å søke midler fra Fylkesmannen om samarbeid vedrørende 

akuttberedskap barnevern 
 Akuttberedskap må være på plass innen 1.1.19 

 
 
Møtet hevet kl 1600 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Evanger; Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
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PS 12/18



R
eg

io
n
refo

rm
en

 - o
p
p
g
avem

eld
in

g
en

M
O

M
EN

T
ER

 T
IL N

O
T
A

T
 T

IL FY
LK

ESR
Å

D
EN

N
O

R
D

-T
R

O
M

S B
LIR

 G
EO

G
R

A
FISK

 SEN
T

R
U

M
 I T

R
O

M
S O

G
 FIN

N
M

A
R
K

 FY
LK

E

- H
V

ILK
ET

 M
U

LIG
H

ET
R
O

M
 G

IR
 D

ET
 O

SS?

N
Y
E O

PPG
A

V
ER

 SK
A

L FLY
T

T
ES FR

A
 ST

A
T

 T
IL FY

LK
ET

- H
V

ILK
E O

PPG
A

V
ER

 V
IL V

I H
A

 T
IL N

O
R

D
-T

R
O

M
S?

PS 12/18



OPPGAVEM
ELDINGEN FRA EKSPERTUTVALGET

- høringsfrist 9. m
ai 2018

PS 12/18



N
Æ

R
IN

G
, K

O
M

PET
A

N
SE O

G
 IN

T
G

R
ER

IN
G

•R
essu

rssen
ter u

n
g
d
o
m

sm
ed

virk
n
in

g
 o

g
 k

ven
sk

 
satsin

g
 (ro

llen
 til d

ag
en

s D
istrik

tssen
ter p

å o
m

råd
e 

u
n
g
e o

g
 alt so

m
 h

ar m
ed

 k
ven

sk
 å g

jø
re)

•A
n
svar fo

r o
p
p
læ

rin
g
 av alle u

n
g
d
o
m

sråd
 i d

et n
ye 

fylk
et

PS 12/18



N
Æ

R
IN

G
, K

O
M

PET
A

N
SE O

G
 IN

T
G

R
ER

IN
G

•G
ren

setjen
esten

 so
m

 en
 in

teg
rert d

el av 
N

o
rd

o
m

råd
esatsin

g
en

 
•U

tvid
e/styrk

e g
ren

setjen
esten

 i Sk
ib

o
tn

 – fo
k
u
s 

n
æ

rin
g
su

tvik
lin

g
 p

å N
o
rd

k
alo

tten
 – sæ

rlig
 vek

t p
å 

reiselivsu
tvik

lin
g
 o

ver g
ren

sen
e (sø

m
lø

st)

PS 12/18



N
Æ

R
IN

G
, K

O
M

PET
A

N
SE O

G
 IN

T
G

R
ER

IN
G

•N
o
rd

-T
ro

m
s stu

d
iesen

ter – m
eg

ler o
g
 m

ø
tep

lass 
fo

r livslan
g
 læ

rin
g
 i reg

io
n
en

•N
T
SS so

m
 m

o
to

r fo
r k

o
m

p
etan

seu
tvik

lin
g
 i 

reg
io

n
en

PS 12/18



N
A

T
U

R
R
ESSU

R
SER

•N
o
rd

-T
ro

m
s k

an
 ivareta o

p
p
g
aver i d

et n
ye fylk

et 
tilk

n
yttet m

iljø
 o

g
 lan

d
b
ru

k
sfo

rvaltn
in

g
:

•Ek
sem

p
el o

p
p
g
aver in

n
en

 artsfo
rvaltn

in
g

•V
ern

eo
m

råd
efo

rvaltn
in

g
 

•O
g
 an

d
re o

p
p
g
aver in

n
en

 lan
d
b
ru

k
sfo

rvaltn
in

g

PS 12/18



SA
M

FER
D

SEL

•N
o
rd

-T
ro

m
s k

an
 ivareta o

p
p
g
aver in

n
en

 
veg

fo
rvaltn

in
g
 d

erso
m

 o
p
p
g
aver sk

al o
verfø

res fra 
Staten

s veg
vesen

 til d
et n

ye fylk
et

PS 12/18



K
U

LT
U

R
 O

G
 K

U
LT

U
R
M

IN
N

EV
ER

N

•N
o
rd

-T
ro

m
s k

an
 ivareta alle o

p
p
g
aver tilk

n
yttet 

k
ven

sk
 sp

råk
 o

g
 k

u
ltu

r
•Etab

lert fag
m

iljø
 (H

K
K

, N
T
R
M

, sp
råk

sen
ter i flere 

k
o
m

m
u
n
er) – m

an
g
e ak

tø
rer i reg

io
n
en

•T
ilb

u
d
 i g

ru
n
n
sk

o
le

•K
u
ltu

rn
æ

rin
g
sb

ed
rifter, festivaler, sp

el
•Frivillig

 sek
to

r; fo
ren

in
g
er, k

o
r, sp

råk
-k

afè, m
m

•Plan
er o

m
 etab

lere n
asjo

n
alt k

ven
teater

PS 12/18



H
vilk

e m
u
lig

h
eter ser d

ere fo
r vår reg

io
n
?

A
n
d
re in

n
sp

ill til fylk
esråd

en
?

PS 12/18



Boligprosjektet N
ord 

Trom
s

presentasjon
Skibotn 19 m

ars 2018
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N
o

rd
-T

ro
m

s B
o
lig

p
ro

sje
k
t

O
ppgaver

•
Prosjektm

ål for boligprosjektet var:

•
Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutvikling i 
kom

m
unene.

•
Kom

m
unene i regionen skal få høyere bolig politisk 

kom
petanse.

•
Ø
kt bolig politisk fokus og kom

petanse skal bidra til 
boligutvikling og utbygging i kom

m
unene.
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Delm
ålene i prosjektet

•
U
tvikling av m

odeller for boligforsyning

•
N
æ
ringsutvikling , kom

petanse tilførsel og attraktiv bom
iljø

•
Bidra til at institusjonelle arealer kan ha flere funksjoner

•
U
tvikling av sam

arbeidsforhold m
ed sam

funnsaktører som
 Husbank , 

næ
ringsliv og alliansepartnere

•
U
tfordringer i frem

tiden
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U
tvikling av m

odeller for boligforsyning

•
For at oppgradere eksisterende boligm

asse til dagen standard TEK 17 finnes det 
finansieringsm

uligheter i form
 av grunnlån fra Husbanken, denne m

odell blir ikke 
brukt veldig m

ye da det kreves store investeringskostnader for at klare kravene til 
Husbanken m

ed bla universell utform
ing og energi/ m

iljø.

 •
Ham

arøy m
odellen er en populæ

r m
odell for at få bygd flere boliger / leiligheter i 

kom
m
unene. Denne m

odell gir kom
m
unene en m

ulighet at frem
skaffe leiligheter 

til vanskeligstilte og flyktninger. Det gis tilskudd og grunnlån fra Husbanken 
hvilket gjør at leiekostnaden for kom

m
unene blir relativt lave.

•
 kom

m
unene blir leietakere i denne m

odellen m
ed tilvisningsrett . Det  stilles krav 

om
 at det bygges like m

ange leiligheter for det åpne m
arkedet som

 det antall 
kom

m
unen skal leie.
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•
M
odellen leie til eie er en interessant m

odell som
 er tenkt for de som

 ikke kan få et 
vanlig lån på bank m

en har potensiale på lengre sikt. Kom
m
unen skriver et avtale 

m
ed en bruker som

 etter 3- 5 års sparing og vedlikehold av boligen skal kunne ha 
nok m

ed kapital for at kunne betale in egenandel på 15 %
 til bank og startlån og på 

den m
åten kunne eie boligen. 

•
Denne m

odell kan videreutvikles m
ed at m

an lager et sam
arbeidsavtale m

ed en 
interessert utbygger som

  setter opp boliger etter kom
m
unens behov. U

tbygger tar 
opp lån for boligene og skriver avtale m

ed de brukere  om
 sparing og for 

vedlikehold m
ed de brukere som

 er i behov av en bolig / leilighet på 3 år . etter 
disse årene å kan boligen / leiligheten overtas av bruker og utbygger kan løse inn 
lån. Her har Kåfjord kom

m
une innført denne m

odellen. 
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M
odellen tilvisnings avtale er en annen form

 som
 er bra for kom

m
uner som

 trenger flere leiligheter. N
år 

kom
m
unene skriver sam

arbeidsavtale så er det utbygger som
 frem

skaffer tom
t og leiligheter. 

Tilvisnings avtale finansieres av Husbanken m
ed grunnlån m

ed 50 års nedbetalingstid , 1 års avdragsfrihet 
opp til 85%

 av total prosjektkost. 
Leieavtalen skrives m

ellom
 utbyggere og leietakere i et tilvisningsavtale.

Her er det krav om
 m
inst 40 %

 av leilighetene.
Denne m

odellen om
 tilvisningsavtale kom

m
er at tas i bruk under 2017 – 2018 av noen kom

m
uner i N

ord 
Trom

s.  Den har også blitt brukt i Skjervøy kom
m
une.            

 U
nder 2016 har vi sett på en m

odell som
 er vanlig i byer og det er boligbyggelag, denne m

odell krever et 
stort antall leiligheter for at få økonom

i i et prosjekt, i dag er det for få av større boligfelt som
 m
å ligge til 

grunn før boligbyggerlag i kom
m
unene. 

 Disse m
odellene her oven er lagd for at kom

m
unene skal få en rim

elig finansieringsm
ulighet av bolig 

bygging. De fleste m
odeller er for at kom

m
unene skal kunne tilby vanskeligstilte en boplass. 

Det m
angler i dag ordninger for at kom

m
unene skal kunne tilby unge barn fam

ilier m
ulighet at skaffe seg 

en bolig / leilighet i sin hjem
kom

m
une. Det finnes startlån m

en det har blitt problem
 hos banker at 

godkjenne sam
finansiering m

ed start lån som
 egen andel. 
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N
ord Trom

s M
odellen
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N
ord Trom

s M
odellen

•
U
nge som

 trenger hybler i forbindelse m
ed 

skolegang,
•
Gam

le m
ed behov for hjelp i hjem

m
et,

•
U
niverselt utform

ede leiligheter til de som
 trenger 

det. 
•
Fam

ilier, pendlere og innvandrere. 
•
Alle trenger et sted å bo. Kom

m
unene våre er 

m
angfoldige, og N

ord-Trom
s m

odellen skal kunne  
tilpasses et bredt spekter av behov.
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M
aterialer og løsninger tilpasset regionen 
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O
rganisering – enkel-rekke-klynge
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Variasjon på landskap
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N
ord Trom

s er m
angfoldig

•
Spektakulæ

rt
•
N
aturskjønt

•
Spisse tinder
•
Dype fjorder
•
Frodige daler 
•
Forutsetningene er forskjellige fra sted til sted
•
N
ord Trom

s m
odellen m

å kunne stå i forskjellige 
typer landskap og situasjoner.
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. N
æ

ringsutvikling, kom
petansetilførsel, attraktiv bom

iljø

 •
Kom

m
unene har i m

ange fall startet et sam
arbeid m

ed private utbyggere for 
bolig bygging i kom

m
unene ,  det har væ

rt et problem
 at finne interesserte 

utbyggere lokalt som
 har de økonom

iske m
usklene som

 kreves for et bolig 
prosjekt.

•
 I N

ord Trom
s så har det væ

rt noen større utbyggere som
 har fått jobben i de 

fleste kom
m
uner. Det har også væ

rt utbyggere fra andre fylker som
 har haft 

prosjekter i N
ord Trom

s. De større utbyggerne har ofte kunnskap i Husbankens 
virkem

iddel og det har tilført kom
m
unene kom

petanse i sam
arbeidsprosjekter. 
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•
Kom

m
unene har i sitt arbeid m

ed boligutvikling sett m
er nøysom

t på plassering av 
boliger / leiligheter og at de har jobbet m

ed at lage bom
iljøer som

 er attraktive. 
U
tbygging i kom

m
unen har bidratt positivt og skapt engasjem

ent hos andre lokale 
næ

ringsaktører. 

•
En del kom

m
uner har startet en bolig gruppe hvor adm

inistrasjon , N
AV og helse og 

om
sorg sitter m

ed for at finne de rette leilighetene for de som
 har søkt om

 en 
boplass. Her ser m

an på hvilke virkem
iddel som

 m
å brukes for at kunne tilby en 

leilighet.  

•
 Det er flere kom

m
uner som

 planlegger bygging av boliger for rus og psykiatri og 
om

sorgsboliger under 2018 – 2019 . I planlegging av disse boligene har m
an sett på 

hvilke virkem
iddel Husbanken har og hvordan m

an kan skape  gode bom
iljøer m

ed 
base for kom

m
unale tjenester.    
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Boliger oppført og planlagte 2015-2019
i N

ord Trom
s .

Produserte boliger 2015-
2017

41 leiligheter/ boliger
Her er ikke N

ybo sin boligproduksjon m
ed

Planlagte boliger 2018-
2019

51 leiligheter / boliger
Her er ikke N

ybo sin boligproduksjon m
ed
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U
tfordringer i frem

tiden
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Spørreundersøkelse

10 klasse Skibotn

•
83 %

 bor hjem
m
e i en 

enebolig
•
63 %

 ønsker bo i en 
leilighet i frem

tiden.
•
50 %

 ønsker bo næ
rt 

sentrum
 i frem

tiden.
•
40 %

 kan bo i kollektiv.

Eldre i kom
m

unen

•
100 %

 bor i en enebolig i 
dag.
•
50 %

 ønsker bo kvar.
•
90 %

 ønsker en leilighet i 
første etasje om

 de flytter.
•
90 %

 ønsker m
ulighet til 

personlig service i 
næ

rheten av en ny 
leilighet.
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Stedsutvikling

•
Dette sier at det har skjedd en forandring fra tidligere, m

an 
ønsker flere felles arealer / m

øte plasser i næ
rheten hvor 

m
an skal bo, m

m
 . Det er stedsutvikling som

 handler om
 at 

gjøre steder attraktive.
•
urban ansiktsløfting
•
rekonstruksjon av stedsidentitet 
•
stedsbranding; det unike i fokus
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FDV

•
Forvaltning drift vedlikehold  

•
Da m

an etablerer nye boligfelt så bør m
an også se på hvordan FDV skal fungere i 

frem
tiden, skal det væ

re den tradisjonelle vaktm
esteren som

 skal væ
re ansvarlig 

for vedlikehold eller skal m
an se på en m

er tverrfaglig løsning m
ed høyere 

standard.

•
Her trengs folk m

ed IT kunnskap og selvfølgelig de som
 skal gjøre det praktiske. 

O
m
 m
an legger in velferdsteknologien i alle nye leiligheter / boliger så  trenger 

m
an ikke spesial anpasse for brukere som

 er i behov av dette for at kunne ha et 
bra liv.  Feil oppdages veldig tidlig og tiltak settes inn. 

•
For at få ned kostnader for vedlikehold og drift kunne det væ

re et firm
a som

 
hadde ansvar for flere kom

m
uner. U

nder vinterhalvåret kunne m
an lage avtal 

m
ed ASVO

 om
 snøm

åking vid entre dører sam
t bytte av pæ

rer, m
m
 .        
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Til slutt !

•
At m

an i kom
m
unene bilder en «bolig avdeling» som

 sam
ler alle bolig 

funksjoner i kom
m
unen, de skal ta hånd om

 bolig kø, væ
re bolig-

koordinator og prosjektleder for bolig etableringer i kom
m
unen, de skal 

også ha næ
r kontakt m

ed N
AV og helse og om

sorg vid spesielle spørsm
ål 

som
 startlån og andre virkem

iddel, på den m
åten får m

an en bedre 
oversikt over bolig m

arkedet og m
an blir m

er synlig for adm
inistrativ og 

politisk ledelse. 

•
 At kom

m
unene sam

m
en ser over alle tenkbare utbyggere i N

ord Trom
s og 

andre som
 har de økonom

iske m
uskler som

 kreves for at gjennom
føre 

byggeprosjekter å sam
ler de en gang / år for at inform

ere om
 planlagte 

byggeprosjekt i N
ord Trom

s sam
m
en m

ed husbanken. For at nå 
interesserte utbyggere i Sverige og Finland kan Tornedalsrådet væ

re en bra 
form

idler av budskapet
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Takk for oppm
erksom

heten

   Fisketur i Sverige 
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

Referanse Dato 

2016/108-3 15.02.2018 

Høringsinnspill - forslag til ny distriktsindeks 

Det vises til KMDs høringsbrev datert 15.12.17. 

Det må først påpekes at fristen for kommunene til å gi kvalifiserte tilbakemeldinger er svært kort, 
særlig tatt i betraktning av tidspunktet for utsendelse (rett før jul), kompleksiteten i saken, 
konsekvensene for enkeltkommuner og mulighet for å gjennomføre politisk behandling av 
forslaget. Etter påtrykk er fristen forlenga til 15.2.18, men dette rokker ikke ved inntrykket av 
hastebehandling av en svært viktig politisk sak. Forslaget sier ingenting om når den nye indeksen 
skal tre i kraft, men med en så kort høringsfrist er det nærliggende å tenke innføring fra 2019. 

Skjervøy kommune har forståelse for at det er behov for endring av kriteriene for å måle 
distriktsutfordringer, da også samfunnet er i endring. Det er også fornuftig å legge opp til en mer 
dynamisk modell som ikke følger gamle grenser (regioner, kommuner, landsdeler), men som ser 
på distriktsutfordringer der folk bor (grunnkretser). Det er likevel et paradoks at man tilstreber en 
mer differensiert framstilling av kommunenes distriktsutfordringer samtidig som antallet kriterier 
reduseres og differansen mellom sentrum-periferi flates ut. Eksempel: I den gamle indeksen var 
differansen mellom Skjervøy (distrikt) og Tromsø (by) 45,2, mens i det nye forslaget vil 
differansen være 31,3. Med lokal kjennskap til disse to kommunene er det vanskelig å se at 
distriktsutfordringene har bedra seg så radikalt på få år. 

Ser en på hvordan den nye indeksen slår ut for de ulike kommunene, vil et stort antall kommuner 
(66%) komme dårligere ut enn dagens system. I tillegg er det negative utslaget for disse 
kommunene større enn det positive utslaget for de resterende 34 %. Dette betyr at den nye 
distriktsindeksen er et innsparingsprosjekt. Taperne befinner seg i distriktet. Konsekvensen blir 
derfor at det totalt sett tilføres mindre midler til opprettholdelse av bosetting i distriktet, noe som 
ikke rimer med hovedmåla i regjeringas regional- og distriktspolitikk, jfr Meld.St.18.  

I forslag til ny distriktsindeks vil geografien vektes tyngre enn tidligere – fra 40 til 60 %. 
Geografiske avstander utgjør allerede en vesentlig andel av utgiftsutjevninga, da kriteriene 
reiseavstand til sonesenter og reiseavstand til nabokretser er med i beregninga av 
behovsindeksen. På den måten vil avstand til senter innad i kommunen og avstand til 
omkringliggende senter definere distriktsutfordringene i mye større grad enn tidligere. Samtidig 
fjernes kriteriet «avstand til hovedstaden». Avstand til senter skal telle mer, men altså ikke 
avstand til hovedsenteret Oslo. Siden avstand til senter også reflekteres i behovsindeksen, er det 
ikke rimelig at avstand skal tillegges så stor vekt her. 
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Side 2 av 2 

Skjervøy kommune vil også støtte seg på KS’vurderinger, som utdyper dette:  
Tilgangen til større markeder og tjenester (nasjonale og internasjonale) er viktig for en 
kommunes vekstforutsetninger, og er dermed en del av de distriktsutfordringene en kommune står 
ovenfor. Denne dimensjonen fanges imidlertid ikke opp i sentralitet, og i dagens distriktsindeks 
brukes reisetid til Oslo som indikator på nasjonal og internasjonal tilgjengelighet. I utkastet til 
ny distriktsindeks påpekes imidlertid at reisetid til Oslo har svakheter og mangler når det gjelder 
representativitet og tilgjengelighet. Ettersom reisetid også har sterk samvariasjonen med 
sentralitet foreslås det ikke å videreføre dette kriteriet i ny distriktsindeks. Ny distriktsindeks vil 
dermed ikke ha noen indikator som fanger opp tilgangen til større markeder og tjenester, noe KS 
mener er uheldig. Hvis det ikke finnes et slikt kriterium bør det vurderes om geografielementet i 
distriktsindeksen kan tillegges så stor vekst som det foreslås, da det bare reflekterer deler av de 
geografiulempene en kommune kan stå ovenfor.  
 
Skjervøy kommune ser at SSBs sentralitetsindeks har ei innretning som gjør at den kan erstatte 
NIBR 11 og kriteriet «befolkningstetthet», men den bør ikke vektes 60 %. 
Forhold som demografi – spesielt når det gjelder fordeling av barn/unge/arbeidsføre kontra 
befolkning over 67 år – må tillegges mer vekt. Det framheves at de menneskelige ressursene er 
en grunnpilar for vekst og utvikling. En balansert befolkningssammensetning er derfor en positiv 
faktor for vekst. Vi vet derimot at demografisk ubalanse er ei større utfordring i 
distriktskommuner enn i bykommuner, ved at andel yngre og arbeidsføre reduseres og andel 
eldre øker. Dette tilsier at befolkningssammensetning bør tillegges større vekt i en ny 
distriktsindeks. 
 
Et moment som ikke er nevnt i forslag til ny distriktsindeks, er utdanningsnivå. Lavt 
utdanningsnivå slår negativt ut på svært mange samfunnsområder. Det mest nærliggende å trekke 
fram er svakere rekrutteringskraft. Bærekraftig utvikling i distriktet er avhengig av  befolkningas 
utdanningsnivå. I tillegg ser en at lavt utdanningsnivå ofte korrelerer med negative 
levekårsforhold, det gjelder både folkehelse og økonomi. Utdanningsnivå speiler også 
distriktsutfordringer og bør derfor vurderes tatt med. 
 
Oppsummert: 
Skjervøy kommune ser at SSBs sentralitetsindeks gir et mer nyansert bilde av sider ved 
distriktsutfordringer knytta til avstander til arbeids- og tjenestemarkeder, men den bør 
ikke vektes til 60 %. 
 
Befolkningssammensetning bør tillegges større vekt. 
 
Utdanningsnivå bør vurderes som et kriterium i distriktsindeksen. 
 
Forslaget til distriktsindeks bør ikke hastebehandles, da konsekvensene er for dårlig utreda 
og den politiske forankringa for svak. 
 
Subsidiært: 
Utkast til ny distriktsindeks trekkes, og det legges opp til utarbeidelse av en NOU for å få 
saken tilstrekkelig opplyst.  
 
 
Ørjan Albrigtsen      Cissel Samuelsen 
Ordfører, Skjervøy kommune    Rådmann, Skjervøy kommune 
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Nei til sammenslåing av NAV-kontor 

I dag er den statlige delen av Nav pålagt å være tilstede i alle kommuner med en 
minimumsbemanning på tre personer. Det er denne bemanningsgarantien som nå foreslås 
vraket ved at kontorer slås sammen i større enheter.  

Fortrinn som lokalkunnskap om folk og næringsgrunnlag, nærhet til brukere og korte 
avstander kastes nok en gang til side for påstått effektivitet, økonomiske hensyn og robuste 
fagmiljø. Vi kjenner argumentene fra politi- og brann, kommune- og regionreform. 
Regjeringen vil oppfordre til færre kontor ved hjelp av kommunesammenslåing eller 
interkommunalt samarbeid. 

Knapt ti år er denne formen for organisering prøvd ut med alle sine kostnader ved 
oppbygginga, før en skal bygge opp nye samlokaliseringer i mer sentrale strøk. Brukere av 
tjenestene må bruke mer tid og reise lengre for å oppsøke tjenestene.  

Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsettinger i Nav-reformen. For å lykkes 
med dette må man ha nærhet til arbeidsliv, hjelpeinstanser som psykiatri, OT-tjeneste, leger 
og barnevern for å få til et helhetlig opplegg for brukeren, tiltakene er lett tilgjengelige, det er 
lettere å samarbeide for de ansatte og brukerne får et tilbud raskere. Dårligere tilgjengelighet 
vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV mest som flyktninger, eldre og 
andre med dårlige dataferdigheter. Mange vil ikke kunne kommunisere med NAV på den 
måten det legges opp til med samlokalisering og sentralisering. Det tar lang tid å bygge opp 
lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned. 

NAV-reformen er en stor velferdsreform, hvor kommune og stat skal samarbeide om å levere 
tjenester til innbyggerne. Dette går det an å få til. 

Skjervøy SV krever at Nav-kontorene opprettholdes i den enkelte kommune. 

 

Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV 
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Uttalelse fra årsmøtet i Skjervøy SV den 31.01.2018 

Stopp sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark 
Med knapt flertall vedtok Stortinget i fjor å slå sammen Troms og Finnmark mot 
befolkningens vilje. Den videre prosessen for å realisere vedtaket har vist at en 
sammenslåing først og fremst vil svekke Finnmarks stilling og skape varige sår i 
forholdet mellom institusjoner, byer og befolkningsgrupper. Dette viser at denne 
tvangssammenslåingen er et unødvendig eksperiment og må stoppes. 

 
Skjervøy SV krever at Stortinget behandler saken på nytt i lys av de manglende 
resultat i forsøket på sammenslåing har vist og oppheve vedtaket. 
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SV tar kampen mot arbeidskriminalitet. 
 
Alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsbetingelser. Sosial dumping 
oppstår når arbeidstakere får dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er normalt i 
en bransje. Arbeidsinnvandrere er de som oftest blir utnyttet. Disse arbeidsgruppene 
jobber ofte innenfor områder som transport, bygg- og anlegg, hotell og restaurant, 
renhold, oljeservice og innenfor norsk sjøfart. Sosial dumping er med på å 
undergrave seriøse bedrifter, trepartssamarbeidet i arbeidslivet og det norske lønns- 
og avtaleverket. 
 
Vi vil ikke bli kvitt sosial dumping så lenge vi er tilknyttet EØS avtalen 
Uregulert arbeidsinnvandring har skapt en situasjon hvor arbeidstakere underbyr 
hverandre for å få arbeid i Norge, SV ønsker å erstatte EØS avtalen med en 
frihandelsavtale. Arbeidstilsynets tilsyn og sanksjonsrett mot bedrifter som bryter 
Arbeidsmiljøloven må styrkes for å bekjempe sosial dumping og arbeidskriminalitet 
Offentlig arbeidsformidling må gjeninnføres i Norge som erstatning for 
bemanningsbyråer, for å få folk i arbeid i faste stillinger og for å redusere bruken av 
ulovlig innleide arbeidstagere og midlertidige ansettelser. 
 
Uttalelse fra årsmøtet i Skjervøy SV
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SV tar kampen mot privatisering. 

SV vil arbeide mot privatisering av offentlige tjenester og mot spekulanter som 
ønsker profitt basert på norske skattepenger. Privatisering og konkurranseutsetting 
har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større 
deler av offentlig virksomhet skal over i private eie. Vi har sett at den utviklingen som 
begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til 
aksjeselskap, overføres til stadig flere områder. 
 
Private aktører er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og 
profittjag: Offentlige omsorg- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En 
annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentlig-privat samarbeid (OPS), hvor 
private aktører står for utbygging av prosjekter, og deretter leier ut boligene, skolen 
eller veistrekningen til det offentlige på dyre kontrakter med en varighet på inntil 30 
år. 
 
Vi ser også et stadig økende press på at våre felles naturresurser skal privatiseres. 
Fiskeriene overføres på færre hender som medvirker til utførsel av råvarer som 
skaper flere arbeidsplasser for videreforedling i utlandet enn i Norge. Vi ser at 
utviklingen har foregått på bekostning av lokalsamfunn og arbeidsplasser i 
distriktene. Norsk produsert vann og vindkraft forsøkes lagt i kabel til utlandet for 
kraftkrevende produksjon. Det som skulle være norske konkurransefortrinn, 
eksporteres ut av landet.  
 
SV vil arbeide mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i mot 
fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper 
taket, der øker ulikhetene og klasseforskjellene og er med på å skape sosiale nød.　
Gjennom brede allianser vil SV arbeide for at privatisering og konkurranseutsetting 
blir et fyord i norsk debatt og gjøre de ideologiske holdningene i politikken mer 
synlige. 
 
Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV
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