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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/165 -3

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 16.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
49/12 Skjervøy Formannskap 29.05.2012
7/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2011

Trykte vedlegg: Regnskap og årsmelding for 2011

Vedlegg
1 Revisjonsberetning 2011
2 Kontrollutvalgets uttalelse

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Årsregnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.

Saksopplysninger

Regnskap og årsmelding for 2011 legges med dette fram til godkjenning i kommunestyret.



De momenter som framgår av revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse er fra dem fulgt 
opp i nummererte brev som besvares og behandles i 2012.

Vurdering

Full inndekning av ROBEK var det ikke mulig å få til, jf også rapporteringen på høsten i fjor. 
Det betyr at vi er på overtid og må sørge for å komme oss ut i 2012.









Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/165 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 16.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
50/12 Skjervøy Formannskap 29.05.2012
8/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Fastsetting av tilskudd til private barnehager for 2011

Vedlegg
1 Tilskudd 2011 med kapital
2 Tilskudd 2011 uten kapital
3 Godkjenning fra PBL

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

I tråd med forskrift om likeverdig behandling § 8 fastsettes endelige satser for tilskudd til private 
barnehager for 2011 slik:

Små barn: kr 166.451,- med kapital og kr. 161.843,- uten kapital
Store barn: kr 84.693,- med kapital og kr. 80.085,- uten kapital



Saksopplysninger

Fra 2011 kom det nye regler om tilskuddene til private barnehager i form av en helt ny forskrift 
om likeverdig behandling. Grovt legger de nye reglene opp til at det tidlig på året blir regnet ut 
et foreløpig tilskudd basert på kommunens barnehagebudsjett. De private barnehagene får sine 
månedlige utbetalinger ut fra dette og det faktiske barnetallet de har. 

Så skal det etter forskriftens § 8 gjøres en etterkontroll når regnskapet er avlagt for å sjekke om 
kommunen har brukt mer eller mindre enn det som lå til grunn i budsjettet. Hvis det er avvik 
skal kommunestyret i forbindelse med behandling av regnskapet fatte vedtak om det endelige 
tilskuddet. 

Vurdering

Etterkalkylen er gjennomført og den viser at endelig tilskudd blir noe lavere enn foreløpig. Dette 
skyldes flere forhold; endelige regler kom såpass sent på høsten 2010 at budsjettgrunnlaget for 
2011 ikke ble godt nok gjennomarbeidet. Det kan her også nevnes at forskriften til 
barnehagetilskuddet krever mer detaljert budsjett enn budsjettforskriften og det er en uklarhet 
som påvirker resultatet. Videre var det en del uklarheter omkring hva som skal inngå i 
grunnlaget og departementet har i flere runder i løpet av 2011 og tidlig i 2012 kommet med 
oppklarende rundskriv. Det viser seg at vi hadde tatt med mer enn det vi skulle i foreløpig 
tilskudd og når dette korrigeres vil tilskuddet naturlig nok gå ned. Til sist har vi også de forhold 
at Akutten ble forlenget ett år slik at vi endte opp med å ha et høyere barnetall enn opprinnelig 
beregnet og med flere å dele på blir tilskudd pr barn lavere.

Vi hadde møte med barnehagene i slutten av mars og gikk gjennom etterkalkylen. I etterkant 
fikk vi innspill på en feil i utregningen som vi har rettet opp. I slutten av april ble vårt grunnlag 
etter avtale oversendt til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) for kvalitetssikring på vegne 
av barnehagene. Vi har mottatt tilbakemelding derfra på at grunnlaget og satsene er akseptert.

Tilskudd til barnehagene består i utgangspunktet av to deler; ordinær drift og kapital. Kapital er 
ment å dekke kostnader til barnehagebygg og drift av dem og det ordinære tilskuddet skal dekke 
det pedagogiske innholdet. Kapitaldelen er veldig liten mens det ordinære tilskuddet er det 
viktigste for driften. I tillegg deles det inn i en sats for små barn (0 – 2 år) og en sats for store 
barn (3 år og opp). Dette ut fra at bemanningsnormer og slikt er ulikt for de to gruppene. I og 
med at Årviksand barnehage låner våre lokaler uten å betale husleie er det naturlig at de ikke får 
kapitaltilskudd og det er derfor beregnet satser med og uten kapital.

Selve utregningene av tilskuddet er gjort ved hjelp av en modell utviklet av PBL. Dette er en 
forholdsvis regneteknisk krevende øvelse og i og med at de også er kvalitetssikret av PBL finner 
ikke rådmannen noen spesiell grunn til å legge fram til kommunestyret annet enn de endelige 
tilskuddssatsene.

Som en generell kommentar vil rådmannen si at de nye reglene fra 2011 totalt sett ikke framstår 
som noen stor forbedring. Det er en stor ulempe både for de private barnehagene og kommunen 
at endelig tilskudd ikke er klart før halvveis utpå neste år. Dette skaper uforutsigbarhet for 
driften av barnehagene og tilsvarende for hvor store utgifter kommunen får. I tillegg viser det 
seg å gå med mer og ikke mindre tid til utregning og oppfølging av tilskuddene.  Det hadde nok 
være enklere om det var slik som for privatskoler der Staten fastsetter en årlig sats som gjelder i 
alle kommuner. 









Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4554 -8

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 16.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
55/12 Skjervøy Formannskap 29.05.2012
9/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Balansering av budsjettendringer vår 2012

Vedlegg
1 Balansering 210512

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema 
datert 21.05.12 godkjennes.

2. Kommunestyret ser det som viktig at vi klarer å gjennomføre inndekningen av ROBEK i 
år og ber rådmannen ha fokus på dette i høstrapporteringen. Etatene kan da ikke påregne 
rammeøkninger ut over lønnsoppgjør og pensjon og må ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen resten av året. 



Saksopplysninger

Etatene jobber med sine økonomirapporter fram til 21. mai. Pr 16. mai er det gitt foreløpige 
meldinger om utfordringer for over 2 millioner til sammen og dette kan jo bli enda høyere. 
Rådmannen vil sammen med etatsjefene jobbe med å finne inndekning i forkant av 
formannskapsmøtet og i tråd med gammel praksis vil denne saken bli ferdigstilt og delt ut rett i 
møtet 29. mai.

Vurdering

I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet på våren og 
laget økonomirapporter. I år som i fjor har kommunestyret vedtatt at hovedmålet er å komme ut 
av ROBEK og det er derfor også lagt opp til en regulering nå på våren. 

Basert på etatenes økonomirapportering lager rådmannen denne sammenfatningen av behovene 
samt en vurdering av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov.

KORT OM ETATENES SKJEMA 2

LØNNSOPPGJØRET
Årets lønnsoppgjør er gått til megling og dermed ikke avsluttet. Virkningene på pensjon er 
dermed også uavklart og som vanlig venter vi med tildeling fra lønnsbufferen til høsten..

SENTRALADMINISTRASJONEN
Etter omfordeling av midler som er til gode etter folkevalgtopplæringa er det en liten slump på 
7.000,- til gode som går til delvis dekning av behovene i de andre etatene. 

KULTUR- OG UNDERVISNING
Totalt innmeldt behov for 1.726.000,- hvorav 313.000,- gjelder morsmålsundervisning av nye 
flyktningebarn som dekkes av integreringstilskuddet.

HELSE- OG SOSIAL
Totalt innmeldt behov for kr. 1.278.000,-. 

TEKNISK
Totalt innmeldt behov for kr. 593.000.-.  

Totalt er det da meldt inn behov for 3,6 millioner. Dette er noe mindre enn det vi hadde i fjor 
men det er uansett ikke noen lett oppgave når vi har lite og ingenting i reserver.

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING

BUFFERE
Buffere for lønnsøkning og lærlinger venter vi med til høsten når vi vet hva lønnsoppgjøret inkl 
pensjon totalt sett blir å koste.

MVAKOMPENSASJON
Reglene for mvakomp for investeringer erlagt om ved at minst 60 % skal overføres til 
investeringsregnskapet (økende med 20 % hvert år til alt skal over i 2014). Vi har i 



utgangspunktet ganske lav investeringsaktivitet i år slik at det ikke er budsjettert med noe i 
drifta. Ut fra igangsatte og vedtatte prosjekter tas nå 150.000,- til inndekning. 

SKATT OG RAMMETILSKUDD
Samtidig med revidert nasjonalbudsjett kom ny prognose for skatt og rammetilskudd. Faktisk 
skatteinngang i fjor ble lavere enn anslått og dette medfører at selv med den økningen som er 
varslet i skatteinngangen kommer vi ut noe lavere enn budsjett. På den andre side får vi 
tilsvarende mer i rammetilskudd slik at vi totalt sett kommer ut likt med budsjett etter en 
omfordeling. Men vi får altså da ingen merinntekt som kan brukes til inndekning av skjema 2.

RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE
Rentenivået ble tatt ned i budsjettet før jul. Utviklingen til nå i år er omtrent som forventet og 
det er ikke gjort noen nye beregninger i denne omgang.

UNDERSKUDDSDEKNING
I regnskapet for i fjor klarte vi delvis inndekning av ROBEK-underskuddet slik at vi har nå 
1.218.000,- vi kan bruke til inndekning.

FOND
I 2011 ble det bevilget tilskudd til økt stilling i barnevernet. Ubrukt del er satt på fond og tas nå 
inn med 365.000,-.

ANNET
 Vi har fått melding om 1 ny flyktning fra høsten og det gir en netto inntekt på 

100.000,- for i år.
 Rådgiver på helsestasjonen ivaretar også funksjonen som prosjektleder for Ungdom 

på Ræk og 150.000,- av lønna dekkes av prosjektmidlene.
 I behovsinnmeldingen fra teknisk er brøyting av fortauet i Strandveien tatt med. 

Dekning for dette ble også gitt i budsjettet og dobbeldekningen for høsten med 
47.000,- er tatt ut.

 Netto driftsresultat for i år er vedtatt til 1,247 mill med tilsvarende avsetning til 
dispfond. Som et siste tiltak foreslår rådmannen at denne avsetningen tas ut. Dette er 
svært beklagelig, men alternativet er kutt i andre tjenester. Det vil være en dårligere 
løsning i og med at vi vil være godt over midten av året før vi får ut effekt. 

OPPSUMMERING
Rådmannen ser det som sterkt beklagelig at vi ikke har noen reserver i budsjettet. Hadde vi hatt 
3 % av netto driftsresultat udisponert ved årets begynnelse hadde dette utgjort 7,5 millioner og 
inndekning av etatenes behov hadde vært helt uproblematisk og vi ville enda hatt 4 millioner til 
overs nå. I stedet er vi nå på negativt netto driftsresultat og har dermed mindre enn ingenting å 
gå på for uforutsette hendelser resten av året. Dette stiller ekstra store krav til økonomifokus 
resten av året og alle virksomheter må hver dag vurdere nødvendigheten av alle utgifter. 

På lengre sikt – i første omgang økonomiplanarbeidet til høsten – er det også grunn til 
bekymring. En god del av de innmeldte behov er videreføringer fra tidligere år og det er også 
avdekket at en stor andel vil være gjeldende også framover. Alt dette vil gjøre det vanskelig å få 
balanse i økonomiplanperioden og tilsvarende enda vanskeligere å få til en styrking av netto 
driftsresultat. 

Det er også viktig å være oppmerksom på at reservene i budsjettet nå er brukt opp ved at 
dispfondet settes til null og det vi fikk til gode ved delvis inndekning av ROBEK i 2011 også 



blir borte. Vi er dermed lengre unna 3 % netto driftsresultat enn det vi var ved årets begynnelse 
og dette er motsatt av det kommunestyret har gitt uttrykk for er ønskelig.







Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2311 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 21.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap 29.05.2012

Økonomirapport vår 2012

Økonomirapport med regulering, vår 2012 - sentraladministrasjonen  

Vedlegg:

Skjema for lønn samt skjema 1 og 2

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende innstilling: Formannskapet ber kommunestyret ta framlagte 
økonomirapport til etterretning. 

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og 
høst. Rapport er pr. 21.05.2012.

Saksopplysninger



En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser nøktern drift. Men det er 
overforbruk innen IKT. Dette skyldes i stor grad økte utgifter til linjeleie og da i særdeleshet 
linjeleie fra Bredbåndsfylket Troms.  

Vurdering

Lønn
En intern regulering ved tilføring av sykepengerefusjon samt reduksjon i vikarbruk gjør 
lønnsoppgjøret i stor grad dekkes. Det har i perioden vært skifte av IT – leder, noe som medførte 
en periode uten leder. Dette ble kompensert ved at forrige leder var tilgjengelig for assistanse 
samt at Andre Andersen har gjort en flott jobb. Kompensasjon for assistanse og Andre 
Andersens arbeid er innenfor budsjett.

Politisk virksomhet(100)
Det har vist seg at utgiftene til drift av økt møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste er større 
enn antatt. Årsaken ligger i flere bebudede møter enn opprinnelig planlagt. Økningen i antall 
møter medfører økte utgifter til møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste samt økte utgifter til 
utsendelse av møtedokumenter.
Politisk virksomhet utgjør et behov på kr. 48.000.- Regulering skjer innefor totalramme.

Kontroll og tilsyn(102)
Regulering ikke nødvendig.

Administrasjon(120)
Ansvarsområdet har drevet nøkternt og kan vise til bra budsjettbalanse.
Områdets behov er dekket og har overskudd kr. 11.000.- Overskudd overføres til totalramme for 
sentraladministrasjonen.

Tiltak flyktninger(121)
Ansvarsområdet har et betydelig overskudd og dette må ses i sammenheng med at området får 
tilskudd fra stat og fylke for 2012 som skal dekke utgifter til introduksjonsstønad samt at det i 
perioden har vært familiegjenforening. Gjenforeningen har gitt mindre utgifter enn forventet 
men skolen får overført en stor del av tilskudd. Overskudd overføres til totalramme for 
sentraladministrasjonen.

Kommunekassen(130)
Regulering ikke nødvendig. Etter skifte av økonomisystem er vi enda litt på etterskudd med 
utfakturering og innfordring slik at en del inntekter er litt forsinket. Regner med å bli ajour til 
ferien slik at vi tar oss inn utover høsten.

Edb(140)
Her har det vært drevet nøkternt og mye arbeid som tidligere benyttet innleid kompetanse er 
utført av egne ansatte. Men IT-samarbeidsprosjektet og i særdeleshet linjeleie har hatt betydelig 
økning. Dette medfører at området må ha tilførsel av kr. 123.00.- Det er ikke tatt høyde for 
ytterligere utvidelse av samarbeidet i denne regulering men dette er en nødvendighet man vil 
komme tilbake til ved høstens regulering. Dette gjelder blant annet felles lisensiering hos 
Microsoft. Regulering skjer innenfor totalramme.

Fellesutgifter/inntekter(160)



Her inngår avtaler, veterinæravtale, div. leasingavtaler, forsikringer, porto og div lisenser. 
Enkelte av avtalene er regulert opp/ utvidet i perioden, noe som har medført økte utgifter.
Ansvarsområdets har vært drevet nøkternt og i samsvar med budsjett slik at det ikke vil være 
nødvendig med tilførsel. Området kan vise til et overskudd på kr. 13.000.- som overføres til 
totalramme for sentraladministrasjonen.

Overformynderiet(180)
Regulering ikke nødvendig.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2313 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Terje Trætten

Dato:                 22.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap

Økonomirapport våren 2012

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar fremlagte økonomirapport til etterretning og ber kommunestyret finne 
dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksopplysninger

Økonomirapport:

Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:

600, Administrasjon:

På grunn av et par klagesaker har det vært nødvendig å engasjere advokat

Innleid vedlikehold med kr 130.580,- er sikringstiltak i forbindelse med at fiskebruket på 
Nikkeby kollapset. Dette er viderefakturert til eierne, etter avtale.

På inntektssiden er det lav inntekt på byggesaksgebyr som er vanlig på denne tiden av året. 
Dette skyldes at det er mindre byggeaktivitet på vinteren enn sommersesongen. 

For øvrig ser det ut for at forbruket er i tråd med budsjett.



605, Kart og oppmåling:

På inntektssiden er det ingen inntekt på kart- og oppmålingsgebyr så langt. Dette vil rette seg 
noe utover året etter hvert som oppmålingssesongen kommer i gang. Det ser likevel ut for at det 
blir mindre aktivitet ut over året, det er færre ”innmeldte” saker enn vanlig på denne tiden av 
året, noe som tilsier at budsjettmålet ikke nås. Det jobbes imidlertid med andre nødvendige 
oppgaver. Noen av disse oppgavene tilhører andre ansvarsområder som kan være med å dekke 
opp for inntektstapet. Det er usikkert om dette vil dekke opp for alt.

606, Arealplanlegging:

Med bakgrunn i at plansamarbeidet i Nord- Troms, som planlagt, ikke kommer i gang før til 
sommeren har det ikke vært store bevegelser i budsjettet for dette området og er i tråd med 
budsjett.

610, Anleggsseksjonen:

Forbruket er stort sett i tråd med budsjett. Det har vært en del større utgifter på vedlikehold av 
maskiner enn ønskelig. Budsjettet er regulert innenfor eget område og det ser ut for at det kan 
holde hvis ikke de store vedlikeholdsutgiftene kommer. 

620, Skjervøy vannverk:

Bruk av overtid har hittil i år vært stort. Dette på grunn av en god del arbeid med oppfølgning av 
vannreservoaret i Storbuktvannet.
Manglende inntekt på årsgebyrer har sammenheng med at fakturering for første halvår ennå ikke 
er utført.
For øvrig ser det ut for at forbruket er i tråd med budsjett.

630, Skjervøy kloakkanlegg:

På utgiftssiden er det betalt ut erstatning for tilbakeslag på kloakknettet, med kr 44.947,-
Manglende inntekt på årsgebyrer har sammenheng med at fakturering for første halvår ennå ikke 
er utført.

For øvrig ser det ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

Bygging av nytt avløpsrenseanlegg skulle nå vært i gang. Det har blitt en utsettelse, i første 
omgang, til etter ferien. Dette skyldes at det må søkes dispensasjon fra reguleringsplanen på 
blant annet takvinkel. Videre er det kommet protest fra en nabo som må behandles. Saken er 
fremmet for formannskapet.

Felles for vann og avløp er at det arbeides for å få ansatt en VA-Ingeniør. Ved søknadsfristens 
utløp var det kun en søker. Denne er vurdert til å være mindre kvalifisert. Etaten vil forsøke med 
ny utlysning. For å få utført mange viktige arbeidsoppgaver inne vann og avløp er det helt 
avgjørende å få tak i kvalifisert personell.

640, Renovasjon:



I tråd med budsjett.
Det er budsjettert med inntekt av husleie. Denne føres på 670 kommunale bygg.

650, Brannvern

Utstyr:
Leder beredskap og vara brannsjef har gjort en gjennomgang av utstyr på Skjervøy og 
Årviksand. Det har fremkommet behov for å anskaffe en rekke utstyr. Det meste gjelder utstyr 
som mangler, og som er helt nødvendig for å ivareta beredskap, herunder vernebekledning, 
slukkemateriell, førstehjelpsutstyr, pledd mv.. Kostnader for anskaffelse av utstyret er kroner 
175.500,- inkl mva. Det er imidlertid vurdert at noe utstyr kan vente.
Dette fører til at Skjervøy brann- og redning må be om kroner 65.000,- over skjema 2.

Avvik fra DSB:
DSB har gjennomført tilsyn med Skjervøy Brann- og redning. Det er gitt avvik til brannvesenets 
internkontroll system, som ikke tilfredsstillende. Herunder manglende Risiko- og 
sårbarhetsanalyse, plan for brannforebyggende tiltak, myndighetsutøvelse av tilsyn mv.

DSB ber om at det blir utarbeidet en fremdriftsplan med forslag til korrigerende tiltak for å 
lukke avvik gitt ved tilsynet.

Avviket stemmer i forhold til faktiske forhold. Skjervøy Brann- og redning har ikke 
internkontroll system som ivaretar krav til beredskap, forebygging mv. Etablering av slikt 
system representerer omfattende arbeidsmengde, som ikke kan dekkes av ressurser til daglig 
drift. Avviket må lukkes, og gjeldende lovkrav må ivaretas, og det medfører at tilføring av 
ressurser evt. omprioritering av ressurser må gjennomføres.

Tilsynet fra DSB hadde fokus på brannforebyggende arbeid. Situasjonen for beredskapssiden er 
den samme som for forebyggende, samt at disse har sammenfallende områder. Derfor anbefaler 
brannsjefen at forebyggende og beredskap ses i sammenheng, slik at Skjervøy Brann- og 
redning kan løftes opp til det nivå lovverket stiller krav om.

Vara brannsjef anbefaler å benytte interne ressurser for dette. Lokale kunnskaper er veldig 
sentrale i dette arbeidet, samt at vi har personell med kunnskap/kompetanse innen de oppgaver 
som er aktuelle.

Kostnadene med å leie inn eksterne, vil samtidig bli uforholdsmessig dyrt for kommunen.

Imidlertid betinger bruk av internt personell, at det blir satt av tid til å utføre oppgavene. Dette 
betyr en intern omorganisering mens arbeidet pågår. De ressurser brannvesenet har til daglig 
drift, vil ikke ha kapasitet til dette.

Det er vanskelig å estimere omfanget til dette, men det er nærliggende at dette vil ta minst et 
årsverk.

Skjervøy Brann- og redning ber om at det gis aksept for intern omorganisering slik at 
nødvendige ressurser kan bli avsatt.

Prosjekt brannteknisk sikkerhet i kommunale bygg:



Som følge av gjennomførte brannsyn, er det avdekket omfattende avvik mht. dokumentasjon og 
da evt. utførelse av brannteknisk og organisatorisk sikkerhet i kommunale bygg.

Det er avsatt lønnsmidler for gjennomføring av ca 2 årig prosjekt for kartlegging av 
dokumentasjon og utførelse av brannteknisk status for kommunale bygg.

Byggesaksbehandler er omplassert til slik prosjektstilling, og ny byggesaksbehandler er ansatt. 
Som følge av sykemeldinger og avvik gitt av DSB, vedr. brannvesenet, er det nødvendig å gjøre 
en vurdering av hvordan ressurser skal benyttes for å ivareta avvik og lovpålagte oppgaver

Prosjektet bes forlenget ut over 2013 for å ivareta pålegg fra DSB. 

651, Oljevernberedskap:

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

652, Feiing:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. Det er mer inntekt enn budsjettert som 
følge av økt feieavgift. Å øke feieavgiften har vært nødvendig for å dekke inn underdekning fra 
tidligere år.

660, Utleieboliger:

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

670, Kommunale bygg:

Byggesaksbehandler er omplassert i prosjektstilling for å ivareta brannsikkerhet i kommunale 
bygg. Dette er resultat etter brannsyn i 2010. Prosjektmidlene er før på 670, kommunale bygg.

Rapport fra NGI vedr skredvurdering av Arnøyhamn skole foreligger nå. Ei mulig løsning er at 
det bygges en ledevoll. Rapporten fremmes som egen sak til planutvalget.

Rådmannen har i møte med representanter for Årviksand Privatskole gitt signal om at 
kommunen kan bidra med eiendomsavgifter, forsikring og gjennomføring av branntekniske 
pålegg av skolebygget.
Det bes om kr 17.000,- i eiendomsavgifter, kr 16.000,- i forsikring og kr 100.000,- på skjema 2.

Forøvrig ser det pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett

671, Parker/ idrettsanlegg:

Til nå er det ikke brukt noe av dette budsjettet, bortsett fra strøm og eiendomsavgifter.

Budsjettet er for lite til at et fullverdig vedlikehold av grøntanleggene kan utføres. Skjervøy 
kommune har også i år sett seg nødt til å engasjere ASVO for å utføre arbeidet med vedlikehold. 
Det er en noe redusert kontrakt i forhold til tidligere år. 



675, Renhold:

Det ser pr. i dag ut for at utgift/inntekt er i tråd med budsjett

676, Vaskeri:

Maskinene trenger service og vedlikehold. Dette må leies inn da det er folk med 
spesialkompetanse som utfører dette. Etter hvert som utstyret blir eldre blir behovet for 
vedlikehold større. Vi ber om kr 20.000,- på skjema 2 til dette.

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

680, Havneforvaltningen:

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

681, Skjervøyterminalen:

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

690, Kommunale veier:

Vi har vært ute på anbud med vintervedlikehold av kommunale veier. Prisnivået er adskillig 
høyere enn dagens kontrakter. På årsbasis vil dette utgjøre kr 820.000,-
For inneværede år ber vi om kr 275.000,- på skjema 2.

Ut over dette ser det ut for at forbruket er i tråd med budsjett.

450, Skrotnisseprosjektet.

Skrotnisseprosjektet er et prosjekt i regi av Fylkesmannen. Det har som formål å rydde opp i 
skrot og søppel, og skape holdinger blant bedrifter og publikum, for å hindre forsøpling.

Det er søkt Fylkesmannen om kr 250.000,- i tilskudd til gjennomføring av prosjektet. Søknaden 
er innvilget. Kommunens egenandel er kr 250.000,- Deler av dette vil være bruk av egen 
arbeidskraft og maskiner tilhørende teknisk etat. 
For å kunne transportere herreløst skrot til godkjent mottak ber vi om kr 100.000,- på skjema 2.



Budsjettendring skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel

12403 676 253
                  
20.000 

12404 690 333 275 000 

11953 670 222 814   17 000 

11850 670 222 814   16 000 

12300 670 222 814 100 000 

12300 450 285 100 000 

11202 650   10 000 

12000 650   55 000 

SUM kr 593 000 

Dato og sign:



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/385 -4

Arkiv: 151

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 16.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap 29.05.2012

Økonomirapport med budsjettreguleringer våren 2012 for 

kultur- og undervisningsetaten

Vedlegg: 

Budsjettendring 2012 – Skjema 2 

Formannskapet gjør flg vedtak:

1. Formannskapet tar framlagte økonomirapport til etterretning og ber om at 
kommunestyret finner dekning av de behov som framkommer av skjema 2.

2. Satsen for matpenger i barnehagene økes med kr 100,- pr mnd.

3. Søknader om driftstilskudd til:
- 1.  Sommeråpen barnehage på Skjervøy
- 2.  Utvidet åpningstid SFO-Årviksand
- 3.  Årviksand barnehage (privat)
- 4.  Ørneveien Naturbarnehage (privat)

Søknad nr 1 innvilges med kr 52.ooo,- for å holde barnehagen åpen 2 uker i 
sommerferien (uke 28 og 29).
Søknad nr 3 innvilges med kr 227.ooo,- i 2012 til økt tilskudd Årviksand barnehage. 
(privat)
De andre søknadene avslås.



Saksopplysninger:

Behov for tilførsel av midler – Budsjettendringsskjema 2 - mai 2012

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre etaten kr 
1.726.000,-.

Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:

200 Administrasjon
Budsjettet ser ut til å holde. Det vil bli foretatt regulering for inntekt fra KomOpp på fastlønna.

203 PPT 
Driftsutgifter og inntekter forventes å bli i samsvar med budsjettet.

210 Felles grunnskole

Det meste av midler som lå i det opprinnelige budsjettet her, er nå fordelt mellom skolene. Det 
som gjenstår av utgifter, er Skjervøy kommunes andel av driften av regionkontoret og kurs 
arrangert i regi av kontoret. Her vil utgiftene først være klarlagt på slutten av året.

211 Skjervøy barneskole

Her må det tilføres kr 178.000 som følge av særskilt norskopplæring av fremmedspråklige 
elever som er kommet til i løpet av året, og kr 78.ooo,- til seniorressurs lærere og ny 
arbeidstidsavtale. Det vil også være behov for økning på vikarbudsjettet med kr 120.ooo.
Inntektssvikt på refusjon fra staten forventes å dekkes opp på bl.a. økte refusjoner fra kommuner 
hvor vi har gjesteelever. Sum skjema 2: kr 376.ooo,-

212 Skjervøy ungdomsskole

Her må det tilføres kr 135.000 som følge av særskilt norskopplæring av fremmedspråklige 
elever som er kommet til i løpet av året.  Kr 95.ooo,- til seniorressurs lærere, ny 
arbeidstidsavtale og ”Ny giv”.  Dette er et sentralt initiert  prosjekt ( sak i k-styret 15/12-11)
Finansiering:
Departementet (KD) finansierer prosjektledelse i fylkeskommuner og kommuner. Midlene skal i tillegg 
dekke administrative utgifter i forbindelse med nasjonal aktivitet i prosjektet (deltakelse på møter, 
samlinger, rapportering etc) for prosjektledelsen.
Departementet finansierer også felles skolering av Ny GIV lærere, inkludert vikarutgifter.
De lærerressursene som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen vil være kommunenes ansvar.
Det vil også være behov for økning på vikarbudsjettet med kr 220.ooo.
Økningen på dette vil dekkes opp gjennom økte inntekter fra stat (videreutdanning) og refusjon 
fra andre kommuner ( gjesteelever)
Sum skjema 2: kr 336.ooo,-



213 Arnøyhamn skole 
Midler til tilføres ”Ny giv” kr 17.ooo,- (se u-skolen)
Øvrige utgifts- og inntektsposter forventes å bli som budsjettert.

214 Årviksand skole
Her ser det ut som svikt i sykepengerefusjon kan bli kr 120.ooo,-.  Overskudd på fastlønna skal 
finansiere drifttilskudd til spesialundervisning i privatskolen.
Sum skjema 2: kr102.000,-

220 Biblioteket
Driftsutgifter og inntekter forventes å bli i samsvar med  budsjettet.

221 Kino
Billettsalget på kinoen har vært svakere våren -12 enn høsten -11. Det beste besøket har vi på 
barnefilmer, og gode inntekter forutsetter store og kjente publikumsmagneter. Forventet 
inntektssvikt  på kr 50000,- kompenseres med lavere lønnsutgifter på kinomaskinister. 
P.g.a. innsparinger vil ”kinoåret” stort sett følge skoleåret.
Fra høsten forventes økt bruk av lønnsmidler til kinomaskinist og midler til ”Prosjekt kultur, 
idrett og næring”

222 Kulturhuset
Lønn, driftsutgifter og inntekter forventes å bli i samsvar med  budsjettet.

224 Svømme- og idrettshall
Svømmehallen har hatt en nedgang i besøkstallet de to siste årene og det er en forventet 
billettsvikt på kr 20.ooo,-.   Skjervøy videregående skole kan gi  en inntektssvikt i forbindelse 
med deres leie av idrettshallen. Her er det budsjettert med kr 116.000,-, mens forventet inntekt 
er 86.ooo,- kr, en svikt på kr 30.ooo,-. Sum skjema 2: kr 50.ooo,-

229 Andre kulturformål
Består nå av tilskudd til Nord-Troms Museum. Budsjettet forventes å holde.

230 Ungdomsklubb
Her ligger det an til en innsparing i lønnsutgiftene på ca kr 50.000 som følge av at klubben i 
vårhalvåret er drevet med åpning bare en dag i uka. Dette salderes mot svikt i egenandeler og 
kiosksalg.

270 Felles barnehage
Når det gjelder utgifter, knytter det seg også dette året usikkerhet til om posten Tilskudd til 
private barnehager vil holde. Dette vil være sikrere i rapporteringa som kommer i september.
Resultatet påvirkes av at Akutten flyttes til Ørneveien (privat barnehage).
Årviksand barnehage har søkt om ekstra tilskudd for drift kr 227.ooo,-, og som er tatt med i 
skjema 2. 



272 Eidekroken barnehage
Det meste av økte lønnsposter forventes å bli dekt inn av økt refusjon på sykepenger og 
foreldrepenger. Posten matvarer 11150 er økt i budsjettet. Dette forutsetter økt foreldrebetaling 
fra kr 200,- til 300,- i måneden fra 1/8-12, slik at denne posten blir selvfinansierende i løpet 
neste år. Posten med overtid vil styrkes med 15.ooo,-. Spes ped behov fra 1/8 i Eidekroken er: 
60 % assistent, 40 % pedagog og 4,5 % musikkterapeut. Sum kr 225ooo,- fra 1/8 og ut året.
Økt behov for spesialpedagogisk tilrettelegging (assistent) er  kr 141.ooo,- i.h.t. tilrådning fra 
PPT. Sum skjema 2: kr 141000,-.

273 Vågen barnehage
Her vil svikten  på egenandeler komme på kr 40.ooo,-. Vi tar også høyde for å øke 
småbarnsavdelinga i Vågen med tre barn, slik at vi får full barnehagedekning i samarbeid med 
Ørneveien. Dette vil utløse ei førskolestilling ekstra, men det dekkes av mindre tilskudd til 
privat barnehage. Posten på overtid må styrkes med kr 25.ooo,-. Spes ped behov fra 1/8 i Vågen 
er: 70 % ass, 30 % pedagog og 4,5 % musikkterapeut. Sum kr 186000,- fra 1/8 og ut året. 
Sum skjema 2: kr 67000,-

275 Arnøyhamn barnehage
Her kommer det ekstrautgifter på vikarer som ikke reguleres. Kr 18.ooo,- overføres skjema 2

281 SFO Skjervøy barneskole
Her kommer en svikt på foreldrebetalingen på kr 190ooo,- og matpenger på kr 26000,-.
Det må også tilføres lønnsmidler til ped leder i.h.t bemanningsplan på kr 200.ooo.
Noe av de økte utgiftene søkes dekt gjennom reguleringer av økt sykepengerefusjon og 
nedbemanning av SFO i forhold til elevtallet. Sikrere anslag kommer i septemberrapporteringen. 
Sum skjema 2: kr 278.ooo,-

282 SFO Årviksand
En liten økning i anslaget på foreldrebetalingen på kr 17.ooo,-. Ellers som budsjettert.

283 SFO Arnøyhamn
En liten økning i anslaget på foreldrebetalingen på kr 10.ooo,-. Ellers som budsjettert.

290 Kulturskolen
Svikt inntekter på egenandeler og salgsinntekter til lag og foreninger på samlet kr 80.ooo,-.
Reguleringer gjør at behovet for tilføring er kr 51.000,- (skjema 2)

293 Fysak/folkehelsetjenesten
Inntekt- og  utgiftsposter ser ut til å holde når man tar hensyn til forventa refusjoner og 
egenbetaling.

294 Voksenopplæring
I likhet med grunnskolene vil VO få stillingsreduksjoner fra 01.08.12. Dette vil utgjøre 1,5 
stilling. Etter reguleringer av forventet inntekter på AMO kurs, vil VO kunne ha lite overskudd 
om fastlønna holder. Mer presise anslag kommer i september når nedbemanningen er 
gjennomført. 



Søknader om driftstøtte på tiltak som vil kreve tilleggsbevilgninger i 2012.

Søknad nr 1:
Sommeråpne 
barnehager
Skjervøy

Dette er en sak som ble fremmet i arbeidet med økonomiplanen 
2012-15, men fikk ikke bevilgning. Behovet er kartlagt hos 
foreldrene, og med dette resultat:
Uke 28: 8 barn, Uke 29: 6 barn, Uke 30: 4 barn og uke 31: 5 
barn
Kostnader: Med åpningstid fra 06.45 til 16.15 trenger 3 ansatte 
de to første ukene og 2 ansatte de 2 siste ukene.
For uke 1 og 2 blir kostnadene 52.500,- og for uke 3 og 4 blir 
kostnadene 38.ooo,-. 
Kostnadene er inkl renhold 10 t/u. Vi forutsetter også at noe av 
vikarbehovet for senere ferieavvikling som dette utløser, dekkes 
av den frie vikarressursen barnehagen får fra 1/8.

90.ooo,-

Søknad nr 2:
Utvidet 
åpningstid 
SFO-
Årviksand

Dette er en søknad fra foreldregruppa i Årviksand. (vedlagt) De 
ønsker SFO-tilbud i skoleferiene, unntatt fellesferien. Det er i 
dag 7 elever som har rett til plass i SFO (1. – 4. Klasse), og 5 
benytter den. Fra neste år vil det også være 7 elever på 1. – 4. 
trinn, og samlet 18 elever på hele skolen.
Kostnadsberegningen baserer seg på 7 uker utvidet åpningstid 
på årsbasis, og med 37,5 t/u åpningstid.
Tilbudet kan skje i samarbeid med den private barnehagen.
Kostnadene for 7 uker er kr 59000,- +  renhold 10 t/u kr 
16.ooo,-. Samlet kr 75000,-.
Fordelt  3 uker på høst og 4 uker på vår, blir det
Høsten 2012: kr 32000,- Våren 2013: kr 43000,-
Inntekter: Satsen for SFO-plass varierer med kr 565,-/intill 10 
t/u, 990,-/15 u/t, 1380,-/20 u/t 1770,- over 20 u/t. Usikkert hvor 
mange barn og timer, men regner ca kr 4ooo,- i egenandel for 
2012.

  28.ooo,-

Søknad nr 3:
Driftstøtte/
tilskudd til 
Årviksand 
barnehage 
(privat)

Det er 2 søknader (vedlagt) fra Årviksand barnehage, - en til 
utviklingsfondet (kr 50.ooo,-) og en til kultur- og 
undervisningsetaten (kr 227.ooo,-). Begge fremmes gjennom 
kultur- og undervisningsetaten, da det ikke kan gis driftsstøtte 
over utviklingsfondet.
Barnetallet vil bli redusert fra 9 til 5 barn  fra vår  til høst  2012. 
Ettersom barnehagen må ha samme grunnbemanning uansett 
om det er 5 eller 12 barn, vil rammebetingelsene for videre 
barnehagedrift bli nærmest umulig. Dette til tross for at de 
foretar nedbemanning i barnehagen fra høsten av.

277.ooo,-

Søknad nr 4:
Tilskudd for 
etablering av 
nye 
barnehageplas
ser i 
Ørneveien

Ørneveien Naturbarnehage søker om et tilskudd på kr 500.ooo,-
for etablering av 10 nye barnehageplasser. Dette er kostnader 
som i utgangspunktet skal dekkes gjennom ordinære tilskudd til 
drift og kapital.

500.ooo,-

Sum søknader 888.ooo,-



Budsjettendring skjema 2 Kultur- og undervisning

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel Beskrivelse

10100 211 202 160000

10900 211 202 18000

10100 212 202 121000

10900 212 202 14000

10100 211 202 70000

10900 211 202 8000

10100 212 202 85000

10900 212 202 10000

10100 213 202 15000

10900 213 202 2000

10100 212 202 95000

10900 212 202 11000

10100 272 211 118000

10900 272 211 23000

10203 211 202 120000

17000 214 202 102000

16000 273 201 40000

10400 273 201 27000

10203 275 201 18000

10100 281 215 62000

16000 281 215 190000

16001 281 215 26000

11500 294 213 11000

16300 224 383 30000

16200 290 383 51000

16000 224 383 20000

10202 273 211 52000

13706 270 201 227000

SUM 1726000

Dato og sign:
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Saksbehandler:  Lise Román

Dato:                 16.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap

Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten våren 
2012

Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

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

Saksopplysninger

Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapporter hver vår og høst.
For 2012 er det bestemt at budsjettet skal reguleres både vår og høst og derfor vedleggs 
reguleringsskjema 2.

Helse- og sosialsjefen har sendt ut brev til alle virksomhetene og NAV leder og bedt om 
vurdering av den økonomiske situasjonen i virksomhetene. Alle virksomheter har gitt slike 
skriftlige tilbakemeldinger om situasjonen. Leder av hjemmetjenesten og leder av Skjervøy 
sykestue har i brev datert henholdsvis  19.01.12 og 23.03.12 beskrevet situasjonen i forhold til 
behov for nødvendig helsehjelp som overskrider de budsjetterte rammer. Helse- og sosialsjefen 
orienterte formannskapet om denne situasjonen i møtet i april d.å. 

Helse- og sosialsjefen er fornøyd med de rutinene som er etablert i etaten: innspill fra 
virksomhetene gir helse- og sosialsjefen tydeligere signaler om drifta og den enkelte 
virksomhetsleders øker sitt fokus på den økonomiske sida av drifta. 



Det er enighet i ledergruppa om at det ikke skal rapporteres på fastlønn og pensjon nå. Dette 
skal en komme tilbake til høsten 2012. 

Den økonomiske situasjon i hver enkelt virksomhet.

300.  Administrasjon 
Mindre avvik fastlønn på grunn overlapping ved nytilsetting, annonsering av stilling og noe 
sykepengerefusjon. 

310.  Helsestasjon
Situasjonen på helsestasjonen er svært uavklart våren 2012: Helsesøster har permisjon og det er 
ikke avklart om hun kommer tilbake høsten 2012. Det er gjort midlertidig tilsetting av 
helsesekretær for at helsesøster skal få hjelp til kontortekniske ”ting” og på den måten bruke tida 
si til arbeid retta mot barn og foreldre. Rådgiver er gått inn i 50% stilling som prosjektleder i 
Ungdom på Ræk som kommunen har fått prosjektmidler til. Helse- og sosialsjefen vil komme 
tilbake til denne situasjonen høsten 2012.

Det er foretatt en budsjettregulering mellom helsestasjon og Trivselsplan i forhold til midler til 
barns psykiske helse.

Det har i lengre tid vært bebudet en oppgradering av datasystemet fra winmed 2 til winmed 3.
Det har ikke vært mulig å få midler til dette i økonomiplan. Ut fra de opplysninger etaten har i 
dag, vil disse utgiftene beløpe seg til kr. 61.000. Hvorvidt det blir klart til oppgradering i 2012 
og om kommunen må oppdatere når dette er mulig, vet vi enda ikke. Oppgradering på 
helsestasjonen er en del av en større dataoppgradering som også gjelder legekontoret og pleie-
og omsorgstjenestene.

320.  Legetjenesten
Lønn:
Lønn beredskap er beregnet til kr. 30.000 høyere enn budsjettert. 
Situasjonen på legekontoret er stabil med leger og øvrig helsepersonell på plass.
Driftsutgifter: 
Kontormateriell har høyere forbruk enn budsjettert fordi tonere til datamaskinene er dyrere enn 
tidligere i  forhold til ny innkjøpsavtale med Staples.
Brukerstøtte EDB/EDB lisenser har høyere utgifter enn budsjettert med 35.000
Utgifter driftsavtaler kan bli høyere enn budsjettert hvis basistilskudd økes fra 1.juli
Inntekter: 
Refusjon fra NAV økes med kr. 60.000.  De øvrige inntekter må vurderes høsten 2012.

321.  Fysioterapitjenesten
Lønn:
Ligger høyere enn budsjettert fordi lønn ergoterapeut med 20% ikke ble lagt inn i 
økonomiplanen. Refusjon utgjør 75.000 og derfor blir kommunens nettokostnad kr. 18.000 
Drift: 
Mindre reguleringer
Inntekt:
Inntekt sykepengerefusjon som ikke er budsjettert



350.  Sosialtjenesten
Det er budsjettert med 3 fagstillinger på fastlønn.
Det ble søkt tilskudd fra Fylkesmannen til den 3. fagstillinga i barnevernet både i 2011 og i 
2012.                            
Stillinga ble lyst ut og det ble tilsatt i stillinga høsten 2011.  Det er avsatt kr. 365.000 på fond da 
ikke alt av lønnsmidler ble disponert i 2011 jfr. regnskap 2011, og det er søkt om midler for 
2012. Utgifter reguleres mot fond høsten 2012.

Opplæring i nytt lovverk og ny praksis i forhold til sosialtjenestelovens kap. 4 har ført til innleie 
av vikar.

351. Tilskudd eldre og uføre
Ingen kommentar

354. Omsorgslønn og forebyggende tiltak
Antall personer som mottar omsorgslønn er redusert; hovedsakelig fordi flere har fått 
sykehjemsplass. Dette medfører en reduksjon i utgifter til omsorgslønn.
Når det gjelder lønn forebyggende tiltak ser greit ut i dag, må vurdere nærmere til høsten.

355.  Edruskapsvern
Foretatt noen interne reguleringer, ellers ingen kommentarer 

360.  Barnevern
Lønn: 
Det er foretatt mindre reguleringer innenfor art fosterhjemslønn og forebyggende tiltak
Drift:
Her utgiftsføres institusjonsplasser, det er brukt midler til utredninger av barns 
omsorgssituasjon, til oppfølging av enkelt familier, tilskudd boutgifter og diverse bidrag. Kjente 
merutgifter er beregnet til 459.000. Dette må også sees opp mot merinntekt på kr. 150.00.
Inntekt: 
Det er beregnet merinntekt på hjemmebasert tiltak med kr. 150.000 og reduksjon av inntekt slik 
at inntektssida viser en netto merinntekt på 110.000.
Konklusjon 
Det er beregnet kostnader ut fra dagens kjente situasjon. Det kan bli en fosterhjemsplassering til 
og muligens et forsterket fosterhjem som krever frikjøp. Dette må en komme tilbake til høsten 
2012.

370.  Hjemmetjenesten
Utfordringene i hjemmetjenesten er store og det er gitt en skriftlig og muntlig tilbakemelding 
om situasjonen til formannskapet tidligere i år, jfr. helse- og sosialsjefens brev til rådmannen 
datert 30.01.12.

Leder av hjemmetjenesten skriver i brev datert 19.01.12: Det er innskrevet flere nye pasienter i 
hjemmetjenesten og flere brukere som allerede er innskrevet trenger mer helsehjelp. Kommunen 
har i henhold til lov plikt til å yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Det må derfor leies inn ekstra på dagvakter både i ukedagene og i helgene. Det kan også bli 
nødvendig å leie inn ekstra om ettermiddagene.



Lønn: 
Fastlønn har høyere forbruk enn budsjettert med kr. 220.000. Hjemmetjenesten skulle 
nedbemanne på grunn av bortfall av ressurskrevende tjenester. På grunn av turnusordninger 
kunne ikke dette gjøres før 1.februar og dette har ført til en merutgift. Nedbemanning førte til 
krav om reduksjon med 3,25 stillinger. Virksomheten fikk i økonomiplanen 30% stilling i 8 
mndr.  Denne stillinga vil være i drift hele året.                                                                               
I 2011 ble det gjort en endring på føring av tillegg som nå ”følger” lønnsarten. Vi erfarer nå at 
det på fastlønn ikke er beregnet merutgifter for tillegg på ”rød dager ”.  Disse forhold fører til et 
merforbruk på fastlønn på kr.220.000 i 2012.                                                                         

Forholdet rundt budsjettering av ”rød dager” for alle 5 virksomheter i pleie- og omsorg, må en 
komme tilbake til høsten 2012.

Annen ekstrahjelp har et beregnet merforbruk på kr. 154.000. Her tas det inn ekstra utover 
grunnbemanning for å gi nødvendig helsehjelp både i forhold til nye brukere og for brukere som 
etter hvert får mer omfattende behov for hjelp, jfr. brev fra leder.  Situasjonen må igjen vurderes 
høsten 2012 og også i forhold til økonomiplan 2013-2016.

Overtid har en beregnet merutgift på 172.000. Det er flere grunner til dette: 1)  Notus registrerer
overtid på annen måte enn det som er gjort tidligere. For turnuspersonell er overtid det som 
overskrider 35,5 timer ukentlig. 2) Det er vanskelig å få vakter besatt ved sykdom og dette 
utløyser overtidsbetaling. 3) Sykepleiere må jobbe overtid på grunn av spesielle oppgaver som 
må være utført. 4) Overtid utløyses fordi helsepersonellet ikke kan forlate arbeidsplassen på 
grunn av uforutsette hendelser med pasientene.  
Situasjonen rundt økte utgifter overtid må vurderes i forhold til økonomiplanen 2013-2016.
dette gir seg utslag på alle virksomheter i pleie- og omsorg.

Andre vikarer – her føres alt av behov for vikarer i forhold til kurs, møter, avspaseringer, møter 
for politikere, fagforeninger m.m. 3 hjelpepleiere tar videreutdanning i eldreomsorg. Disse 3 har 
vært ansatt på sykestua/sykehjemmet 1.halvår, 2 halvår er 1 ansatt i hjemmetjenesten.  I henhold 
til kommunestyrets vedtak, Plan for kompetanse, opplæring og rekruttering, får de ansatte 
permisjon med lønn i forhold til samlinger og praksisperioder. Dette vil føre til en merutgift på 
73.000. (Totalt kr. 356.000 for 3 hele 2012) Disse utgiftene skal dekkes delvis av midler og 
kompetanseløftet, egne driftsmidler og fond. Helse- og sosialsjefen hadde planlagt å bruke 
fondsmidler til finansiering av videreutdanninger, men disse midlene ble trukket inn i 
forbindelse med regnskapet for 2011.  

Sykevikarer ligger an til et høyere forbruk enn budsjettert med kr. 300.000 som sees mot en 
høyere inntekt sykepengerefusjoner med kr. 250.000. Det er alltid vanskelig å vite hvor mye 
sykefravær en vil få.

Ferievikarer her er det beregnet en merutgift på 100.000. Det er også her vanskelig å vite hva 
utgiftene blir fordi vi ikke vet hvor mange vikarer vi har tilgang på og hva lønnsnivået vil bli. 
Flere ansatte har overførte ferieuker fra 2011 til 2012.

Drift
Det er en del merugift på drifta spesielt knytta opp mot leasingavtalene(+ 60.000) av bilene og 
medisinske forbruksvarer. 



Inntekter
Beregnet høyere inntekt ressurskrevende bruker basert på 2011 nivået med 109.000. Merinntekt 
refusjon sykepenger 250.000

Konklusjon: 
Dagens og fremtidas drift av hjemmetjenesten medfører store utfordringer.  Dette ser man helt 
klart i forhold til lønn annen ekstrahjelp hvor man må leie inn ekstra både på dagtid og i helgene 
for å yte nødvendig helsehjelp.  Dessuten medfører Notus betydelig høyere utgifter på overtid 
for alle virksomhetene i pleie- og omsorg. Etter at ubekvemstillegg er blitt ført annerledes fra 
2.halvår 2011, ser vi at det ikke er budsjettert for ”rød dager” og dette fører til for lav 
budsjettering fastlønn. 

372.  Hjemmehjelp
Når man ser de ulike lønnsarter i forhold til hverandre, kan det bli en lavere utgift med 130.000. 
Ingen kommentarer når det gjelder drift og inntekter.

373.  Hybelhuset
Ingen kommentarer.

375.  Avlastnings- og omsorgsboliger for barn
Denne virksomheten har 2 brukere med ressurskrevende tjenester. Her må man se utgifts- og 
inntektssida mot hverandre. 

Lønn:
Leder har permisjon, vernepleier har blitt ny leder og vernepleier har fått en vikar med lavere 
lønn, dette fører til en innsparing på fastlønn. Virksomheten har mange vakante stillinger og 
prøver å spare på inntak av vikarer. Det ble fattet vedtak i januar 2012 om økte ressurser til 1 
bruker og dette må en komme tilbake til i økonomiplan 2013-2016. Det er gjort feilføringer 
mellom fastlønn og lønn andre vikarer som skal rettes opp. 
Sykevikar har et stipulert merforbruk som må ses mot høyere inntekt sykepengerefusjoner. 
Flere langtidssykemeldte, men også mye korttidsfravær. 
Fravær er alltid vanskelig å forutsi og også forholdet mellom kortidsfravær og langtidsfravær. 
Andre vikarer – her føres avspaseringer, permisjoner møter/kurs og også opplærinsvikarer.
Kan se ut som det blir en merutgift på 200.000, men det kan se ut som det er en del feilføringer 
mot fastlønn som en må komme tilbake til høsten 2012.
Overtid – har et høyere forbruk enn budsjettert med 167.000. Grunnen er at det er vanskelig å 
finne vikarer og registreringa i Notus.
Drift:
Mindre avvik. Avventer regulering på noen områder i forhold til utgifter elektronisk 
meldingsutveksling.
Inntekter:
Det er lagt inn inntekt ressurskrevende tjenester på samme nivå i 2012 som rapportering viste 
for 2011. Det er ut til at refusjon SVS er lagt for høyt og denne er tatt ned. Sykepengerefusjon er 
regulert opp i forhold til vikarutgift.
Konklusjon:
Flere forhold når det gjelder lønn er uavklart og må sees på nytt frem til regulering høsten 2012.



377. Psykiatritjenesten
Lønn:
Det fremgår av økonomiplanen at virksomheten skal redusere bemanning med 50% stilling i 
2012. Denne reduksjonen har vært vurdert i forhold til alder/langtidssykemeldte, men disse har 
rettigheter og ligger fortsatt inne på fastlønn. Det er gjort en omplassering i etaten i forhold til 
50% stilling. Ansatt i  100% stilling arbeider bare 80% i virksomheten og 20% mot HMS arbeid. 
Fastlønna er belastet utover det budsjetterte. Virksomhetsleder mener at det ikke er tatt inn 
sykevikar tilsvarende 50% stilling, jfr. innsparing. Situasjonen må ses an høsten 2012.
Drift: 
Et problemområde er at leasing av biler er dyrere enn budsjettert.
Inntekt: 
Sykepengerefusjon er økt i henhold til utgift sykevikarer.
Konklusjon
Fastlønna har et høyt forbruk hvor også den stillinga som skal reduseres ligger inne og sånn vil 
det være til utover høsten. Situasjonen må vurderes på nytt høsten 2012. 

378. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede
Lønn:
Fastlønn regulert mot 375 i forhold til økonomiplan med 108.000.
Drift:
Mindre avvik
Inntekt:
Ingen kommentarer
Konklusjon: 
Ny bruker med stort hjelpebehov som enda ikke har tatt tildelt bolig fullt i bruk. Når denne 
brukeren bor i boligen full tid, vil det bli en stor utfordring å kunne yte tilstrekkelig hjelp med 
dagens ressurser.

379.  Aktivitetssenteret
Ingen kommentarer bortsett fra sykepengerefusjon og ingen bruk av sykevikar.

380.  Skjervøy sykestue og sykehjem
Leder av Skjervøy sykestue og sykehjem har i brev til helse- og sosialsjefen datert 23.03.12 pekt 
på store utfordringer. Flere av utfordringene har sammenheng med Samhandlingsreformen. Det 
er et stort behov for sykehjemsplasser. Da vi ikke har hatt plasser, har vi måttet ta inn pasienter 
på sykestua med behov for langtidsplass. Dette kommer i tillegg til krav i 
Samhandlingsreformen om å ta i mot pasienter fra dag 1 og også krav som å redusere antall 
pasienter som legges inn på UNN, jfr. forskrift om medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.

Vi har til tider hatt opp mot ti pasienter på sykestueavdelinga som har plass for 5. I en slik 
situasjon er det ikke mulig å yte forsvarlig helsehjelp innafor den grunnbemanninga vi har og da 
må det leies inn ekstra. Det må stilles spørsmål ved om kommunen i alle tilfeller kan ta imot 
utskrivingsklare pasienter og at flere pasienter må legges inn på UNN enn det som gjøres i dag. 

Lønn:
Fastlønn ser grei ut.
Svangerskapslønn og inntekt regulert opp.
Virksomhetsleder oppfatter at sykefraværet blir høyere enn det dette er stipulert til her. Må se 
nærmere på dette til høsten.



Andre vikarer er regulert opp med 150.000 og dette er nok for lite i forhold til virksomhetsleders 
vurderinger og i forhold til 3 ansatte som tar videreutdanning i eldreomsorg og hvor det leies inn 
vikarer for samlinger og praksisperioder. Må vurdere situasjonen nærmere høsten 2012 i forhold 
til søknad til Fylkesmannen og Kompetanseløftet.
Annen ekstrahjelp – her leies inn ekstra for å yte nødvendig helsehjelp. Vi har hatt opptil 10 
pasienter på sykestueavdelinga og har sengeplass for 5.
Overtid – her er forbruket beregnet til 250.000 mer enn budsjettert. Mye fravær på grunn av 
permisjoner, sykdom og planlagt ferie. Da det er lite tilgang på faglærte vikarer, er 
overtid/forskjøvet vakt nødvendig for å sikre faglig forsvarlig tjeneste. Notus 
gjennomsnittberegner pr. uke mot tidligere pr. 4 uker. Dette gir økt overtidsbetaling til vikarer 
og deltidsansatte. Forventet overforbruk høsten 2012 på grunn av praksistid for ansatte under 
utdanning og vakant sykepleierstiling. 
Lønn lærlinger – hentes fra buffer til høsten

Drift:
Noen utgifter er engangsutgifter: dyr annonsering av lederstilling.
Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer vil ha et overforbruk på 180.000 og må sees i 
sammenheng med drift av sykestua.
Vi har hatt mange pasienter innlagt og vi kan komme til å få høyere driftsutgifter på flere 
områder.
Virksomhetsleder har bedt om mer midler til inventar og utstyr, men dette er ikke tatt med her. 
Blant annet er det behov for mer utstyr til sykestua. Her må man avvente avklaringer når det 
gjelder døgnplass for øyeblikkelig hjelp og forhandlinger med UNN om sykestuesenger.

Inntekt:
På grunn av midlertidig flere langtidspasienter økes inntekt med 170.000

390.  NAV
Det er flere deltakere på kvalifiseringsprogrammet enn måltallet og dette fører til merutgifter på 
385.000. Flere er ikke lenger sosialhjelpsmottakere etter å ha deltatt i programmet.  
Merforbruket kan sees mot lavere forbruk på tilskudd boutgifter og diverse bidrag med 241.000.

En del inntekter vil bli høyere enn budsjettert og andre lavere og vil til sammen gi en merintekt 
på kr. 50.000.

Det er sterkt å beklage at det ikke er etablert innkrevingsordning for tilbakebetaling av sosiale 
lån. NAV leder har tatt opp situasjonen med økonomisjefen flere ganger.

Vurdering

Økonomirapporteringa viser, etter helse- og sosialsjefens vurdering, klare sammenhenger 
mellom de behov som fremkommer i økonomiplan for 2012-2015, årsmelding og regnskap for 
2011 og tidligere års økonomirapporteringer.

Skjervøy kommune har siden 2005 fått kompensasjon fra UNN for drift av sykestua. 
Kompensasjonen har vært gitt for 3 senger og med totalt beløp pr. år på 1.335.000. UNN har i 
brev datert 16.04.12 sagt opp avtalen om tilskudd til drift av sykestua med virkning fra 31.12.12.

Skjervøy kommune sammen med de øvrige kommunene i Nord-Troms 4 krever forhandlinger 
med UNN om fortsatt sykestueavtale. 



Skjervøy kommune fikk en større inntekt for ressurskrevende tjenester i 2011 enn det som 
fremkommer i regnskapet. Merinntekten er på 1,5 mill kr. I denne budsjettreguleringa er 
inntekten for 3 brukere i 2012 lagt på 2011 nivå.

3 hjelpepleiere tar videreutdanning i eldreomsorg. Plan for kompetanse, opplæring og 
rekruttering er vedtatt av kommunestyret.  Det fremgår her at det skal gis lønn til ansatte som tar 
videreutdanning i forbindelse med samlinger og praksisperioder.  Det må da leies inn vikarer og 
utgifter er beregnet til 350.000 i 2012. Helse- og sosialsjefen hadde planlagt å finansiere dette 
ved bruk av fond, midler i Kompetanseløftet og bruk av egen driftsmidler. Fond til opplæring 
ble fjernet, jfr. regnskap 2011. En må komme tilbake til situasjonen høsten 2012 når en ser 
hvilke midler kommunen får fra Kompetanseløftet. 

De største utfordringene ligger i dag på drifta av hjemmetjenesten. Skal vi kunne yte forsvarlig 
og nødvendig helsehjelp må det tilføres midler til hjemmetjenesten. I dag leies det inn ekstra på 
dagvakter i ukedager og i helgene.  Slik innleie kan også bli nødvendig på ettermiddagene.
Antall eldre øker og antall eldre med større behov for helsehjelp vil øke i tida fremover. Dette 
vil kreve en ytterligere økning av kapasiteten i hjemmetjenesten i årene fremover. Det er også en 
klar sammenheng mellom kapasiteten i hjemmetjenesten og press på sykehjemsplasser.

Mange forhold rundt sykestua er uavklart – både om kommunen får døgnplass for øyeblikkelig 
hjelp og midler til fortsatt drift av sykestua. Når dette er avklart, må flere forhold både når det 
gjelder utstyr og bemanning vurderes.

I forhold til Samhandlingsreformen har kommunen ikke fått døgnmulkt på utskrivingsklare 
pasienter så langt i år. Skjervøy har i økonomiplanen avsatt 2.2 mill til medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten. Her kan vi både få reduserte utgifter eller økte utgifter i forhold til de 
midler som er avsatt. De første tilbakemeldinger om dette skal kommunene få i mai/juni.  

Det bes om tilførsel av midler med kr. 1.277.000 på skjema 2 og disse er fordelt slik:
Legetjenesten 30.000
Fysioterapitjenesten 18.000
Sosialtjenesten 26.000
Forebyggende tiltak 70.000
Barnevern 170.000
Hjemmetjenesten 452.000
Psykiatritjenesten 70.000
Skjervøy sykestue og sykehjem 441.000
Totalt 1.277.000
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar 
omdisponeringer i tråd med budsjettskjema datert 10.05.12

2. Kommunestyret vedtar økt opptak av Startlån med kr. 3.000.000,-, opptak av kr. 
1.000.000,- til renseanlegg  og 500.000,- til brannbil forutsatt Fylkesmannens 
godkjenning



Saksopplysninger

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter på en kortfattet måte. 
Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt og inkludert i denne er også 
rebudsjettering av ubrukte midler fra i fjor.

MVAKOMPENSASJON
Reglene for mvakomp til investeringer ble lagt om i 2010 slik at i år skal minimum 60 % av 
momsen skal inntektsføres i investeringsregnskapet (stigende med nye 20 % hvert år til vi når 
100). Vi har budsjettert med null mvakomp i og med at vi har så få investeringer og at det er noe 
usikkerhet med driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår at dette videreføres. Minimumen på 60 % 
vil uansett komme over i regnskapet.

501 EDB
Dette gjelder felles økonomisystem for kommunene i Nord-Troms. Hoveddelen gjort i fjor, 
oppstartet 1.1. som planlagt. Gjenstår enda noe opplæring – mest i vår men også noe til høsten. 
Ligger an til at vi må tilføre 200.000,- for å dekke opp opplæring, ekstra konvertering og 
innkjøp av noe nytt utstyr. Bl.a. er det kjøpt en pakkemaskin som på sikt gir reduserte 
portoutgifter ved utsending av fakturaer. Inndekning fra investeringsfondet.

502 AKSJER
Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP blir som vanlig avklart tidlig på høsten og reguleres 
inn når vi har fått beskjed om endelig beløp. Har ligget på 4-500.000,- de siste årene. I og med at 
dette ikke kan lånefinansieres vil evt tomtesalg i tillegg til resten på investeringsfondet være 
aktuelt.

516 TOMTESALG
Ingen tomter solgt til nå, men det ligger an til at i hvert fall 1 tomt i Hollendervika blir solgt til 
sommeren. Venter med budsjettregulering til høsten og vi vet sikkert.

519 MASKINPARKEN
Det er bevilget 2 mill til innkjøp av brannbil. Opprinnelig plan var kjøp i 2008, men dette 
prosjektet er forskjøvet flere ganger. En gjennomgang etter siste vedtak viser at det ikke lar seg 
gjøre å få en oppdatert bil med dagens utstyr for denne prisen. Bl.a. viser det seg at det utstyret 
vi har for klipping av bilvrak er for dårlig og svakt til bruk på en del av de mest moderne 
bilmodellene. Bare slikt utstyr kommer på over 200.000,-. Bil og utstyr tilpasset forholdene og 
behovene hos oss antas å komme på 2,5 mill og det må dermed tilføres 500.000,- som vi må øke 
lånet med. Til sammenligning kan vises til en kommune lenger sør i fylket som har kjøpt noe 
større bil med mer utstyr som kom på 3,8 mill, slik at 2,5 mill anses for å være en rimelig sum. 
En slik bil vil kunne vare opp mot 25 år.

521 KLOAKK
Etter utsettelser hovedsaklig grunnet pålegg fra Arbeidstilsynet nærmer det seg nå byggestart for 
renseanlegget med en utvidet rensestasjon. Anbudsrunde gjennomført og grunnet utvidelsen ser 
det ut for at prosjektet må tilføres 2 mill. Halvparten hentes fra ubrukte lånemidler opprinnelig 
tiltenkt vannverket og 1 mill må tas som nytt låneopptak. Byggestart forskøvet til etter ferien 
grunnet innsigelse mot reguleringsplan og noen nye innspill fra Arbeidstilsynet. Med 5 
måneders byggetid vil det dermed bikke over i 2013 før alt blir helt ferdig. 

532 NY INNGANG LEGEKONTORET
Gjensto noe fra i fjor. Avsluttes nå i vår innenfor ramma av restmidler fra 2011 og momskomp. 



536 KUNSTGRESS
Låneopptak godkjent av Fylkesmannen og avtale med SIK om grunnarbeidet inngås i 
begynnelsen av mai. Ny anbudsrunde på kunstgresset gjenstår, men hvis ikke prisene har økt 
noe særlig fra i fjor er vi innenfor ramma. Ferdigstilling forventes i september ut fra en 
forutsetning om at grunnarbeidet er gjort innen 15. juli og gressleverandørene har mulighet til å 
komme hit på ettersommeren. Regulerer ikke noe før anbudsrunden på gresset er unnagjort.

540 RYPEVEIEN
Låneopptak godkjent og planarbeidet på det nærmeste ferdig.  Sendes ut på anbud i juni og 
utlysning av tomter vil bli gjort samtidig. Finansieringsplanen forutsetter salg av minst to tomter 
i år slik at oppstart vil avhenge av etterspørselen.

551 LEKEPLASS
Ikke startet opp enda - påbegynnes når snøen og telen er borte.

555 INDUSTRIOMRÅDE SANDØRA
Prosjekteringsrapport mottatt nå nylig og denne delen av prosjektet kan avsluttes innenfor 
opprinnelig ramme. En utfordring med at deler av opprinnelig finansiering fra i fjor ikke er 
tilgjengelig etter omdisponeringer i årsoppgjøret. Dette omfatter både lavere restsaldo på 
investeringsfondet og mindre til gode lånemidler som begge er brukt til å dekke opp 
overskridelser på andre prosjekter. Foreslås nå løst ved at ubrukte lånemidler fra vannverket 
omdisponeres med inntil 1 mill. Restmidler på investeringsfondet omdisponeres til andre tiltak i 
år.

558 INDUSTRIKAI SKARET
Nylig fått avklaring på at vi får tilskudd på inntil 4 mill. Før igangsetting må det inngås 
leieavtale som dekker vår egenandel.

590 FORMIDLINGSLÅN
I utgangspunktet var det vedtatt bare 2 mill i nye utlån i år. Dette har vi allerede brukt opp og vi 
trenger 3 mill ekstra i denne omgang. Kommunestyret skal i løpet av høsten ta stilling til nye 
retningslinjer for Startlån. Evt behov for ytterligere opplåning får vi vurdere da.

OPPSUMMERING

De fleste prosjekt er i rute og relativt i tråd med ramma så langt. Med de foreslåtte 
omdisponeringer vil ved utgangen av året være fri både for til gode lånemidler og ha tømt 
investeringsfondet.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/136 -5

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 14.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
57/12 Skjervøy Formannskap 29.05.2012
11/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Kontrollutvalgets årsrapport - politisk behandling

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport til orientering

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets årsrapport med følgeskriv er vedlagt. 

Vurdering

Rådmannen anbefaler at kommunestyret følger K-Sekretariatets forslag og tar rapporten til 
orientering. 



Med vennlig

Odd Kr erg
råd ' er

Skjervøy ko une v/ordføreren
9189 Skj øy

Deres ref:

K-Sekretarialet

Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
19/12 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14
427.5.5/0S  E-postadresse: Mobil:

oddk-sek.no 48 02 64 62

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011

I kontrollutvalgsmøte 26.april 2012 i sak 06/12 ble følgende vedtatt:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte
følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

Saken bes lagt fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2011

Gjenpart: rtr-L-- Vit~annen

Dato:
8.5.2012

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen do Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65



SKJERVØY KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

mr‘A oRAPPORT

2011



1. INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fyikeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir
bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhørende
endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av
kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat.

2.  KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal
"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1.
Dette er gjentatt i  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og ftlkeskommuner  (av 15.6.04)
§ 2.

2.2 Valg -  sammensetning

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll - og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til
forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge
valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer
med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som
kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de
folkevalgte.

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal også være medlem av kommunestyret.

Kontrollutvalget hadde fram til 26.10.2011 5 medlemmer og 3 varamedlemmer oppnevnt av
kommunestyret. Etter 26.10. har utvalget hatt 5 medlemmer og 8 varamedlemmer.
I 2011 har utvalget bestått av:



Medlemmer: (fram ti126.10.)

Ronny Laberg
(leder)
Torgeir Johnsen
(nestleder)
Elin Einarsen
Kjell Arne Sørensen *
Grete Brattli Hansen

medlem kommunestyret

medlem kommunestyre
**varamedlem kommunestyrett

KP

KP
Ap

3.  SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

Varamedlemmer: (fram ti126.10.)

Arnfinn Pedersen SP
Jonny Bless
Cecilie Jacobsen KRF
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Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av
møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer, varamedleminer, ordfører, rådmann og
oppdragsansvarlige revisorer.

Innkalling til møtene har vært sendt medlemmer/varamedlemmer, ordfører, rådmann og
oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles
samt saksdokumentene.

K-Sekretariatet IKS har i 2011 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand.

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2011

4.1 Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av  Forskrifier om kontrollutvalg i kommuner og
fidkeskommuner — kapittel 3-7:
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>  Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den
kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen
har en forsvarlig revisjonsordning.

•  Innhenting av opplysninger:  Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og
foreta de undersøkelser som det fmner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

>  Regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og
kommunale foretaks årsreanskap blir revidert på en betryggende måte.

• Uttalelse om årsregnskapet:  Når kontrollutvalget er blitt forelagt
revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før
det vedtas av kommunestyret.

• Oppfølging av revisjonsmerknader:  Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf.
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4 (nummererte
revisjonsbrev), skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på
en tilfredsstillende måte.

>  Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon.

•  Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon:  Kontrollutvalget skal minst en
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

• Rapporter om forvaltningsrevisjon:  Med utgangspunkt i planen for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om
hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om funnene i disse.

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:  Kontrollutvalget skal påse at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om
forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret
om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

>  Selskapskontroll: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

• Selskapskontrollens innhold:  Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres
kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik
kontroll; herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.



• Rapportering om selskapskontrollen: Med utgangspunkt i planen for
gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til
kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av
disse.

>  Valg av revisjonsordning og valg av revisor:  Kommunestyret avgjør selv om
kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra
kontrollutvalget. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler
av revisjonen, foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

>  Budsjettbehandlingen:  Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll-
og revisjonsarbeidet skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret.

4.2 Aktiviteter gjennom året
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Kontrollutvalget bygger i hovedsak sitt arbeid på de rapporter og det saksmateriale som legges
frem av kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen. I tillegg foretas det også egne vurderinger
av administrative beslutninger og gjennomgang av møteutskrifter og saksfremlegg fra
politiske organer.

Kontrollutvalget har i 2011 til sammen avholdt 3 møter. Møtene har vært lagt til rådhuset og
Skjervøy Hotell. Utvalget har behandlet 26 saker.

Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn
med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre
bestemmelser.

Representanter fra Skjervøy kommunes administrative og politiske ledelse har møtt i
kontrollutvalget og gitt orienteringer til utvalget.

4.2. Saksbehandling

Forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger:

Regnskapsrevisjon:

•

Uttalelse til årsregnskapet for 2010 — Skjervø-y kommune

•

Revisjonsberetning beboerregnskapene ved Skjervøy Helsesenter for 2010

•

Rapporteringer fra revisor

Forvaltningsrevisjon:

•

Bestilling og overordnet prosjektskisse vedr. forvaltningsrevisjonsprosjektet
"7jenestetilbund og kvalitet innen pleie og omsorg".



Selskapskontroll:

•

Kontrollutvalgets tilsyn — gjennomgang av innkallinger og protokoller fra
generalforsamling/representantskapsmøter

Egne undersøkelser:

•

Rutiner for varsling ved mistanke om overgrep med svar

•

Oppfølging av "85 tilrådninger for styrkt eigenkontroll i komrnunane"
— intern kontroll

Orienteringer/andre saker:

•

Regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

•

Forvaltningsrevirsors uavhengighetserklæring

Geir Helgesen

Skjervøy, 26. april 2012

Ariifinn Pedersen

Robert Hansen
leder

Paul Stabell
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1091 -5

Arkiv: X42

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 07.06.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Suppleringsoppnevning og ordinær oppnevning meddommere og 
lagrettemedlemmer

Henvisning til lovverk:
- Domstolloven av 15. juni 2007

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Som suppleringsoppnevning til lagrettemedlemmer / meddommere fram til 31. desember 

2012 oppnevnes: 
a. Mona Jørgensen
b. Rolf Johansen (Fjellveien)

2. Ordinær oppnevning til lagrettemedlemmer / meddommere fra 1. januar 2013 til 31. 
desember 2016:

a. Mona Jørgensen
b. Rolf Johansen (Fjellveien)
c. Helge Guttormsen
d. Rolf Johansen (Nordveien)
e. Rita Mathiesen
f. Bjørg Mikalsen (Nikkeby)

Saksopplysninger

1. Suppleringsoppnevning.
I skriv datert 23.02.12 (mottatt 27. 2) ber Hålogaland lagmannsrett om 
suppleringsoppnevning av én kvinne og én mann som lagrettemedlemmer/meddommere. 
Oppnevningen skal gjelde for resten av inneværende valgperiode, det vil si til 31. 
desember 2012. 

Domstolloven § 66a som hjemler lagmannsrettens begjæring om suppleringsoppnevning, 
forutsetter at kommunen ”gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning 



fra domstollederen er mottatt”. Formannskapet forbereder saken, men § 68 krever at 
kommunestyret selv velger medlemmer, 
Kommunestyret vil behandle saken først 13. juni, mens fristen etter § 66a er 27. mai. 
Etter forespørsel aksepterer lagmannsretten denne overskridelsen. 

2. Ordinær oppnevning: 
Kommunestyrets ordinære oppnevning for perioden fra 1. jan 2013 -31. des 2016 skal 
foretas innen 1. juli i år (iht § 66), og oppnevningene kan altså behandles samtidig i 
kommunestyret. I skriv datert 24.februar 2012 fremgår det at det fra Skjervøy kommune 
skal oppnevnes tre kvinner og tre menn som lagrettemedlemmer/meddommere for neste 
valgperiode. 
Hålogaland lagmannsrett presiserer viktigheten av at det oppnevnes medlemmer som er 
valgbare ihht loven, og som ikke av andre grunner er hindret fra å møte. 

For begge oppnevningene gjelder flere kriterier for valgbarhet ihht §§ 70-72, de mest aktuelle 
gjengitt her: 

- norskkunnskaper og personlig egnethet
- registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen, og ha statsborgerskap i Norden. 
- mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start
- ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene
- flere stillinger utelukket valg, som rådmann, praktiserende advokater og ansatte ved 

domstolene
- det er krav til god vandel 

Valgnemnda har – etter myndighet gitt av formannskapet – utarbeidet denne innstillingen til 
kommunestyret.  

Innstillingen til kommunestyret har vært lagt ut til offentlig ettersyn i to uker ihht kravet. 

Vurdering

Rådmannen anbefaler valgnemndas innstilling. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1555 -5

Arkiv: 221

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 06.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
59/12 Skjervøy Formannskap 29.05.2012
13/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)

Vedlegg
1 Høring - Lokal forksrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008
2 Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008
3 Forskriften
4 Gebyrregulativ - arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012 

Behandling:

Administrativ endring i innstillingen (ny tekst i kursiv): 
- Planutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Forslag fra Einar Lauritzen (AP): 
Privat reguleringsforslag: 

- Dagens gebyr på 11 000 kr – i stedet for å øke direkte til 20 000 ønsker vi en gradvis 
oppbygging av gebyret. 

- 2012: økes til 15 000 kr
- 2013: økes til 20 000 kr

Fellesforslag:
Søknader om areal til oppdrettsanlegg, nyanlegg 

- 25 000 kr
Søknad om areal til oppdrettsanlegg, endring av eksisterende anlegg: 

- 15 000 kr
Ang søknad om areal til oppdrettsanlegg, nye arter, endres forskriften slik at en etter vurdering 
kan fastsette gebyret. Rådmannen bes legge fram justert tekst til neste formannskapsmøte, som 
så blir innstilling til kommunestyret. 



Vedtak:

Votering: 
Forslaget fra Einar Lauritzen (AP)

- enstemmig vedtatt
Fellesforslaget: 

- enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling – med overstående endringer – enstemmig vedtatt.  

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Lokal forskrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008, finnes å være 

slik at den kan fremmes for Kommunestyret for godkjenning.

2. Dersom kommunestyret godkjenner forksriften, skal administrasjonen sørge for snarlig 
kunngjøring i Norsk Lovtiend.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i Pbl 08 § 33-1, har Skjervøy Kommune utarbeidet utkast til lokal forskrift om 
gebyrer for arbeider etter Pbl 08.

Dette ble behandlet i Formannskapsmøte 16.04.12, under sak 41/12. Særutskrift er vedlagt 
denne sak.

I tråd med vedtaket i nevnte sak, ble forskriften sendt på høring i en måned. Etter ferdigstilt 
høringsrunde, skal formannskapet ta stilling til om forskriften kan fremmes for Kommunestyret.

Det er ikke innkommet merknader eller innvendinger til forskriften, etter høringsrunden. 
Saksbehandler har samtidig gjort ny gjennomgang/kvalitetssikring av denne.

Vurdering/Konklusjon

Saksbehandler vurderer forskriften som tilfredsstillende ift. de krav som gjelder for Lokale 
forkskrifter, samt de bestemmelser som fremkommer av Pbl 08 med tilhørende forksrifter.

Da det ikke er kommet merknader, innvendinger e.l., som følge av høringsrunden, er det 
saksbehandlers konklusjon at forksriftens innhold og utforming er slik at den kan fremmes for 
godkjenning i Skjervøy Kommunestyre.



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2012/1555-2 13875/2012 221 10.04.2012

Høring - Lokal forksrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 
2008

Skjervøy Kommune har utarbeidet utkast til forskrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og 
bygningsloven 2008 (Pbl 08), jf Pbl 08 § 33-1.

Formannskapet i Skjervøy vedtok i møte 16.04.12, at forskriften skal utarbeides og sendes på 
høring. Forskriften sendes til Fylkesmannen i Troms, samt at det annonseres i lokal avis og på 
kommunens hjemmesider.

Vedlagt følger særutskrift fra formannskapsvedtak, Forskrift med vedlegg, samt gebyrregulativet 
med gebyrsatser.

For at forskriften skal bli så dekkende og god som mulig, håper Skjervøy kommune 
Fylkesmannen i Troms har anledning til å vurdere forslaget til Forskrift.

Da vi ønsker å kunne fremme forskriften til Formannskapet 29.05.12, og Kommunestyret 
13.06.12, finner vi det nødvendig å sette høringsfrist til 1 måned, altså 16.05.12.

På forhånd takk.

Med hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Prosjektingeniør
Direkte innvalg: 77775521

Tilsvarende brev sendt til:
Fylkesmannen i Troms v/Ole Ramberg
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Teknisk etat, her

- for videre distribusjon og saksbehandling
  

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1555-4 15494/2012 221 20.04.2012

Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Vedlagt følger særutskrift fra overnevnte sak.  

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1555 -1

Arkiv: 221

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 28.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)

Vedlegg
1 Forskrift av 13.06.12 nr <> om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008, 

Skjervøy kommune
2 Gebyrregulativ - arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
- Forslag til Lokal forskrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008, 

sendes på høring i 1 måned.
- Relevante høringsparter er Fylkesmannen i Troms, som varsles direkte, samt innbyggere i 

Skjervøy kommune, som varsles via Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider.
- Det besluttes av Planutvalget, etter høringsrunde, om forskriften kan fremmes for 

Kommunestyret.
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Bakgrunn for saken

Plan- og bygningsloven 2008 stiller krav om at gebyrer kommunen gir i forbindelse med arbeider 
etter Pbl 08, skal gis gjennom forskrift, vedtatt av kommunestyret.

Saksopplysninger/vurderinger

Arbeider som kommunen er pålagt gjennom Pbl 08, å gjøre, kan/skal dekkes inn gjennom 
gebyrer og med utgangspunkt i selvkost prinsippet.

Dagens gebyrregulativ ble vedtatt under budsjett behandling høsten 2011. Forslaget til lokal 
forskrift medfører ikke omfattende endringer av dette regulativ. Det gjøres imidlertid noen 
endringer for poster som ikke benyttes og/eller er aktuelle, noen er nye og noen fjernes. Det vil 
bli gjort noen justeringer i forhold til gebyrsatser, disse redegjøres for nedenfor.

Vesentlige endringer:
- Avviksbehandling

I dag finnes det et gebyr som heter Avviksbehandling pr. avvik. Dette gebyret blir i praksis 
ikke benyttet, og det er ingen som vet hva det er tiltenkt. Det kan være det er tenkt i 
forhold til mangelfulle søknader eller mangelfull gjennomføring av tiltak.

Dette er ivaretatt gjennom forskriften i bestemmelser vedr. medgått tid.

Dermed kan dette punkt i gebyroppsettet fjernes.

- Private reguleringsforslag
I dag er gebyret for behandling av slikt forslag på kroner 11.000,- Dette er svært lavt, og 
vil ikke dekke de kostnader kommunen har ved slik behandling. Et slikt gebyr gir inndekt 
arbeid på 15-25 timer, noe som er mye mindre enn man må regne med. 

Oppgaver herunder er forhåndskonferanser, mottakskontroll, saksbehandling til politisk 
behandling mv. Det kommer også inn kostnader som porto, annonsering, planutvalgs- og 
kommunestyre behandling mv.

Administrasjonen foreslår å øke dette gebyret til kroner 20.000,- Dette vil være mer 
representativt i forhold til kommunens kostnader. Det vil ikke dekke alle kostnader, slik at 
prinsippet om selvkost nås. Administrasjonen vurderer at en økning på kroner 9.000,- er 
tilstrekkelig i denne omgang, og ytterligere økning vil bli for stor i et enkelt grep. Dersom 
det vurderes som nødvendig å øke dette ytterligere, foreslås det at dette gjøres stegvis i 
forbindelse med årlige budsjettforhandlinger.

- Godkjenning av foretak for ansvarsrett
Det gjøres ingen endringer i oppsett eller satser. Tekst endres for å oppdatere til gjeldende 
Pbl 08.

I dagens tekst skilles det på denne behandlingen i forhold til om foretak er sentral 
godkjent eller ikke.
Dagens tekst/ny tekst:
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o Kontroll av sentral godkjenning/Lokal godkjenning av foretak med sentral 
godkjenning:
Tidligere Plan- og bygningslov, sa at kommunen i hovedsak skulle legge til grunn 
sentral godkjenning, men at det skulle gjøres vurderinger om lokal godkjenning.

Pbl 08 presiserer at, selv om et foretak er sentralt godkjent, skal kommunen 
saksbehandle saken mht. lokal godkjenning. En slik behandling vil være enklere 
enn om foretaket ikke innehar sentral godkjenning. Dermed mener saksbehandler 
at satser ikke trenger å endres.

o Søknad om lokal godkjenning/Lokal godkjenning av foretak uten sentral 
godkjenning
Teksten er en tilpasning til ny lov, men gir ikke forandringer i forhold til 
behandling av foretak som ikke innehar sentral godkjenning.

- Tilbaketrekking av søknad
I dagens regulativ gis det 50 % av fastsatt gebyr, når søknad trekkes. Det er endret i 
forskrift og gebyr oppsett som følger.

o Ordet søknad er byttet ut med sak
o Dersom saksbehandling ikke er påbegynt, skal det ikke betales eller kreves gebyr.
o Når saksbehandling er påbegynt, skal det betales 50 % av grunngebyr, gebyr for 

ansvarsretter og godkjenninger skal betales til fulle. Dersom høring og 
dispensasjonsbehandling er gjennomført, skal gebyr for dette betales.

o Når saksbehandling er ferdigstilt skal fullt gebyr etter sakstype kreves og betales.

Dette er endringer, som gjør at man kommer nærmere selvkost prinsippet, sikring av å få 
dekt kommunens kostnader, samtidig som det sikrer at tiltakshavere/forslagsstillere ikke 
må betale gebyr for mer enn de har fått utført av arbeid.

I gebyroppsett/-regulativ angis gebyr med henvisning til forskriftens § 12, som omhandler 
dette.

Om Forskriften
Forskriftsteksten er utfyllende i forhold til å beskrive og hjemle grunnlaget for å kunne ta gebyr 
for arbeider etter Pbl 08. Vedlegg til forskriften viser gebyr oppsett, men satsene er valgt å holde 
utenfor.

Satsene holdes utenfor forskriften, for å unngå at man må gjøre forskriftsendring hver gang gebyr 
satsene justeres, noe som normalt skjer hvert år. Det opplyses i forskriften at gebyrsatsene 
fremkommer av kommunens hjemmeside, noe som er vurdert som tilstrekkelig.

Saksbehandling – Lokal forskrift
For å kunne vedta en lokal forskrift, må følgende saksbehandling gjennomføres:

1. Planutvalget tar stilling til om saken skal behandles videre
Planutvalget må behandle, og ta stilling til om forskriften skal utarbeides og sendes på 
høring (denne behandling).

2. Høringsrunde gjennomføres
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Høringsrunde skal vare 3, 2 eller 1 måned. Kommuner kan normalt velge 2 måneder, og 1 
måned dersom det haster.

Administrasjonen ønsker at forskriften kan vedtas i Kommunestyret 13.06.12. Dersom 
dette skal være mulig, kan ikke høring vare lenger enn 1 måned.

Forskriften vil ikke medføre omfattende forandringer fra dagens gebyr nivå, og dermed 
ingen/få konsekvenser for publikum/innbyggerne. Dermed mener saksbehandler en 
måneds høringsfrist er tilstrekkelig for denne saken.

3. Planutvalgets andre gangs behandling
Etter gjennomført høring, skal innkomne merknader, innspill, innvendinger mv. 
behandles. Slik behandling kan medføre at forslag til forskrift blir redigert/endret. Når 
dette er gjort, skal saken fremmes for Planutvalget for ny behandling.

Spørsmålet som Planutvalget da skal ta stilling til, er om forskriften skal fremmes for 
godkjenning av kommunestyret eller ikke.

Planutvalget har hele tiden anledning til å anbefale og/eller vedta endringer i forskriftens 
innhold og utførelse.

4. Kommunestyret behandler
Når saken fremmes for Kommunestyret, må det vedtas om forskriften skal godkjennes, 
eller ikke. Kommunestyret har anledning til å vedta forskriften med evt. endringer en 
finner nødvendig.

5. Kunngjøring i Norsk Lovtiend
For at forskriften skal bli juridisk bindende, og anvendelig, må den kunngjøres. Dette kan 
gjøres så snart Kommunestyret har godkjent forskriften. Kunngjøring skal gjøres i Norsk 
Lovtiend, og utføres av administrasjon.

Konklusjon
Saksbehandler anbefaler at Planutvalget fremmer lokal forskrift om gebyrer etter Plan- og 
bygningsloven 2008, til høring i 1 måned.



















Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4015 -23

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 03.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Suppleringsvalg, diverse utvalg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Kommunestyret tar stilling til funksjonshemmede råds forslag til synskontakt. 
2. Til styret i Halti kvenkultursenter velges Helge Guttormsen som medlem og Bente 

Haugsnes som vara. 
3. Til representantskapet for Halti kvenkultursenter velges Ingrid Lønhaug som medlem 

med Irene Toresen som vara. 
4. Som nytt varamedlem i Skjervøy kommunale råd for funksjonshemmede velges Anita 

Larsen. 

Saksopplysninger

I sak 42/11, punkt 18 Synskontakt, bes funksjonshemmedes råd om å komme med forslag. 

Under punkt 27. funksjonshemmedes råd manglet det et varamedlem. 

Skjervøy kommune har en plass med vara både i styret og representantskapet til Halti 
kvenkultursenter. Disse er ikke valgt av kommunestyret for inneværende periode. På 
konstituerende møte ble imidlertid Helge Guttormsen valgt som medlem med Bente Haugsnes 
som vara til styret, mens Ingrid Lønhaug ble valgt inn som medlem med Irene Toresen som 
vara. Alle disse under forutsetning av kommunestyrets godkjenning. 

Vurdering

Skjervøy kommunale råd for funksjonshemmede ved leder Arnfinn Hanssen vil komme med 
forslag på synskontakt.  

Valgnemnda foreslår Anita Larsen som nytt varamedlem til funksjonshemmedes råd. 

Kommunestyret bes bekrefte medlem og vara til representantskapet for Halti kvenkultursenter. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/343 -26

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 31.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012
15/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Reguleringsplan "Ratamajordet"

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(08) (Pbl08)

Vedlegg
1 uttalelse
2 Uttalelse
3 ang. reguleringsplan
4 ang reguleringsplan
5 Innvendinger til reguleringsplan
6 vedr reguleringsplan på Ratamajordet
7 vedr reguleringsplan på Ratamajordet
8 angående reguleringsplan
9 offentlig ettersyn
10 uttalelse
11 Plankart
12 reguleringsbestemmelser

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 20.02.2012 

Behandling:

Leif-Peder Jørgensen ber om å få vurdert sin habilitet (gift med søskenbarn til tiltakshaver). 
Vidar Langeland ber om å få vurdert sin habilitet (tremenning med tiltakshaver)

Forslag fra AP og SV ved Ingrid Lønnhaug (SV):

1. Skjervøy kommune har vurdert innkomne høringsuttalelser i forbindelse med forslag til 
reguleringa av ”Ratamajordet”. Skjervøy kommune ønsker å beholde arealet som 
betegnes ”Ratamajordet” til friareale. 

2. I henhold til PBL 08 § 12-11 finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget. 
Forslaget til privat regulering av ”Ratamajordet” til boligformål avslås. 

Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP):



Utbygger pålegges å utføre nødvendig grunnarbeid for lekeplass i tråd med kommunens 
retningslinjer i område FF1. 
FF1 omgjøres da til LF1. 
LF1 omgjøres til FF1. 

Vedtak:

Leif-Peder Jørgensen og Vidar Langeland enstemmig erklært habile. 

Innstillingen vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
Tilleggsforslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling

Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Forslag til reguleringsplan ”Ratamajordet”, Skjervøy, med plankart og tilhørende bestemmelser 
vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endring til pkt. 1.2 i 
reguleringsbestemmelsene; Det skal være en minimums byggeavstand på 10 meter mellom 
trafostasjon og nærmeste byggeflate til boligen.

Saksopplysninger

I f.sak 9/11 ble søknad vedr. regulering av ”Ratamajordet” behandlet. Innstillinga fra 
Rådmannen var som følger:

1. Skjervøy kommune ønsker å beholde arealet som betegnes ”Ratamajordet” til friområde
2. Søknad om regulering av ”Ratamajordet” til boligformål, avslås.

Følgende vedtak ble gjort:
1. Skjervøy kommune ønsker å beholde nødvendig areal på ”Ratamajordet”, til friområde
2. Søker får selv vurdere om det er formålstjenlig å fremme et privat reguleringsforslag for 

Ratamajordet.
3. Et eventuelt slikt forslag vil planutvalget vurdere etter § 12-11 når det foreligger.

Etter vedtaket vurderte tiltakshaver det formålstjenlig å fremme privat reguleringsforslag for 
”Ratamajordet” og engasjerte AR- ing AS for utarbeidelse av planen. Varsel om igangsetting av 
planarbeid ble gjort 30.03.2011 med frist til 01.05.2011 for innspill til planen. 

Forslag til plan ble utarbeidet og mottatt av Skjervøy kommune 01.06.2011 pluss 
tilleggsdokumenter mottatt. 11.07.2011.

I f.sak 74/11 ble planspørsmålet fremmet og formannskapet vedtok at planforslaget skulle 
fremmes med endringer og tillegg gitt i vedtakets pkt. 2, som følger:
Reguleringsplan sendes på høring med følgende endringer og tillegg i forhold til forslag:

a) Pkt.1.1 b) Utnyttelsesgrad, inntil 25 % -BYA
b) Pkt.1.1 c)På tomten skal det kunne bygges 1 bolig med eventuell utleiedel.
c) Pkt.1.1 d) Største mønehøyde skal ikke overstige 9 m over gulvnivå 1. etg.
d) Pkt. 1.1 e) Garasje/ carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen



    med bolighus. Frittliggende garasje, carport skal ikke føres opp høyere enn 1
    normaletasje. Gesimshøyde maks 3 m over gulvnivå. Garasje skal maks. ha 50 m²
   BYA
e) Pkt. 1.1 f) Bebyggelsen oppføres med saltak
f) Pkt. 1.1 h) Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer,
   inkl. sokkeletasje.
g) Pkt. 1.1 i) Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket, mellom 22 og 38 grader
h) Pkt. 1.1 j) Kotehøyde plan 1. etasje, ikke høyere enn kote 19.

Videre ble det i vedtakets pkt. 4 gjort vedtak om å sende planforslaget på høring og legges til 
offentlig ettersyn. Jfr. Pbl(08) § 12-10

Høringsfristen var 5. januar 2012. Fylkesmannen ba om og fikk innvilget forlenget høringsfrist 
til den 13. januar 2012. Nyvalgt barnas representant fikk 1. februar 2012 som frist for uttalelse.

Det er mottatt 10 innspill/ uttalelser til planen fra; naboer, Fylkesmannen, Statens vegvesen, 
folkehelsekoordinator, barnas talsmann og Troms fylkeskommune.(Innspillene vedlagt)

Det er totalt 5 naboer som har gitt innspill til planen. Innspillene går i hovedsak ut på at de går i 
mot regulering av ”Ratamajordet” til boligformål. Dette begrunnes i at området brukes flittig av 
barna i området både sommer og vinter til lek og aktiviteter.
Kommentar: Planforslaget medfører ikke at dagens friområde blir utilgjengelig i sin helhet. I 
hovedsak består friområdet som i dag. Planområdets areal er på ca. 6 daa og det reguleres 1,6 
daa til boligformål inkludert areal for trafo. Dette innebærer at 3/4 av dagens ”Ratamajordet” 
fortsatt vil bestå tilgjengelig for allmennheten.

Planen medfører også at friområdet gjøres lettere tilgjengelig ved at det reguleres vei inn i 
området fra Alfheimvn. og gangvei fra Sev. Steffensens vei.

Arbeidsgruppen for Fysak og folkehelse går i mot forslaget til reguleringsplan på 
”Ratamajordet”. Det vises til at området i dag er regulert til friområde for et stort antall 
innbyggere i kommunen. Det har vært en økning av antall barn i området slik at areal til 
aktiviteter er blitt større. ”Ratamajordet” er et mye brukt område, spesielt for de minste barna. 
De eldre vil, med litt tilrettelegging, kunne benytte området i større grad enn det de gjør i dag. I 
folkehelseperspektiv er det viktig at kommunen legger til rette for nærhet til friarealer for alle.
Kommentar: Når ¾ av friområdet fortsatt vil bestå, ser ikke saksbehandler at området 
forringes i så stort omfang at det er grunn for ikke å gå videre med planen. I forhold til 
tilrettelegging for de eldre mener saksbehandler at planen ivaretar dette i stor grad ved å 
regulere gangvei fra Sev. Steffensens vei og vei fra Alfheimvn. Tilgjengeligheten til området blir 
enklere. 

Barnas talsmann anbefaler ikke at det reguleres til boligformål i området. Det er omkring 20 
barn i dag som benytter seg av området og det er en viktig samleplass for ungene i nærområdet. 
Området er meget bra egnet som friområde og en trygg plass å leke på.
Kommentar: 3/4 av dagens ”Ratamajordet” vil fortsatt være tilgjengelig for barn og andre. 
Arealet som er regulert til friområde og lek, synes som tilstrekkelig areal for lek og utfoldelse og 
vil ikke forringes i særlig grad ut i fra dagens situasjon.

Statens vegvesen har ingen innsigelser til planen.

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planen.



Fylkesmannen i Troms fremmer ingen innsigelser til planen, men anbefaler mindre justeringer 
for å ivareta hensynet til sikker byggegrunn og stråling fra elektriske installasjoner.

Det fremgår av plandokumentene at saksbehandler har gjort en vurdering av grunnforhold i 
planområdet og anser det som trygt å bruke til planformålet. Fylkesmannen anbefaler at 
Skjervøy kommune rådfører seg med NVE i denne saken og får vurdert området av personell 
med geofaglig kompetanse.

Videre er det i planforslagets bestemmelser, etablert hensynssone for en trafostasjon med tanke 
på elektromagnetisk stråling. Det er ikke satt en bestemt byggeavstand i forhold til eventuell 
stråling fra trafostasjonen. Fylkesmannen anbefaler at det i planforslagets bestemmelser pkt. 1.2 
legges inn en byggeavstand på minimum 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate 
til boligen.

Fylkesmannen bemerker at gjennom reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.3 er lekeplassarealet 
sikret, men bestemmelsen er for vagt utformet ”…lekeplassen kan opparbeides på initiativ fra 
Skjervøy kommune”. Fylkesmannen anbefaler at tidspunkt for opparbeidelse av lekeplassarealet 
fastsettes, og at det avklares hvem som skal utføre og godkjenne tiltakene, jfr. Pbl(08) § 12-7 nr. 
10.
Kommentar: I forhold tilvurdering av grunnforhold har saksbehandler vært i kontakt med 
fagpersonell hos NVE. Litt under tvil ville de, i dette tilfelle, godkjenne saksbehandlers 
vurderinger som tilstrekkelig. På generell basis skal en detaljkartlegging være utført av 
personell med tilfredsstillende geofaglig kompetanse, i forkant av at planen tas opp til 
behandling og rapporten skal følge planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn.

Det anbefales at det i reguleringsbestemmelsenes pkt 1.2 legges inn følgende tillegg; Det skal 
være en minimums byggeavstand på 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate til 
boligen. Saksbehandler anbefaler tilleggsteksten til pkt. 1.2

Fylkesmannen bemerker at gjennom reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.3 er lekeplassarealet 
sikret, men bestemmelsen er for vagt utformet og bør konkretiseres mer.

Pbl(08) § 12-7 nr. 10 har følgende tekst:
Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før 
tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og 
omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert.

Som innspillene fra naboer med flere kan tyde på, som også er saksbehandlers oppfatning, er 
det ikke en opparbeidet lekeplass som i første omgang er behovet. Det synes som om det er 
størst behov for friområde til fri utfoldelse og bruk til lek og aktiviteter. Planen legger fortsatt til 
rette for store arealer til friområde og lekeplass, dette vil, i første omgang, ivareta hensynet til 
bestemmelsene i Pbl(08) § 12-7 nr. 10. Saksbehandler mener at pkt 1.3 i 
reguleringsbestemmelsene kan stå. Lekeplassen kan opparbeides ved behov og/ eller når det blir 
økonomisk mulig. Det kunne være en tanke å pålegge forslagsstiller å bekoste opparbeidelse av 
lekeplass, men dette synes urimelig i forhold til allmennhetens fordel av dette. Ved nye boligfelt 
med flere tomter tilknyttet blir kostnadene med lekeareal tatt med i tomterefusjon. I slike tilfeller
er det flere å dele kostnadene på.

Innspillene kan ikke, etter saksbehandlers vurdering, betegnes som tungtveiende grunner for 
ikke å godkjenne planen.



Vurdering

Etter høringsrunden mener saksbehandler at det ikke er kommet inn noen tungtveiende grunner 
som taler for at planen ikke kan tas opp til behandling etter Pbl(08) § 12-12 Vedtak av 
reguleringsplan.

Dette med bakgrunn i at planen, i f.sak 74/11 ble behandlet og vedtatt at den skulle legges til 
offentlig ettersyn. I denne saken skulle formannskapet ta stilling til om forslaget skulle fremmes 
ved å sendes på høring og legges til offentlig ettersyn, eller hvis formannskapet ikke finner 
grunn til å fremme forslaget, skal planarbeidet ”stoppes” her og forslagsstilleren skal underrettes 
om dette ved brev. Dette i i.h.h.t Pbl(08) § 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

      Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget 
skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter 
reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering 
av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren 
underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

I forkant av behandlingen i f.sak 74/11 ble planforslaget utarbeidet av forslagsstiller og planstart 
ble annonsert. Tilgrensende naboer, samt høringsparter, ble tilskrevet. Partene har da mulighet 
til å uttale seg til planen.

Det anbefales at reguleringsplanen godkjennes, med tillegg til pkt. 1.2 Det skal være en 
minimums byggeavstand på 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate til boligen.



Grethe Ihlan

Fra: Yngve YV. Volden
Sendt: 31. januar 2012 07:55
Til: Grethe Ihlang
Emne: VS: Kommentarer til reguleringsplan for "Ratamajorda"

Fra: Ørjan Pedersen mailto:nordtromsror mail.com
Sendt: 30. januar 2012 18:43
Til: Yngve YV. Volden
Emne: Kommentarer til reguleringsplan for "Ratamajorda"

Hei!

Viser til Deres henvendelse for kommentar på nevnte reguleringsplan.

Talsperson for barn og unge vil gi følgende kommentarer;

Ratama'orda:

- Det er ikke å anbefale at det reguleres for bolig i dette området. Det er pr i dag omtrent 20 barn og unge
som benytter seg av arealet, og er en viktig samleplass for ungene i nærområdet.
Området er meget bra egnet som friområde og en trygg plass å leke på.

Med hilsen

Ørjan Pedersen

Daglig Leder
Nord Troms Rør AS

Tlf: 464 46 985
www.nordtrornsror.no
Org. nr. 989 975 781



Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkamjnni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Stig Tore Rennemo  77642071  02.01.2012 2011/2090 - 5 421.4

Deres dato Deres ref.

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skj ervøy

Reguleringsplan for  — "Ratamajordet"  i Skjervøy kommune  —
Fylkesmannens uttalelse.

Fylkesmannen i Troms viser til nevnte reguleringsplan med høringsfrist den 05.01.12.
Fylkesmannen har fått forlenget høringsfrist til den 13.01.12.

Foimålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et bolighus i Skj ervøy sentrum.
Samtidig sikres arealer til formålene lekeplass og friområde.

Fylkesmannen i Troms fremmer ingen innsigelser til reguleringsplanen for
"Ratamajordet" i Skjervøy kommune. Fylkesmannen vil anbefale mindre justeringer
for å ivareta hensynet til sikker byggegrunn og stråling fra elektriske installasjoner.

Samfunnssikkerhet:
Fylkesmannen har ved gjennomgang av løsmassekart for denne delen av kommunen, registrert at
planområdet består av et tynt dekke av hav- strandavsetning. Grunnforholdene innebærer at masser
kan omdannes til kvikkleire ved bearbeiding.

I plandokumentene går det fram at kommunens saksbehandler har gjort en vurdering av grunnforhold i
planområdet og anser området som trygt å bruke til planformålet. Kommunen har lagt avløpsledning i
området og finner at det er fiellgrunn under et tynt jordlag. På denne bakgrunnen anser kommunen at
det ikke er skredfare i området. Fylkesmannen tar til orientering kommunens vurdering av forholdene,
men vil understreke at grunnforholdene må være sikre før en utbygging tillates.

Til oppstartsmeldingen påpekte NVE at  "reell fare skal være vurdert far reguleringsplanen vedtas".
Fylkesmannen understreker på generell basis at en slik detaljkartlegging skal være utført av personell
med tilfredsstillende kompetanse, og en eventuell rapport skal være utarbeidet og vurdert før
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Rapporten skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn.

Fylkesmannen anbefaler at Skjervøy kommune rådfører seg med NVE i denne saken og får vurdert
området av personell med geofaglig kompetanse. Fylkesmannen viser for øvrig til NVE sine
retningslinjer for kompetansekrav og hvilke forhold som faktisk skal vurderes i en slik utredning.

Avslutningsvis så ønsker Fylkesmannen å bemerke at Skjervøy kommune i sin ROS-analyse av 23.
mai 2011, ikke har vurdert temaet grunnforhold i reguleringsplan for Ratamajordet. Vi anbefaler at
kommunen innarbeider temaet grunnforhold i ROS-analyser ved revisjonen av kommuneplanens
arealdel og i framtidige reguleringsplaner.

Videre er det i planforslagets bestemmelser, etablert hensynssone for en trafostasjon med tanke på
elektromagnetisk stråling. Det er ikke satt en bestemt byggeavstand i forhold til eventuell stråling fra

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Areal, klima og
samfunnssikkerhet

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms



trafostasjonen. Skjervøy kommune har hatt dialog med Ymber AS vedrørende eksisterende
installasjoner og fått innblikk og anbefalinger om byggeavstand. Det er i dette planforslaget foreslått
en byggeavstand på 10 meter. Det vises for øvrig til RENblad nr. 8014 — distribusjonsnett, magnetfelt,
saksbehandling, måling og håndtering.

Fylkesmannen anbefaler at det i planforslagets bestemmelser pkt 1.2 legges inn en byggeavstand på
minimum 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate til boligen.

Fylkesmannen savner for øvrig en beskrivelse av angjeldende trafostasjon og da med henblikk på
strøm- og spenningsnivå knyttet til denne. Størrelse og effekt av en trafostasjon varierer og dermed gir
dette krav til ulike byggeavstander. Dette er en del av analysen som bør må stå i ROS-analysen.
Fylkesmannen er klar over at måltallene er anbefalinger og ikke lovpålagte retningslinjer.

Når det gjelder krav til forebygging mot radon så er dette nå tatt inn i byggeforskriften og sikres der
ved oppføring av nybygg.

Hens net til barn o un e:
I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for Ratamajordet
var Fylkesmannen positiv til at planen ville bidra til etablering av lekeplass/nærmiljøanlegg i
et ellers tettbebygd strøk uten lekeplass.

Gjennom besternmelsenes punkt 1.3 er lekeplassarealet sikret for området og det er positivt.
Men bestemmelsen er for vag utformet: "... lekeplassen kan opparbeides på initiativ fra
Skjervoy kommune".

Fylkesmannen anbefaler at tidspunkt for opparbeidelse av lekeplassarealet fastsettes, og at det
avklares hvem som skal utføre og godkjenne tiltakene, jfr. plan- og bygningsloven § 12-7
nr.10.

Fylkesmannen har ingen andre merknader til planforslaget.

Med hilsen

/
Per Elvestad
avdelingsdirektør

SektorvurderinGer:
Samfunnssikkerhet: Stig Tore Rennemo, telefon 776 42071
Barn og unge: Lone Alien Høgda: telefon 7764213

Kopi til:
AR-ING AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
NVE, Kongens gate 14-18, 8514 NARVIK
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø

Oddvar renna
fagansvarlig plan

ITI.A44"
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Grethe Ihlan

Fra:  ARILD ANDERSEN [ariland2@online.no]
Sendt:  12. januar 2012 10:06
Til: skj-teknisk
Emne:  VS: angående reguleringsplan for "ratamajordet"

> From: ARILD ANDERSEN [ariland2@online.no]
> Sent: 2012-01-04 20:30:20 MET
> To: osttilteknisk =?x-unknown? ?sk'erv=F8 .kommune.no?=
> Subject: angående reguleringsplan for "ratamajordet"

> Skjervøy Kommune
> Teknisk etat
> postboks 145-G
> 9189 Skjervøy Skjervøy
04.01.2012.

> Arild Andersen
> Bjørg Johansen
> severin steffensv 10
> 9180 skjevøy.

Angående reguleringsplan for "ratamajordet" skjervøy.

> Viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratamajordet"skjervøy
14.11.2011.Jeg og Bjørg ønsker med dette og komme med innspill og våres synspunkter MOT
BYGGING AV BOLIGFELT PÅ RATAMAJORDET.
> I mange mange år har barna i sev.steffensvei-Mellomveien og omegn vært en utrulig trygg
lekeplass og vi foreldra har vært trygg på at ungan lekte på ratamajordet,vi slapp og ha
hjerte i halsen når vi visste barna var dær.Vi trengte bare og se i stu vindu at dæm var
dær.Dere kan høre me de som bor i s.svei-mellomv om den stygge kjøringa som er i veiean
natt og dag.Det blir brukt som ski løype og ake bakker om vinter fra tomtene oppe i s,svei
og renner ned på ratamajordet,sommer bruker de jorda som fotball-håndball og klatreri
trær.For å si det,ett fantastisk om råde for alle barn heile året,20-25 barn bor i
området.Og så vill vi si til det området som er tegnet inn som lekeplass reguleringsplan
er overhode ikke egnet til noe lekeplass,punkt 1-mange eldre bor i området,tenke da på
støy fra barna,og området er ikke egnet til lekeplass.Vi håper med dette at dere tenker på
barn som leker der.

> Mvh Arild Andersen
Bjørg johansen



Skjervøy kommune
Teknisk etat
P.b. 145-G
9189 Skjervøy

Folkehelsekoordinator i Skjervøy kommune,
P.b. 145-G
9189 Skjervøy

Skjervøy, 05.01.12.

An ående re ulerin s lan for "Ratama.ordet" Sk.ery .

Vi viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen for "Ratamajordet" Skjervøy 14.11.11.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligformål.

Arbeidsgruppen har behandlet saken i sitt møte 4.januar 2012, og ønsker å komme med følgende
innspill:
Arbeidsgruppen for FYSAK og folkehelse går imot forslag til reguleringsplan for "Ratamajordet".
Begrunnelsen vår er at området er regulert til friområde. Dette er friområde for et stort antall
innbyggere i kommunen. Innbyggere i Strandveien, Mellomveien, Rydningen, Alfheimveien, Severin
Steffensens vei og til dels Verftsveien har nærhet til dette friområdet.
Det har de siste 15 årene skjedd en økning av antall barn som bor i dette området, og behovet for
areal til aktiviteter er dermed blitt større.
Ratamajordet er et mye brukt område, spesielt for de minste barna. De eldre i Røde Kors-boligen vil,
med litt tilrettelegging, kunne benytte området i større grad enn det de gjør i dag.
I et folkehelseperpektiv er det viktig at kommunen legger til rette for nærhet til friarealer for alle.
Arealplanen er et viktig verktøy for å ivareta det perspektivet.
Ved tidligere søknader om å få bygge hus på området, er det gitt avslag med begrunnelse om at det
er regulert til friområde. Det mener vi er bra og vi mener at det argumentet bør videreføres. Skjervøy
kommune har regulert gode områder til boligbygging andre steder.

For Arbeidsgruppen for FYSAK og folkehelse

J

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator



Grethe Ihlan

Fra:  gøril johannessen [goejo©online.no]
Sendt:  5. januar 2012 23:39
Til: skj-teknisk
Emne:  Innvendinger angående reguleingsplan for "Ratamajordet" Skjervøy

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Elling og Gøril Johannessen
Mellomveien 17
9180 Skjervøy

Skjervøy 05.01.12

Innvendinger ang reguleringsplan for "Ratamajordet" Skjervøy

Vi er imot at "Ratamajordet" skal brukes til boligformål da vi mener det bør beholdes som friområde. Det var en av
grunnene til at vi kjøpte denne boligen.

Da det ikke er noen lekeplass i området er det "Ratamajorder som blir brukt til lek og moro for barna som bor i
nærheten. På vinteren har barna en fin akebakke i området mellom Ssv. 12 og Mellomv. 17.
Området der lekeplassen er tegnet inn etter reguleringsplanen finner vi helt uegnet pga terrenget som er der.

Vi synes det er dumt at dette friområdet skal brukes til boligformål da det er regulert tomter andre steder på Skjervøy.

Vennlig hilsen
Gøril og Elling Johannessen



Grethe Ihlan

Fra: Kåre Molund [kamolu@online.no]
Sendt: 4. januar 2012 15:25
Til: skj-teknisk
Emne: Angående Ratamajordet

Etter forslaget til reguleringsplanen over Ratamajordet,  ønsker vi å komme med innsigelse over denne
reguleringen som foreligger.

Da dette området idag blir brukt av barn i området både sommer og vinter er det et  ønske at vi som bor
her fortsatt får tilgang til fritt bruk.
Etter planen som er lagt ut kommer huset på det området som idag blir brukt som ake/ski bakke.
-og området som etter planen skal bli friområde for lek idag blir brukt som  snødepo om vinteren, itillegg er
dette området mye smalere enn den bakken barna bruker idag.
Det er veldig mange barn i vågen idag og lekeområder som de fleste andre delene av Skjervøy har finnes
ikke her utenom Ratamajordet.
Håper at barnas uteinteresser i de få friområdene som ennå finnes kan ivaretas..da det tross alt finnes
boligtomter ellers som er mer egnet for et slikt stort boligprosjekt.

Med vennlig hilsen
Kåre og Astrid Molund
Ingeborg 10 år og Veronica 5 år.
Mellomveien  21



Grethe Ihlan

Fra: Berit Johannessen [beritjohannessen79@gmail.com]
Sendt: 4. januar 2012 17:26
Til: skj-teknisk
Emne: reguleringsplan av  rattamajordet

Vi er sterkt i mot at det skal reguleres til boligfelt på Rattamajordet. Med at det er svært få friområder på
skjervøy i dag, ønsker vi at dette området skal forbli et friområde. I dag bruker barna våre dette området til
frilek og aktiviiteter og vi setter stor pris på dette både sommer og vinter. vi har sett på planen over hvor det
evt. skal bygges hus, og i dag er dette et svært populært omåde for barna hvor de har aktiviter som aking,
ski, osv. Det er mye trafikk på Skjervøy, og vi ønsker ikke at barna skal ake på veier o.l. På dette området
kan barna våre trygt leke og ake i fred bort fra trafikken. Det er flere områder på Skjervøy i dag som er
regulert til boligbygging og vi kan ikke skjønne at det må presses hus på akkurat dette friområdet. Vi ønsker
med dette at Rattamajordet skal forbli et friområdet for bameaktiviter,for trivsel og for trygghet for
både barn og voksne.

Hilsen Berit og Odd-Roar Johannessen, s.s.veien 18



Skj ervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Jostein Henriksen
Sev. Steff. Vei 12
9180 Skjervøy

Angående reguleringsplan for "Ratamajordet" Skjervøy

Viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratamajordet" Skjervøy
14.11.2011.
Vi ønsker med dette å komme med innspill mot bygging av boligfelt på Ratamajordet.
Grunnene vi legger ned for dette er i hovedsak barna i Severin Steffensens vei, mellomveien
og omegn. Dette friområdet er flittig i bruk av barna i nevnte område, vinter og sommer. Dette
er det eneste friområdet i nærheten av vårt boligfelt, der barna går på ski, aker og leker om
vinteren. De renner og lager løyper, og har ellers akebakke fra vår tomt og ned mot
mellomveien. Om sommeren klatrer barna i trærne, bygger hytte og sosialiseres gjennom lek
på samme område.
Vi ser av reguleringsplanen som er tilsendt at det også er tenkt en lekeplass lengre bort. Til
dette vil vi påpeke at området som er tegnet inn for dette, overhode ikke er egnet til lekeplass,
da det er bratt og smalt, og vi ser ingen mulighet for dette slik det er der i dag. Det bor i
tillegg eldre folk rundt tenkte område, og vil derfor være til irritasjon i forhold til støy. Beste
egnet sted for lek slik vi ser det, vil derfor  være  tomt nr 69/479 til 69/515.
For oss som bor i de berørte veiene, betyr barnas mulighet for lek og utfoldelse mye, og vi vil
ikke være tjent med at barna må trekke på veien for lek og spill, da trafikken spesielt i Severin
Steffensens vei oppleves farlig, bilene kjører fort, og det er mye trafikk til enhver tid her. Vi
vil ikke engang tenke på hvilke konsekvenser dette får for våre barn. Det teller pr dags dato i
alle fall 20 barn i disse veiene, noe vi ser som et sterkt argument for at friområdet her
beholdes.
Vi håper vårt innspill vil bli tatt opp til vurdering, og er villig til å kommentere dette
ytterligere om dette skal bli nødvendig.

Mvh Jostein og Randi Henriksen.

Skjervøy 02.01.12



Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Vår ref.: Saksbehandler:  Arkiv:
11/837-5 Laura Bunse L12 REGPL
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
33349/11 77 78 82 11 2011/343-14 29.11.2011

SKJERVØY KOMMUNE, RATATAMAJORDET  -  VEDR. HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN

Vi viser til brev fra AR-Ing AS med varsel om igangsetting av planarbeid av 30.03.2011, vårt
innspill til varsel om igangsetting av planarbeid av 27.06.2011, og brev fra kommunen av
14.11.2011.

Vi har ingen merknader til planen.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.

Med veiih. hilsen
1

(
Anne-Karme Sandmo

-FylkeSkonservator

Kopi:
Såmediggi — Sametinget, 9730 Kårå§johka/Karasjok
AR-Ing AS, Postboks 112, 9189 Skjervøy

Laura Bunse
Arkeolog

Kulturetaten

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY
Att: Yngve Volden

Behandlende enhet:

Region nord

Plan og forvaltning/ Troms
Med hilsen

Sev  Cc-L—

Stein Jaatun
Vegforvalter

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Stein Jaatun - 77617067

Vår referanse: Deres referanse:

2011/173770-002 2011/343-14

Reguleringsplan for Ratatamajordet - Skjervisy kommune

Statens vegvesen viser til høring på reguleringsplan for Ratatamajordet i Skj ervøy kommune.

Vi har ingen innsigelser til planen.

Vår dato:

18.11.2011

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap
Postboks1403 Båtsfjordveien 18
8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52





REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR RATAMAJORDET, SKJERVØY
Dato:  19.05.11
Dato for siste revisjon.  18.10.11
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning.  

GENERELT
Området som omfattes av reguleringsendringen er vist på reguleringskart datert 19.05.2011 og
avgrenset med reguleringsgrense. Områdets størrelse er på ca 6 daa.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål:
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1. Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF)
1.2. Industri (IF)
1.3. Lekeplass (LF1, LF2)
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1. Felles avkjørsel veg (FA)
2.2. Felles gangsti - annen veggrunn, grøntareal (FG)
3. GRØNTSTRUKTUR
3.1 Friområde (FF1, FF2)

II
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6(j fr. §11-8 og 11-10) er området regulert til
følgende formål:
3. HENSYNSSONER
Sikringssone
1.1 Sikringssone rundt transformatorstasjon - faresone, høyspenningsanlegg
1.2 Frisiktsone i veikryss - sikrinssone

III
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser til arealformål
og hensynssoner i reguleringsområdet.

1 FELLESBESTEMMELSER
a) Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes
kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. Arbeidet kan først gjenopptas etter
at kulturvernmyndighetene har gitt sitt samtykke.
b) Alle opparbeidede utearealer skal gis universell utforming.

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1 Boligbebyggelse
a) I område BF tillates at det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
b) Utnyttelsesgrad tillates inntil 25%-BYA.
c) På tomten skal det kunne bygges 1 bolig med eventuell utleiedel.
d) Største mønehøyde skal ikke være over 9 m målt over gulvnivå 1.etg.



e) Garasje/carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen med bolighus.
Frittliggende garasje/carport skal ikke føres opp høyere enn 1 normaletasje. Gesimshøyde
maks 3 meter over gulvnivå. Garasje skal maksimalt ha 50m2BYA.
f) Boligbebyggelsen oppføres med saltak.
g) På tomten skal det avsettes garasjeplass og biloppstillingsplass.
h) Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer inkl. sokkeletasje.
i) Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket, mellom 22 og 38 grader.
j) Kotehøyde plan 1. etasje ikke høyere enn kote 19.

1.2 Industri
a) På areal for industri tillates installasjoner og anlegg tilknyttet transformatorkiosk.

1.3 Lekeplass
b) Arealet for felles lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1 Felles avkjørsel
a) Arealet er avsatt til felles atkomst for bolig, industri, friområde og lekeplass. Arealet skal
opparbeides som vist på plankartet.

2.2 Annen veggrunn - grøntareal: Felles gangsti
a) Arealet er avsatt til felles gangvei for alle til å gå eller sykle gjennom planområdet.
Det tillates ikke motorisert ferdsel på stien.
Gangstien skal etableres som vist på plankartet.

HENSYNSSONER
Sikringssone
a) Sikringssone rundt transformatorstasjon.
Innenfor sikringsområdet rundt transformatorstasjon tillates det ikke oppføres bygg eller
installasjoner for opphold.
b) Frisiktsone i veikryss.
Innenfor frisiktsone i veikryss skal det ikke forekomme sikthindrende gjenstander,
anlegg eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende kjørebaners plan.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR
a) Private arealer og infrastruktur innenfor planområdet:
Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innenfor planområdet før:
- Løsninger for vann og avløp er godkjent av Skj ervøy kommune.
- Felles avkjørsel er opparbeidet.

Skjervøy, 18.10.2011
AR-Ing AS



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/135 -15

Arkiv: U60

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 09.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Rullering av Edruskapspolitisk plan- IV- Bevillingspolitikk 2012-2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Uavhengig av hva som måtte være forretningens alminnelige åpnings-og lukningstider   
kan salgssteder med  kommunal bevilling for  salg av  alkoholholdig drikk over   2.5 
t.o.m 4.7 volumprosent (Gruppe 1) maksimalt kunne selge disse produkter i følgende 
tidsrom: 

- mandag til fredag fra kl.08.00 til kl. 20.00
dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl. 08.00         
til kl. 18.00.

- Salg og utlevering av drikk som nevnt i pkt. 1 kan ikke skje på søn- og helligdager,1.mai 
og 17.mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg 
og folkeavstemning vedtatt av lov.

         
2. Serveringsteder med kommunal skjenkebevilling for øl og vin (Gruppe 1 og 2) kan              

skjenke øl og vin fra  kl. 09.00 til kl. 02.00.
    

Serveringsteder med kommunal skjenkebevilling for brennevin (Gruppe 3) kan skjenke 
brennevin fra kl 13.00 til 02.00. 

     3.  På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin (Gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester
          uten hensyn til begrensningene i pkt. 2 ( alkoholloven § 4-4)

4. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 



5. På tettstedet Skjervøy settes det tak på inntil 4 skjenkesteder som det kan gis 
kommunal bevilling for alkoholholdig drikk. I de enkelte godkjente skjenkelokaler i  
skjenkestedet  skal det gjøres en særskilt vurdering i forhold  til lokalets konsept hvilke 
alkoholholdig drikk det skal gis bevilling for.

       

Saksopplysninger

Gjeldende salgstider i Skjervøy kommune :

For øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 volumprosent:

Mandag til fredag fra kl.09.00 – 18.00.
Dager før søndag og helligdager, utenom Kristi Himmelfartsdag fra kl. 09.00- 15.00.

Gjeldende skjenketider i Skjervøy kommune:

Skjenketider for øl og vin fra kl.11.00 – 01.00 på hverdager og for fredager lørdager og dag før 
bevegelige helligdager fra kl. kl.11.00 – 02.00.

Skjenketider for brennevin fra kl.13.00 – 24.00 på hverdager og for fredager, lørdager og dag før 
bevegelig helligdag fra 13.00 – 01.00.
                                                    ---------------------------------
Nordreisa kommune har vedtatt følgende salgs-og skjenketider i kommunestyre 24.06. 2010 sak 
23/10:

Salgstider:
For øl mandag til fredag fra kl. 08.00 – 20.00 – dager før søndager og helligdager , utenom 
Kristi Himmelfartsdag, fra kl 08.00 – 18.00.

Skjenketider:
For øl og vin fra kl. 11.00 -02.00   alle dager
For brennevin fra kl. 13.00-02.00   alle dager. 

Salgstidene for øl ( Gruppe1) er etter det rådmannen kjenner til , de samme i de øvrige Nord-
Troms kommunene som Nordreisa kommune har vedtatt. 

Noen definisjoner/bestemmelser i alkoholloven:

Alkoholholdig drikk med samme alkoholstyrke likebehandles, og regelverket for salg og 
skjenking knytter seg nå til følgende grupper:

Gruppe 1. Drikk som innholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol.
Gruppe 2. Drikk som inneholder over 4.7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Gruppe 3. Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 



(Definisjonen av brennevin opprettholdes, da det knytter seg en del særregler til  
denne).

Aldergrense for salg og skjenking av alkohol i Gruppe 1 og 2 er 18 år og for Gruppe 3 er 20 år. 

Maksimale salgstider:
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 
08.00 – 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl.15.00. Dette gjelder ikke 
dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Maksimale skjenketider:
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom 
kl.03.00 og 13.00.
Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. 
Konsum av utskjenket alkohol drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp. 
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 
volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til nevnte begrensinger. 

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at Skjervøy kommune endrer nåværende vedtatte salgstider og 
skjenketider for alkoholholdig drikk i tråd med rådmannens innstilling. 
Rådmannens innstilling i forhold til salgs- og skjenketider vil i stor grad være i tråd med det 
som Nordreisa kommunestyre vedtok 24.06 2010 i sak nr. 23/10. Rådmannen ser ingen grunn til 
at Skjervøy kommune skal føre en mer restriktiv politikk hva angår salgstider og skjenketider 
for alkoholholdig drikk enn det som er gjeldende i Nordreisa kommune og i de andre Nord-
Troms kommunene.



LENSMANNEN

Skjervøy kommune
F.sekr. Magnar Solbakken
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Deres referanse
2012/135-14

Vår referanse Dato
22.05.2012

UTTALELSER  -  DIV. SØKNADER OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I
SKJERVØY KOMMUNE.

Det vises til deres skriv av 08.05.12 vedlagt div. søknader om salgs- og skjenkebevillinger.

Lensmannens uttalelse:
Sal sbevillin er or alkohol t.o.m. 4 75 %.

Rema 1000, S kjervøy.
Frank Roger Pedersen, f. 310361, godkjennes som syrer med
Kirsti Irene Simonsen, f. 020569, som stedfortreder.

Coop Prix, S kjervøy.
Audhild Pedersen, f. 080459, godkjennes som styrer.

Jeg har ingen bemerkning til at skjenketiden settes til kl. 0800-2000 mandag — fredag og kl.
0900-1800 på lørdag.

Arviksand Handel AS.
Eldbjørg Johannessen, f. 170246, godkjennes som styrer med
Einar Johannessen, f. 010443 og Kjell Erik Johannessen, f. 180573, som stedfortredere.

Arnøyhamn Handel AS
Wenche Jensdatter, f. 150358, godkjennes som styrer med
Stine IhIstad Pedersen, f. 181190, som stedfortreder.

Sal sbeviiin or brennevin vin o øl — over 4 75 %.

Vinmonopolet, S kjervoy.
Jeg har ingen merknad til at Vinmonopolet får fornyet salgsbevilling for perioden 01.07.12 —
30.06.16.

Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen
Nordreisa ogKwenangen lensmannskontor,
besok: Sentrum 11, 9151 Storslett
Post: Boks 32, 9156 Storslett
Tlf: 77 76 43 00 Faks: 77 76 43 01
E-post: post.troms@politiet.no

Org. nr.: 974 757 575
Bankgiro: 4740.07.16753



S k'enkebevillin or ol o vin.

Amindas minirestaurant, S kjervoy.
Jeg har ingen merknad til at Amindas minirestaurant får skjenkebevilling for øl og vin.

Cristy R. Pedersen godkjennes som styrer under forutsetning av at hun har avlagt og bestått
kunnskapsprøven.

S k'enkebevillin or ol vin o brennevin.

S kjerv.gy Kafidni" t AS — Nordlys Kafi.
Jeg har ingen merknad til at Nordlys Kafe får fornyet skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin som omsøkt, med
Ottar Friis, f. 120252, som styrer og med
Marita Friis, f. 200577, som stedfortreder under forutsetning av at begge har avlagt og
bestått kunnskapsprøven.

Lauksletta  OvernattingANS.
Jeg har ingen merknad til at Lauksletta Overnatting ANS, får fornyet sin skjenkebevilling
for øl, vin og brennevin som omsøkt, med
Elin Merete Johannessen, f. 291078 som styrer under forutsetning av at hun har avlagt og
bestått kunnskapsprøven.

Hotell Matitim S kjervoy AS.
Jeg har ingen merknad til at Hotell Maritim Skjervøy AS, får fornyet sine skjenkebevillinger
for øl, vin og brennevin på de steder som nevnt i søknaden.

Dog mangler det opplysninger om skjenkestyrer og stedfortreder.

Public AS.
Jeg har ingen merknad til at Public AS, får fornyet sin skjenkebevilling for alkoholdige
drikker.
Mangler også her opplysninger om skjenkestyrer og stedfortreder.

hilsen

Dåga e n
lensmann

Saksbehandler:
Dag Stangeland
Tlf: 77764310

2



Sentraladministrasjonen

9180 SKJERVØY

Att. Magnar Solbakken

Deres ref:

Skj ervøy kommune
Helse og sosialsjefen

Vår ref:
2012/2550-2

Anmodning om uttalelse ifm søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Det vises til ddmannens brev dntert 08.05.12bvnr det hes nm uttnlelsP i fnrhindelse
søknader om salgs- og skjenkebevillinger.

Sal sbevillin er for alkohol t.om. 475

Rema 1000 Slc'erv
Helse- og sosialsjefen har ikke innvending

Coo Prix Slc'erv
Helse- og sosialsjefen har ikke innvending

;irviksand handel AS
Helse- og sosialsjefen har ikke innvending

Arn hamn handel AS
Helse- og sosialsjefen har ikke innvending

Sal sbevillin for brennevin vin o 1 over 475

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 145 - G Skoleveien 6
9189 Skjervøy
E-post: helseogsosial@skjervoy.kommune.no Intemett:

www.skjervoy.kommune.no

LØpenr:
21366/2012

til at det gis salgsbevilling.

til at det gis salgsbevilling.

til at det gis salgsbevilling.

til at det gis salgsbevilling

Arkivkode
U60

Dato
04.06.2012

Vinmono olet Sk'erv
Helse- og sosialsjefen har ikke innvendinger til at det gis fornyet salgsbevilling for perioden
01.07.12 til 30.06.16.

Telefon: 7777 5555
Telefaks:

Bankkonto: 4740 05 04578

Organisasjonsnr: 974 792 931



Sk'enkebevillin for 1 o vin

Amindas minirestaurant
Helse- og sosialsjefen har ikke innvendinger til at det gis skjenkebevilling for øl og vin slik det er
søkt om.

Sk'enkebevillin for 1 vin o brennevin

Sk.erv Ka édri AS — Nordl s Ka
Helse- og sosialsjefen har ikke innvendinger til at det gis skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin slik det er søkt om.

Lauksletta overnattin ANS
Helse- og sosialsjefen har ikke innvendinger til at det gis skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin slik det er søkt om.

Hotell Maritim Sk.erv AS
Helse - og sosialsjefen har ikke innvendinger til nt det gis skjerkehevilling fnr øl, vin ng
brennevin slik det er søkt om.

Public AS
Helse- og sosialsjefen har ikke innvendinger til at det gis skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin slik det er søkt om.

Med hilsen

CV\-)
Lise Romån
Helse- og sosialsjef
Direkte innvalg: 7777 5550
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/135 -24

Arkiv: U60

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 14.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Årviksand Handel

Vedlegg:
Søknad fra Årviksand Handel v/ Eldbjørg Johannessen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Årviksand Handel gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 
4.7 (Gruppe1) volumprosent i perioden 13.06.2012 – 30.06.2016. 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitisk handlingsplan. 

Saksopplysninger

Årviksand Handel v/ Eldbjørg Johannessen søker om fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk. 

Vurdering

Rådmannen anbefaler søknaden.



Ma nar Solbakken

Fra:  Post Skjervoy
Sendt:  2. april 2012 10:16
Til: Magnar Solbakken; Reidar Mæland
Emne:  VS: søknad for skjenkebevilgning

Fra:  alexandru cuc [mailto:ma icfriendlOro ahoo.com
Sendt:  30. mars 2012 15:23
Til: Post Skjervoy
Emne:  søknad for skjenkebevilgning

Hei !
Etter et års erfaring med skjenking av alkohol på Public,vil søke med dette for en fornyelse av
skjenkebevilningen .

Mvh,
Alexandru Cuc

daglig leder
Public AS

Skjervøy, 30.03.2012



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/135 -25

Arkiv: U60

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 14.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Arnøyhamn Handel

Vedlegg:
Søknad fra Arnøyhamn Handel v/ Wenche Jensdatter

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Arnøyhamn Handel gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 
4.7 ( Gruppe 1) volumprosent i perioden 13.06.2012 – 30.06. 2016.

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger

Arnøyhamn Handel v/ Wenche Jensdatter søker om fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk.

Vurdering

Rådmannen anbefaler søknaden.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/135 -22

Arkiv: U60

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 14.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Søknad om fornyet salgsbevilling - Rema 1000

Vedlegg:
Søknad fra Rema 1000 v/ Frank Roger Pedersen 

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Rema 1000 Skjervøy gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 
t.o.m 4.7( Gruppe1) volumprosent i perioden 13. 06. 2012 – 30.06. 2016. 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitiske handlingsplan.

Saksopplysninger

Rema 1000 Skjervøy v/ Frank Pedersen søker om fornyet salgsbevilling av alkoholholdig drikk.

Vurdering

Rådmannen anbefaler søknaden.



Fornying av salgsbevilling av alkoholsalg

Rema 1000 Skjervøy v/ Frank Roger Pedersen A/S søker herved om
fornying av alkoholsalg.

.24 nnt-4
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Steds fortreder Kirsti Irene Simonsen født 020569 33010

E A  1199
ØRNEETEN

v/Frank Roger Pedersen AS
9180 SKJERVØY

Tlf. 77 76 22 36 - Fax 77 76  22  37
NO 993 266 353 MVA
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Bekreftelse

Bekrefter med dette skriv at Frank Roger Pedersen er kjøpmann på REMA 1000 Skjervøy.

Frank Roger Pedersen driver eget firma, Frank Roger Pedersen AS,
foretaksnummer 993 266 353.

Medvennlig hilsen
REMA 1000 Norge AS
Region Nord

k-5'-)-
Monika Dankertsen Eriksen

L\ •  Regionsekretær

reii\r-~§ åp'b rif)r
Lq ky) ky)

NORGE AS - REGION NORD
Postboks 6064 Mørkved - 8031Bo
lif.: 7558 8680 - Fax: 7558 8681

Org.nr.: NO 982 254 604 MVA

REM

Bodø 20.03.2012

REMA 1000 Norge AS, Region Nord, Postboks 6064 Mørkved, 8031 Bodø
Sentralbord: 75 58 86 80 Fax: 75 58 86 81 Bankkonto: 4201.07.10248 Organisasjonsnr. 982 254 604 MVA

REMA 1000 Norge AS organiserer dagligvarekjeden REMA 1000



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/135 -23

Arkiv: U60

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 14.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Prix Skjervøy

Vedlegg:
Søknad fra Coop Prix Skjervøy v/ Kjell Gunnar Pettersen adm. dir. Coop Nord SA

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Coop Prix Skjervøy gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 
4.7 ( Gruppe 1) volumprosent i perioden 13.06.2012 – 30.06. 2016.

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger

Coop Prix Skjervøy v/ adm. Dir. Kjell Olav Pettersen søker om fornyet salgsbevilling av alkohol 
drikk med følgende salgstider:
Man.- fred. 08.00 – 20.00
Lørd.          08.00 – 18.00

Vurdering

Rådmannen anbefaler søknaden



Skjervøy Kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Ref. 2012/135-3

Søknad fornyelse av salgsbevilling av alkohol Coop Prix Skjervøy

Vi søker om fornyelse av vår salgsbevilling for salg av alkohol ved vår dagligvarebutikk Coop Prix
Skjervøy.

Skjenkestyrer er Auclhild Pedersen„ Trollvegen 11, 9180 Skjervøy f.nr.08045935613.
Stedfortreder er ikke klar, men vi vil sende dokumentasjon når dette er på plass.

Ønsket salgstid for alkohol:

Man-fred 08:00-20:00
Lørd 09:00-18:00

Med vennlig hilsen
Coop Nod SA

Kjell Olav Pettersen
Adm.direktør

Coop Nord SA
os , 91 "fromse

Org.nr. 938 497 257 n o

05.03.2012



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/135 -21

Arkiv: U60

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 11.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling

Vedlegg:
Søknad fra AS Vinmonopolet

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

AS Vinmonopolet  gis bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 
4.7 volumprosent i Skjervøy kommune i perioden 13.06.2012 – 30.06. 2016.

Saksopplysninger

AS Vinmonopolet har søkt om fornyelse av sin bevilling. Viser til deres søknad.

Vurdering

AS Vinmonopolets utsalg på Skjervøy er av vesentlig betydning for utviklingen av Skjervøy 
som et sentralt handelssted i Nord-Troms. Rådmannen anbefaler søknaden.



Skjervøy kommune
Postboks 145

9189 Skjervøy

Deres ref:

Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling

 1.r ioden for Vinm iuuiets beviUing til  bdly dv  brennevin, vin uy øl med høyere
alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) i Skjervøy kommune utløper 30.06.2012.

Vi søker med dette om fornyet salgsbevilling for perioden fra 01.07.2012 til 30.06.2016, jfr.
Alkoholloven § 1 — 6, for vår butikk på Skjervøy.

Vi imøteser underretning om kommunens bevillingsvedtak.

Vennlig hilsen

Trond Idar Nilsen
Konst. Kjededirektør

Vår ref:
11/00104

Direkte innvalg:
416 19 203

AS VINMONOPOLET Akersgata 51 Postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 OSLO
Telefon 04560 Faks 22 01 50 09 E-post: kundesenter@vinmonopolet.no
Bank 4201 07 10027 Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA
www.vinmonopolet.no

Dato:
1 .oktober 2011
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Public AS

Vedlegg:
Søknad fra Public AS
Uttalelse fra Lensmannen
Uttalelse fra Helse- og soialsjefen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Public AS v/ Alexandru Cuc gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ( Gruppe 1,2 
og 3) i puben i perioden 13.06 2012 – 30.06 2016.

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk handlingsplan. 

Saksopplysninger

Public As søker om å få fornyet sin skjenkebevilling.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale søknaden. 



Ma nar Solbakken

Fra:  Post Skjervoy
Sendt:  2. april 2012 10:16
Til: Magnar Solbakken; Reidar Mæland
Emne:  VS: søknad for skjenkebevilgning

Fra:  alexandru cuc [mailto:ma icfriendlOro ahoo.com
Sendt:  30. mars 2012 15:23
Til: Post Skjervoy
Emne:  søknad for skjenkebevilgning

Hei !
Etter et års erfaring med skjenking av alkohol på Public,vil søke med dette for en fornyelse av
skjenkebevilningen .

Mvh,
Alexandru Cuc

daglig leder
Public AS

Skjervøy, 30.03.2012
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Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Hotell Maritim Skjervøy AS

Vedlegg:
Søknad fra Hotel Maritim Skjervøy AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Hotell Maritim Skjervøy AS v/ Aksel Jørgensen gis skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin  (Gruppe 1,2 og 3) i restauranten, baren, kafeen, bøteriet og i røykeverandaen 
samt  og øl og vin ( Gruppe 1 og 2) på ute terrassene i perioden 13.06.2012 – 30.06. 
2016. 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitiske handlingsplan. 

Saksopplysninger

Hotell Maritim AS søker om å få fornyet sine skjenkebevillinger. Viser til deres søknad.

Vurdering

Etter rådmannens oppfatning er det meget viktig å gi Hotell Maritim AS gode rammebetingelser 
i forhold til skjenkebevillinger som kan brukes fleksibelt i hotellets skjenkelokaler. Hotellet 
framstår som en sentral bedrift/reiselivsbedrift i forhold til å kunne gi et godt tilbud innen et 
voksende konferansemarket, turisme, andre gjester og innbyggere.  



Adell "t iww

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 Skjervøy

SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING

Vi viser til den bevillingen vi har hatt de siste 4 år og søker om fornying av denne i
tidsrommet 01.07.12 til 30.06.16 for skjenking av øl, vil og brennevin
i skjenkelokalene:

1 Restauranten, baren, kafeen og røykeveranda
2 Bøteriet
3.Terassene

Vi vil holde oss innen de skjenketider som blir vedtatt i Edruskapspolitisk plan.

Vennlig hilsen
HOTELL ARITIM SKJERVØY AS

HOTELL MARITIM SKJERVØY A/S Telefon/Phone: Telefax: Bankgiro: Postgiro: Org. nr.:
Postboks 67, N - 9189 Skjervøy 77 76 03 77

• Skiervøy, 7.februar 20J

77 76 07 16 4787.07.02945 0823. 07.02005 NO 953 781 808 MVA
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Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Lauksletta Overnatting ANS

Vedlegg:
Søknad fra Lauksletta Overnatting ANS
Uttalelse fra Lensmannen
Uttalelse fra Helse- og sosialsjefen

Rådmannens innstilling

Kommunstyret gjør følgende vedtak:

1. Lauksletta Overnatting v/ Elin Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin             
( Gruppe 1,2 og 3) i spisesalen samt øl og vin ( Gruppe 1 og 2) i badestampen i perioden 
13.06.2012 – 30.06.2016.

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk handlingsplan.   

Saksopplysninger

Lauksletta Overnatting ANS søker om å få fornyet sine skjenkebevillinger. Viser til deres 
søknad.

Vurdering

Lauksletta Overnatting er en viktig reiselivsbedrift som bør få fornyet sine skjenkebevillinger.



Lauksletta Overnattiong ANS

v/Elin M.Johannessen

Skjervøy kommune

Sentraladministrasjonen

v/rådmann Reidar Mæland

9189 SKJ ERVØY

Søknad om sk'enkebevillin .

9194 Lauksletta, den 03.01.2012

Vi har tidligere hatt skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i spisesalen på

Lauksletta Overnatting ANS, og bevilling for salg av øl og vin ute i forbindelse

med badestampen.

Dette har fungert helt fint og vi søker herved om å få forlenge disse.

Innv-si-iaver av er og IhvIereteJiOlkiannessen.

På forhånd takk.

Lauksletta Overnatting ANS

£11.(1
Elin Johannessen
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Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og bevilling for brennevin - Nordlys 
Kafe

Vedlegg:
Søknad fra Skjervøy Kafedrift/Nordlys kafe v/ Ottar Friis

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy Kafedrift  v/ Ottar Friis gis skjenkebevilling for øl,vin og brennevin ( Gruppe 
1,2 og 3) i deres lokale Nordlys kafe i perioden 13.06. 2012 – 30.06.2016. 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger

Skjervøy Kafedrift søker om å få fornyet sin skjenkebevilling for øl og vin samt at de får 
bevilling for brennevin. Viser til søknad.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale søknaden. 



Til
Skjervøy Kommune
v/ Rådmannen

9189 Skjervøy

Søknad om skjenkbevilling

Skjervøy Kafedrift as, org.nr. 895550612 søker herved om fornyet skjenkebevilling for øl og
vin i lokalene til Nordlys Kafe, Strandveien 82.
Videre søkes det om skjenkebevilling for brennevin i de samme lokaler.

Skjenkeansvarlig er Ottar Friis, Strandveien 55, Skjervøy, fnr 12025237755.
Stedfortreder er Marita Friis, Lailafjellveien 26, Skjervøy, fnr 20057740227

For Skjervøy Kafedrift as

(t7#/f-t--
Ottar Friis

Skjervøy Kafedrift as
Postboks 103

9189 Skjervøy

Skjervøy den 28.03.2012
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Søknad om å få innvilget skjenkebevilling - Aminda`s minirestaurant

Vedlegg:
Søknad fra Aminda`s minirestaurant v/ Cristy R. Pedersen
Uttalelse fra Lensmannen
Uttalelse fra Helse-og sosialsjefen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Aminda`s minirestaurant gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (Gruppe 1, 2 og 3) 
i sin restaurant i perioden 13.06.2012 – 30.06.2016.

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger

Aminda`minirestaurant v/ Cristy R. Pedersen søker skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. De 
har ikke bevilling i dag. Skjenkestyrer blir Elling Kåre Pedersen. Han har gjennomført 
kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen, skjenkebevilling. Brennevin ønskes kun benyttet i 
spesielle anledninger.

Vurdering
Rådmannen vil anbefale søknaden med dets konsept bl.a med internasjonal mat.
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011

Henvisning til lovverk:

1. Opplæringsloven § 13-10:

”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for
at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha
eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret,
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.”

      2. Opplæringsloven § 14-1 hvor det i fjerde ledd heter:
”Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter
denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og
rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er
omfatta av denne lova.”
Og i forskrift til lovens § 14-1 der det i § 2-2 om Rapportering fra kommunen og 
fylkeskommunen
bl.a. heter:
”Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske
og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor



opplæringa.”

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011 tas til etterretning.

Saksopplysninger:

Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater slik disse framkommer ved de årlige
nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. klassetrinn. Videre gir rapporten en
oversikt over eksamensresultatene og standpunktkarakterene for 10. klassetrinn. Av hensyn til
personvernet er de nevnte resultatene holdt på kommunenivå og ikke på skolenivå. Dette fordi
de minste skolene har så få elever på hvert trinn at det kan være mulig å identifisere den enkelte
elevs resultat om dette ble gitt på skolenivå.
I tillegg til læringsresultater omhandler rapporten opplysninger om læringsmiljøet. Her er det
elevenes svar på den årlige Elevundersøkelsen som framkommer. Det er elever på 7. og 10.
klassetrinn som årlig deltar i denne undersøkelsen.
Siste punkt i tilstandsrapporten forteller hvor stor andel av avgangselevene i grunnskolen som
fortsetter direkte i videregående skole.
Tilstandsrapporten sammenligner resultatene fra Skjervøy med de øvrige kommunene i
kommunegruppe 3, med gjennomsnittet for fylket og for landet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 20.02.2012 

Behandling:

Kultur- og undervisningssjefen orienterte om saken.  

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en
god måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

Kommuner
Fylkeskommuner
Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven
Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Krav til innhold i tilstandsrapporten

2-12

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten ) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall
og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden
i disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen
er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport
til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skolecier.

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere
kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har
regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet
i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data
fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av
tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å
føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger
knyttet til opplæringen av bant, unge og voksne De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten,
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innholder ikke særskilt data om voksne, dvs, deltakere som får opplæring etter opplæringsloven
kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater,
frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes
ferdigheter og faglige utvilding Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak
for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er
her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om
spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for
datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven §
13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til
internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle
systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr 1 Tilsvarende vil også kunne gjelde for
lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med
forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser.

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk

Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011 - 31. januar 2012
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1. Sammendrag

Fra og ned 01.08.2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport for
skoleområdet. Første rapport for Skjervøy kommune blei lagt fram for formannskapet 24/2-11, og
senere behandlet i kommunestyret.

Årets rapport baserer seg på tall fra:

- Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse. Kartlegger elevenes læringsmiljø
- Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. klassene
- Eksamen- og standpunktkarakterer for avgangselevene

Staten oppforderer til at alle skoleeiere og skoler fører opp konkrete målsettinger for hva de skal
oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

I denne rapporten er det ført opp mål på de fleste områder. Skolene og skoleeier vil jobbe videre
med utforming av disse målene.

Side 4 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011 - 31. januar 2012
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2. Hovedområder og indikatorer

2.1.Elever og undervisningspersonale

Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:

• tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)

• lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og
plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter
ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.

Sum årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår
føl2ende delskåre:

• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn

• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn.

Lokale mål
; Skolen skal ha et pedagogisk personale som gjør at elevene får opplæring og mestring i
grunnleggende feridigheter. Dette sknl gjøre elevene i stand til å delta i videre utdanning og

; arbeidsliv.
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Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig IAllelBegge kjønn1Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2004- 2005-
05 06

Talet på elevar 1464 475 1467 1444

Sum beregnede årsverk for

undervisningspersonale

2.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn

Lærertetthet 8.-10. trinn

153 55 156 154 157 55 54

Skje
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mlle skoleeier. Grwnis kole

Vurdering

Elevtallet har gått ned med 85 elever i perioden 05-06 til 10-11. Antall årsverk for
undervisningspersonalet er redusert i samme periode med ett årsverk.
Dette skyldes i hovedsak at antall klasser er opprettholdt, og at det har vært en markant økning i
spesialundervisning.

Indikatoren viser glermomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trim ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer

som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet

beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om

størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre

lærertimer som tildeles på grurmlng av individuelle elevrettigheter
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Sk.ervø kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2010-11 I Grunnskole

Indikator og
nøkkeltall

• trivsel

• mobbing på skolen

•

faglig veiledning

• mestring

• faglig utfordring

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe Troms
03 fylke

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

Side 7 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011 - 31. januar 2012

Nasj  onalt

Skjcrvçy kommune skoieeier, Grunnskole, 2010-201.1.

Vurdering

Ettersom vi har et høyt antall timer til spesialundervisning, vil antall elever pr  lærer være  lavere enn
de vi sammenligner oss med.

2.2.L æringsmiljø

Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlhiger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vgl. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Flevunderqøkelqen vige, i en egen r2ppnrtpnrtn1.

2.2.1. Trivsel med lærerne

Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at
lærerne er hyggelige.



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

' Lokale mål
Skolen skal jobbe for å videreutvikle og opprettholde et godt læringsmiljø.
Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk .erv kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt Då Deriode
Offentlig I Trinn 7 IBegge kjønn IGrunnskole

Skjervoy kommune skolecier, Grunnk.ole

Sk.ervø kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

Vurdering

Barneskolenes 5. klassinger har hatt en nedgang fra fjorårets måltall. Dette ligger noe under
fylkessnittet.
Ungomskolenes 10. klassinger har bedring av måltall, og ligger like under fylkessnittet
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2.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing.

Lokale mål
Skolene skal jobbe for et mobbefritt miljø
Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk 'ervø kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig ITrinn 7 IBegge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall

- i-vøy ko nmunc skoleeier, Grunns,kole

Mobbing på skolen - Skjervøy kommune skoleeier 1,8 ,

Mobbing på skolen - Kommunegruppe 03 1,4

Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,4

Mobbing på skolen - Troms fylke 1,5
1

Skjervøy kommune
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Sk 'erv kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

12006-07

koleeier, Grunfiskol
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Vurdering

Det har vært gjort et meget godt arbeid for å redusere antall elever som føler seg mobbet. Vi ser en
positiv tendens i tallmaterialet, og ved siste måling på ungdomstrinnet skoleåret 10/11 ligger vi
lavere enn andre grupper vi kan sammenligne oss med.
Skolene hadde tilsyn fra Fylkesmannen skoleåret 10/11 på § 9 i opplæringslovem; Elevenes
psykososiale miljø.
Skolene har etter det utarbeid en godkjent plan som følges opp gjennom kvalitetssikringssystemet
1310.no

2.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning Denne indeksen inkluderer i
hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige
arbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Lokale mål
Kunnskap:  

• Å legge til rette for et godt læringsmiljø
• Å gi elevene redskap for læring og sette fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk
• Å gi elevene kompetanse som tar vare på vår kulturarv
• Å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene i et samfunn i endring

Yteevne:  

• Å oppmuntre elevene til læring i samsvar med sine evner og forutsetninger
• Å legge til rette slik at elevene prioriterer skolearbeid og er aktive i læringsprosessen

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 7 IBegge kjønn IGrunnskole

Skiervøy kommune skoleeier, imskole
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

2009-10 2010-11

13,1 2,9

!3,2 3,2

Vurdering

Barneskoleelevene svarer jevnt med de vi sammenligner oss med, og har en fremgang fra året før.
Ungdomsskoleelevene oppfatter at veiledningen ligger noe under de vi sammenligner oss med. Her
er det også en nedgang fra året før.

2.2.4.
Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på

skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Lokale mål

Alle elever skal inlduderes og oppleve mestring.
Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk.ervø kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole

Indikator og nøkkeltall

Mestring - Skjervøy kommune skoleeier

Mestring - Kommunegruppe 03

Mestring - Nasjonalt

Mestring - Troms fylke

13,1 3,1

;)Kjef\l'ay  Koliiinune . koIeeiei. GII1111skole

i 3,9

3,9

3,9
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2009-10 2010-11

3,9

3,8
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 10 IBegge kjønn IGrunnskole

Skala: 1-5. Høy verdi  betyr posistivt resultat.

S.kjrvoy komn k eLier, GrL sk.ole

2.2.5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige  utfordringer i skolearbeidet.

i Lokale mål

Skolen skal jobbe  for at alle elevene opplever å få faglige utfordringer.

I Resultatene skal ligge  på eller over fylkesgjennonisnittet

Skjcvy •e>yrnmune skuleeie. Grunns•

Vurdering

Både barne- og ungdomsskoleelvene svarer her lavere enn de  vi sammenligner oss med, og det er
en liten nedgang fra året før.
Tallene kan ha sammenheng med et høyt antall elever med spesialundervisning, og vi vet at mange
elever hos oss sliter på skolen.
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Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11

Mestring -  Skjervøy kommune skoleeier 3,6 3,5
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Sk'ervø kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

Tall blir ikke publisert på dette nivået

Noen tall i Skoleporten blir ikke publisert på alle nivåer (skole, kommune, kommune skoleeier,
kommunegruppe, fylke, fylke skoleeier og nasjonalt). Gjeldende indikatorer og nøkkeltall
publiseres ikke i Skoleporten på nivået som denne siden viser.

Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall

Faglig utfordring - Skjervøy kommune skoleeier

Faglig utfordring - Kommunegruppe 03

Faglig utfordring - Nasjonalt

Faglig utfordring - Troms fylke

• nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn

, 4,0 4,1

rvoy kommune skoleeler.

Vurdering

Tall foreligger bare for ungdomstrinnet. Her mener våre elever at de opplever de faglige
utfordingene som svakere enn de vi sammenligner oss med. Målingene har vært gjort i to år, og
årets måling viser ingen endring fra fjoråret.

2.3.Resultater

OmResultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter
som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

• nasjonale prøver på 5., 8. og 9, trinn i lesing og regning

• standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

• grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:
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2.3.1. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med

målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner

for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
I Vi vil arbeide for at færrest mulig elever ligger på mestringsnivå 1 og 2.

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sleerv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig Trinn 8 IBegge kjønn I Grunnskole

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

'21,6 5,1 I2,6 17,1

29,7 30,8 I15,8 22,0

.7 129, , 43,6 147,4 36,6

13,5

15,4
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I14,6.17,9 I18,4

2,6 115,8 19,8

Skjervo konmiune skoleeier. Grunnskole
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig Trinn 8 Begge kjønn IPeriode  2011-12 I Grunnskole

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig I Trinn 9 Begge kjønn IPeriode 2011-12  I Grunnskole

24,6

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-20 I ")

Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig JTrinn 9 IBegge kjønn IGrunnskole

Mestringsnivå 3 x

Mestringsnivå  4 x

Mestringsnivå 5 x

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-2012

Troms Nasjonalt
fylke

3,1 '4,8

112,4 113,4

133,5 '32,5

Indikator og nøkkeltall 2007-08  i 2008-09 2009-10
,

i  1
Mestringsnivå  1 x  ix

Mestringsnivå 2 »-tx ' x

41,0lx
x lx
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!26,4 25,9

23,4

11,4 17,9

Skjervoy kommune skoleeier, Grunnskole
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Vurdering

Vi har flere 8. klassingene har på nivå 1 og 2 enn de vi sammenligner oss med. 9. klassingene har
en fordeling som vi ønsker; flest elever på nivå 3, 4 og 5.

2.3.2. Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever
på mestringsnivåer.

Lokale mål

• øke leselyst
• skape kultur for lesing
• alle elever skal etter 4.klasse være funksjonelle lesere
• gi rom for lesing
• "Veiledet lesing"
• Mediateket/biblioteket skal legge til rette for økt bruk til lesing og arbeid med litteratur

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet
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Sk'erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 5 IBegge kjønn J Grunnskole

Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig ITrinn 5 IBegge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

Indikator og Skj ervøy kommune
nøkkeltall

* tall

• måling

• statistikk

skoleeier

Skjer y kommune

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

Kommunegruppe Troms Nasjonalt
03 fylke

Vurdering

Vi ønsker at de fleste elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3. Vi ser en forbedring på dette fra
fjoråret, og har aldri hatt fiere elever på nivå 3 siden målingene startet.

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål
for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for
fag i LK06. Dette innebærer  at  nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematildc som fag.
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kolecier. Grunnskole, 2011-20 12

Indikator og nøkkeltall 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Mestringsnivå 1 23,8 21,1 I59,4 42,5 33,3

Mestringsnivå 2 71,4 ;60,5 i31,3 150,0 ,44,4

Mestringsnivå 3 4,8 18,4 19,4 i7,5 22,2

Skjervviy kom mc skoleeier, Gnumskole

Mestringsnivå 1 33,3 27,8 I25,8 24,7

Mestringsnivå 2 !44,4 48,6 71-7,0 I48,3
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Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

• kan løse en gitt utfordring

• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

• kan vurdere om svarene er rimelige

• kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever
på mestringsnivåer.

Lokale mål

Vi vil ha elever som er motiverte og glade i matematikkfaget.

Ved skolene i Skjervøy ønsker vi:
• Å utveksle erfaringer lærere imellom
• Å gjøre lærerne mer bevisst sin egen undervisning

, • Å gjøre matematikkutstyr lettere tilgjengelig
• Å bruke kjerneplan som er utarbeidet av Matematikk i øreNord
• Å bruke ulike tester for kartlegging og diagnostisering

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk'erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 5 IBegge kjønn IGrunnskole

jefv€iv kommunr
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2011-12

,33,3

53,8

12,8

GTLIMIS

Indikator og nøkkeltall 2007-08 I 2008-09 2009-10 2010-11

Mestringsnivå 1 [21,4 25,6 60,0 151,3

Mestringsnivå 2 59,5 51,3' 31,4 138,5

Mestringsnivå 3 19,0 ;23,1 8,6 110,3
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig Trinn 5 IBegge kjønn IPeriode 2011-12 I Grunnskole

Indikator og
nøkkeltall

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

• tall

• måling

• statistikk

133,3

53,8

12,8

Skjervøy kommune Kommunegruppe Troms
skoleeier

130,7

150,3

03 fylke

• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,

• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

• kan vurdere om svarene de får er rimelige

• kan vise effektive strategier for enkel tallregning
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Nasjonalt

29,7

!47,6 147,2

127,8

19,0 I
122,7 25,0

•kjer kommune skoleeier. Grunnskole. 2011-2012

Vurdering

Også her ser vi en forbedring fra fjoråret, og har færre elever på mestringsnivå 1. Vi ligger
likevel fortsatt noe under de vi sammenligner oss med, og vi jobbe videre for at flest mulig er på
nivå 2 og 3.

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
LK06. Dette innebærer at nasionale prøver i reaning ikke er en prøve i matematikk som faa. De
nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.
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Lokale mål

Resultatene skal ligge på eller over  fylkesgjennomsnittet

Sk.ervø kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 8 Begge kjønn  I Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2007-08 1 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Sleerv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig j Trinn 8 IBegge kjønn IPeriode 2011-12 I  Grunnskole

Indikator og
nøkkeltall

Mestringsnivå 1 4,9

124,4

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4 122,0

Mestringsnivå 5 19,8

Mestringsnivå 2

139,0

Indikator og nøkkeltall

Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 9 I Begge kjønn IGrunnskole

,35,6

14,9

124,4128,2

137,8 ;51,3

16,7 • 2,6 19,8

Skj'ervøy kommune skolecie : Grunnskole

Skjervøy kommune Kommunegruppe Troms 1Nasjonalt
03 fylkeskoleeier

5,4 16
'
2 16,0

1  
18,8 120,6 119,41

44,3 143,1 141,8

20,7 119,1 20,0
;

10,8 10,9 i 12,7

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-2012

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Mestringsnivå 1 x x x 6,8 .0,0

Mestringsnivå 2 i x i x x 25,0 :17,9
t

Mestringsnivå 3 ! x lx x 134,1 38,5i
; -1-  

Mestringsnivå 4 15‹ 1 x x 115,9 33,3
4- 4--

Mestringsnivå 5 x ix ix
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18,2 110,3

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole
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Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig ITrinn 9 IBegge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

Kommunegruppe
03

2,8

`14,3

40,6

23,8

18,6

Skjervøy kommune skolecier, Grunnskole. 2011.-2012

Vurdering

Årets 9. klassinger skårer godt, og ligger over landsgjennomsnittet. Særlig hyggelig er det at ingen
ligger på mestringsnivå 1.
8. klassingene leverer også bra på denne prøven.

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag — engelsk.
Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene:

• finne informasjon

• forstå hovedinnholdet i enkle tekster

• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid

•

forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enlde setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever
på mestringsnivåer.
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Lokale mål

• å bli funksjonelle brukere av språket muntlig og skriftlig både i skolen og ellers i
hverdagslivet

Resultatene skal ligge på eller over  fylkesgjennomsnittet

Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig ITrinn 5 IBegge kjønn J Grunnskole

Indikator og nøkkeltall

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å trinn
Offentlig IBegge kjønn Periode 2010-11 I Grunnskole

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 2 -

Mestringsnivå 3 -

Mestringsnivå 3 -

Mestringsnivå 3 -

Mestringsnivå 3 -

Kommunegruppe 03

Nasjonalt

Troms fylke

2007-08

115,0

42,5

!42,5

Indikator og nøkkeltall

- Skjervøy kommune skoleeier

- Kommunegruppe 03

- Nasj onah.

- Troms fylke

- Skjervøy kommune skoleeier

- Kommunegruppe 03

- Nasjonalt

Troms fylke

Skjervøy kommune skoleeier

2008-09 2009-10 2010-11

128,2 138,7 147,5

151,3 148,4 47,5

120,5 112,9 5,0

' Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole

Side 22 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011 - 31. januar 2012

147,5

132,2

124,6

126,2

47,5

150,4

51,0

5,0

17,5

,24,4

:123,1
kommune skolecier, Grum le. 2( 0-2 "
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Vurdering

Her ser vi en negativ utvikling i forhold til fjoråret, og nesten halvparten av elevene ligger på
mestringsnivå 1. Går vi tilbake 4 år i tid skåret 5. klassingene meget godt på prøvene. Disse er årets
9. klassinger, og vi ser at de også skårer godt som 9. ldassinger. Gode resultatene følger årskullet
i de fleste tilfeller.

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag — engelsk.
Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

• finne informasjon

• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

1 Lokale mål
1 Resultatene skal være på eller over fylkeseiennomsnittet.

Sk.ervø kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 8 IBegge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall 2007-08

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

7,4

20,4
-4

55,6

10,5

1126,3

2008-09 2009-10

152,6

113,0

147,8

14,8 110,5 117,4

i1,9
10,0 0,0

Skjerwy kommune skolecier, Grunnsko e
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig ITrinn 8 IBegge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

Indikator og Skjervøy kommune Kommunegruppe I Troms Nasjonalt

Lokale mål
Resultaene skal være på eller over fylkesgjennomsnittet.

Vurdering

Vi har færre elever som er i mestringsnivå 1 sammenlignet med fjoråret. Derimot har vi en økning
på elever på mestringsnivå 2. Vi arbeider for færrest mulig elever på de to laveste nivåene.

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget

• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
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nøkkeltall skoleeier 03 fylke

Mestringsnivå 1 5,0 10,3 9,5 .9,5

Mestringsnivå 2 40,0 24,2 23,2 21,7

Mestringsnivå 3 35,0 39,2 38,8 38,2

Mestringsnivå 4 12,5 17,3 17,9 19,1
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Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig Alle Begge kjønn I Periode 2010-11 I Grumskole

Indikator og nøkkeltall

Norsk hovedmål skriftlig
eks amen

Norsk hovedmål standpunkt13,

Matematikk skriftlig
eksamen

Matematikk standpunkt

Lokale mål

13,4

13,3

3,1

Engelsk skriftlig eksamen !3,8

Engelsk skriftlig standpunkt 13,6

S.kjervo

3,5 3,6

3,6

3,8

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.
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3,9

3,1

3,5

3,8

Antall grunnskolepoeng skal være jevnt med eller over gjennomsnittet for Troms fylke.

13,

3,

!3,1

13,8

3,9 i3,9

kommune skotecier. Grunnskole. .2010-20

Vurdering

Her ser vi gledelige resultater i skriftlig matematikk og engelsk for 10. klassingene. Resultatene er
på eller over fylkesgjennomnsnittet.
I norsk er resultatet litt under snittet for fylket.

2.38 . Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med
10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven.
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å
Offentlig I Alle I Begge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Skjervøy kommune

skoleeier

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Kommunegruppe 03

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Troms fylke

! 2007-  2008- 2009- 2010-
08 09 10 11

4--

I 38,0 139,6 40,2 _36,5

eriode
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139,7 139,2 40,1 40,1

139,6 39,5  139,8 39,8

139,3 39,3
139,6

40,0

Skjei-voy kommune skoleeier, nskole

Vurdering

Vi hadde gode eksamensresultater i både skriftlig og muntlig. Når vi likevel har lavere
grunnskolepoeng skyldes det lavere standpunktkarakterer i de andre fagene, og som trekker ned
gjennomsnittet.

Statistikken viser at de som oppnår 40 poeng har over 20% bedre sjanse til å fullføre videregående

skole enn de som hadde mellom 35-39 poeng. 35-39 poeng = 52 % består videregående skole etter

5 år, mens 40-44 poeng gir 72 % sjanse til at de gjennomfører videregående skole. Ut i fra dette har

vi et ønske om at våre elever skal oppnå 40 grunnskolepoeng i snitt.

2.4.Gjennomføring

Om Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet.
Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VG0

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VG0

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering
fra grunnskolen.
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Lokale mål
Andel elever som går over i videregående skole skal være over fylkesgjennomsnittet

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2010 Grunnskole

Indikator og nøkkeltall

Overgang frå grunnskole til
vidaregåande opplæring (prosent

3. System for oppfølging (internkontroll)
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Skjervøy Kommunegruppe Troms Nasjonalt
kommune 03 fylke
skoleeier

198,3 98,6 196,3 96,6

Skjervoy kommune skoleeier. Grunnsko

Vurdering

Her har vi nådd målet, og de fleste elevene starter på videregående skole etter grunnskolen.

Rektor/inspektør logger seg inn og merke av når gjøremål er gjort. I tillegg kan man enkelt
registrere henvendelser, f.eks. mobbing eller fri utenom ferietid.

Skolene og skoleeier har i bruk et kvalitetssikringssystem (1310.no). Dette er under utarbeidelse
skoleåret 2011/12.
Systemet er bygd opp ved at det er lagt inn et ferdig årshjul med gjøremål som er lenket opp mot
aktuell paragraf i Opplæringsloven . Skoleansvarlige i kommunen kan endre, slette, eller legge til
gjøremål samt laste opp kommunens maler eller andre dokumenter som hører til.

Kommunens administrasjon kan logge inn og få en oversikt/status og enkelt generere rapporter over
alle skolenes gjøremål.
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4. Konklusjon

For de fleste målområder er det ført opp som mål at resultatene fra nasjonale prøver og
avgangsprøver skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet.
Vi ser at dette målet er ikke nådd for alle områdene, men vi har fokus på å videreutvikle et godt
læringsmiljø slik at vi når målene.

Det er flere utviklingsprosjekt på gang i skolene, og vi nevner:

Veilederprosjektet

Skjervøy kommune har inngått en avtale med Utdammingsdirektoratet, og hvor vi skal delta i
" Veilederkorpset for skoleeiere og skoler".
Dette korpset skal gi skoler og skoleeiere tilbud om veiledning i skoleutvikling, og med mål å
forbedre læreprosessene i skolen.
Arbeidet starter 01.01.2012 og skal vare til sommeren 2013.

Ny  giv  -  Overgangsprosjektet

Prosjektet går i korthet ut på å gi de 10 % lavest presterende elevene etter første termin i 10. trinn
intensivopplæring i blant annet grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier, tettere oppfølging,
rådgiving og veiledning siste halvår av 10. trinn.

Opplæringen skal gis av lærere som har deltatt i en nasjonal skolering for å kunne gi en opplæring
best mulig tilpasset elevenes egne behov. Departementet har gitt Skrive-, Lese og
Matematikksenteret i oppgave å samarbeide om skoleringen. I tillegg bidrar Høgskolen i
Lillehammer og Adferdssenteret.

I Skjervøy deltar Arnøyhamn skole og Skjervøy ungdomsskole. Ny GIV lærerne, en lærer i
lesing/skriving og en i regning fra hver skole, startet sin opplæring i uke 49 2011. Det deltar også
lærere fra videregående skoler.

Videre- og etterutdanning av lærere

To lærere tar videreutdanning innenfor departementets satsing; "Kompetanse for kvalitet". Dette er
i fagene lese- og skriveopplæring og engelsk.
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Innstillingen enstemmig bifalt.  

Rådmannens innstilling.

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Framlaget strategiske plan for etter- og videreutdanning av skoleledere i grunnskolen tas til 
etterretning. Utgiftene søkes inn i økonomiplanen for 2012 - 15.

Saksopplysninger

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, ble godkjent av Stortinget 13. juni 2008.
Meldingen gir nasjonale føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole.
Meldingen ble fulgt opp av strategien ”Kompetanse for kvalitet 2009-2012”, et nasjonalt 
samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og statlige 
utdanningsmyndigheter. Partene har blitt enige om å videreføre og utvide strategien til å gjelde 
all satsing på etter- og videreutdanning inkludert rektorutdanningen der staten bidrar med 
midler.



Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere har ansvar for kompetanseutvikling av egne 
ansatte slik det er fastsatt i opplæringslovens § 10-8. På det lokale planet må derfor 
kompetansestrategien inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer
kompetanseutviklingstiltak for målgruppene.

Region Nord-Troms, som består av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord utarbeider gjennom regionsamarbeidet en felles regional 
kompetanseutviklingsplan. 

Den regionale planen består av 
- en overordnet plan for 2012 - 2015 for etter- og videreutdanning, samt rektorutdanning 
- en handlingsplan som konkret sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres hvert 

skoleår 
- en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune. Planen revideres hvert år og 

utviklingsområdene prioriteres for de kommende skoleår i planperioden. 

Planen omhandler kompetanseheving av ledere og lærere i grunnskolen. I tillegg vil personalet i 
PP-tjenesten, assistenter og annet personale i grunnskolen være aktuelle målgrupper for 
kompetanseutviklingstiltakene. Med bakgrunn i samarbeidet med Troms Fylkeskommune, gis 
tilbud om kompetanseheving i felles satsingsområder også til personalet ved Nord-Troms 
videregående skole, skolested Nordreisa og skolested Skjervøy, samt Nordkjosbotn 
videregående skole.

Kommunene i region Nord-Troms ser det også som viktig å ha et tverrfaglig samarbeid om 
elevene, og vil fortsette dette samarbeidet gjennom felles kompetanseutvikling for lærere og 
andre yrkesgrupper som jobber for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i regionen.

Strategisk plan for kompetanseutvikling i region Nord-Troms bygger på:

St.meld. nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen
Kunnskapsløftet (K06) - læreplanverket
Kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet  2009 – 2012 – strategi for videreutdanning av 
lærere
Ny kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet 2012 – 2015.

Planen forankres gjennom politisk behandling i den enkelte kommune i Nord-Troms.

Økonomi:
For videreutdanning av lærere vil kommunene motta 125.ooo ,- i statstøtte for hver lærer hvert 
skoleår fra og med skoleåret 2012/13. (Tidligere kr 100.ooo). Dette forutsetter at studentene tar 
30 studiepoeng.
Skjervøy kommune har hatt to lærere på slik utdanning de to siste årene, og to nye lærere har 
søkt for neste skoleår. Disse lærene blir frikjøpt i 37,5 % stilling.
Kommunenes andel vil være ca kr 80.ooo,- pr stilling pr skoleår, og som skal dekke deler av 
vikarutgifter, reise og opphold.



I etterutdanningsmidler fra Fylkesmannen vi fikk vi kr 23.ooo,- i 2011, og forventer det samme i 
år. Etterutdanningskurs tilbys og gjennomføres i regi av regionskontoret, utdanningsinstitusjoner 
eller offentlige kompetansemiljø. (Eks Statsped)
Årlige kommunale kostnader til dette er ca kr 200.ooo,-, og skal dekke vikarutgifter, reise og 
opphold.
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for kommunene

2012 - 2015

Strategisk plan
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Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Lyngen og Storfjord
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Forord

St.meld. nr. 31 (2007-2008)  Kvalitet i skolen,  ble godkjent av Stortinget 13. juni 2008.
Meldingen gir nasjonale føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole.
Meldingen ble fulgt opp av strategien "Kompetanse for kvalitet 2009-2012", et nasjonalt
samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og statlige
utdanningsmyndigheter. Partene har blitt enige om å videreføre og utvide strategien til å
gjelde all satsing på etter- og videreutdanning inkludert rektorutdanningen der staten bidrar
med midler.

Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere har ansvar for kompetanseutvikling av
egne ansatte slik det er fastsatt i opplæringslovens § 10-8. På det lokale planet må denfor
kompetansestrategien inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer
kompetanseutviklingstiltak for målgruppene.

Region Nord-Troms, som består av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Lyngen og Storfjord utarbeider gjennom regionsamarbeidet en felles regional
kompetanseutviklingsplan.

Den regionale planen består av
en overordnet plan for 2012 - 2015 for etter- og videreutdanning, samt
rektorutdanning
en handlingsplan som konkret sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres
hvert skoleår
en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune. Planen revideres hvert år
og utviklingsområdene prioriteres for de kommende skoleår i planperioden.

Planen omhandler kompetanseheving av ledere og lærere i grunnskolen. 1 tillegg vil
personalet i PP-tjenesten, assistenter og annet personale i grunnskolen være aktuelle
målgrupper for kompetanseutviklingstiltakene. Med bakgrunn i samarbeidet med Troms
Fylkeskommune, gis tilbud om kompetanseheving i felles satsingsområder også til
personalet ved Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa og skolested Skjervøy,
samt Nordkjosbotn videregående skole.

Kommunene i region Nord-Troms ser det også som viktig å ha et tverrfaglig samarbeid om
elevene, og vil fortsette dette samarbeidet gjennom felles kompetanseutvikling for lærere og
andre yrkesgrupper som jobber for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i regionen.

Strategisk plan for kompetanseutvikling i region Nord-Troms bygger på:

St.meld. nr 31 (2007-2008)  Kvalitet i skolen
St.meld. nr 16 (2006-2007)  og ingen sto igjen
Kunnskapsløftet (K06) - læreplanverket
Kompetansestrategi:  Kompetanse for kvalitet 2009 — 2012 — strategi for videreutdanning av
lærere
Ny kompetansestrategi:  Kompetanse for kvalitet 2012 — 2015.

Planen forankres gjennom politisk behandling i den enkelte kommune i Nord-Troms.
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Innledning

Opplæringsloven  §  10-8.  sier om kompetanseheving:

Skoleeigaren har ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda.

Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonalet, skoleleiarar og
personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling,
med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde
seg orientert om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.

I St.meld.nr.31 (2007-2008)  Kvalitet i skolen  legges grunnlaget for statlig satsing på
kompetanseutvikling "Kompetanse for kvalitet" 2009 — 2012. Denne strategien følges nå opp
med en ny og utvidet strategi "Kompetanse for kvalitet 2012 — 2015".

Statlige tiltak  omfatter en målrettet støtte fra staten til skoleeier på etter- og videreutdanning
på en rekke områder og fag, som skal gjøre lærerne og skolelederne bedre kvalifisert til å
lede elevenes læring i klasserommet. Dette med utgangspunkt i kunnskap om behov i
forhold til eksisterende kompetanse. Samtidig skal det være en mulighet for den enkelte
skoleeier å prioritere tiltak ut fra lokale behov innenfor rammen av den nasjonale strategien.

Lokal forankring
Lokale tiltak og prioriteringer må bygge på lokale erfaringer og utfordringer med
utgangspunkt i skoleeiers, skolenes og lærernes kartlagte behov for kompetanse.

For å nå målene med kvalitetsutvikling i skolene i Nord-Troms vil man i denne perioden blant
annet styrke tilpasset opplæring, styrke læringsutbyttet i de fem basisferdighetene, arbeide
videre for bedre vurderingspraksis og satse på etterutdanning i klasseiedelse.
Samarbeid om opplæring i overgangene fra barnehage til og med videregående opplæring er
også viktig satsingsområder i Nord-Troms.

Den regionale strategiplanen omhandler behov for etter- og videreutdanning av lærere og
skoleledere i Nord-Troms.
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STATLIG SATSING PÅ KOMPETANSEUTVIKLING 2012-
2015

Tre hovedelementer:

• Videreutdanning
• Etterutdanning
• Rektorutdanning

I denne strategiperioden videreføres satsingen på videreutdanning, som er strategiens
hovedområde. I tillegg er strategien utvidet til å omfatte etterutdanning der staten bidrar med
midler og rektorutdanningen.

Formål med strategien:
Formålet med Kompetanse for kvalitet- strategi for etter- og videreutdanning er å styrke
elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes
kompetanse.
Læreres faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse skal videreutvikles gjennom å
gi målrettede og landsdekkende tilbud om videreutdanning. Den nasjonale
rektorutdanningen videreføres som en del av strategien. Det skal samtidig gis tilbud om
etterutdanning innen statlige prioriterte fag om kompetanseområder. Strategien skal bidra
til å øke lærere og skolelederes status og styrke tilliten til skolens kvalitet.

Delmål for perioden 2012-2015

1. Satsingen på videreutdanning har som mål å bedre elevenes resultater i prioriterte
fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60
studiepoeng. Gjeldende kompetanseforskrift er et viktig grunnlag for
videreutdanningen.

2. Satsingen på etterutdanningen har som mål å øke lærernes kompetanse gjennom
etterutdanning på prioriterte fag og områder.

3. Satsingen på rektorutdanningen har som mål å styrke skolelederes kompetanse
gjennom det nasjonale rektorprogrammet
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Nasjonalt samarbeid om kompetansestrategien

Partenes roller og ansvar

Nasjonalt samarbeid om strategi for etter- og videreutdanning, inkludert rektorutdanningen,
krever at partenes ansvar og oppgaver er klart definert.

Utgangspunktet er at skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i sine
skoler og for å ha et system som gir mulighet for nødvendig kompetanseutvikling, slik det
fastsettes i opplæringslovens § 10-8.

Denne strategien omfatter statens økonomiske bidrag til skoleeierne i deres arbeid med å
oppfylle lovens krav. For å lykkes med dette arbeidet, forutsettes det et nært samarbeidd
mellom alle berørte parter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Nasjonale utdanningssystemer skal:

• på grunnlag av de årlige statsbudsjettene bidra med særskilte statlige ressurser til å
gjennomføre videreutdanning

• samarbeide med universitets- og høgskolesektoren, skoleeierne og
arbeidstakerorganisasjonene om prioriteringer og omfang av studietilbudene

• gjennom Fylkesmannen bidra til regionalt samarbeid og koordinering mellom partene
som inngår i strategien

• i samarbeid med partene fastsette mål og nasjonale prioriteringer for videreutdanning
av lærere

• ha ansvar for systemet for rapportering om gjennomføringen og gjennomføre
nødvendige evalueringer

• gjennom fylkesmannen føre tilsyn med at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for
kompetanseutvikling

• fordele ressursene etter fastsatte kriterier og føre kontroll med bruken av midlene

Kommuner og fylkeskommuner skal:

• forankre strategien for etter- og videreutdanning i egen organisasjon
• kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet og på den

enkelte skole i samarbeid med partene
• i samarbeid med organisasjonene lage plan for kompetanseutvikling for pedagogisk

personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og
forankre planen politisk

• delta i satsingen på videreutdanningen for lærere gjennom å legge til rette for
deltakelse, dekke en andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler
m.v.

• samarbeide med organisasjonene og lærerinstitusjonene om kvalitet, relevans,
tilrettelegging og tilpasning av tilbudene om videreutdanning

• foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med
partene

KS  skal:

• bidra til å forankre systemet for etter- videreutdanning i kommunesektoren
• informere og motivere kommuner og fylkeskommuner til å delta i satsingen
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• motivere arbeidsgiverne til, sammen med arbeidstakerorganisasjonene, å utvikle
systematiske planer for kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet der
statlig finansiert etter- og videreutdanning inngår

• stimulere til samarbeid lokalt og regionalt mellom kommuner og fylkeskommuner,
arbeidstakerorganisasjonene og universiteter og høyskoler om kompetanseutvikling

• i samarbeid med partene bidra med å fastsette mål, nasjonale prioriteringer og
kvalitetskrav for etter- og videreutdanningen

Arbeidstakerorganisasjonene skal:

• bidra til å forankre systemet for videreutdanning hos medlemmene og motivere til
deltakelse

• bidra til lokalt samarbeid med arbeidsgiver om langsiktige planer for
kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet

• samarbeide lokalt og regionalt med kommuner og fylkeskommuner og universiteter
og høyskoler om kompetanseutvikling

• i samarbeid med partene, bidra med å fastsette mål, nasjonale prioriteringer og
kvalitetskrav for videreutdanningen

Universitets- og høgskolesektoren skal:

• tilby etter- og videreutdanning med høy kvalitet på de prioriterte områdene og på
andre områder som er etterspurt, tilpasset skoleeiers behov og lærernes arbeids- og
studiesituasjon

• gjennom regionalt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner og
arbeidstakerorganisasjonene utvikle faglig solide, forskningsbaserte og praksisnære
tilbud på inntil 60 studiepoeng på prioriterte områder

• i samarbeid med partene bidra med å fastsette mål, nasjonale prioriteringer og
kvalitetskrav for etter- og videreutdanningen

Statlige føringer på videreutdanning 2012-2015

Videreutdanning — en prioritert nasjonal satsing
Studier viser at høy faglig kompetanse har stor betydning for elevenes utbytte av
opplæringen. Høyere faglig kompetanse vil kunne bidra til bedre omdømme og status i
samfunnet, samt bidra til bedre rekruttering og til at lærerne står lengre i yrket.

Kompetanse for kvalitet s. 14: "Forskriften for lærerkompetanse har økt kravene til nyansatte
lærere. Selv om forskriften bare gjelder nyansatte, sender den samtidig et klart signal om
hvilken kompetanse som er forventet av dagens lærere."
Strategien er et statlig bidrag til kommuner og fyikeskommuner i deres arbeid med å oppfyile
lovens krav om kompetanseutvikling.

Videreutdanningen skal i første rekke målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis
er særlig behov for. Den skal bidra til å redusere andelen lærere i grunnskolen som har lav
formeli faglig fordypning de fagene ,de underviser
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En del av studieplassene det gis støtte til, er videreutdanningstilbud som er særskilt opprettet
for denne satsingen. Det vil også være rom for studier som skoleeier og UH-institusjonene
utvikler i fellesskap eller eksisterende tilbud som skoleeier kjøper fra institusjonene.

For lav fordypning er en nasjonal utfordring. Satsingen på videreutdanning er statens bidrag
til skoleeierne for at lærerne raskere skal nå den standarden som er satt for hvilken
kompetanse lærerne bør ha i undervisningsfagene. Samtidig er kompetanseutvikling et lokalt
ansvar som må være forankret i lokale behov i den enkelte kommune og fylkeskommune, på
den enkelte skole og hos den enkelte lærer.

Systemet er avhengig av at det planlegges, prioriteres, budsjetteres og tilrettelegges lokalt,
regionalt og nasjonalt for gjennomføring på en måte som gir videreutdanning av høg kvalitet
for det pedagogiske personalet og skolene og kommer elevene til gode.

Form og innhold i videreutdanningen
Studiene skal være bygd opp av moduler som til sammen gir 60 studiepoeng i faget/området.
Modulene skal normalt være på minst 15 studiepoeng. Studiene skal så langt som mulig
gjennomføres som fjernstudier der dette er mulig, og gi både faglig og didaktisk kompetanse.

Videreutdanningen skal være knyttet til de prioriterte fagene og emnene, samtidig som det
også skal gis rom for prioriteringer ut fra lokale behov.

I denne strategiperioden vil det være en strammere prioritering av studietilbud.

Statlig prioriterte fag og områder - videreutdanning 2012-2015

1. norsk/samisk
2. matematikk
3. engelsk
4. leseopplæring
5. andrespråkspedagogikk
6. rådgivning
7.  mat og helse
8. kroppsøving
9. musikk
10. kunst og håndverk
11. yrkesfaglige programfag
12. tilbud for lærere på VGS

Finansiering av videreutdanningen

Strategien forutsetter at staten finansierer utvikling av studietilbudene og tilbyr kommuner og
fylkeskommuner et visst antall studieplasser.

De som deltar i videreutdanning må frigjøres fra deler av sine ordinære oppgaver.
En tar utgangspunkt i at arbeidet som legges ned for å ta 60 studiepoeng tilsvarer et
arbeidsår.

Fordeling av kostnader til studieplass:
Staten betaler 50 prosent av vikarkostnadene, skoleeier dekker 25 prosent av
vikarkostnadene samt kostnader til reise, opphold, læremidler oa annet til studiene. De
resterende 25 prosentene er lærerens eget bidrag i form av bruk av egen tid.
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Statlige føringer på etterutdanning 2012-2015

Etterutdanningen skal bidra til å øke elevenes læringsutbytte.

Med etterutdanning menes:
All planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng. Etterutdanningen
kan være individuell, gruppebasert eller skolebasert.

Statlig støtte til etterutdanning skal målrettes mot fag og områder som det er særlig behov for
å styrke på landsbasis, og i tråd med føringer i ulike meldinger, satsinger og strategier.
Mange kommuner gjennomfører også mange etterutdanningstiltak utenom de statlig
prioriterte tiltakene.

Statlig prioriterte områder for etterutdanning 2012:
• Leseopplæring
• Regneopplæring
• Vurdering for læring
• Klasseledelse
• Spesialpedagogikk
• Andrespråksdidaktikk
• Fag- og yrkesopplæringen

Midlene til etterutdanning vil bli fordelt til fylkesmennene etter en objektiv fordelingsnøkkel.
Kommuner og fylkeskommuner må sende søknad om midler til etterutdanning til
fylkesmennene innen  1. mai.

Statlig satsing på rektorutdanning 2012-2015

Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Gjennom rektorutdanningen
ønsker staten å gi rektorer et opplæringstilbud som gir oppdatert kompetanse og er
stimulerende, relevant og praktisk anvendbart.

Målet med utdanningen er:
- at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver i den

praktiske hverdagen

Gjennom utdanningen skal rektorer få en klarere forståelse av sin lederrolle og få økt styrke
til å stå i rollen. Utdanningen skal også gi kompetanse og redskaper til å løse de viktigste
utfordringene som en rektor vil stå overfor.

Det er blitt åpnet for at lærere kan søke opptak til rektorutdanningen. Det vil bidra til økt
rekruttering til rektoryrket og sikre at flere nye rektorer starter opp med formell
lederkompetanse.
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Etter- og videreutdanningsstrategien i Nord-Troms 2012-
2015

Tiltakene i etter- og videreutdanningsstrategien i Nord-Troms tar utgangspunkt i den
nasjonale strategien. Lokale tiltak og prioriteringer tar utgangspunkt i skoleeiers, skolenes og
lærernes kartlagte behov for etter- og videreutdanning i Nord-Troms gjennom et regionalt
samarbeid om felles utfordringer når det gjelder skoleutvikling og kompetanse.

Visjon for skolene i Nord-Troms

- sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms

Formål

Målet med det regionale samarbeidet om kompetanseheving og kvalitetsutvikling er:

at skolene er i kontinuerlige utviklingsprosesser i forhold til utviklingsmålene i
egen skole og i forhold til felles utviklingsmål

at skolene utvikler en egen kultur for kontinuerlig læring, der alle tar ansvar for og
føler seg forpliktet til å realisere felles mål

at etter- og videreutdanningen skal ha effekt på praksis i skolene ved å bidra til å
styrke elevenes læring og motivasjon

kompetanseutvikling skal være en naturlig del av utøvelsen av læreryrket

-

at regionen skal ha kompetente lærere

velledning av nyutdanna 1--rere

Mål for utvikling av skolene i Nord-Troms

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for en bedre tilpasset opplæring for alle
elevene gjennom hele opplæringsløpet

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for et godt læringsmiljø, slik at alle elevene
inkluderes, trives og opplever mestring.

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for å forbedre elevenes resultater i de fem
basisferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig,  å  kunne uttrykke seg skriftlig,  å
kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for en vurderingspraksis som bidrar til å øke
elevenes motivasjon og læringsutbytte

• Skolene i Nord-Troms skal videreutvikle samarbeidet for å bedre kvaliteten på
opplæringen
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• Skolene i Nord-Troms skal samarbeide med videregående skoler om hele
opplæringsløpet for å gjøre elevene i stand til å delta i videre utdanning og
arbeidsliv

• Nord-Troms skolene skal samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og gi
elevene en god nok rådgiving og veiledning for videre utdanningsvalg.

Målgrupper
Skoleledere, lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen, og i tillegg PP-tjenesten, SFO-
personalet og skoleassistenter i Nord-Troms.

Videreutdanning i kommunene i Nord-Troms 2012-2015

Kommunene i Nord-Troms vil for 2013 prioritere videreutdanning i fagene:
Norsk, matematikk, engelsk, leseopplæring og kunst- og håndverk.

Kompetanse for kvalitet s. 12:"Til  videreutdanningen skal skoleeierne normalt prioritere
lærerne ved skoler og i fag med store mangler i faglig kompetanse".
Hver kommune avgjør i samarbeid med skolene og arbeidsgiverorganisasjonene og etter
kartlegging av kompetansebehov hvem som får delta i videreutdanningen etter gitte kriterier.
Det skrives en kontrakt mellom læreren og kommunen.
Den enkelte skole og skoleeier tilstreber å arbeide for å utvikle en delingskultur for ny
kompetanse på den enkelte skole og i regionen.

Prioriterte fag og områder for statlig videreutdanning -
kommuner i Nord-Troms

i henhold til statli e satsin er 2012-2015.
Fa /områder Trinn Kommune r
2012-2013
Norsk/samisk u-trinn Sk.ervø 1, Kvænan en 1
Matematikk u-trinn, b/u-trinn Skjervøy 1, Kvænangen 1, Lyngen

1
En elsk b/u-trinn L n en 1
Leseo lærin b-trinn Kvænan en 1, Kåford 1
Mat o helse
Kro søvin
Musikk
Kunst- o håndverk b/u-trinn L n en 1, Sk'ervø 1
Rådgiving

2013-2014
Norsk u-trinn Skjervø 1
Matematikk u-trinn Sk'ervø 1
En elsk
Leseo lærin
Mat o helse
Kro nsøvinri
Musikk b-trinn Skjervøy 1
Kunst- o håndverk
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Råd ivin

2014-2015
Norsk/samisk
Matematikk
En elsk
Leseo lærin
Mat o helse
Kro søvin
Musikk
Kunst- o håndverk
Råd ivin

Etterutdanning i skolene i Nord-Troms 2012-2015

Prioriterte fag og områder for etterutdanning 2012

Regionale satsinger 2012-2013

Leseopplæring på alle trinn
er et viktig kompetanseområde i skolene i Nord-Troms. Alle skolene er med i et
samarbeidsprosjekt med bibliotekene  "Framtidas kunnskapsarena"hvor  litteraturformidling
og leselyst er et mål. Satsingen har også fokus på samisk/finsk/kvensk. Satsingen har
hovedfokus på 1. trinn, 5. trinn og 8. trinn. I denne satsingen inngår kompetanseutvikling av
lærere og bibliotekarer hvor blant annet litteraturformidling, lesing av fagtekster,
lesestrategier og bruk av bibliotek for leseopplæring og leselyst er en målsetting.
Kommunene er også med i satsinga Ny GIV, overgangsprosjektet, hvor intensivopplæring i
lesing og skriving på 10. trinn er en satsing.

Regneopplæring:
Kommunene er med i den nasjonale satsinga Ny GIV, og satsinga på regneopplæring gis til
de lavest presterende elevene på 10. trinn gjennom en intensivopplæring siste halvdel av
skoleåret. Dette er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Nord-Troms kommunene.

Grunnleggende ferdigheter (satsing på lese-, skrive- og regneopplæring):
Den statlige satsingen Ny GIV er en del av regionens satsingsområder fra 2012. Det
samarbeides her med de videregående skolene for å heve gjennomføring av vgo for elevene
i Nord-Troms. Gjennom denne satsingen gis etterutdanningstilbud til ungdomsskolelærere i
lesing, skriving og regning. To lærere fra hver ungdomsskole får etterutdanning gjennom
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Lesesenteret i Stavanger, Skrivesenteret i Oslo og matematikksenteret i Trondheim. Målet er
at alle lærerne på ungdomsskolene i Nord-Troms skal få kompetanse i mer praktisk-
didaktiske metoder på u-trinnet. Det er blant annet planlagt en felles kursdag for lærere på u-
trinn og i vgs den 20. august. Her skal Håvard Tjora og Ny GIV lærere i regionen starte
skolering av andre lærere. I tillegg planlegges bruk av en regional kompetansedag den
23.11. Her vil lesesenteret, matematikksenteret og skrivesenteret være faglig ansvarlige.
Nettverk mellom Ny GIV lærere og lærere i vgo er etablert og ledes av prosjektleder for Ny
GIV i Nord-Troms.

Klasseledelse
Etterutdanning i klasseledelse er satt i gang våren 2012 i et samarbeid mellom Universitetet i
Tromsø og Høgskolen i Finnmark i regi av SAK-samarbeidet. Første samling var 2. mars
2012. Det skal gjennomføres 7 samlinger, 3 fysiske samlinger og 4 nettsamlinger
(halvdagssamlinger). Målgruppa er lærere og ledere i grunn- og videregående skoler i Nord-
Troms. Etterutdanninga avsluttes høsten 2012.

Vurdering for læring
14 av skolene i Nord-Troms har vært med i første pulje av nasjonal satsing — VFL. Den
nasjonale satsinga ble avsluttet i november 2011. Skolene er på god vei til å forbedre
underveisvurderinga, men det er viktig at fokus på vfl fortsetter også i 2012 gjennom
erfaringsdeling og nettverksmøter som en drahjelp til skolene i fortsatt utvikling av
vurderingskompetanse.

Rådgiving
og samarbeid med vgo og næringslivet om faget Utdanningsvalg er viktige innsatsområder i
Nord-Troms.
Det er utviklet en regional plan for faget, og det er viktig at faget blir hele skolens ansvar.
Dette fordrer kompetanseheving av flere lærere. Både rådgivere og andre lærere trenger
blant annet mer kunnskap om yrkes- og arbeidslivet og kunnskap om utdanningsvalg i
videregående opplæring. Innholdet i faget Utdanningsvalg i Nord-Troms krever at skolene
jobber med entrepenørskap i opplæringen. Nord-Troms har inngått et samarbeid med Ungt
Entrepenørskap om gjennomføring av sosialt entrepenørskap i N-T skolene. Gjennomført på
to u-skoier i 2012.

Samisk/finsk
Det er opprettet et fagnettverk for lærere i samisk/finsk. Herunder et prosjekt  "Språkreiser"
med samlinger for ulike elevgrupper i samisk. Prosjektet er støttet av Sametinget. I prosjektet
satses det også på koblingen samisk/finsk i Nord-Troms. Prosjektet avsluttes i 2013.

Rekrutteringstiltak maritim næring
Er en regional satsing for å gi mer kompetanse til rådgivere og lærere i grunn- og
videregående skole. Prosjektet "Blått kurs" er et samarbeid mellom kommunene og Troms
fylkeskommune hvor lærere og rådgivere gjennomgår et praktisk basert kurs for å lære med
om yrker og utdanningsveier innen de blå fagene.

Yrkes- og utdanningsmesse — Forskningsdagene i N-T
Faste arrangementer hvert år under Forskningdagene i september er yrkes- og
utdanningsmesse for 10. trinn og VG1, regionalt maritimt arrangement og forskningsdag for
4. klassetrinn. Her inviteres alle skolene i Nord-Troms. Arbeidet med disse arrangementene
foregår i samarbeid mellom komite for Forskningsdagene, næringslivet og regionkontoret.
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Rektorutdanning i Nord-Troms 2012-2015

Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Det er også åpnet for at lærere kan
søke om opptak til rektorutdanningen.

Målet med utdanningen er at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine
lederoppgaver i den praktiske hverdagen.

I Nord-Troms avgjør hver kommune hvem som skal få denne videreutdanningen, etter gitte
kriterier og i samarbeid med skolene og arbeidstakerorganisasjonene. Skoleeier skal
behandle søknadene, og det skal søkes innen 15. april hvert år.

Rektorutdanning 2012-2013 Storfjord 1, Skjervøy 1

Rektorutdanning 2013-2014 Storfjord 1, Skjervøy 1

økonomi
Finansiering av videreutdanning

Systemet for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utviklingen av studietilbudene
og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall gratis studieplasser. Dette skjer ved at
statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til en del av vikarkostnadene som har fått tildelt
studieplasser. I samarbeid har partene blitt enige om at staten dersom lærer studerer på
heltid (60 stp), dekker 50% og skoleeier 25% av vikarkostnadene. De resterende 25% er
lærernes eget bidrag ved at lærer arbeider tilsvarende de siste 25%.

Basert på en årsramme på 500 000 kroner vil kommunenes utgifter per lærer som studerer
på fulitid være 200 Onnkroner til dekning av vikan itgiftenP. Demm Pr! IPArPr RtudPrPr på hålv
tid (30 stp), vil utgiftene for kommunene være 100 000 kroner per lærer, statens andel
100 000 kroner og lærerens andel 50 000 kroner. Skoleeierne beslutter om studiene skal tas
på heltid eller deltid.

Kommunene må i tillegg dekke kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler mv.

Hver av kommunene i Nord-Troms har etter kartlegging av kompetansebehov laget en plan
for hvilke videreutdanningsbehov som trengs i kommunen.

Finansiering av etterutdanning

Statlige midler til etterutdanning fordeles mellom fylkesmennene, og Fylkesmannen i Troms
har for 2012 fått tildelt 1 640 000 kroner. Disse midlene fordeles til kommunene etter visse
kriterier på bakgrunn av søknad innen 15. mai.

Hver kommune i Nord-Troms sender inn en begrunnet søknad med beskrivelse av egne
etterutdanningsbehov på eget søknadsskjema. Kommunenes egenandeler vil være på rundt
50 prosent.
Regional kompetanseplan må vedlegges søknaden, og rapportering på tildelte midler for
2011 må være sendt fylkesmannen.

Kompetanseutvikling dekkes også av påsøkte prosjektmidler for enkelte tiltak.
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Kommunal plan
For etter- og videreutdanning 2012-2015

Skjervøy kommune

Udir/veilederkorpset — organisasjonsutvikling

Kursing lærere i regi av Tverrfaglig Ressursgruppe:
- (Spilleavhengighet, rusmidler og nikotin, psykisk helse)

- Ulike spesialpedagogisk kursing — Statsped; Barn med spesielle
diagnoser og behov

Logopedi, - delemner i faget
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2539 -1

Arkiv: 411

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 04.06.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Saksgang og myndighet ved tilsetting av rådmann

Henvisning: 
- Delegasjonsreglementet, pkt 21.4.4 ang tilsettingsprosedyre- og myndighet

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. I tillegg til ordfører og tillitsvalgt (ansattes representant) velges varaordfører og 

kommunestyrerepresentant XX som representanter i intervjugruppa ved tilsetting av 
rådmann. 

2. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne utlysningstekst ved utlysning av ledig 
stilling som rådmann etter at administrasjonsutvalget har uttalt seg. 

3. Intervjugruppa gis myndighet til å vurdere behovet for ekstern bistand ved rekruttering 
av rådmann. 

Saksopplysninger

Rådmannen har signalisert at han ønsker å gå av med pensjon tidlig våren 2013. Han har en 
oppsigelsesfrist på 3 måneder. 
Etter delegasjonsreglementet skal intervjugruppa ved tilsetting av rådmann bestå av: Ordfører, 
en representant valgt av kommunestyret og tillitsvalgt. Harstad kommune valgte i tillegg 
varaordfører inn i intervjugruppa ved tilsetting av ny rådmann i 2011. 
Etter innstilling fra intervjugruppa for tilsetting av rådmann skal administrasjonsutvalget uttale 
seg før formannskapet gjør sin innstilling til kommunestyret som tilsetter rådmann. 

Vurdering

Ordfører vil anbefale at varaordfører også blir valgt inn i intervjugruppa. 
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Ma nar Solbakken

Emne:  VS: Uttalelse til Skjervøy kommunestyre.doc

Til
Kommunestyret
Skjervøy kommune
9180 Skjervøy

Fra:  Arne Roger Jørgensen [mailto:arne hotell-maritim.no
Sendt:  17. februar 2012 11:02

•
4•IP

Vedrørende Miljogata og utviklinga i nordre sentrum.

4e.

Skjervøy Næringsforening
Strandveien 72
Postboks 112
9189 SKJERVØY

Skjervøy, 15.02.2012

Skjervøy Næringsforening registrerer med bekymring at sentrum nord tømmes for aktivitet. Dette ved at noen
bedrifter legges ned, og andre flytter til andre områder av Skjervøy.
Sentrumsområdet har som kjent dårlige parkeringsmuligheter, og i tillegg er ikke miljøgata blitt slik det var
forespeilet. Den kan på ingen måte betegnes som en miljøgate i og med at fartsnivået, tungtrafikken og
veibredden er som den var før, og fotgjengeroverganger er ikke merket. I tillegg er fortausoppvarmingen
oppgitt, og fortauene er deretter. Miljøgata fremstår derved i praksis som uegnet til fotgjengertrafikk for dem
som måtte finne plass til bilen i rimelig nærhet, og det er ikke å undres over at bedrifter finner andre områder
som mer kundevennlige. Noe som ytterligere har bidratt til utviklingen er at Skjervøy kommune ikke har
håndhevet sine egne reguleringsplaner, og bidratt til å undergrave sentrum ved å tillate store aktører i områder
som er avsatt til andre formål.
For næringslivet laings "miljøgata" er situasjonen ytterligere forverret ved at fortauene i mangel av oppvarming
ryddes, strøs og saltes ved hjelp av hjullaster, og fortauene kan derfor veksle mellom å være speilglatte eller
sleipe av sand og salt foran inngangspartiene. Sand og salt trekkes inn med skotøyet, og medfører ekstra slitasje
og renhold i tillegg til å sette kunder og ansatte i forlegenhet.
Med denne negative utviklingen mister Skjervøy til slutt et sentrum.

Skjervøy næringsforening ber kommunestyret vurdere følgende tiltak:



• Sette i verk tiltak umiddelbart for å få fortausvarmen i drift snarest mulig. Med dette menes å
ansvarliggjøre de som har prosjektert, utført og gått god for anlegget som i dag ikke virker. Det er tross
alt garanti på alt arbeide, og det er ikke akseptabelt at skattebetalernes penger skal være kastet ut av
vinduet på denne måten.

• Som strakstiltak ber vi om at fortauene strøs med sand uten bruk av salt.
• Siden Strandveienlmiljøgata er åpnet for tungtrafikk og uten redusert hastighet, er det ikke akseptabelt

at ikke fotgjengeroverganger er merket og skiltet, og vi ber derfor om at dette gjennomgås på nytt og
merkes slik at fotgjengere kan føle seg trygge hele året.

• Fartsgrensen gjennom miljøgata settes til 30km/t som er normalt for større miljøgater andre steder i
landet, hvor det også er forbud for tungtrafikk, og innlagt fartshumper med innsnevring av veibanen for
å tydeliggjøre miljøprofilen.

• Kommunen må fremskaffe flere parkeringsplasser i sentrum. Om nødvendig med langsgående parkering
eller enveiskjøring gjennom sentrum. Det kan også relativt enkelt oppnås flere parkeringsplasser ved å
endre til skråparkering i den bredeste delen av Strandveien (mellom Vinmonopolet og Sparebanken).

Skjervøy Næringsforening mener at disse tiltakene vil være nødvendige for å gi nordre sentrum en ønsket
utvikling hvor miljøprofilen skal bidra til en god tilgjengelighet og øket aktivitet i hjertet av kystbyen.

For  Styret i Skjervøy Næringsforening
Arne R. Jørgensen (sign.)
Sekretær
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Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy Næringsforening
Postboks 112
9189  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/1114-2 8441/2012 Q10 05.03.2012

Miljøgata og utvikling i Nordre sentrum

Viser til deres skriv datert 15.02.12, hvor dere ber Skjervøy kommune vurdere en del tiltak.

Ettersom dette ligger under Teknisk etat sitt område, velger en å svare på henvendelsen, og 
referere dokumentene til Kommunestyret.

I utgangspunktet må Statens Vegvesen ta stilling til de fleste punktene i brevet, da det er dem 
som har hovedansvar for selve veibanen og alt av skilting.

Skilting av gangfelt:

Teknisk etat har tidligere mottatt henvendelser angående dette fra dere. Og vi valgte høsten 2010 
å oversende en henvendelse til Statens Vegvesen.

Svaret fra Statens Vegvesen følger som vedlegg. Det som blir sagt i brevet, er at det må 
utarbeides ny skiltplan for området, før det kan skiltes. Denne planen er ennå ikke sendt ut på 
høring.  Teknisk etat vil purre på denne behandlingen.

Ønske om fartsgrense settes til 30 km/t:

Dette ønsket må også rettes til Statens Vegvesen, noe vi vil gjøre i forbindelse med etterlysning 
av skiltplan.  Da dette også må innarbeides i dette dokumentet.

Flere parkeringsplasser i sentrum:

Dette spørsmålet må videresendes til Statens Vegvesen, da det er de som har dette ansvaret.
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Tungtrafikk i Sentrum:

Det er allerede skilt, som viser at tungtrafikken er anbefalt å kjøre i Havnegata. Men vi vil 
forespørre Statens Vegvesen, om det er muligheter til å sette opp forbudt skilt i stedet. Med 
underskilt ”gjelder ikke varelevering”.

Strøing av fortau:

Skjervøy kommune kjøper i dag sand til strøing av firmaet Mesta.  Mesta tar store partier hit til 
kommunen om høsten, og vi får hente hos dem.

Denne sanda inneholder salt, ja. Hvis den ikke inneholder salt, vil den fryse, og være umulig å 
bruke til strøing.  Dette problemet er derfor vanskelig å få gjort noe med.

Fortausvarmen:

Teknisk sjef, Yngve Volden, redegjorde for dette i økonomi sammenheng i kommunestyresak 
43/11, møte 15.12.2011. Og vi ønsker å gjengi det han har skrevet her.

Sitat:
”I utgangspunktet for oppruststing av Strandveien var det lagt inn ”prosjektet snøsmelteanlegg i 
fortauet”, gjennom sentrum. For å komme i  ”havn” med finansieringa av opprustningsprosjektet 
ble det bestemt at snøsmelteanlegget måtte utgå. 
Under arbeidets gang viste det seg at det likevel ble ”åpnet” for snøsmelteanlegg. I 
Formannskapsak 94/07 ble det etter vurdering av vannbåren varme og elektrisk oppvarming med 
varmekabler, vedtatt at det skulle etableres et anlegg med varmekabler.

I juni 2007 fikk Skjervøy kommune vurdert gatevarmeanlegget av Barlindhaug Consult AS. Med 
de opplysninger som forelå gir denne rapporten prinsippløsninger som viser at den energi 
kondensvannet fra kassefabrikken skulle gi med den skisserte drift av fabrikken skulle være 
tilstrekkelig til å varme opp skolene, så lenge temperaturen var over 8-9 minus og returvannet 
skulle varme opp fortauet.

Med bakgrunn i rapporten ble det i kommunestyre sak 26/07 vedtatt at Skjervøy kommune skulle 
gå inn på en løsning med vannbåren varme til snøsmelting av fortauet i Skjervøy sentrum. I 
saken ble kommunestyret invitert til å ta en sjanse på at denne løsningen kunne bli en god 
miljøløsning på sikt. Oppfatningen av at Lerøy skulle slippe det oppvarmete vannet, uten å dra 
nytte av det, rett i havet, var nok hovedsaken til at vedtaket i formannskapet ble omgjort i 
kommunestyret, fra varmekabelløsning til vannbåren løsning.

Etter drift av fortausvarmen noen år viser erfaringene at det ikke er enkelt å få det til å
fungere uten at det vil koste store summer penger. I starten skulle det være tilstrekkelig med den 
varmen som kom fra kassefabrikken. Natt og helg skulle det magasinet som er under 
”pumpehuset”, magasinere temperatur nok til å opprettholde varmen som trengtes når det ikke 
ble tilført vann fra kassefabrikken. Dette viser seg ikke å holde mål, ikke i nærheten en gang.
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Dette fører til at fortauet kjøles ned når det ikke er drift på kassefabrikken, og det tar
lang tid før vannet igjen varmes opp når det er drift igjen. Anlegget består av 25 000 liter vann i 
blandet glykol som skal varmes opp. Det ble forsøkt å skifte varmeveksler, den tok mer effekt ut 
av vannet og hjalp i så måte, men når kassefabrikken stoppet gikk det kortere tid til
prosessvannet var kaldt.

Som konklusjon på behovet for videre drift ble det anskaffet elektrokjeler (f.sak 45/09) for å
tilføre varme i periodene det var behov, når kassefabrikken stod.  Dette fungerte til en viss grad, 
men ble en meget kostbar løsning. Det krever nøye oppfølging med å slå av og på kjelene ved 
behov, og å følge med på værmelding. Da var det viktig at værmeldinga stemte, kom snøen et 
døgn tidligere enn meldt, ble det for tidlig til at vannet ble varmt nok, og følgelig problemer med 
smelting. Når vannet er nedkjølt tar det minst to døgn fra en slår på elektrokjelene til at det er 20 
- 25 grader på vannet i fortauet. 20 – 25 grader er egentlig for lite, temperaturen bør ligge på 35 
grader.

Varmeveksleren krever også store ressurser i form av vedlikehold. ”Prossessvannet”
inneholder et stoff som legger seg som et belegg inne i veksleren og den må regelmessig
rengjøres, minimum annen hver dag, ellers går den tett.
Vi erfarer også at når det er kaldt, minus ti grader og østavindskuling, klarer ikke anlegget å tine 
den snøen som fyker av takene i ”Værret” og legger seg på fortauene. Generelt når vannet ikke 
har høy nok temperatur, tines det litt og det dannes en isskorpe med en luftlomme mellom som 
er håpløs å tine bort.

For at anlegget skal fungere optimalt, er vår erfaring at det trenges kontinuerlig varme, vannet må 
til en hver tid være oppvarmet til, helst 35 grader. Hadde fabrikken gått 3 skift hele vinteren og 
det hadde vært kontinuerlig varme, ville dette være mulig. Fabrikken er ikke der enda, slik at det 
da må tilføres elektrisk kraft for å opprettholde oppvarmingen av vannet den perioden fabrikken 
ikke bidrar. Dette er en meget kostbar løsning og skal vi antyde et beløp så tror vi det vil komme 
på omkring 1 million kroner. I 2010 ble det brukt strøm for ca kr. 400 000,- + mva på kjelene. Da 
ble kjelene slått av og på som beskrevet ovenfor, og anlegget fungerte til en viss grad, men langt 
fra optimalt.

For å konkludere så kan ikke anlegget drives på den måten det drives på i dag. Det er til
frustrasjon for både brukere og kommunen for øvrig. Anlegget ble ikke slik som forutsett, det må 
vi bare innrømme og ta til etterretning. Anlegget må få en gjennomgang av en ekstern, med 
kompetanse på området. En slik gjennomgang vil koste en del, antydningsvis kr. 250 000.-.
Etter en ekstern vurdering av anlegget må man gjøre eventuelle tiltak for å få anlegget til å 
fungere som meningen har vært. I mellomtiden må fortauet ryddes maskinelt.”
Sitat slutt.

Ut i fra dette ble det lagt inn ønske om midler til utredning og ekstern vurdering, men dessverre 
ble det ikke prioritert i denne omgang. I stede ble det tilført midler for brøyting av fortau.
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Teknisk etat vil nå følge opp ”Miljøgata” mot Statens Vegvesen, og få en dialog i mot dem med 
skilting, parkering osv.  Fortauene er det dessverre lite vi får gjort noe med.

Med hilsen

Terje Trætten
Fungerende Teknisk sjef
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Årsrapporten for 2011 består av to hoveddeler. I del I Fortellinger — har vi valgt ut fem historier fra
2011 som vi gjerne vil fortelle. På en enkel måte beskriver fortellingene noe av hva det positive
samarbeidet i Nord-Troms har ført med seg. Fortellingene er skrevet av de ansatte i regionrådet.
Fortellingen om nordtromsingen er ført i pennen av Turid Moldenæs og Stine Didriksen ved
Universitetet i Tromsø

Oversikten over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av
regionrådssamarbeidet i løpet av 2011 finnes i del II — Tellinger. I tillegg er det uarbeidet egne
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DEL I - FORTELLINGER

Regionrådet — snart 15 år

Unnfan else o svan erska
Året var 1995, samarbeidet mellom de fire nordligste kommunene i Troms skrantet, og ordfører Kurt
Leif Strøm i Skjervøy innkalte til aksjonærmøte i daværende samarbeidsorgan NUG AS (Nord-Troms
Utvildingsgruppe) for å drate situasjonen. Eieme ba styret om å vurdere ny organisering av
samarbeidet i Nord-Troms og legge dette frem for generalforsamlingen. Styret oppnevnte et
arbeidsutvalg ledet av ordfører Åge B. Pedersen i Kåfjord. Dette arbeidet ble organisert som et
prosjekt, fordi det viste seg at arbeidet ble omfattende.

Fødsel  
Prosjektet "Ny organisering av Nord-Troms samarbeidet" kulminerte i stiftelse av Nord-Troms
Regionråd DA torsdag 13. november 1997 på Hotell Maritim. Stifterne var de seks nordligste
kommunene i Troms. De ble enige om følgende målsetting: «Nord-Troms Regionråd skal fimgere
som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms-
regionen.» Ordfører Roy Waage ble valgt til rådsordfører.

Barneårene  
Regionrådets arbeid var preget av stor entusiasme og tro på at vi gjennom samarbeid kan oppnå en
tyngde og en synlighet langt utover det vi kan få til ved å opptre som enkeltaktører. Vi innførte
ordningen med saksordførere, slik at alle fikk tildelt ulike arbeidsfelt som de hadde et særlig ansvar
for å følge opp. Vi gjennomførte også konsekvensanalyser og inviterte til ungdomsråd, kjerringråd og
næringsråd, med bred deltakelse fra hele regionen. Innspillene fra rådene dannet grunnlaget for en
felles plan for utvikling av Nord-Troms med mottoet «Vi tror, vi vil, vi skal få det til!»

Den saken som ble satt øverst på dagsordenen var ungdom. Det ble utarbeidet en egen plan for
ungdomssatsingen UNIT, som fikk 1,5 millioner i tilskudd fra departementet i 1999. Vi ville vinne
kampen om ungdommen på hjemmebane!

Nord-Troms gjorde seg bemerket under Festspillene i Harstad i år 2000, da vi sammen presenterte
Nord-Troms-kulturen for hele landsdelen. Arbeidet med studiesenter, regionale forskningsdager,
sykestueplasser, skoletilbudet og ulike samferdselsspørsmål sto også på dagsordenen denne perioden.

Tenårene  
Vi kom over i en fase hvor vi opplevde at enkelte i samarbeidet var i opposisjon og på leting etter hva
regionrådet skulle være. Det ble behov for å "samle troppene" og vitalisere regionrådssamarbeidet.
Arbeidet med "Nord-Troms Strategier" startet opp — og med visjonen om at «Nord-Troms skal
fremstå som attraktiv og nytenkende», fulgte satsinger som ble forankret i dette felles
plandokumentet.

Klar til videre ående
Da vi fylte 14 år, hadde vi nylig fått fmansiert et stort bolystprosjekt — "Omdømmebygging i Nord-
Troms". Vi hadde også fatt et nesten nytt styre i regionrådet (fem av seks ordførere var nye). Selv om
s=r1-,Pidet i Nord-Troms står støtt, må vi holde debatten varm om hvordan vi best kan utvikle
regionen sammen!
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Det var en mørk og klar vinterdag i november. Jeg hadde akkurat ankommet kontoret. Der lå papirene
fra arbeidet med skolering av ungdomsrådene fremfor meg. Tenksomt så jeg utover papirene med en
tanke i hodet: «Er dette fengende og engasjerende nok?»

I det samme kunne jeg høre telefonen ringe. Det var en hyggelig, lystig damestemme i andre enden av
linjen. «Hei, jeg ringer fra fylkeskommunen og lurte på om vi kan arrangere en ungdomskonferanse i
Nord-Troms sammen9 Vi betaler hele pakka.» Jeg ble overveldet. Det var som sendt fra oven. Selv
om vinterdagen var mørk og klar, virket den nå lyserosa og rar.

Etter en periode med gjentatte telefoner, møter og en hektisk tid med organisering, satt jeg nå på
minibussen på tur til Reisafjord Hotel i Sørkjosen. Klokken var kun 06.30, men rundt meg kunne jeg
høre ungdom som lo og tullet. Noen var trette, men det skulle ikke vare lenge før vi endelig var
fremme. Engasjerte og forventningsfulle ungdommer Aormet ut av bussen for å møte et tjue—trettitalls
andre ungdommer fra hele Nord-Troms med felles interesse.

Inne i lokalet surret stemmene fra både taleføre og mer tilbakeholdne ungdommer. Noen var på sitt
første år i ungdomsrådet, mens noen var "veteraner". I møtet med disse ungdommene kommer
tryggheten sivende. Tryggheten om at denne dagen kommer til å bli vellykket. Ikke bare på grunn av
meg, ikke bare på grunn av Lene Hansen og Troms fylkeskommune, ikke bare på grunn av
prosessholder Magne "Engasjemagne" -Seierslund eller kontaktordfører Lidvart Jakobsen — men også
og kanskje mest på grunn av de flotte ungdommene vi har i regionen.

Med en overbevisning om at engasjement skaper mer engasjement og en tilfredshet om at den løse
dialogen og erfaringsutvekslingen hadde positiv betydning på ungdomsrådene, følte jeg meg stolt og
heldig etter konferansen. Jeg følte meg stolt av RUST-ungdommen — som virkelig tok ansvaret og
gjennomførte "bli kjent"-lekene urder konferansen — og heldig som får jobbe med ungdom!

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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5-årsjubileum!
— Kunnskap trumfer alt, men det må klokskap til!  —

«Vi vet ikke mye om fremtiden, men det vi vet er at vi trenger kunnskap. Kunnskap trumfer alt!» sa
statsministeren i sin nyttårstale 2010. På det tidspunktet var ideen om et studiesenter for Nord-Troms
båret frem og realisert av engasjerte initiativtakere som var overbevist om at også vår region trengte
enda mer kunnskap. De tenkte tankene før statsministeren sa dem høyt i sin nyttårstale — disse lokale
politikerne og byråkratene — og de handlet!

Fem år senere — i 2011 — kunne alle se seg tilbake: Hva har skj edd, hva har vi  lært, hva har vi fått til
og hva gjenstår? Det som i alle fall gjenstår, er at de sentrale politikerne som skaper visjonene er like
ivrige når det gjelder å skape ressurser og muligheter for lokale initiativ. Det skal derfor klokskap til —
klokskap i de lokale grepene som gjøres for å sikre vårt lokalsamfunn, i vår region, kunnskap og
erfaringer som gjør akkurat vår lille del av virkeligheten til et attraktivt sted å være.

Hva var derfor mer naturlig enn å samle mange vise mennesker til en rundebordskonferanse og
spørre: Hvordan kan vi samhandle for å sikre at også Nord-Troms får ta del i kompetanse-
oppbyggingen "alle" snakker om og "alle" sier er så viktig? Er det noen kloke grep vi kan gjøre for å
skape meningsfulle sammenhenger og helheter for den lærevillige person, det være seg barn og unge i
skolen eller voksne i arbeidslivet? For lærevillig, det er nordtromsingen — bare mulighetene for læring
er til stede!

Folk fra næringsliv, offentlig sektor, videregående skole og universitet satte hverandre stevne og
skisserte mange felles utfordringer for fremtiden — og noe sto fast: Vi blir for få mennesker til å greie
alle de store oppgavene som ligger fremfor oss hvis vi ikke gjør noe klokt for å møte dette. Et av
svarene var kompetanseproduksjon. Vi vet at vi ikke kan greie å rekruttere all kompetanse vi trenger
for fremtiden, så vi må produsere kompetanse selv — for barn, unge og voksne, i grunnskole og
videregående, på universitets- og høgskolenivå, for arbeidsliv i privat og offentlig sektor.

Og alle ble designere! Hvordan designe kunnskapskjeden slik at ting henger sammen — mellom de
ulike skoleslagene, mellom realfagskompetanse og formalkompetanse og for folk i alle faser av livet?
Hva trenger næringslivet og hva trenger det offentlige for utvikling og vekst? Hva er de kloke
grepene? Gode ideer ble skapt, slik de ofte gjør når kreative mennesker møtes.

Og hvem ble bedt om å ta dem videre gjennom å skape en arena for videre samhandling? Jo, Nord-
Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter. Og vi gjør det gjerne — for gode ideer må ikke  ra lov
til å dø hen og saken er viktig for hele regionen!

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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Samarbeid med Universitetet i Tromsø
var med på å gi 2,5 millioner kroner til

OMDØMMEBYGGING I NORD-TROMS

Nå skal Nord-Troms settes på kartet. De seks kommunene i regionen har gått sammen om et hoved-
prosj ekt som har som mål å styrke regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad.
Tiltakene skal øke bolyst og stimulere til entreprenør-
skap og griinderutvikling.

Forprosjektet er gjennomført med dialogseminar i alle
seks kommunene. Alle prosjektmedarbeiderne fra
offentlig og privat virksomhet deltok på et studium i
Omdømmebygging og stedsutvikling. Universitetet i
Tromsø (UiT) utviklet studiet direkte for regionen og
gjennomførte det i samarbeid med Nord-Troms Studie-
senter. UiT skal også følge hovedprosjektet et år
fremover.

På bakgrunn av innspillene fra dialogseminarene er historien om nordtromsingen født. Kanskje kan
denne benyttes i det videre arbeidet for å bygge en regional identitet?

Forprosjektet har vært et stort løft, der Troms fylkeskommune, UiT og Norgesuniversitetet har vært
inne med prosjektmidler og kompetansetilførsel.

Forarbeidet førte til at kommunene i Nord-Troms gjennom Nord-Troms Regionråd søkte om Bolyst-
midler fra Kommunal- og regionaldepartementet og fikk midler til et treårig hovedprosjekt om
"Omdømmebygging i Nord-Troms"!

Statsråd Liv Signe Navarsete var i Kåfjord 2. september,
og benyttet anledningen til å offentliggjøre KRDs
bevilgning av Bolyst-midlene til Nord-Troms.
Forprosjektet anses så vellykket at KRD går inn med 2,5
millioner over tre år.

Nord-Troms Regionråd har ansatt Silja Karlsen som
prosjektleder. I hver av de seks kommunene i Nord-Troms
deltar en prosjektmedarbeider i 20 % stilling.
Prosjektgruppa har brukt tid på å gjennomgå
prosjektplanen og planlagt igangsetting av tiltakene.

Prosjektplanen er full av utadrettede aktiviteter, og prosjektgruppa skal bl.a. gj ennomføre dialog-
seminar i alle kommunene for å innhente informasjon og forankre prosjektarbeidet.

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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Fortellingen om nordtromsingen

Langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og det villeste alpelandskap og
mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene — akkurat der fmner
du Nordtromslandet.

Det er nettopp her seks kommuner med alle sine særegenheter og kvaliteter har funnet hverandre og
inngått et unikt og fruktbart partnerskap. Ja, vi kan nesten si at Nordtromslandet er som et Norge i
miniatyr Men du må ikke forledes til å tro at her er bare stillhet og ro. Langt ifra — her er mennesker
med skaperkraft og vilje nok til å dra i gang de mest spektakulære festivaler og naturopplevelser. Og
nyskapende bedrifter i ny og ne. Det er kanskje et stykke mellom hver caffè latte og electronica-
konsert, men aldri langt mellom kulturelle happenings, virketrang og en god latter.

I likhet med det øvrige Nord-Norge, byr Nordtromslandet på både midnattssol og nordlys. Men
værgudene kan også være harde — så harde at vi til tider må holde oss innomhus. Vi som bor her og er
stolt av det, vi er nordtromsinger. Og som du nok skjønner: nært knyttet til naturen. Vi har nemlig
levd av og med naturen i all tid, og mange av oss driver fortsatt med fiske, landbruk og reindrift
Naturen har også fonnet oss som folk, og den har gjort oss vant til å klare oss selv. En tanke
frittalende sies det også at vi er. Og uhøytidelige, optimistiske og rause. Det er vel derfor mange av de
som besøker oss synes vi er et gjestfritt og inkluderende folk.

Men nordtromsingen er ikke kun norsk. Nordtromsingen er også samisk og kvensk. Det er en kulturell
arv som vi er svært så stolt av. Det er her i Nordtromslandet kulturene brynes, smelter sammen og blir
til ett. Til noe nytt og spesielt. Nordtromsingen er nemlig et resultat av de "tre stammers møte".

Dog — like lett å være nordtromsing har det ikke alltid vært. Det var en tid med trange kår, og det vi
hadde var det naturen ga oss Andre verdenskrig tæret hardt på, med tyskernes herjinger og brenning
av gard og hus — "Den brente jords taktikk". Noen steder bærer faktisk preg av det den dag i dag. Etter
krigen var det fomorskningsprosessen som merket livene til mange av oss hardt. Og frarøvet oss
dyrebare kulturelle skatter.

Men vi har klart oss. Med en sterk tro på høyere makter, natur og driftige hender. Over år har vi lagt
"stein på stein" for å gjenreise vår kulturelle sjel. Gode eksempler er kulturelle møteplasser som
Riddu Riddu og Rockefestivalen. Det samme er Halti næringshage, som gir rom for spreke ideer og
ny kunnskap. Fisketurisme og økoturer er bare noen få av mange tilbud til tilreisende. Og en av våre
viktigste samlende symboler — lyngshesten — har vi reddet fra "røveri" og utrydning.

Men som så mange andre steder som ikke har storbyens mange fordeler, skulle vi gjerne sett at flere
oppdaget og gjenoppdaget Nordtromslandet og alt det har å by på. Det er også derfor vi — de seks
kommunene som deler den samme fortellingen om fortiden — endelig har funnet hverandre og lagt ut
på en fremtidsreise sammen. Ennå har vi en vei å gå.

Tro kan flytte fjell. Det samme kan samarbeidet mellom menneskene i Nordtromslandet. Og fortelling
og gjenfortelling av alle de spennende historiene fra livet her i Nordtromslandet. Ja, kanskje er det
nettopp du som leser denne historien akkurat nå som får lyst å besøke oss eller til og med ønsker å bli
en av oss — en nordtromsing?

Velkommen til å være med å utvikle Nordtromslandet og dens historie!

Hilsen nordtromsinger i Lyngen, Storfj ord, Kåfjord, Skj ervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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1. MÅLSETTING
Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med
saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og
rikssammenheng.

Selska ets overordnede målsettin
«Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode
rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.»

Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses
på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i
regionen.

2. ORGANISERING
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.

Eiere  
• Kvænangen kommune
• Nordreisa kommune
• Kåfjord kommune
• Skjervøy kommune
• Storfjord kommune
• Lyngen kommune

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.

Or anisas'onskart

DEL II TELLINGER

STYRETS ÅRSRAPPORT 2011
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Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 kommunestyre-
representanter fra hver eierkommune) Representantskapet avholder møte en gang i året.

St et har hatt føl ende sammensetnin
Roy Waage, styreleder
Hanne Braathen, nestleder
Bjørn Inge Mo, styremedlem
John Helland, styremedlem
Hans Karlsen, styremedlem
John Karlsen, styremedlem

St et har hatt føl ende sammensetnin
Sigmund Steinnes, styreleder
Jan Helge Jensen, nestleder
Torgeir Johnsen, styremedlem
Bjørn Inge Mo, styremedlem
Sølvi Jensen, styremedlem
Lidvart Jakobsen, styremedlem

(Foto: Framtid i Nord)

3. ANSATTE

i erioden 01.01.-31.10.11
Ingrid Lønhaug, p.v.
Jan Kåre Pedersen, p.v.
Rita Mathisen, p.v.
Jan Helge Jensen, p.v.
Fred Skogeng, p.v.
Halvar Wahlgren, p.v.

fra 01.11

God stemning på konstituerende møte å S "ervø I. november 2011.-

Inger Heiskel, p.v.
Gøril Severinsen, p.v.
Ingrid Lønhaug, p.v.
Svein 0. Leiros, p.v.
Karl Arvid Brose, p.v.
Halvar Wahlgren, p.v.

Årsrapport2011 - NTRR DA

Sekretariatet
Sekretariatsleder er Berit Fjellberg. I tillegg er Lisa M. Pedersen ansatt som regional
ungdomskonsulent (50 % stilling) med kontorsted Kåfjord rådhus.

Rådmannsutvalget ble ledet av Liv W. Smith fra Kvænangen frem til valget. Ny leder fra september
2011 ble Einar Pedersen fra Kåfjord.

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder.
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Pros'ektstillin er Nord-Troms Studiesenter
Lisbeth Holm er ansatt som prosjektleder. I tillegg er Bente Karlsen ansatt som studieadministrator i
80 stilling.

Pros'ektstillin er omdømmeb in
Silja Karlsen tiltrådte som prosjektleder i oktober med kontorsted Skj ervøy. I tillegg har kommunene
engasj ert prosjektmedarbeidere i 20 % stilling fra samme tidspunkt.

Arbeidsmiljø  
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Det har ikke forekommet arbeidsulykker eller personskade.

Likestilling
Selskapet har fem kvinner ansatt. Når det gjelder styresammensetningen er det vanskelig å legge
føringer, fordi stryet består av de som innehar ordførerfunksjonen i den enkelte kommune

4.  AKTIVITET I  2011
Pros' ekter o satsin er i Nord-Troms Re ionråd

• Ungdomssatsingen RUST
• Prosjekt Nord-Troms Studiesenter
• Prosj ekt Omdømmebygging i Nord-Troms
• vett@uvett/Forskningsdagene i Nord-Troms

Dette er alle satsinger som er forankret i regionrådets arbeidsverktøy "Nord-Troms Strategier". Det er
utarbeidet egne delrapporter for alle satsingene.

4.1 Nord -Troms Regionråd DA

Møter st emøter inld. møte i rådmannsutval et

Uttalelser fra Nord-Troms Re ionråd DA

 

Innsats for kystsoneplanlegging i Troms, innmelding av forslag fra Nord-Troms til Troms
fylkeskommune

• Uttalelse til vedlikeholdsprogram og fylkesvegrapport for Troms.
• Høring — ny kommunal helse- og omsorgslov.
• Høring — bibliotekplan for Troms 2011-2014.
• Samhandlingsreformen og sykestuesenger.
• Uttalelse Nord-Norsk Hestesenter.

Årsrapport 2011 - NTRR DA



• Rovdyrforvaltning i Troms.
• Buss- og båtruter i Troms.
• Tromsø som vertsby for Arktisk Råds sekretariat.
• Tannlegevakt i Nord-Troms.
• Uttalelse vedrørende Halti Kvenkultursenter 1KS.
• Høring rullering av opplæringstilbud i Troms skoleåret 2012-2013.
• Uttalelse vedr. planlagt endring i de økonomiske rammebetingelsene for VEKST-bedrifter.

Vedtakssaker — Nord-Troms Re ionråd DA
Økonomi

• Regnskap 2010.
• Disponering av overskudd 2010.
• Budsjett 2012.

Organisasjon
• Forslag til vedtektsendring Nord,Troms Regionråd.
• Styrets årsberetning 2010.
• Tilsetting av prosjektleder "Omdømmebygging i Nord-Troms".
• Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret.
• Valg av representanter til rådet for psykisk helsevern i Nord-Troms.
• Valg av representant til styringsgruppen for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.
• Valg av representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene).
• Valg av medlem til kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge.
• Oppdatering av saksordførerliste.
• Møteplan 2012.

Diverse
• Destinasjonsstruktur Troms — anbefaling av løsning for Nord-Troms.
• Nord-Troms Studiesenter i et samfunnsperspektiv — samarbeid mellom Universitetet i

Tromsø, Troms fylkeskommune og Nord-Troms Regionråd.
• Videreføring av omdømmeprosjektet i Nord-Troms.
• Oppfølging av strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.
• Prosjekt "Troms fylke — trygt og tilgjengelig".
• Storslett skole avd. Sørkjosen — søknad om støtte til "Fit for the future".
• Nord-Troms Museum — søknad om støtte til bokutgivelse om rekefisket og rekeindustriens

historie i Nord-Troms, del
• Nord-Troms Studiesenter — oppfølging etter dialogmøte med Universitetet i Tromsø og Troms

fylkeskommune
• Helhetlig vannforvaltning i Troms.
• Samarbeid om helsetjenester i Nord-Troms.

Orienterin s- o diskus'onssaker Nord-Troms Re ionråd DA
• Planprogram for helhetlig vannforvaltning i Troms — planprosess høring Nord-Troms.
• Rullering av Nord-Troms Strategier — behov for oppdatert plangrunnlag og utredning om

utvildingstrekk i regionen.
• Nord-Troms Studiesenter — oppfølging etter dialogmøte med Universitetet i Tromsø og Troms

fylkeskommune.
• Destinasjonsstruktur Troms — oppfølging etter fylkestingets vedtak.
• Prosjekt biblioteksamarbeidet i Nord-Troms "Inn i fremtida som kunnskaps- og

læringsarena".
• Bruksrettigheter Finnmarkseiendommen — tradisjonell bruk sterkt begrenset.
• Forskningsdagene — vett@uvett i Nord-Troms uke 39.

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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• "Ny giv i Nord-Troms" — nasj onal satsing mot frafall i skolen.
• Fortløpende orientering om RUST og omdømmeprosjektet.

Møter hørin er konferanser
• Møte med Nord-Troms Museum (10.01.)
• Møte med Statskog (10.01.)
• Møte med Troms fylkeskommune, tema planstrategier (11.01.)
• Møte (adm.) mellom regionrådene i Troms og KS Nord-Norge (07.02. og 05.09.)
• Møte RDA Tromsøs regionale perspektiv — innspill fra Nord-Troms (17.02.)
• Møte mellom regionrådene i Troms og fylkesrådet i Troms — fremtidig samarbeid (25.02.)
• Møte mellom Universitetet i Tromsø, Troms fylkeskommune og Nord-Troms Regionråd

vedrørende Nord-Troms Studiesenter (02.03.)
• Møte med Helse Nord RHF vedr. samhandlingsreformen (28.03.)
• Møte med Bredbåndfylket Troms (29.03.)
• Møte med det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT vedrørende samarbeid med kommunene

(29.03.)
• Møte med Tromsbenken (05.05.)
• Møte representantskap, styre, rådmannsutvalg og fylkesrådet i Troms (06.05.) — Nord-Troms

næringsforum og videregående skoler i Nord-Troms deltok også på møtet
• Motivasjon, mestring, muligheter — pedagogisk utvildingsarbeid i Nord-Troms (15.06.)
• Møte med Troms fylkeskommune vedr. Kystens kompetansesenter (21.06.)
• Møte mellom Universitetet i Tromsø, Troms fylkeskommune og Nord-Troms Regionråd —

oppfølging Nord-Troms Studiesenter (28.06.)
• Høstkonferanse KS (13.-14.10.)
• Jubileumsmarkering Nord-Troms Studiesenter (26.10.)
• Kickoff prosjekt "Omdømmebygging i Nord-Troms" (27.10.)
• Bibliotekene i Nord-Troms nominert til årets bibliotek — markering (11.11.)
• Jubileumsmarkering Halti 10 år (22.11.)
• Tromskonferansen — innspill til RUP 2012 (regionalt utviklingsprogram for Troms) (24.—

25.11.)
• Regional ungdomskonferanse Nord-Troms (05.12.)

Representasjon
• Fagråd for psykisk helsevem Nord-Troms: John Helland/Jan Helge Jensen (Kvænangen) med

Roy Waage/Ingrid Lønhaug (Skj ervøy) som vara.
• Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge: Torgeir Johnsen med Sølvi Jensen som

vararepresentant.
• Styringsgruppen Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms: Roy Waage/Jan Helge Jensen og

John Helland/Torgeir Johnsen som vararepresentanter.
• Regionalt senter for omsorgsforskning Nord-Norge: Herbjørg Fagertun (Nordreisa).
• OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Kjetil Hallen (Nordreisa).

Interkommunale samarbeidstiltak 'rådmarmsutval-et`
• IKT-samarbeidet
• Interkommunalt plankontor
• Innkjøpssamarbeid

Utskrifter fra møter og politiske uttalelser er lagt ut på nettstedet www.nettnord.no.

Årsrapport2011 - NTRR DA
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4.2 Ungdomssatsingen RUST
RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor/eller ønsker å
bosette seg i Nord-Troms. Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre
fraflytting og for å sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell
ungdomsproblematikk. RUST ønsker å engasj ere ungdom og legge til rette for at ungdom kan utvikle
seg positivt i regionen vår.

Nord-Troms un
Nordreisa:
Skj ervøy:
Kvænangen:
Kåfjord:
Lyngen:
Storfjord:

Fagråd  
Kvænangen:
Storfjord:
Skj ervøy:
Nordreisa:
Kåfjord:
Lyngen:

Møter

•

domsråd val 2011
Nadia Lilleng, leder
Christian Moen, nestleder
Synne Seppola, medlem
Martine Mo, medlem
Svein-Magnus Karlsen, medlem
Jonas Stenberg, medlem

Marit Boberg, leder
Maria Figenchau, nestleder
Kristian Kristiansen
May Halonen
Gerd S. Nilsen
Jann-Sigurd Sivertsen

Årsrapport 2011 - NTRR DA

Vegeir Elvestad, medlem
Anna Beckmo, medlem
Robert Li, medlem
Runar Berg, medlem

Tobias Fagerli, medlem

Bemanning
Regional ungdomskonsulent Lisa Marie Pedersen (50 % stilling). Svangerskapspermisjon frem til
august 2011. Fungerende tiltaksledere i perioden var Ina Heiskel og Inger Birkelund.

Tre møter er avholdt i Nord-Troms ungdomsråd og fagråd.
RUST var i møte med rådmenn og ungdomsansvarlige i ulike etater i alle seks kommunene i
oktober.
RUST har deltatt på møte i Nord-Troms Regionråd og hatt samarbeidsmøter med andre som
Troms fyikeskommune, Ung region og Omdømmeprosjektet i Nord-Troms.

Aktivitet/tiltak
• Fellesarrangement "Regional Big Happening" ledet av Inger Birkelund, RUP-fmansiert.
• Jobbet med entreprenørskap og skaperglede gjennom tiltaket "Prøv sjøl". Sju søknader kom

inn. Nord-Troms ungdomsråd bevilget støtte til fire prosjekter spredt geografisk i Nord-
Troms.
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Hatt fokus på formidling og markedsføring av tiltak og aktiviteter. Opprettet Facebook-gruppe
og deltok på yrkes- og utdanningsmessa 27. september.

4.3 Prosjekt Nord -Troms Studiesenter

• 5. desember gjennomførte RUST i samarbeid med Troms fylkeskommune en Regional
ungdomskonferanse i Nord-Troms. Formålet var å engasjere og skolere.

• RUST har innvilget to søknader fra de kommunale ungdomsrådene for "Regionalisering av
kommunale arrangementer" (tiltak finansiert av RUP), jubileumsfest i Nordreisa og
førjulsdisko i Kvænangen.

Pros'ektets målsettin
«Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å
rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.»

Oppstart  
1. januar 2006

Finansiering
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåljord, Lyngen og Storfjord kommuner, Nord-Troms Regionråd
samt Troms fylkeskommune

Styringsgruppe  
Ulla Laberg, leder — Regionkontoret i Nord-Troms
Leif Lintho — representant for rådmenn
John Karlsen — representant for ordførere (Bjørn Inge Mo fra november 2011)
Grethe Lund — representant for bibliotekene
Sedolf Slettli — representant for Troms fylkeskommune
Ronny Laberg — representant for de videregående skolene
Erik Kristiansen — representant for Næringsnett Nord-Troms
Hallgeir Naimak — representant for Storfjord kommune (May Tove Lilleng fra juli 2011)

Ansatte  
Lisbeth Holm, prosjektleder
Ina Heiskel 80 % stilling (Bente Bergli Karlsen fra 17.08.2011)

Antall møter i st in s
2
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Organisasj on
Nord-Troms Studiesenter er eid av regionens kommuner gjennom Nord-Troms Regionråd
(Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen).

Modellen er distribuert og alle kommunene i regionen har etablert studiebibliotek. Administrasjonen
med sine to stillinger har kontor i Nordreisa, men studiesenterets aktiviteter foregår i alle de seks
kommunene. Studiesenterets tre hovedfunksjoner innebærer:

Møteplass — studiebibliotekene
Studiebibliotekene i hver kommune er møteplass for studenter som tar utdanning. Studiesenteret
tilrettelegger for kollokviegrupper, veiledninger og samlinger lagt til studiebibliotekene. Her har
studentene tilgang til litteratur, Internett, trådløst nettverk og lyd-/bildestudio, leseplasser og
grupperom som kan benyttes både i og utenom åpningstid.
Bibliotekene i Nord-Troms ble nominert til Årets bibliotek 2011 av Norsk bibliotekforening.

Megler og motor
Funksjonene som megler og motor griper inn i hverandre, men distinksjonen gjøres for å
tydeliggjøre den viktige, men mindre konkrete "motorrollen".

Et særpreg ved modellen er nettopp Nord-Troms Studiesenters rolle som "motor" i utviklingen av
kompetanse i regionen. Det innebærer blant annet dyktiggjøring av bestillerkompetanse, slik at
regionens behov kan legges til grunn for de bestillinger som gjøres til universiteter og høgskoler. Det
er viktig at kompetansen understøtter prosesser som foregår både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
(eksempelvis reformer) og bidrar til at regionens kompetanse heves innenfor de gitte
utiklingsområdene.

Samarbeid
Målet er at Nord-Troms Studiesenter skal fungere som en utviklingsaktør i regionen og være et
virkemiddel for samfunnet. Et slikt perspektiv forutsetter at det legges stor vekt på å bygge relasjoner
og bidra til en gjensidig forståelse om at dette er en fellesoppgave for mange aktører. Det utfordrer
både kommuner, næringsliv, fylkesnivå og utdanningsinstitusjoner til et felles løft for å møte de
utfordringene man står overfor sett i et samfunnsperspektiv.

Næringslivet
Samarbeid med næringslivet skjer både gjennom næringsforeninger og i forhold til bransjer, men
også på bakgrunn av kontakter med enkeltbedrifter. Det regionale næringsforumet har en
representant i styringsgruppa. På bakgrunn av henvendelser fra næringslivet, har vi sammen med
UiT i 2011 igangsatt planlegging av et større studium i næringsutvikling.

Offentlig sektor
Kommunene er eiere av prosjektet og er representert i styringsgruppa med politisk og
administrativ ledelse. Vi erfarer at det er enldere å etablere kontakt med offentlig virksomhet fordi
sektoren er mer entydig i oppgaveløsing, organisering og strukturer.

Troms fidkeskommune
Troms fylkeskommune er en viktig drøftingspartner i utvikling av Nord-Troms Studiesenter og er
også delfinansiør av prosj ektet. En representant fra fylkeskommunen sitter i styringsgruppa.

Fylkesmannen i Troms
Fylkemannen i Troms har vært inne med delfmansiering av flere kompetansetiltak, sist med
prosjektmidler til kursprogrammet "Antikvarisk istandsetting av gamle bygninger" som er et tiltak
initiert av Storfjord kommune i samarbeid med Nord-Norsk Fartøyvernsenter og oss.

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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Universitet og høgskoler
Samarbeid gjennom overordnede avtaler og direkte møter og kontrakter om enkeltstudier.
Nord-Troms Studiesenter og Studiesenteret Finnsnes har gått sammen om å fornye
kontrakter/avtaler med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Finnmark. Universitetet i Tromsø vil
skrive kontrakt med Nord-Troms Regionråd.

Uennomførte aktiviteter
Nord-Troms Studiesenter er en infrastruktur for kompetanse som virker i alle de seks kommunene i
Nord-Troms og har som hovedoppgave å produsere kompetanse lokalt. Aktivitetene baserer seg på en
del forutsetninger som også skal skapes for å realisere de konkrete studiene.

Studiesenteret er nært og har

• lokalkompetanse

• koordineringskompetanse
• rekrutteringskompetanse
• bestillerkompetanse

• utviklingskompetanse

Lokalkompetanse
Kjenner næringsliv og offentlig sektor i regionen, kan kartlegge behov. Har studiebibliotek i hver
kommune som er den forlengede arm og møteplass for studenter. Stor kontaktflate for motivering
til utdanning og for samarbeid internt i regionen.

Koordineringskompetanse
Hver enkelt bedrift har liten mulighet til å ha oversikt over andre bedrifter med sammenfallende
behov samt å sette seg inn i hvilke kompetansetilbud som leveres av universitet og høgskoler i
landsdelen. Oversikt over bedrifter og kommuner med felles behov gjør at studiesenteret kan
koordinere grupper som blir store nok til at studiene kan legges hit. For universitet og høgskoler
utgjør studiesentrene en node som de kan bruke for å komme ut med sine tilbud. Oppfølging av
studentene på lokalt nivå er også viktig for at de skal lykkes i gjennomføringen av studiet.

Bestillerkompetanse
Nord-Troms Studiesenter har kunnskap om regionens behov og utdanningsinstitusjonenes tilbud
og har i løpet av årene utviklet en god bestillerkompetanse. Studiesenteret har stort kontaktnett
mot universitet og høgskoler og utfører bestillinger på oppdrag fra næringslivet og det offentlige.

Rekrutteringskompetanse
Nord-Troms Studiesenter har oversikt over lokalsamfunnene, og kan foreta mer direkte
rekruttering av studenter fra bedrifter og kommuner enn utdanningsinstitusjonene har mulighet til.
Vi har svært sjelden måttet avlyse studier eller kurs på grunn av manglende søkning.

Utviklingskompetanse
Til sist kan nevnes utviklingskompetanse, som er nødvendig for å følge med i de utviklings-
prosesser som foregår lokalt og nasjonalt og omsette dette til praksisfeltet. Et eksempel er
omdømmeprosjektet, der studiesenteret deltar i de regionale prosessene og sammen med
universitetet utvikler tilpasset kompetanse som en del av realiseringen av prosjektet.

Statistikker
Alle resultatene peker i én retning: De viser at behovet for fleksible studier lagt til Nord-Troms er til
stede. Utfordringen er at dette er en "bottom up"-bevegelse, der kommunene og Troms fylkes-
kommune har sett og tatt utfordringen mens det synes vanskeligere å få statlig nivå til å se det totale
bildet — og da særlig nødvendigheten av at det gjøres et arbeid lokalt for motivering, rekruttering og
bestilling av tilpasset kompetanse.

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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Tabell 1) Studenter som har tatt studier som gir studiepoeng 2006-2011
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Tabell 3) Antall studenter med studiepoenggivende studier i 2011. I tillegg kommer kurs, blant annet
kursrekka for reiselivsbransjen som ikke gir studiepoeng

30

25

20

15

10

Antall studenter ved NTSS 2011

Nordreisa Kgord Storfjord Kvænangen Lvngen Skjervey Andre

Tabell 4) Alle studier og kurs fra oppstart til og med 2011

PrOfeS'onsSMdier
Desentralisert sykepleierutdanning Nytt kull hvert andre år
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Handelshøgskolen UiT

Tilrettelegging lokalt for studier ved 2008
UiT
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Tidligere Høgskolen i Tromsø
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Oppfølging av studiet i turisme
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Universitetet i Tromsø og
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2010

2010-2011

2010-2011
2011-2012

2010

2010
2010

Alle år

Samarbeid med Innovasjon Norge, 2011
Troms

Samarbeid med Storfjord kommune 2011
og Nord-Norsk Fartøyvemsenter

Finansiering
Nord-Troms Studiesenter fmansieres i dag av kommunene, Troms fylkeskommune og ved
egeninntjening. Det har siden 2007 vært arbeidet med statlig medfinansiering.

Kommunenes andel
Styret i Nord-Troms Regionråd inngikk i 2009 en treårig utviklingsavtale med kommunene for å
sikre kontinuitet og utdanningstilbud innen høgere utdanning i regionen. Avtalen gir retningslinjer
for partenes ansvar og kommunenes økonomiske egenandel.

Fylkeskommunens andel
Troms fylkeskommune har siden oppstart vært inne med prosjektmidler, og Nord-Troms
Regionråd har siden 2009 hatt en dialog om en mer langsiktig utviklingsavtale.

Statlig andel
Siden oppstarten har det vært arbeidet med en statlig delfmansiering gjennom søknader, møter
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med departement, komiteer og Tromsbenken samt ved besøk av enkeltpolitikere i ulike
sammenhenger.

Ved behandling av statsbudsjettet i 2009 hadde en enstemmig Kirke-, utdannings- og
forskningskomite en merknad om NTSS til budsjettet — uten at det resulterte i gjennomslag ved
behandling av budsjettet. I 2010 hadde opposisjonen samme merknad inne.

Nord-Troms Regionråd og styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter jobber kontinuerlig med
finansieringsspørsmålet. I løpet av 2011 har Nord-Troms Regionråd invitert til to dialogseminar der de
sammen med Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune har drøftet kompetanseutfordringer i
Nord-Troms og finansieringsmuligheter for Nord-Troms Studiesenter. Henvendelser er også i år sendt
Kunnskapsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet og saken er tatt opp i møte med
Tromsbenken.

4.4 Prosjekt Omdommebygging i Nord-Troms

Målsetting
Målsettingen i prosjektet er å styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme
utad. I dette ligger det en intern mobilisering av regionens innbyggere (identitetsbygging) der det skal
gjennomføres tiltak som skaper stolthet og øker bevisstheten om regionens muligheter. Det andre er et
ekstemt fokus (omdømmebygging) som skal skape en felles forståelse og profilering av regionens
fortrinn. Her skal man fmne frem til de unike "prosjektene" som kan danne basis for omdømme-
bygging/profilering av regionen. Tiltakene skal øke bolyst og boglede samt stimulere til
entreprenørskap og griinderutvikling.

Forprosjektet ble avsluttet 1. kvartal. Alle kommunene i Nord-Troms gjorde vedtak om deltakelse i et
treårig hovedprosjekt. Etter dette startet arbeidet med søknaden om fmansiering av hovedprosjektet.
Dette innebar planleggingsmøter med Troms fylkeskommune for å avklare prosessen rundt
fmansiering og planleggingsmøter med Universitetet i Tromsø om innhold og videre samarbeid.
Søknaden på Bolyst-midler ble sendt Kommunal- og regionaldepartementet i april. Søknaden ble
innvilget i september 2011.

Finansiering
Prosjektet finansieres gjennom Bolyst-midler (KRD), Troms fylkeskommune og kommunene selv i et
treårig perspektiv.

0 start o or aniserin
Rådmannsutvalget er styringsgruppe. Leder er Einar Pedersen og kontaktrådmann er Reidar Mæland.
Det ble avholdt ett møte i styringsgruppa.

Prosjektet er presentert for nyvalgte ordførere og varaordførere i Nord-Troms Regionråd DA på
Skjervøy (01.11.11). Kontaktordfører er Torgeir Johnsen.

Bemanning
Igangsettelse av hovedprosjektet ved ansettelse av prosjektleder Silja Karlsen i 50 % stilling i
perioden 15.09.-15.12.11. Fra 16.12.11 jobber prosjektleder 90 % stilling i prosjektet og selges ut til
Skjervøy kommune i 10 % stilling.

I tillegg til prosjektleder består prosjektgruppa av seks prosjektmedarbeidere som er tilsatt av den
enkelte kommune:
Kvænangen: Anne-Berit Bæhr

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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Nordreisa: Beate Brostrøm
Skjervøy: Ingrid Lønhaug
Kåfjord: Inger Marie Åsli
Lyngen: Rolf Johansen
Storfjord: Maria Figenschau

Det har vært avholdt to møter i prosjektgruppa.

G'ennomførte aktiviteter
Etter ansettelse av prosjektleder i september har følgende aktiviteter vært gjennomført.

• Som et ledd i å bygge den regionale identiteten, holdt Kjell Skog et foredrag om
nordtromsingen under Forskningsdagene 2011.

• Det ble arrangert kick-off i prosjektet 27. oktober. Universitetet i Tromsø deltok og
presenterte fra sitt arbeid med den unge nordlendingen.

• Det har vært avholdt tre møter med UiT for å avklare roller og planlegging av dialogseminar
rettet mot unge i regionen.

• Det har vært avholdt møter med RUST for å presentere prosjektet og det som skal gjennom-
føres samt hvilke områder det er naturlig å samarbeide om.

• Prosjektleder deltok i Ungt Entreprenørskap-satsingen "Sosialt entreprenørskap" på Skjervøy
for å få bedre kjennskap til dette programmet og for å se om dette er noe prosjektet kan jobbe
med i forbindelse med felles satsing på ungt entreprenørskap i Nord-Troms.

• Presentasjon av prosjektet på Tromskonferansen 2011.
• Det er etablert kontakt med Distriktssenteret. De har bestemt seg for å kartlegge prosjektet —

dvs, at de skal høste erfaringer fra arbeidet som gjøres. Ifølge Distriktssenteret er det ikke
gjort tilsvarende arbeid tidligere.

• Det er innledet et samarbeid med lokalavisa Framtid i Nord for å få til en kontinuitet i
hovedaktiviteten "Skattejakten" og for å få informert om fremgangen i prosjektet siden dette
er et prosjekt som involverer mange mennesker.

Årsrapport2011 - NTRR DA
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4.5 vettguvett/Forskningsdagene  i Nord-Troms

PROGRAMOVERSIKT

• Skjervøy,  Nord-Troms videregående skole, matfaglig kurs:  Sjømat fra
Nord-Dorns i ny drakt,  påmelding
Skjervøy,  Nord-Troms videregående skole: Det prøvesmakes

•  Skjervoy, Kulturhuset: Marin workshop
•  Skjervøy,  Lerøy Aurora: Omvisning og matstasjon
•  Skjervøy,  hotellet: Elevbedriften Skårungen serverer Spagish

*Nordreisa, Nord-Troms videregående skole, åpningsforedrag med Marit
Figenschou: Til Sydpolen — ingen bragd!

•  Nordreisa,  Nord -Troms videregående skole: Ungdom, helse og ich-ett,
fysioterapeut Truls Hallen

•  Nordreisa,  Nordreisahallenikinosalen: Yrkes- og utdanningsmesse,
påmelding, lunsj kan kjøpes

•  Nordreisa,  Kinosalen: Sex — verdens sunneste lykkepille,  sexolog Kfistin
Spitznogle

•  Nordreisa,  Kinosalen: Forskning på allmennsykdommer, diabetes, KOLS,
kommunelege Knut Ivar BergIund

•  Gåivuotna/Kåfjord, Olderdalen skole:  Magisk og logisk!,  skoleopplegg
for 4.-klassene i Nord-Troms

*Nordreisa, Halti:  Personutvikling — lær å kjenne dine krefter,  naturterapeut
Gustav Heggelund

*Nordreisa, Reisafjord hotel:  Rundebordskcmferanse, påmelding
•  Nordreisa,  Halti: Nordtromsingen,  sokneprest Kjell Skog

•  Lyngen, Furustua, Furuflaten: Industridagen
•  Nordreisa,  Kronebutikken, Sørkjosen: Kulturnæringer

•  Nordreisa,  Bios Caf, Storslett: Christianssand String Swing Ensemble,
inngang: 250,-/200,- (medlem)/50,- (ungdom under 20 år), Reisa jazzklubb

•  Storfjord, Fra fjell til fjcere,  ulike arrangementer

Årsrapport 2011 - NTRR DA
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5. REGNSKAP
Selskapets regnskapsfører er Regnskapskontoret Kaj Båtnes (Sørkj osen). Selskapets revisor er
IP Revisjon AS (Skjervøy).

Regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA 2011 er gjort opp med et med et årsoverskudd på
kr 228 059.

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Nord-Troms, 16. mars 12
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EMNE:
STED:
TIDSPUNKT:

DELTAKERE:
Ordførere:

Rådmenn:

Fra adm:

K11700
Kl 1800

Nord-Troms Regionråd DA
Gåivuotua/

Lyowu Storneni Kårprd SMervey Nurdmim Wafflan,..~

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

Styremøte nr 01-2012
Stigen vertshus, Lyngseidet
30.-31. januar 2012
Møtestart 30.01. kl 1100

Sigmund Steinnes, Storfjord
Sø1vi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen (fra kl 1415)
Einar Pedersen, Kåfjord

1‘1,,rAreis
Leif Lintho, Lyngen
Liv W. Smith, Kvænangen
Reidar Mæland, Skj ervøy
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord (fra kl 1200)
Berit Fjellberg, sekretariatsleder

Merknad til innkalling: Ingen
(enkelte representanter får ikke åpnet vedlegg i innkalling. Saken sjekkes med IT-ansvarlig)
Merknad til sakslisten:

o Mandag: styret vil diskutere regionrådets rolle og arbeidsform
o Tirsdag: Wiktor Sørensen får informere om arbeidet med Ulisfjordforbindelsen

Følgende program ble gjennomført;
Mandag 30. januar:
Kl 1100 Felles møte styret og rådmannsutvalget
K11200 Lunsj
Kl 1230
K1 1430

møtet fortsetter....
Møte med fylkesråd for plan og næring Kari-Anne Opsal.
Formålet med møte er å diskutere innholdet i regional planstrategi med
utgangspunkt i det vedtatte kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget er
sendt ut til alle kommunene.
I tilegg vil egen regional utviklingsplan for Nord-Troms bli diskutert.
parallelle møter i styret og rådmannskollegiet
Møteslutt styremøte (rådmenn avsluttet kl 1900)
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VEDTAKSSAKER:

Nord-Troms Regionråd DA
Dimm

Gilivuotua/
Storrjoni Mitjord Skieney Nordrei.t ~amen

Tirsdag 31. januar:
Kl 0830 Felles møte styret og rådmannsutvalget
Kl 0915 Generalforsamling Avfallsservice AS (det avholdes møte i rådmannsutvalget

parallelt — tema; omdømmeprosjektet. Silja Karlsen deltar)
Kl 1030 Møte med Nord-Troms Museum
Kl 1140 Orientering om Ullsfjordforbindelsen ved styreleder Wiktor Sørensen
K1 1200 Lunsj
K1 1230 Møte Nord-Troms videregående skole ved rektor Olaug Bergseth
K1 1315 Kystens kompetansesenter — presentasjon av prosjektet og mulighetsstudien

ved prosjektieder Ronny Laberg
Kl 1400 Møteslutt

REFERATSAKER:
Notat fra dialogmøte i "Olje og gassforum Nord-Norge"
Nordreisa kommunemelding om vedtak "næringsstrategier Tromsø-regionen"
Troms fylkeskommune. "avslag på søknad om midler — tiltaksplan for strategisk
næringsplan for Tromsø-regionen"
Fra Tromsø-områdets regionråd: melding om vedtak "felles profilering og sertifisering"
Fra Sør-Troms Regionråd: melding om vedtak "felles profilering og sertifisering"
Fra Nord-Troms Regionrådinnspill til Kystens kompetansesenter
Fra Nord-Troms Regionråd: forespørsel om samarbeidsavtale med Universitetet i
Tromsø

Vedtak: referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 01/12 Nord-Troms Studiesenter  — strategi for sikring av videre drift
Saksdokumenter:

• notat "høgere utdanning — voksnes kvalifisering — muligheter i Nord-
Troms: Nord-Troms Studiesenter"

• oversikt over arbeid for statlig medfinansiering
• saken er også behandlet årlig i styret i regionrådet fra oppstart

Bakgrunn:  
Nord-Troms Studiesenter startet opp som et prosjekt eid av regionrådet i 2006.
Siden oppsart med de første studier høstsemesteret 2006, har Nord-Troms
Studiesenter gjennomført 62 studier og kurs med 665 studenter.
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Nord-Troms Regionråd DA

I 2009/2010 har vårt studiesenter hatt 268 studenter på høgere utdanning og kurs.
Sammenlignbart finner vi at Studiesenteret Finnsnes rapporter om 217 studenter i
skoleåret 2009/10. De siste årene har Studiesenteret Finnsnes mottatt 3,9 mill årlig
til sin drift over Statsbudsjettet.

Nord-Troms Studiesenter/Nord-Troms Regionråd har siden 2007 jobbet for å få til
en delfinansiering med statlige midler (Statsbudsjettet), ut fra samme
argumentasjon som Studiesenteret Finnsnes, uten å lykkes. Nord-Troms
Studiesenter har oppnådd å få en merknad i budsjettbehandlingen i
kunnskapskomiteen. (se vedlagte oversikt over hva som er gjort i saken).

Troms Fylkeskommune har bidratt med RUP-midler fra 2006, men dette opphørte
fra 2010 grunnet regelverk for RUP-støtte. Det har medført at tilskuddet fra
fylkeskommunen er halvert til kr 500.000 for 2010, og Nord-Troms Studiesenter
har redusert bemanningen med 0,7 årsverk. Fylkeskommunen har bevilget ekstra
midler for 2011 og 2012.

Nord-Troms Studiesenter har en distribuert modell, der aktiviteten foregår i alle
de 6 kommunene og studiebibliotekene fungerer som læringsarena. Kommunene
har rustet opp bibliotekene til dette formålet, og dette inngår som egenandel i
finansieringen.

Utfordringer:  
Nord-Troms Studiesenter har med bruk av lite ressurser levert stor
utdanningsaktivitet i en kompetansefattig region. Nivået på drifta i samsvar med
de belwv SOM er til stede og de oppg2ver som sk21 iøses, tilsier en hemniiningp
stillinger. I dag er studiesenteret bemannet med 1,8 årsverk.

I løpet av 2011 er det arrangert 2 dialogmøter mellom Universitetet i Tromsø,
Troms fylkeskommune og Nord-Troms Regionråd hvor løsninger for å sikre
videre drift har vært diskutert. Måten det arbeides på i Nord-Troms høster mange
lovord, og man har lyktes med denne modellen for høgere utdanning i regionen.

Universitetet i Tromsø er tydelig på at de ikke kommer til å bidra økonomisk til
drift av Nord-Troms Studiesenter. Troms fylkeskommune har satt av ca 500.000
årlig i sin 4-årige økonomiplan.

I møte med Aksel Hagen (SV), medlem i Kunnskapskomiteen på Stortinget, 4.
januar i år, signaliserer han Nord-Troms Studiesenter ikke kan regne med å få
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Nord-Troms Regionråd DA
Diugtal

Gåivuutual
Storflfini  Kårjord Wervey Nordreim Kraimiwn

midler fra Kunnskapsdepartementet. Hagen understreket at ordningen med
Studiesenteret Finnsnes er et unntak.

Dette medfører at de økonomiske utfordringene for Nord-Troms Studiesenter er
store. Den årlige prosjektfinansieringen bidrar også til usikkerhet og lite
forutsigbarhet både for ansatte og studenter. Dette er en uholdbar situasjon.

Årlig budsjett for Nord-Troms Studiesenter er ca 3 mill framover. Om Troms
fylkeskommune bidrar med 0,5 mill og Nord-Troms kommunene 1 mill (inkl
studiebibliotek) mangler vi 1,5 millioner for å balansere budsjettet. Vi ønsker å
inngå en overordnet samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø (se referatsak),
men denne innbærer ingen økonomiske forhold.

Vi har i møtene med UiT og fylkeskommunen i 2011 erfart at det ikke er avklart
hvordan kompetanseinfrastrukturen i Norge skal se ut, og hvem som skal
finansiere den.

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Forslag til tiltak som kan vurderes;
• kommunene finansierer Nord-Troms Studiesenter i sin helhet sammen

med fylkeskommunen?
• vurdere om man skal arbeide politisk mot andre departement enn KD for

statlig samfinansiering (bygging av kompetanseinfrastruktur i
distriktene)?

• et mulig pilotprosjekt i samarbeid med andre kompetanseaktører i
Troms/NOrd-Norge?

Forsla til vedtak fremmet i m te:
Strategi for sikring av videre drift Nord-Troms Studiesenter:

1. Sigmund Steinnes og Svein Leiros utarbeider et forslag sammen med
sekretariatsleder, til hvordan det skal arbeides politisk med saken.

2. Det utarbeides et saksframlegg/saksopplysninger til møte med
Tromsbenken 5. mars. Saken behandles også på neste møte i regionrådet
27. mars 2012. Ansvar: administrasjonen i samarbeid med styreleder og
saksrådmann.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.
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DISKUSJONSSAK:

Nord-Troms Regionråd DA
Glivuutua/

Lyageu Sturrjoni gåriord Skiengy Nurdreim Knenangen

Forberedelse til  møte med fylkesråd for næring i Troms 30.01.12
• Formålet med møtet er å diskutere innholdet i regional planstrategi med utgangspunkt

i det vedtatte kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget er sendt ut til alle
kommunene.

• I tilegg vil egen regional utviklingsplan for Nord-Troms bli diskutert. Dette arbeidet
bør samkjøres med rullering av vår egen plan "Nord-Troms Strategier". I tillegg skal
kommunale og fylkeskommunale planer harmoneres inn i dette bildet.

Regionrådet diskuterte en mulig felles plan for Nord-Troms, herunder;
o Felles plan på overordna/strategisk nivå
o  Planen kan være delt på tiltaksnivå (alle kommuner trenger ikke være med på alle

tiltak)
o Størrelsen på regionen; Nord-Troms 4 vs Nord-Troms 6
o Samarbeid vs kommunesammenslåing
o Bør få tydeligere fram økonomisk effekt av dagens samarbeid
o Bør det avsettes midler til felles utviklingsprosjekt?
o Felles næringssjef for regionen?
o  Aktuelle næringssatsinger i regionen
o Kommunenes rolle som tilretteleggingsaktører
o  Andre forhold som er viktig; transport/logistikk, infrastruktur, vannkvalitet,

fraktmuligheter/distribusjonsnett
o Muligheter for steduavhengige arbeidsplasser?

Kl 1430-1700: Møte med Troms fylkeskommune: Regional planstrategi
Fra Troms fyikeskommune deltok:

• Kari-Anne Opsal, fylkesråd for plan og næring
• Asbjørn Rasch jr., plan- og næringssjef
• Synnøve Lode, samfunnsplanlegger
• Merethe Seblom, arealplanlegger
• Stine Larsen Loso, avdelingsleder, plan

Agenda for møtet:
• Kari-Anne sier litt generelt om arbeidet med regional planstrategi samt om politiske

prioriteringer/satsinger
• Synnøve/Stine presenterer kort utfordringene i kunnskapsgrunnlaget — og fremhever

særlig de som er aktuelle for regionen. Sees også mot de nasjonale forventningene.
• Veien videre — aktiviteter og tidsplan
• Tilbakemeldinger/diskusjon.
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Nord-Troms Regionråd DA
Gåhnstua/

Lyngeu Sterfjord Mitlerd Skjersy Nordreim Kyzeuangen

Å nin ved Kari-Anne 0 sal f lkesråd for lan o nærin
• Bakteppe med ny plan og bygningslov — pålegg om å utarbeide planstrategi (gjelder

både kommuner og fylkeskommuner)

•

Planer som skal utarbeides i Troms:
o Petroleumsstrategi
o Reiselivsstrategi
o Havbruksstrategi (arealer og omdømme)
o Strategi for vind- og småkraftverk

•

Skal på møter med alle regionråd i Troms

•

For Nord-Troms er det ett område som spesielt skal fokuseres
o Strategisk næringsplan for Nord-Troms
o Dette arbeidet må samkjøres med eksisterende planer for regionen

Kort om kunnska s runnla et ved Stine Larsen Loso avdelin sleder lan

•

Veileder for utarbeidelse av regional planstrategi fra Miljøverndepartementet er
benyttet

• Innholdet i regional planstrategi
• Nasjonale forventninger til kommuner/regional planlegging (eget hefte, 6 tema)
• Stine gikk kort gjennom plangrunnlaget

•

Veien videre:
o Kunnskapsgrunnlaget er ferdig utarbeidet og behandlet i fylkestinget i

desember 2011
o Arbeidet med regional planstrategi pågår

• Må være vedtatt innen oktober 2012
• Regionale planforumsmøter skal avholdes i februar/mars (til disse

møtene skal det inviteres bredt)

•

ripimpiunue k‘utNenuffig I ilnu Ineu uIi I uegyluleLsen av august)

Stikkord fra diskus'onen:
• Prekvalifisering av voksne uten rettigheter (vgs) dette er mulig å se nærmere på, bør

vurderes kartlagt
• Storfjord mangler arbeidsplasser for menn (spesiell utfordring)
• Vi må fortelle ungdom om hva vi trenger (arbeidsplasser i regionen)
• Se på forbruk/bruk av spesped barnehage/grunnskole — Nord-Troms ligger veldig høyt

— det bør gjøres en samlet kartlegging
• Lærlingplasser — her er stort frafall. Ønske om at utdanning blir spesielt sett på
• Areal — også behov for bistand til kommunene, blant annet på kartlegging av "forhold"

(grunnboringer)
• Reindrift — kommunene trenger bistand for å få avklart primærområdene for reindrift
• Kraftnett/bredbånd — dette bør forsterkes — kan bli et fortrinn om man kobler på

utdanning og samferdsel
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Nord-Troms Regionråd DA
Gåivuutun/

Lyngm Storfjord Kår/ard Skjeney Nurdreim kcall~n

• Vurderer løft for lærlingplasser (økonomiske insentiver)
• Stedsuavhengige arbeidsplasser er viktig — også vurdere å plassere flere

fylkeskommunale arbeidsplasser i distriktene
• Oppfordre til mer bruk av digitale møter
• Logistikk — om man vil være bokommune for olje og gassarbeidere, må det være

mulig å reise
• Kompetanse — sammenheng mellom foreldre og barn mht studietilbøyelighet
• Oppdrettsnæring — delte politiske meninger om hvorvidt man ønsker å tilrettelegge for

mer oppdrett
• Utdanne folk rett — viktig for regionen — for eksempel maskinister som det er prekær

mangel på som kan få konsekvenser for ferger og lignende
• Behov for samordning av kommunikasjoner i Nord-Troms
• Viktig med tilrettelegging for å få fram "de gode hoder og flittige hender" — behov

bl.a. innen petro og havbruk
• "kompakte og inkluderende samfunn" må ta godt imot de som kommer utenfra
• Kommunal oppgave med tilrettelegging av for eksempel tomter, areal mv — dette kan

man bruke næringsfondsmidler til
• Næringsrådgivere i kommunene er viktige
• Mulig å innføre en reinbeiteavgift? (dette må i tilfelle løftes på nasjonalt nivå)
• Vanskelig å reise kollektivt i Nord-Troms — daglig transport til og fra jobb er et ønske

(i dag kun mulig å følge skolebuss)
• Småkraft/vindkraft gir lite konsesjonsinntekter for kommunene
• Utfordring; å få ungdom fra regionen til å ta "rett" utdanning — Nord-Troms stipend?

For eksempel tannleger, planlegger (ihht kompetansebehov i regionen)
• Viktige fortrinn i regionen; fibernett og virkemiddelsone — kan vi arrangere et

"tankeverksted- nindt dette?
• Regional nærings- og utviklingsplan for NT — bør det gjennomføres en

mulighetsanalyse?
• Samarbeid på Nordkalotten må være med i en plan for NT (grensepasseringer,

Nordkalottens hus)

0_ sumrnerin ved f lkesråden:
o Etterspør info om lobbyprosess vedr studiesenteret
o Den pågående mineralkartleggingen må gi muligheter for NT
o Må diskutere videre dette med havbruk
o SWOT-analyse kan vurderes
o ønsker å skape begeistring rundt dette arbeid (planstrategi) — og involvere flere folk —

derfor  PLANFORUM NORD-TROMS 29. FEBRUAR 2012
Asbjørn Rasch utfordret tilslutt regionrådet om å finne alternativiver til videre arbeid med
finansiering av studiesenteret (ikke bare vurdere Kunnskapsdept)
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Representantene fra Troms fylkeskommune forlot møte.
Rådmennene startet eget møte parallelt med styremøte.

Vedtakssaker forts

Nord-Troms Regionråd DA

Sak 02/12 Forberedelse - møte med Tromsbenken 5. mars 2012
Saksdokumenter: program for møte 5 mai 2011

Tromsbenken på Stortinget har tatt kontakt med Nord-Troms Regionråd for å få til
et møte. Møtedato er fastsatt til mandag 5. mars 2012.
Sted er ikke avklart, men Tromsbenkens representanter har satt som krav at de må
rekke fly til Oslo samme dag.

Forslag til saker:
o Gjennomgang av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark — resultater fra

forskningsrapport Norut (blant annet endring virkemiddelbruk,
likebehandling av kommunene i tiltakssonen)

o Samhandlingsreformen
o Samferdsel — viktige utfordringer - prioriteringer NTP
o Regionale satsinger; Nord-Troms Studiesenter, RUST ungdomssatsing i

Nord-Troms og Omdømmebygging i
o Aktuelle saker fra kommunene
o "siste nytt" fra Stortinget.

Styret må i møte avklare;
• Hviike RnIcer sknIpreRentPres?
• Skal saksordfører presentere saker?/fordeling av oppgaver
• Sted og tidsramme

Program for møtet i fjor er vedlagt som eksempel.

Forsla til vedtak fremmet i m te:
Saker som skal fremmes på møte med Tromsbenken:

o Samferdsel — ansvar; Sigmund (og Bjørn Inge)
o Nord-Troms Studiesenter — ansvar; Sigmund, Svein og adm
o Tiltakssonen — ansvar; Lidvart og Reidar

Møtet avholdes i Nordreisa (pga flymuligheter — møtetid 11-18)

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.
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Nord-Troms Regionråd DA
Cklivuotna/

Lyngcu Stortjord Kårprd  Sideney Nordreist Knenangen

Sak 03/12 Forberedelse av representantskapsmøte 24.04. i Storfjord —
tema rådsforsamlingen

Vedtektenes § 3 "organisering" regulerer representantskap og rådsforsamling;
"NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når
begge organ tiltrer i plenum, og kalles da rådsforsamling.

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Repre-
sentantskapet er selskapets øverste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med
3 representanter fra hver av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av
og blant de enkelte kommunestyrer for hver kommunevalgperiode, ordinært første
gang i 1999.

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i
rekkefølge, for de tre medlemmene. Vararepresentantene skal være medlemmer av
de enkelte kommunestyrer.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om
gangen, ordinært første gang i 1999.

Styret fungerer som valgkomitè, og har som oppgave å presentere forslag til leder
og nesteleder i representantskapet.

Alle eierkommunene har valgt nye representanter i høst fra sine respektive
kommunestyrer. Erfaringsmessig tar det ca 1 time å avvikle
representantskapsmøte. Møte behandler revidert regnskap, årsberetning og foretar
valg. Styret (ordførerne) i regiourådet møter i representAntsknpuriøte. Leder  nv
styret legger fram årsberetning I etterkant av representantskapsmøte avholdes
rådsfors amling.

Rådsforsamlingen skal være et "verksted" hvor fokus i hovedsak har vært hvordan
vi sammen kan utvikle Nord-Troms. På rådsforsamlingen deltar
representantskapet, styret med vararepresentanter (varaordførere) og
rådmannsutvalget. I tillegg har det vært vanlig å invitere gjester i forhold til tema
som har vært satt opp på agendaen.

Ett av de naturlige tema i år er omdømmebygging med fokus på ungdom. Dette
med bakgrunn i den store satsingen på omdømmeprosjektet og de forestående
dialogseminarer for ungdom — hvor ungdom skal si hva de tenker om Nord-
Troms. Det skal gjennomføres ett seminar i hver kommune med deltakere fra
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Nord-Troms Regionråd DA
Lffugal

GåivuutIr4/
Smajeld  Mifjord Skjervey Nord~ Wzmangen

ungdomstrinnet, videregående skole og unge voksne. Dialogseminarene skal
gjennomføres i februar og mars med bistand fra Universitetet i Tromsø.

I tilegg bør det nyvalgte representantskapet bli orientert om regionrådets
virksomhet, med åpning for diskusjon om regionrådets rolle.

Forsla til vedtak:
1. Representantskapsmøte og rådsforsamling avholdes i Skibotn tirsdag 24.

april 2012.
2. Styret i Nord-Troms Regionråd foreslår overfor representantskapet å gjøre

følgende valg for 2 år:
a. Som leder av representantskapet velges:
b. Som nestleder av representantskapet velges:

3. Hovedtema på rådsforsamlingen:
a. Omdømmebygging med fokus på ungdom
b. Regionrådets virksomhet og rolle

Vedtak: forslag til vedtak med unntak av pkt 2 ble enstemmig bifalt. Behandling av
pkt 2 utsettes til møte 5. mars (kobles til møte med Tromsbenken). Oversikt
over representantskapsmedlemmer og saksframlegg sendes ut i forkant.

Sak 04/12 Avtale mellom Helsefakultetet ved UiT og kommunene i Nord-Troms
Saksdokumenter: forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-
Troms og Helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø

På møte Nord-Troms Regionråd mars '2.011 deltok cilek-an ved Ilelsefakultetet,
UiT, med orientering om fakultetets arbeid og ønske om å få til
samarbeidsavtaler med alle kommunene i Troms. Det ble gitt positiv
tilbakemelding på forslaget om samarbeidsavtaler.

I etterkant av møtet ble saken fulgt opp og det ble avholdt møter med
fagfolkene innen helsefeltet i kommunene i Nord-Troms og Helsefak. Leder av
Nord-Troms Studiesenter deltok også på møtene. Forslag til samarbeidsavtaler
ble diskutert i møtene.

Nord-Troms Regionråd har mottatt forslag til samarbeidsavtale pr januar 2012.
Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid innenfor
utdanning, forskning og formidling, og skal videre bidra til å levere
helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til
landsdelen.
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Nord-Troms Regionråd DA
Glimuotuat

Lymni Storfjoni KåfjGrd Sjr Nordreim krait.~

Partene i avtalen skal bidra til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre
sammenhengen mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

Partene har som siktemål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i
helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal tilby gode praksisarenaer
for praksisstudier og annen undervisning av studenter. Helsefak skal tilby
helseutdarminger med et faglig nivå som sarnsvarer med Regionrådet sitt behov
for kompetent fremtidig arbeidskraft. For å overholde avtalens formål, stilles
det krav til godt samarbeid mellom universitetet og praksisfeltet.

Avtalen skal inngås mellom den enkelte kommune og Helsefak. Nord-Troms
Studiesenter (Nord-Troms Regionråd) tilføres en koordineringsressurs for å
tilrettelegge for gjennomføring av avtalen.

Saken ble diskutert på møte i arbeidsutvalget i regionrådet 17.01.12.

Arbeidsutval et foreslår f 1 ende vedtak:
1. Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms og det

Helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø sendes
kommunene til politisk behandling.

2. Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene om å undertegne avtalen
for å sikre praksisplasser for studenter og bidra til rekruttering av
helsearbeidere i regionen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 05/12 Revisjon av retningslinjer saksordførere
Saksdokumenter: Retningslinjer for saksordførere

Ved etableringen av Nord-Troms Regionråd DA i 1997, ble det bestemt at
styret i regionrådet skulle fordele arbeidet seg i mellom gjennom å oppnevne
saksordførere for ulike arbeidsfelt som regionrådet engasjerer seg
Saksordførers funksjon og ansvar framgår av vedlagte "retningslinjer".

På konstituerende møte i regionrådet 1. november 2011, hvor det ble oppnevnt
saksordførere ble det tatt opp at det var ønskelig med en revisjon av
retningslinjene, da de har stått uendret siden etablering.
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Nord-Troms Regionråd DA
Wivuutua/

LyNcti Storrjord Kårjord SMensy Nordreim Krzenalen

;f14:irp-)

Saken legges fram uten innstilling til diskusjon og vedtak i styremøte

Forsla til vedtak fremmet i m te:
Saken utsettes inntil videre.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 06/12 Innkjøp av datautstyr regionrådet

Det er behov for å gjøre investeringer i nytt datautstyr i administrasjonen i
regionrådet Innkjøp av nytt utstyr har vært utsatt i flere år da det ikke har vært
budsjettdekning for ny innkjøp over drifta. Nå er situasjonen for
sekretariatsleder og ansatte i studiesenteret blitt så prekær at vi må gjøre grep.

Det er behov for å kjøpe inn stasjonære datamaskiner til ansatte i studiesenteret
og bærbar maskin til sekretariatsleder med programvare. I tillegg må det irmgås
serviceavtaler.

Forsla til vedtak:
Sekretariatsleder får fullmakt til å gjøre innkjøp av datautstyr og inngå
serviceavtaler for totalt inntil kr 50.000,-. Kostnadene belastes "frie fond" i
regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 07/12 Veterinærvakt i Nord-Troms — opphør av sentral ordning for klinisk
veterinærvakt med virkning fra 31.12.2012
Saksdokumenter:

• Fra jordbrukssjefen i Lyngen kommune: forslag til uttalelse
• Fra KS: vaktavtalevedtak
• Forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd

1.1.2008 overtok kommunene ansvaret for klinisk veterinærvakt utenfor
normalarbeidstid. Den statlige ordningen ble avløst av en rammeavtale mellom
KS og veterinærforeningen, som for alle praktiske formål tilsvarte tidligere
praksis. Avtalen regulerer veterinærvaktordningen på landsbasis og i detalj:
Inndeling av landet i 160 distrikter, antall veterinærer på vakt, godtgjøringer
for ulike vakttyper, særskilte ordninger for bynære strøk, sammenslåing av
vaktdistrikter på natt, vaktbelastning mv.
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Nord-Troms Regionråd DA
Lyawu

Gåivuotria/
Stmfjord Kårprd Skjervey  Nordreim 1~angen

Kommunene har siden 2008 hatt det fulle økonomiske ansvaret for
vaktordningen, men kostnadene dekkes av øremerkede statstilskudd, avpasset
den vaktstrukturen som er etablert.

Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere blant
annet forholdet til konkurranseloven i forbindelse med opphør av den sentrale
ordningen for klinisk veterinærvakt.

KS har skissert tre mulige fremtidige løsninger i saken:
1. Sentral avtale som nå, øremerkede statstilskudd og fortsatt unntak fra

konkurranseloven.
2. Dagens avtale gjøres om til partenes felles anbefaling, dette løser

antakelig problemet vs. konkurranseloven. Om dette er interessant for
DNV er høyst usikkert og antakelig tvilsomt.

3. Opphør av sentral avtale, full lokal styring. Dette er det prinsippielt
riktige, samsvarende med Stortingets forutsetninger og den eneste
realistiske løsningen på lengre sikt.

KS har gjort følgende vedtak i saken (se vedlegg):
KS mener at opphør av sentral avtale og full lokal styring er det prinsipielt
riktige og i samsvar med Stortingets forutsetninger. KS mener at en sentral
ordning for klinisk veterincervakt avvikles pr 31.12.2012.

Om dette blir utfallet i saken vil dette få stor betydning for
veterinærvaktordningen i Nord-Troms. Med dette som bakteppe har
jordbrukssjef Even Kristiansen i Lyngen kommune utarbeidet forslag til
uttalelse fra Nord-Troins

Forsla til vedtak:
Nord-Troms Regionråd slutter seg enstemmig til det vedlagte forslaget til
uttalelse.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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Lyngai

Møte mandag 30. hevet kl 1800.

Nord-Troms Regionråd DA
Glibmotual

Smrfloni  Miriord Skjeney Nordreim kezeoanggn

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER:

Hvordan skal vi arbeide med Nasjonal Transportplan 2014-2023?
• Det har pågått et stort utredningsarbeid som legger grunnlaget for NTP 2014-2023
• Planforslaget skal legges fram i februar 2012.
• Regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 tidlig i

2013. Planforslaget vil være et viktig grunnlag for dette arbeidet.
• Hvordan skal regionrådet arbeide med innspill i denne prosessen?

Enighet i styremøte; saken følges opp av saksordførerne (Sigmund og Bjørn Inge)

Regionrådets rolle og arbeidsform
0 summerin •
Det er et ønske om at kommunestyrene kommer i større inngrep med det som skjer i
regionrådet.

1. Informasjonsrunder gjennomføres i alle k-styrene.
a. Alle ordførerne bidrar (informerer i nabokommunen) sammen med

sekretariatsleder.
b. Det lages et felles info-opplegg om regionrådets virksomhet og resultater

(politiske resultater og faktiske innsparinger).
2. Utskrift fra regionrådets møter legges på alle kommunenes hjemmesider.
3. Utskrift fra regionrådets møter sendes postmottak i alle kommuner, hvor man ber om

at utskrift legges som referatsak til k-styrene.

>K>~~~)~~~~~~>1~~<~~>K~WK,K*************************

Møte 31. januar kl 0830.
Tilstede:
Sigmund Steinnes, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Kjetil Hallen, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Liv W. Smith, Kvænangen
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord
Berit Fjellberg, sekretariatsleder
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Nord-Troms Regionråd DA
1..mara

GAivuotua/
Stuljord Kåriord ajervey Nurdreim Krainawn

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER, forts:

Fylkesmannen har tatt initiativ til "Skrotnisseprosjekt i Troms".
• Hvordan kan vi samarbeide og organisere dette arbeidet i Nord-Troms?

Regionrådet var enige om at hver enkelt kommune følger opp saken.

Orienteringer ved sekretariatsleder:
• Status prosjekt omdømmebygging i Nord-Troms
• Status Ungdomssatsinga RUST i Nord-Troms

Det ble informert om status, tiltak og videre arbeid.

Gjennomgang av "tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark"  —forskningsrapport fra Norut
på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten blir ferdigstilt i løpet av feb
2012.

o Hvordan skal Nord-Troms Regionråd følge opp dette arbeidet?
o Er det aktuelt med felles lobby-arbeid?
o Er det ønskelig forskningsrapporten blir presentert av Norut for ordførere og

rådmenn før møtet med Tromsbenken 5. mars?
Saken følges opp av Lidvart, Reidar og Berit. Det bør også lages en oversikt over hva som er
gjort i saken så langt, slik at dagens ordførere blir oppdaterte.

Møtet tok pause 0915-1015 grunnet avvikling av generalforsamling i Avfallservice
(ordførere) og møte i styringsgruppa Omdømmeprosjektet (rådmenn og prosjektleder Silja
Karslen).

Møte ble satt igjen kl 1030, med samme deltakere som tidligere på dagen med unntak av
rådmennene Hallen, Lintho og Lundberg.

Møte med Nord-Troms Museum
Fra NTRM møtte styreleder Asle Tveitnes og daglig leder Nina Einevoll Strøm.
Nordlys og Framtid i Nord var også tilstede under denne saken.

Daglig leder presenterte museets virksomhet og planer i forhold til Halti II.

Ord rerne ble eni e om i ende under denne saken.
• Det oppnevnes en valgkomite som består av følgende medlemmer:

o Ordfører Sølvi Jensen, leder
o  Ordfører Sigmund Steinnes
o  Ordfører Jan Helge Jensen
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• Generalforsamling i Nord-Troms Museum avvikles i forbindelse med møte i
regionrådet 28.-29. juni 2012 i Nordreisa.

Orientering om Ullsfjordforbindelsen ved styreleder Wiktor Sørensen
• Sørensen presenterte arbeidet som gjøres og inviterte kommunene i regionen til å

tegne aksjer i selskapet.

Orientering om Nord-Troms videregående skole ved rektor Olaug Bergseth
Presentasjon er vedlagt

Kystens kompetansesenter — presentasjon av prosjektet og mulighetsstudien ved
prosjektleder Ronny Laberg
Presentasjon er vedlagt

Møtet hevet kl 1400

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 02.02.2012

Berit Fjellberg

Til oppfølging:

• Opplæring i kommuneloven, offenlighetsloven og sentrale bestemmelser i plan og
bygningsloven ønskes av ordførerne. Også aktuelt for varaordførere og rådmenn.

• Også viktig å diskutere skille mellom politikk — administrasjon i tilknytning til en slik
opplæring.

• Interkommunalt samarbeid — lovverk, vurderinger av veivalg/alternativer kan også
være aktuelt å koble på et slik opplegg

• Saken sendes studiesenteret som bes uorme et forslag i samarbeid med
arbeidsutvalget i regionrådet.

Nord-Troms Regionråd DA
1.4wm

Glivuotua/
Storgord Kåriord  SMenwy Nurdreim Kneoangen
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Innledning

Om HaIti Kvenkultursenter IKS
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper av 29.01.99. Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene:
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.
Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

Senteret har som formål:

• Å bidra til at fiere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket
• Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
• Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
• Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
• Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag

i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og
revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske
befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens
historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og
næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive
tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med
den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk
språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske
kulturen i alle sammenhenger.

Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS
Troms fylkeskommune- Eskild Johansen, varamedlem: Eva Solstad
Storfjord kommune: Ilmar Monlund, varamedlem: Tore Isaksen
Lyngen kommune: Irene Sørensen, varamedlem: Rolf Johansen
Kåfjord kommune: Bjørn Inge Moe, varamedlem: Rita Mathisen
Nordreisa kommune og leder av repr.: Inger Birkelund, varamedlem: Odd Erik Hansen
Kvænangen kommune: Trygve Enoksen, varamedlem: John Helland
Skjervøy kommune: Einar Lauritsen, varamedlem: Ingrid Lønhaug

Styret for Halti kvenkultursenter IKS
Troms fylkeskommunes representant og leder av styret: Sigrund Hestdal,
varamedlem: Jan Egil Johansen, Kvænangen
Nestleder: Per Ingvald Johansen, Kåfjord. Personlig varamedlem: Inger Marie Åsli, Kåfjord.
Styremedlem Kari Monlund, Storfjord. Personlig varamedlem: Morten Fredriksen, Nordreisa.
Styremedlem Ingunn Karlsen, Lyngen.
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Styremedlem Anne Gerd Jonassen, Kvænangen. Personlig varamedlem: Maria Olaussen,
Kvænangen.

På slutten av 2011 har eierne valgt nye medlemmer til representantskapet. På grunn av valg,
sykdom og andre forhold, ble høstmøtet i representantskapet utsatt til januar 2012.

Ansatte
Lisa Vangen er ansatt som daglig leder. Vangen har arbeidet i 80 % stilling i 2011. Hun har
arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og resten fra hjemmekontor i Manndalen.

Under Paaskiviikko hadde vi Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene med
film, intervjuer og bilder. Tove Reibo har vært engasjert som festivalmedarbeider, og har
ledet kvensk sanggruppe for Nord-Troms i 2011. Johanne Sommersæter har vært engasjert en
periode som spesialrådgiver.

Ved utlysning av stillinger, forsøkes det å tas hensyn til kjønnsfordeling blant de ansatte.
Personalkonflikter i 2011 har ikke forekommet

Aktiviteter i 2011
Den kvenske revitaliseringen i Nord-Troms og resten av landet, begynner nå å feste grep. Vi
har sett en fantastisk utvikling der det kvenske blir mer og mer relevant for befolkningen.
Halti kvenkultursenter IKS er en av motorene i dette arbeidet. Våre aktiviteter for å fremme
språk, kultur og holdninger, anser vi som svært viktige i denne sammenhengen.

Kvensk språk
Kvensk språk er en av bærebjelkene i kvensk kultur, og er viktig for bevaring og styrking av
kulturen.

Språket er kulturbærer og meningsbærer, og er viktig i videreføringen av kvenske verdier og
kunnskap. Etter lang tid med fornorskning er kvensk språk i en begynnende
revitaliseringsfase. Halti kvenkultursenter IKS ønsker at kvensk skal være et levende språk i
bruk. Derfor ønsker vi å drive språkopplæring og skape arenaer slik at bruk av det kvenske
språk økes i det offentlige rom. For å få dette til må man arbeide med revitalisering på mange
områder.

Kvensk språk er anerkjent som et eget minoritetsspråk i Norge. Kvensk språkting og kvensk
språkråd har snart klart grunnlaget for normering av kvensk språk. Resultatet vil være et
kvensk felles skriftspråk der lokale dialektvarianter vil være mulig å bruke. For oss gjelder
dette Nord-Troms dialektene. Halti kvenkultursenter 1KS vil forholde seg til retningslinjer for
språknormering gitt av språktinget og språkrådet, og vil samarbeide tett med Kvensk institutt.
I 2011 har vi fornyet samarbeidsavtalen med Kvensk institutt.
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Vi ønsker å jobbe med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle kvensk språk og
kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet vil vi bruke ulike innfallsvinkler,
visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og skape
kvenskspråklige arenaer. Videre vil vi arbeide med innsamling og formidling av ord og
terminologi fra Nord-Troms dialektene. Vi vil være en støtte for folk som har interesse for
kvensk språk og kultur.

Den viktigste målgruppen for språkopplæring er barn. Vi ønsker at alle barn og unge skal
kjenne til kvensk språk på frasenivå. Målet er at de med dette skal ha kunnskaper om sin
bakgrunn, samt øke motivasjonen og forutsetningene for de som velger kvensk og finsk i
skoleverket for å bli kompetente flerspråklige. For å sikre resultater av opplæring, er det
viktig å begynne med barna mens de er så små som mulig. Barnehager blir derfor et viktig
satsningsområde for oss.

Også kulturskoler er et satsingsområde for oss, og her er målet er at barna skal ha muligheter
å utvikle kvensk sang og musikk og andre kunstneriske uttrykksformer innenfor rammene av
dagens kulturskoleordninger.

Et annet mål er at befolkningen som ønsker det, i Nord-Troms spesielt og Troms generelt,
skal få et godt kvensk språkopplæringstilbud. Vi vil drive regional voksenopplæring med
kontinuerlige kvenskkurs.

For at kvensk skal være et levende språk i regionen, behøves som sagt ikke bare opplæring,
men også arenaer der språket brukes og utvikles. Slike arenaer ønsker vi å videreutvikle, og vi
vil fortsette arbeidet med dette etter den linjen vi har påbegynt. Vårt arbeid med
holdningsskapende arbeid og revitalisering av kvensk i regionen er svært viktig i prosessen
med å fremme kvensk språk, for holdninger og motivasjon er avgjørende og grunnleggende
forutsetninger for å forstå andre språk.

Kt.rensb..sprf'11;:kurs

Høsten 2011 arrangerte Halti kvenkultursenter IKS videregåendekurs i kvensk i Nord-Troms.
Lærer var Agnes Eriksen og Terje Aronsen fra Kvensk institutt. Kurset ble holdt over to
helger, og var på 30 timer. Det er svært begrenset med lærekrefter fra Kvensk institutt, og vi
har startet arbeidet med å skaffe lokal kursholder i Nord-Troms. I løpet av 2012 mener vi at vi
kan kjøre kvenskkurs med egen kursholder, opplært av Kvensk institutt.

Vi ønsker å gå i dialog med kommunene om deltakere fra enkelte personellgrupper kan få
kompensert kurstid i form av avspasering, mot at de benytter seg av de språkferdigheter de
har ervervet seg, i sin arbeidstid. Spesielt viktig vil  være  barnehageansatte, kulturskolelærere
og helsepersonell.

Kvensk språkkaf

Halti kvenkultursenter IKS har arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her møtes
mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære seg mer.
Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeho1de
og utvikle språklig felleskap. Høsten 2011 innførte vi mer teoretisk språkarbeid på kafèene,
med oversettelser av tekster og lignende. Med nye kursdeltakere, får vi også flere deltakere på
de kvenske språkkafeene.
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Kvensk sanggruppe for Nord-Troms
Kvensk sanggruppe kommer jevnlig sammen for å synge kvenske og finske sanger som har
blitt brukt i Nord-Troms regionen. Sanggruppa har i 2011 opptrådt under Paaskiviikko, og på
Sonjatun bo- og kultur i Nordreisa.

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell
Etter å ha gjennomført et pilotprosjekt om kvensk kompetanseheving av barnehagepersonell i
Nord-Troms i 2010, har Halti kvenkultursenter IKS arbeidet videre med dette i 2011. Vi har
utviklet et kursmateriell i samarbeid med Kvensk institutt, og tilbyr gratis innføringskurs i
kvensk språk til bamehagepersonell i regionen

Tilbakemeldingene fra bamehager etter kurset, har vært gode. Interessen og engasjementet
blant barnehagepersonell er fantastisk, og vi ser fram med å videreføre dette arbeidet.

Tove Reibo har vært engasjert som prosjektansvarlig i 2011, og hun vil fortsette arbeidet i
2012.

Paaskiviikko
Paaskiviikko 2011 var en stor suksess. Alle seks Nord-Troms kommunene har i 2011 vært med og
har feiret kvenkulturen i hele regionen. Paaskiviikko ble arrangert 5.- 12. juni, og hadde 1993
besøkende til sammen.

Rapport og bildeserie fra Paaskiviikko kan sees her;
h ://www.kvenkultursenter.no/ aaskiviikko-2011.4948135-157856.html

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. Hovedtema for 2012 vil være næring, i
fortid, nåtid og framtid. Paaskiviikko 2012 er fra 3.- 10.juni, og Lyngen vil ha
åpningsarrangementet. Vi gleder oss!

Kulturaktiviteter
Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring og bevisstgjøring om det kvenske.

Kvenske kulturkvP1dPr

Halti kvenkultursenter IKS har i 2010 vært arrangør og medarrangør til fiere kvenske
kulturkvelder. Å ha lokale kulturkvelder ser vi som en viktig del av kvensk
revitaliseringsprosess, der folk får informasjon om kvenske forhold og underholdning

Vi ønsker å arrangere fiere slike kulturkvelder i 2012.
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Fra kvensk kulturkveld i Nordreisa i

mai 2011

Samarbeid med kirken
Vi er stolte og glade for at Paaskiviikko implementerer læstadianske elementer, og kvensk
gudstjeneste på Bergmo bedehus har blitt en tradisjon.

Daglig leder av Halti Kvenkultursenter IKS har gått inn som medlem i bispedømmerådets
arbeidsutvalg for prosjektet "Kvensk kirkeliv". Arbeidet i 2010 har bestått i å flnne forslag til
kvenskspråklige saimer som skal inn i ny utgave av Norsk saimebok. I 2011 har
arbeidsutvalget jobbet fram et utvalg av kvenske salmer. Den nye salmeboka som kommer ut i
2012 vil inneholde 15 vakre kvenske salmer.

Siden januar 2011 har det vært arbeidet med en samproduksjon mellom Riddu Riddu, Halti
Kvenkultursenter/Paaskiviikko og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Initiativet kom fra
Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Målet var å tilby befolkninga i Troms og Finnmark et
profesjonelt kunstnerisk tilbud basert på egen kulturtilhørighet; det flerkulturelle,
læstadianismen og den åndelige dimensjonen ved tilværelsen. Dette førte til produksjonen
"Kaffekopp og salmebok", som ble vist under Paaskiviikko og Riddu riddu sommeren 2011

Dette er forste samarheidsprnsjekt mellnm R2rniskp ng kvepRke feAtivaler i Nnrgp, ng

festivalene og prosjektet skaper møteplasser for folk i vår egen region. "Kaffekopp og
salmebok" er en forestilling som burde vært tilgjengelig for alle, for det berører mennesker og
verdier som er spesielt viktige i vår tid; forståelse, toleranse, tilhørighet og samhandling.

Vi håper den får muligheter til å bli tilgjengelig for et større publikum.

Halti kvenkultursenter IKS takker Riddu riddu og Nord-Hålogaland bispedømme for
samarbeidet, og håper på flere samarbeidsprosjekter i framtiden.

Annet

Vi har hatt et år med et høyt aktivitetsnivå. Andre aktiviteter som kan nevnes er møter i
forbindelse med Eldia-prosjektet (European Language Diversity for All), se h ://www.eldia-
project.org/ for mer informasjon.

I forbindelse med den norske rapporteringen til Europarådet på Norges oppfylling av
Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, gjennomfører Europarådets
ekspertkomite en møteserie med berørte parter. Halti kvenkultursenter IKS møtte komiteen i
mai 2011.
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I oktober besøkte vi Leirbukt barnehage sammen med barnebokforfatter Agnes Eriksen.
Hyggelig stund med lek og sang på kvensk, og lesing fra boka Kummitus ja Tähtipoika.

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon
Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått,
har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no. Målet er å
utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms.

løpet av året har vi utviklet nettstedet til å bli en nyhetsside for kvensk- relaterte saker i
Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS' virksomhet. Besøk
oss gjeme!

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på Facebook,
h :I/www.facebook.coml#!I ou . h ? ic1=203149322015

samt har en facebookgruppe for de som lærer seg kvensk, "Det kvenske språket lever videre!"
h ://www.facebook.com/#!/ ou . h ? id=116778765042911

Vi har laget en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord-Troms.
Her er intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.
Se h ://www. outube.com/user/kvenkultursenter.

Kvensk samarbeidsråd
Kvensk samarbeidsråd er en sammenslutning av lokallag som arbeider for kvenske og finske
saker i Troms og Alta. Halti kvenkultursenter IKS er sekretariat for sammenslutningen.

Kvensk samarbeidsråd ønsker;
- Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen
- Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske
språket
- Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk
og arbeidsplasser
- Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske
engasjementet i regionen
- Å danne en faglig plattform for kvensaker
- Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner
- Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale
engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og
forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og
lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region.

Med i Kvensk samarbeidsråd til nå, er:
• Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK
• Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat
• Qven og sjøsamisk forening Kvænangen
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• Kåfjord kvenforening
• Skibotn kven og finneforening
• Storfjord kven- og sjøfinneforening
• Skibotn kvenforum
• Tromsø kvenforening

I 2011 har det vært møter i samarbeidsrådet, og de har kommet med uttalelser. Halti
kvenkultursenter IKS arbeider med å sikre finansiering av rådet, slik at deltakerne får utgifter
dekket.

Samarbeid
Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og
fremst i Nord-Troms, men også i Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. Dette innebærer
arbeid mot de kvenske/ finske foreningene i regionen og samarbeid med øvrige kvenske
foreninger og institusjoner i Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker også å fremme samarbeid
mellom kvener og andre minoritetsgrupper.

Vi anser et godt samarbeid med andre aktører som en av de viktigste forutsetningene for å
lykkes. Å respektere forskjeller og verdsette likheter, mener vi er en holdning å strebe etter i
arbeidet med kvensk revitalisering.

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått.

Samarbeid med aktører på ulike nivå gjør at vi når våre mål!

Økonomi
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift av Halti kvenkultursenter IKS.
Som grunnlag for denne forutsetningen foreligger årsregnskapet for 2011.

Årets underskudd foreslås anvendt slik;
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Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms
fylkeskommune. Dette er imidlertid ikke nok til drift, og vi har i 2011 hatt siste året av et

treårig prosjekt om dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Nord-Troms, samt
holdningsskapende arbeid. Vi fikk om lag en tredel av de midlene vi søkte om i 2011 av FAD,
prosj ektstøtte, nasjonale minoritete,r.

Vi har arbeidet hardt i 2011 for å få statlig driftsfinansiering, uten å lykkes. Halti
kvenkultursenter IKS har bl.a. vært på høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen,

sammen med Norske kveners forbund. Nord-Troms regionsråd, Norske kveners forbund,
Kvenlandsforbundet og Kvensk samarbeidsråd er blant de som har støttet vår søknad om

driftsmidler.

Uten statlig driftsfinansiering, betyr det et nytt år uten den videreutvikling vi ønsker for
senteret.

Det skjer imidlertid utrolig mye positivt regionalt og lokalt i forhold til det kvenske. I 2012 vil

vår hovedsatsing, med de svært marginale ressurser vi har til rådighet, være på kvensk språk.
Vi har engasjert Tove Reibo som språkmedarbeider og vil gjennomføre ulike tiltak for å

fremme det kvenske språket. Det er søkt om prosjektmidler fra Fornyings- administrasjons-
og kirkedepartementet til språkarbeidet i 2012, og vi håper på innvilging av denne søknaden.

En hovedutfordring for 2012 blir å forsette arbeidet med å få statlig driftsfinansiering av Halti
kvenkultursenter IKS.

Det gjøres oppmerksom på at pensjonskostnader i note 2 i regnskapet gjelder for både 2010

og 2011.

Avslutning
Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser.

Det er meget gledelig å se at Halti kvenkultursenter IKS er med og bidrar til en positiv

utvikling innenfor det kvenske. Engasjementet øker lokalt og regionalt. Kvensk er i ferd med

å bli en akseptert del innenfor det flerkulturelle samfunnet vi lever

Vi takker for samarbeidet i det gamle året og ser frem mot et nytt!



Årsregnskap 2011
for

Halti Kvenkultursenter lks

Foretaksnr. 994649094



Halti Kvenkultursenter lks

Resultatregnskap

rsregns ap or a i ven u ursen er s rganisasjonsnr.



Halti Kvenkultursenter lks

Balanse pr. 31.12.2011

rsregns ap or a i ven u ursen er s rganisasjonsnr.



Note  1  -  Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt:

Troms Fylkeskommune Driftstilskudd kr 215.000
Trnmc P,IkQkrmmi  in kr g0.000
Fornyings-og administrasjonsd kr 250.000
Norsk Kulturfond kr 110.000
Torghatten Nord kr 7.000
Kåfjord Kommune kulturmidler kr 3.000
Kvenlandsforbundet kr 10.000
Troms Kraft kr 30.000

Note 2  -  Lønnskostnad

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Halti Kvenkultursenter lks

Noter 2011

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 27 837 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 38 817.

o er or a i ven u ursen er s rganisasionsnr.



Til
Troms fylkeskommune
Samferdselsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Nord-Troms Regionråd DA
allruumv

Smrijont Khflud Sitkrmiv Nurdrilu Walanzen

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023
HØRING  — TRANSPORTETATENS PLANFORSLAG

INNSPILL FRA NORD-TROMS

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan for kommunene Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Uttalelse fra Nord-Troms vedtatt i møte 24. april 2012:

Bakgrunn
29. februar 2012 la de statlige transportetatene (Statens vegvesen, Kystverket og
Jernbaneverket) og Avinor fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Nasjonal
transportplan skal legges fram for Stortinget tidlig i 2013. Flere større utredninger er med på å
danne planforslagets grunnlag, herunder "Ny infrastruktur i nord" del 1 og 2.

Det overordnete målet for transportpolitikken er å tilby et tilgjengelig, effektivt, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling.

Følgende hovedmål er lagt til grunn for NTP 2014-2023::
o Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke

konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret

o En visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren

o Holde nede klimautslippene, redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra
til å oppfylle nasjonale mål og de internasjonale forpliktelser som Norge har på
miljøområdet

o Transportsystemet skal være universelt utfonnet

Transportetatene har i sitt forslag prioritert vedlikehold, sikkerhets- og driftsmessige tiltak.
I henhold til retningslinjene for transportetatenes forslag er utgangspunktet for planleggingen
en økonomisk ramme lik rammene for 2014-2019 (planteknisk ramme). I tillegg legges det
fram forslag innenfor: - 20 %, + 20 % og + 45 % ift planteknisk ramme. I regionalt

 •••   ••.,
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dialogmøte 27.og 28. mars 2012 i Tromsø ble det opplyst at det kun er + 45 % rammen som
tilsvarer dagens nivå dersom man tar hensyn til prisstigning og økte kostnader i bransjen.

Troms fylkeskommune har sendt ut forslaget på regional høring med frist 23. april 2012. Det
legges opp til Fylkestingsbehandling i uke 24 (juni). Høringsfrist til departementene er 29.
juni 2012.

Generelt til planforslaget
Nord-Troms Regionråd er fornøyd med at transportetatene legger vekt på vedlikehold og drift
i det framlagte forslaget til NTP 2014-2023. Nord-Troms Regionråd vil understreke at
forslaget legger til grunn for trange økonomiske rammer for å realisere et vedlikeholdsløft på
dagens stamveinett. Vi mener også at det er behov for å øke bevilgningene til riks- og
fylkesveier i Troms, noe som vil kreve en økning av den statlige medfinansieringen.

I et nordområdeperspektiv er satsing på infrastruktur særdeles viktig, dette for å styrke
næringsliv, bosetting og levekår. Vi er helt avhengig av et sammenhengende, kapasitetssterkt
og robust transportnett for å redusere avstandskostnadene og øke påliteligheten i
transportsystemet. Nettet er av vital og økende betydning for næringslivets transporter og
mobiliteten til befolkningen. Vi ønsker en synliggjøring av fokuset på nordområdene gjennom
økte bevilgninger til infrastruktur i denne delen av landet.

Nord-Troms er en region med store avstander og spredt bosetting, mellom to vekstregioner
(Alta og Tromsø). Vi er en region rik på naturressurser, og dette har vært det viktigste

grunnlaget for næringsvirksomhet. Vi ser framtidsmulighetene innen matproduksjon, natur-
og kulturbasert turisme og videreutvikling av industrimiljøene. Alle disse satsingene
henvender seg til markeder utenfor vår region både nasjonale og internasjonale markeder.
En av de viktigste forutsetningene for å lykkes er en god, stabil og sikker infrastruktur.

På lik linje med Sør-Troms Regionråd vil Nord-Troms Regionråd understreke at Troms og
Finnmark fylke ikke har noen transporttilbud på bane, samtidig som vi kan vise til stor
verdiskapning i distriktene. Dette burde tilsi økte rammer for utbedring av transporttilbudet på
vei. Det er på ingen måte tatt slike hensyn i planforslaget.

Med bakgrunn i overnevnte punkt forventer Nord-Trom Regionråd a rammene for
NTP 2014-2023 økes utover +45  %  av planteknisk ramme, og at de fylkene som ikke har
transporttilbud på bane kompenseres for dette.

Følgende prosjekter i forslaget til NTP 2014-2023 berører Nord-Troms og vil være
viktige for utviklingen av regionen:

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storstett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no



Stamnettet
Riksvegrute 8b omfatter Nord-Troms regionen;  "Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes med armer
til Ofoten og til grensene mot Sverige, Finland og Russland".  Denne transportkorridoren har
stor betydning for næringslivet og binder landsdelen sammen.

I Statens vegvesen sin "Stamnettutredning riksvegnettet" (april 2011), slås det fast at rute 8b
er den ene viktige transportåren for næringstransporter og turisttrafikk til og fra Finnmark og
Nord-Troms og den eneste vegforbindelsen gjennorn Norge mellom Finnmark og det øvrige
Nord-Norge. På rute 8b går store deler av godstransporten inn og ut av Finnmark og Nord-
Troms over fem grenseovergangene. Størst transportmengder transporteres over
genseovergangen Helligskogen/Galgujavri på E8 i Troms.

E6 er hovedferdselsåren i Nord-Troms. E6 i vår region har flere flaskehalser som er en stor
utfordring for både næringsliv, befolkning og besøkende. Vi opplever i perioder at E6 i vår
region stenges av ras, både på vinter- og sommerstid. Da vi mangler omkjøringsmuligheter er
vi helt avhengige av en åpen, fremkommelig og trygg riksveg hele året.

Tiltak i forsla et til NTP 2014-2023 som er vikti e for utviklin en av Nord-Troms:
E6 Skredsikringsprosjektet Indre Nordnes- Skardalen

o Foreslått startet opp i første fireårsperiode
o Dersom rammen økes med 20 %, går transportetatene inn for å forsere prosjektene E6

Indre Nordnes — Skardalen
Det er svært positivt at dette tiltaket blir realisert. Strekningen har høg rasfaktor og stenging
av vegen grunnet skred eller skredfare (både vinter og vår) er til stor ulempe for næringsliv og
befolkning. Skredsikringen bidrar til økt trygghet for befolkningen.

E6 Sørkjosfjellet
o  Foreslått utsatt til siste seksårsperiode (i forrige planperiode ble dette arbeidet

prioritert med oppstart 2010-2013)
Utredning fra Statens vegvesen viser at denne strekningen har liten vegbredde, mye stigning,
er svingete og har høy ulykkesfrekvens. Nord-Troms Regionråd krever at tiltaket tunnel
gjennom Sørkjosfjellet settes tilbake til opprinnelige planer med oppstart 2013.

E8 Utbedring av på strekningen Riksgrensen-Skibotn
o Foreslått gjennomføring i siste seksårsperiode
o  Dersom rammen økes med + 45 % prioriteres forsering av dette prosjektet av

transportetatene
Den viktige transportstrømmen inn og ut av Nord-Troms går over grenseovergangen mot
Finland E8. Store deler av E8 mellom Skibotn og riksgrensen har for liten vegbredde, og er
svingete. Det største problemet er Halsebakkan med mye svinger i mye stigning. På bakgrunn
av den økende trafikken og trafikkproblemene bør arbeidet forseres.

Nord-Troms Regionråd DA
CAlveutm/

oitu Stortard Kitkad 514,Tvi Nordrxim. Kvmangen
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Stmijfird xinurd Sitjenev Nordreizi Kræuanve

E6 Kvænangsfjellet
E6 over Kvænangsfj ellet er en del av stamveinettet som skal være med å gi den nordligste
landsdelen en tilfredsstillende og mer forutsigbar fremkommelighet. Vi ser det derfor som
nødvendig at denne veistrekningen gis en høyere prioritert i forslaget til NTP for 2014 — 2023.
E6 over Kvænangsfjellet er en typisk høyfjellsovergang og gir dermed all ferdsel store
utfordringer vinterstid. I de seneste årene har også liten bemanning i nevnte årstid vært med
på å gjøre vegstrekningen enda mindre farbar. Det skaper problemer på alle
samfunnsområder. I tillegg forekommer kolonnekjøring relativt hyppig. Problemene
forsterkes ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. Det er også behov for sikring
mot ras på en del av vegovergangen.

Utbedring til vegnormalstandard E6 Nord-Troms
Nord-Troms Regionråd vil understreke behovet for utbedring av E6 på flere strekninger i
regionen jfr "Stanmettutredningen" (april 2011), med breddeutvidelse og forsterking for å øke
framkommeligheten, bedre vinterregulariteten og øke trafikksikkerheten på
hovedferdselsåren.

Trafikksikkerhetstiltak E6/E8
Trafikksikkerhetstiltak må prioriteres i de områder hvor E61E8 er skolevei for unger i
grunnskolen.

Ultsfjordforbindelsen som riksvei
Ullsfjordforbindelsen har stor betydning for nordområdesatsingen og må derfor få status som
riksvegprosj ekt.

Havner
Transport er et vikfig ledd i verdikjeden for sjømatprodukter. Effektive transportløsninger og
god infrastruktur er viktige konkurransefaktorer og sentrale forutsetninger for økt
verdiskapning. Kostnadsnivået på transport av fisk har stor betydning. For lang framføringstid
er en av de største utfordringene for fiskeri- og sjømatnæringen.

Ved forrige NTP høring (2010-2019) uttalte Nord-Troms Regionråd at det er behov for
en satsing på Skjervøy som stamnetthavn med tilhørende stamveitilknytning (RV866) til
E6. NTRR vil fortsatt prioritere denne strekningen, grunnet lange avstander mellom Tromsø
og Hammerfest.

Om det er ønskelig (ref politiske mål) å styrke godstransporten på sjø må også
riksvegtilknytninger til havneterminaler prioriteres. For RV 866 må vedlikehold prioriteres for
å utbedre telehiv for å unngå brekkasje i så stort omfang som i dag.

Iktittx NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86  Fax. 77 77  05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Føl ende fiskerihavner er vikti e for vår re ion::
o Årvikssand — 30 mill (2018-2023)
o Arnøyhamn — 6 mill (2018-2023)

Kopi: Tromsbenken

Gliroutea/
StrAijord Kiflord Skjerw, Nbrdrelst 16.'xuangen

Kortbanenettet
Lange avstander gjør at flytransporten spiller en avgjørende rolle i persontrafikken. Sørkjosen
lufthavn er ikke utbygd for å ta imot fly som er større enn de som benyttes i dag. Det vil
derfor være viktig å ta hensyn til dette i fremtidig NTP. En utvidelse av Sørkjosen lufthavn i
fremtiden må ses i sammenheng med at dagens flytyper vil bli byttet ut i en større flytype.

Jernbane
Utredning av jembane fra Kolari Skibotndalen "Ishavsbanen"
Dette er et viktig nordområdetiltak som primært kan frakte gods, mineraler/malm og fisk om
omlasting/havn i Skibotn i første omgang. Vi ser ikke dette som et konkurrerende tiltak til
Tromsbanen, da Ishavsbanen vil følge finsk/russisk sporbredde med forbindelse østover.
NTRR ber om at dette tiltaket blir prioritert i første del av planperioden.

Vi håper våre innspill blir hensyntatt i den videre prosessen da god infrastruktur er avgjørende
for utvikling av hele regionen.

Skibotn 24.04.12

91044_0* (4),(A\4X
TO1'und Steinnes Bjørn Inge Mo

ådsordfører saksordfører
(ordfører i Storfjord) (ordfører i Kåfiord)

t;41,z•RI  NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Ma nar Solbakken

Fra: Einar Arne Andreas Lauritzen [einarlauritzen@hotmail.com]
Sendt: 9. mai 2012 23:13
Til: Post Skjervoy; Magnar Solbakken
Emne: FW: Årsmøte uttalese skjervøy arbeiderparti.

From: einarlauritzen hotmail.com
To: desken finord.no; ost sk'ervo .kommune.no; troms(adna.no; leser nordl s.no;
ma nar.solbakken sk'ervo .kommune.no
Subject: Årsmøte uttalese skjervøy arbeiderparti.
Date: Wed, 9 May 2012 23:04:38 +0200

Årsmøte i Skjervøy arbeiderparti,avholdt 12. mars 2012, vil peke på det uutnyttede næringsutviklingspontensialet som
ligger i vår nære historie og naturgitte forutsetninger.

Skjervøy har få organiserte opplevelseprodukter som kan tilbys turister innen ulike segementer som mått ønske å besøke
kommunen. Samtidlig er svært lite gjort for å utvikle de muligheter som ligger i kjente historiske personer som Leonhard
Seppala og Skjervøy-kongen Christian Michelsen Heggelund, Skjervøys krigshistorie med Arnøy-
tragedien,russefangeleiren og regionsenter for Wehrmacht i nord-troms,tvangsevakueringen,samt Skjervøy som
eldgammelt kirke-og stevne/forsamlingssted med kirken som den eldste trekirke i nord-Hålogaland bispedømme.
Skjervøy som fiskevær og som pionerer innen rekeindustrien er vel dukomentert og bør ha en fremtredene plass i vår
historie.

Årsmøte foreslår at det utredes et opplevelesesenter/historisk dokumentasjonssenter,som i sum presenteres våre
spennende personer i form av bilder og gjenstandsutstilling.Dessuten bør det opprettes et reiselivsselskap (for eksempel
Visit Skjervøy).med formål å markesføre Skjervøy som et opplevelsemål for utvalgte segmenter av
reiselivsmarkede;eksempelvis rundreisepassasjerer med hurtigruta,og andre godt betalte turister som etterspør unike og
for dem eksotiske opplevelser.Selskapet bør dessuten drive kontinuerlig produktutvikling og kunne fungere som
bookingselskap/kordinator mellom nåværende og fremtidlige reiselivsaktører i Skjervøy og
reisebyrå/turoperatører/privatpersjoner over hele verden.

Skjervøy Arbeiderparti peker på at positive ringvirkninger av en slik satsing vil kunne være:

- styrkning av driftsgrunnlaget for eksisterende og fremtidlig lokalt næringsliv

- Kunnskapsformidling av vår egen historie til den eksisterende befolkning og fremtidige generasjoner.

Styrkning av Skjervøys omdømme både internt i befolkningen og eksternt hos mulige tilbakeflyttere,arbeidssøkende og
potensielle næringsaktører

Etter årsmøtets oppfattning vil Kiilgården med sin nære plassering til kulturhuset, havneterminalen og hotellet være et
velegnet som lokale for de foreslåtte tiltak ovenfor.
Skjervøy Arbeiderparti foreslår at dette taes med når det nå skal arbeides videre med Kiilgårdens fremtid.Skjervøy
Næringsforening,eksisterende reiselivsaktører og andre bør kontaktes for å føre saken videre.
-Det-er vikfig--at vi-får rned-oss-fylkeskorriunen, flet ettervår-oppfzitning styrke-våre-muligheter-å
dem med på å utvikle et godt produkt.

Skjervøy Arbeiderparti vil også foreslå at det opprettes en reiselivslinje på Nord -Troms vgs avd Skjervøy, dette vil ikke



bare styrke Skjervøy som reisemål ,rnefi hele nord -Troms.
Vi vil også foreslå at vgs lager kurs for fjellguideing for å kunne styrke tilbudet for opplevelseturisme.
Det er sikkert flere gode ideer som kan styrke Skjervøy som et fantastisk sted for eventyrlige opplevelser.

Skjervøy Arbeiderparti ønsker med dette og øke aktivitet ,og styrke næringslivet i vår kommune.

Årsmøte Skjervøy Arbeiderparti



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2385 -1

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Terje Trætten

Dato:                 23.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
68/12 Skjervøy Formannskap 29.05.2012
10/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand Montessoriforening, 
skolebygg i Årviksand.

Vedlegg

1 Leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand Montessoriforening.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Vedlagte leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand Montessoriforening godkjennes.

Saksopplysninger

I henhold til kommunens økonomiplan 2012 – 2015, punkt 9 side 110, skal det forhandles om 
avtale som avklarer de bygningsmessige forhold og partenes forpliktelser og ytelser, i 
forbindelse med etablering av privatskole i Årviksand.

Komiteen har bestått av ordfører, varaordfører og rådmann.



Leiekontrakt for lokaler

LEIEKONTRAKT

MELLOM

SKJERVØY KOMMUNE

(som "UTLEIER")

OG

ÅRVIKSAND MONTESSORIFORENING

(som "LEIETAKER")
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Leiekontrakt for lokaler

Mellom:

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

og

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

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

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

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

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

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

2. LOKALENE - HVA LEIEFORHOLDET OMFATTER

2.1 Lokalene

Leieforholdet gjelder bygning med uteområde på eiendommen gnr 64 bnr 48 i Skjervøy.
Lokalene omfatter 910 m2 BRA. Tegning over lokalene er vedlagt under bilag A til Avtalen.

Lokalene overtas av leietaker den 1. juli 2012. (heretter benevnt "Overtakelsesdatoen").

2.2 Lokalenes tilstand

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

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

2.3 Leietakerens reklamasjon

Dersom leietakeren ikke snarest mulig og senest 3 måned etter overtakelsesdato har reklamert 
over eventuelle mangler ved lokalene, kan han ikke senere påberope seg disse mangler. Dette 
gjelder likevel ikke dersom utleier har opptrådt grovt uaktsomt.

2.4 Parkering

Parkering gjøres på eiendommen etter skolens behov.
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2.5 Innredning

Inventar og utstyr som finnes i bygget er kommunens eiendom og leies ut til leietaker. 
Vedlikehold og fornying av inventar og utstyr er leietakers ansvar. Ved opphør av leieavtalen 
tilbakeleveres inventar og utstyr. Defekt inventar og utstyr erstattes.

2.6 Bredbånd/kabeltilknytning

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

2.7 Brøyting

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

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

3.1 Varighet

Leietiden er 5 år fra overtakelsesdatoen, dvs frem til 1. juli 2017, med opsjon på ytterligere 5 
år. Etter første 5-års periode skal det forhandles fram ny leieavtale, hvis ikke leietaker har 
overtatt, eller vil overta bygget. 
Leietaker har rett til og overta bygget kostnadsfritt i løpet av leieperioden eller ved
leieperiodens slutt. Legges privatskolen ned skal Skjervøy kommune overta bygget 
kostnadsfritt.

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

4. LEIESUMMEN

4.1 Årlig leie.

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

Kommunen skal svare for kostnader til kommunale avgifter og forsikring av eiendommen.

5. LEIETAKERS BRUK AV LOKALENE

(a) Lokalene må kun benyttes i samsvar med formålet slik det er angitt i punkt 1.
(b) Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av eiendommen. 

Leietakeren plikter å følge de instrukser for tekniske anlegg så vel som instrukser for 
øvrig som til enhver tid gjelder i eller for eiendommen. Herunder presiseres at knuste 
ruter, dører og porter som omfattes av leieforholdet, av leietaker omgående må 
erstattes med nye. Leietakeren plikter likeledes å holde de rom der det er 
vannledningsrør og avløpsrør så oppvarmet at frostskader unngås.
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(c) Leietaker plikter å gi utleier adgang alle dager til lokalene for ettersyn av lokalene. 
Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan benyttes i slike tilfeller.

(d) Ominnredning, nyinnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må 
ikke finne sted uten utleierens forutgående skriftlige samtykke. Slike arbeider skal utføres 
for leietakerens regning og på en håndverksmessig god måte.

(e) Forhåndsgodkjenning kreves også dersom leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, 
avløp eller lignende enn hva lokalene på tidspunktet for inngåelsen av avtalen var utstyrt 
med. Dersom slik godkjenning gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige 
offentlige tillatelser, og er også ansvarlig for alle kostnader som måtte påløpe som følge av 
tiltak eller lignende som iverksettes.

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

(g) Leietaker plikter å stille lokaler fritt til kommunen i forbindelse med eventuell vinterskole 
ved stenging av veien til Arnøyhamn eller ved uvær som hindrer elever å komme seg til 
skolen i Arnøyhamn. 

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

(i) Leietaker plikter å stille et rom i kjelleren, eller annet høvelig sted, disponibelt til 
kommunen. Rommet skal brukes til base for kommunens vedlikeholdsarbeider i 
Årviksand. Rommet stilles vederlagsfritt inkl, lys varme, internett og tilgang til 
toalett/vaskerom. 

6. OFFENTLIGE PÅBUD MV

Utbedringer eller bygningsmessige endringer som under hensyn til leieaktiviteten blir påbudt 
av offentlig myndighet, skal leietakeren bekoste. I den utstrekning utleier har dekket noen del 
av slike utbedringer eller bygningsmessige endringer, er leietakeren senest 14 - fjorten - dager 
etter at skriftlig påkrav er sendt fra utleieren eller offentlige myndigheter, forpliktet til å 
refundere utleieren slike utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente av det til 
enhver tid utestående beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Dersom det for utleieren påløper andre kostnader relatert til eiendommen eller til driften av 
denne som følge av vedtak eller pålegg fra offentlig myndighet som nevnt i første ledd første 
punktum, herunder vedrørende skatter og avgifter med unntak av eiendomsskatt, skal 
leietakeren med virkning fra det tidspunktet kostnadene påløp, dekke en forholdsmessig andel 
av disse. Dette gjelder likevel ikke dersom vedtak eller pålegg skyldes at leieobjektet lider av 
en mangel som leietakeren etter avtalen kan påberope seg overfor utleieren. 

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

7.1 Vedlikehold og renhold.

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

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

Vedlikeholdsplikten omfatter også elektriske anlegg og VVS-anlegg.

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

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

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

Leietaker er også ansvarlig for alt renhold også hovedrengjøring.

7.2 Leietakers behandling av lokalene

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

7.3 Kontroll

Utleieren har rett til, med rimelig varsel til Leietakeren, å gjennomføre kontroll av leietakerens
oppfyllelse av dennes vedlikeholds- og omsorgsplikt i henhold til punkt 8.1. og 8.2.

8. UTLEIERS PLIKTER 

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

9. FORSIKRINGER

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

Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med 
skader som oppstår i lokalene eller på annen måte som følge av leieforholdet.
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Utleier har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade eller 
lignende, ut over det som dekkes av de forsikringer som utleier har som huseier.

10. FORCE MAJEURE 

Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for 
eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrudd 
i tilførsel av vann, strøm, telefon etc., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig 
myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i 
den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan opphører under
slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.   

11. BRANN

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

12. LEIEFORHOLDETS OPPHØR - FRAFLYTTING

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

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

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

13. LEIETAKERS AVTALEBRUDD

13.1 Mislighold av plikt til å flytte

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

13.2 Annet mislighold

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

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

15. SÆRLIGE BESTEMMELSER

15.1 Endringer i avtalen

Endringer i avtalen skal, for å være gyldige, være bekreftet skriftlig av begge parter, 
representert ved den eller de som innehar partenes signatur.

15.2 Forholdet til ufravikelige lovbestemmelser

I den utstrekning noen bestemmelse i avtalen finnes å være i strid med ufravikelige 
lovbestemmelser, skal avtalen for øvrig vedbli å gjelde mellom partene, med mindre 
ugyldigheten av den bestemmelse som finnes å være i strid med ufravikelige lovbestemmelser, 
innebærer en vesentlig forskyvning eller endring av de rettigheter og forpliktelser som partene 
har tilstrebet å oppnå med avtalen.

15.3 Overdragelse av kontrakten

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

16. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

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

17. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er opprettet under og reguleres av norsk lov. Tvister mellom partene om innholdet og 
virkningene av denne avtale, hører under de ordinære domstoler. 

* * *
Denne Avtale er utferdiget i to - 2 - likelydende originaleksemplarer, hvorav Partene beholder hvert 
sitt eksemplar.

Sted/dato:_____________________ Sted/dato:______________________
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_____________________________ _______________________________
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/12 Skjervøy Kommunestyre 13.06.2012

Opprettelse av faste politiske utvalg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar stilling til utvalgets innstilling.

Saksopplysninger

I k-sak 42/11 ble valgnemnda gitt i oppdrag å vurdere endringer i hovedutvalgsstrukturen. 

Vurdering – fra utvalget

1. Utvalget foreslår at det opprettes et eller flere utvalg etter følgende alternativer:
    A: Driftsutvalg

    B: Driftsutvalg + Oppvekst og levekårsutvalg

    C: Teknisk utvalg + Helse og sosialutvalg + kultur og undervisningsutvalg

2. Utvalgene skal ha myndighet til å fatte besluttninger i nærmere bestemte sakstyper samt 
innstillingsrett til kommunestyre i saker som naturlig skal dit.

3. Utvalget/utvalgene skal bestå av 5 personer + vara, hvor et flertall bør komme fra 
kommunestyrets faste og vararepresentanter. 

4. I næringsaker skal formannskapet utvides med 2 representanter fra næringslivet.
    Kommunestyret skal velge disse etter forslag fra næringslivet.

5. Utvalget/utvalgene skal velges slik at de kan fungere fra og med 1/1-13

6. Rådmannen skal utarbeide forslag til reglement/delegasjonsreglement som skal legges frem i 
kommunestyret før jul 2012
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