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Politisk behandling: rapport interkommunalt samarbeid 2012

Rådmannens innstilling

Formannskapet utformer selv sitt høringssvar til regionrådet. 

Saksopplysninger

Nord-Troms Regionråd DA har utarbeidet en rapport om interkommunalt samarbeid i regionen. 
Rapporten er laget for å få en bedre innsikt i hvilke samarbeid vi har, hensikten og omfang med 
samarbeidet og hvordan samarbeidet styres og finansieres. 
Hensikten var todelt: 

- Få en mer omfattende beskrivelse av de interkommunale samarbeidstiltakene
- Anbefale tiltak i forhold til eksisterende tiltak og foreslå nye tiltak

Regionrådet behandlet rapporten og gjorde følgende vedtak:

Sak 01/13   Rapport interkommunalt samarbeid 

1. Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg trykkes 
opp og sendes på høring til formannskapene i Nord-Troms.

2. Nord-Troms Regionråd ber spesielt om innspill på tiltaksdelen i rapporten.
3. Høringsfrist settes til 1. april 2013.»

Høringsfristen er senere endret til 1. mai. 

Vurdering

Rådmannen ber formannskapet merke seg punkt 2 i regionrådets vedtak. 
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1. Forord 
Denne rapporten er utarbeidet etter forespørsel fra Nord-Troms Regionråd DA. Rapporten er 
laget for å få en bedre innsikt i hvilke samarbeid vi har, hensikten og omfang med 
samarbeidet og hvordan samarbeidet styres og finansieres.  
 
Hensikten var å 
• få en mer omfattende beskrivelse av de interkommunale samarbeidstiltakene 
• anbefale tiltak i forhold til eksisterende tiltak og foreslå nye tiltak 

Informasjonen i rapporten er hentet fra SSB, KOSTRA, NIBR, skoleporten, KS Folkevalgt-
opplæring og eksisterende Plangrunnlag for Nord-Troms. Informasjonen i vedlegget er 
innhentet fra kommunene, herunder årsrapporter, prosjektbeskrivelser, samarbeidsavtaler og 
samtaler med kommunalt ansatte. Informasjonen om kommunale virksomheter er hentet fra 
purehelp.no, som speiler informasjonen fra Brønnøysundregistrene.  
 
For å kunne anbefale tiltak, så jeg det som nødvendig å ha rett faktagrunnlag. Plangrunnlag 
for Nord-Troms (utarbeidet mars 2011) er et godt dokument, men mangler detaljer innenfor 
demografiutvikling, nettoflytting og skoleresultater.  
 
Rapporten inneholder derfor informasjon som jeg har ansett som viktig å ta med når det skal 
foreslås tiltak innenfor de ulike samarbeidstiltakene.  
 
De anbefalte tiltakene er gjort med bakgrunn i faktagrunnlaget og utfordringer knyttet til 
disse. Denne rapporten er tiltaksorientert, der tiltak foreslås på eksisterende og nye områder. 
Tiltakene står for egen regning, men jeg tror at de kan være med på å få til en utvikling i 
Nord-Troms som vi alle ønsker. 
 
Til slutt håper jeg at rapporten blir lest og kan danne grunnlag for gode og nyttige diskusjoner 
i framtiden.  
 
 
 
God lesing! 
 
 
Kjetil Hallen 
Nord-Troms Regionråd 
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2. Innledning 
I Nord-Troms har vi mange og gode samarbeidstiltak, men det er litt interessant å se på 
definisjoner av samarbeid:  
 

Samspill, kompaniskap og det å arbeide sammen.  
 
Innsats fra flere aktører og bruk av flere virkemidler innenfor en enhetlig strategi, definert 
ut fra en felles målsetting.  

 
I tillegg er det flere som har kommet med gode forutsetninger for samarbeid: 
 

Godt samarbeid avhenger av i hvilken grad vi makter å forstå og ta hensyn til hverandres 
virkelighetsoppfatning. 
 
I et samarbeid må alle gjøre sin del av jobben. 

 
Gjennom denne rapporten har jeg oppdaget at disse forutsetningene ikke alltid er til stede, 
siden det er forskjellige virkelighetsoppfatninger om hva som er viktig og ikke samt at det på 
mange områder mangler enhetlige strategier.  
 
Kommunene i Nord-Troms er relativt små kommuner med begrensede ressurser til å 
gjennomføre store, kostnadskrevende tiltak. Jan P. Syse sitt uttrykk er kanskje enda mer 
aktuelt nå enn da han uttalte det:  
 

Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss. 
 
Lik virkelighetsoppfatning er viktig for å se hvilke utfordringer vi har i fellesskap. Rapporten 
inneholder derfor et supplement til Plangrunnlag for Nord-Troms som ble utarbeidet i 2011.  
 
Rapporten vil også komme med anbefalinger på hvordan samarbeidet kan bli enda bedre 
innenfor eksisterende tiltak og forslag til nye samarbeidstiltak.  
 
Gjennom dette arbeidet og med erfaringer fra andre kommuner, er det spesielt å registrere at 
det er utviklet mange unike samarbeidsmodeller i Nord-Troms, uavhengig av geografi, 
profesjon og organisasjonstilhørighet. Det kan hende at dette er kulturelt betinget fra de tre 
stammers møte, siden vi i generasjoner har vært nødt til å samarbeide for å overleve.  
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3. Sammendrag 
Kommunene i Nord-Troms har et omfattende samarbeid, ofte med ulike kommuner, ulike 
samarbeidsformer og ulike kostnadsfordelinger.  
 
De mange og ulike samarbeidstiltakene gir liten oversikt, noe som vanskeliggjør både 
administrativ og ikke minst politisk styring.  
  
Vi har noen store utfordringer i regionen: 
• Befolknings- og demografiutvikling 
• Kompetansenivå på grunnskolen 
• Høy andel barn med spesialundervisning 
• Lav andel av befolkningen med høyere utdanning  
• Få store næringsaktører i regionen 
• Mange små og bitte små bedrifter 

Det må være en felles forståelse av at dette er de største utfordringene. Det kan selvfølgelig 
være flere, men et felles utgangspunkt er nødvendig for å lage gode strategier, planer og tiltak.  
 
For å løse disse store utfordringene, er vi nødt til å samarbeide. Vilje og evne til samarbeid for 
å løse disse oppgavene må være større enn å løse små lokale ”trivialiteter”.  
 
Alle typer samarbeid krever arbeidsinnsats fra aktørene, men dessverre har vi mange 
uformelle samarbeid som ikke styres og ledes godt nok. De aller fleste av samarbeidstiltakene 
kan formaliseres enda bedre, enten gjennom rapporteringer, bedre samarbeidsavtaler, andre 
samarbeidsformer eller eierskapsmeldinger.  
 
Nord-Troms-kommunene har store utfordringer med demografiutviklingen, siden vi får 1500 
færre arbeidstakere og 1200 flere pensjonister fram mot 2030. Andelen skoleelever som har 
spesialundervisning er svært høy i Nord-Troms, uten at vi kan se effekter av det, samtidig som 
andelen av befolkningen som har høyere utdanning er lav. Dette må ses nærmere på. 
 
Når ny fakta framskaffes og forutsetningene endrer seg, må nye vurderinger gjøres slik at de 
viktigste oppgavene ivaretas. Da må nye satsingsområder prioriteres, eventuelt på bekostning 
av andre.  
 
Å motvirke befolkningsutviklingen, bygge kompetanse og ha evne og vilje til å bygge opp 
sterke, gode og robuste fagmiljø i Nord-Troms, må stå sentralt i årene som kommer. 
 
For å kunne få den samfunnsutviklingen man ønsker, er man avhengig av utviklingskraft. 
Etter mitt syn kan vi få det dersom vi står sammen og ikke hver for oss. 
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4. Utfordringer 
Før man kan vite hvor man skal, er det en stor fordel å vite hvor man er. I en analysefase er 
det derfor viktig å erkjenne den faktiske situasjonen Nord-Troms-kommunene er i. Dette er 
dokumentert gjennom rapporten Plangrunnlag for Nord-Troms, som ble utarbeidet i mars 
2011. Konklusjonen fra plangrunnlaget er: 
 

«"Nord-Troms strategier" skal være Nord-Troms Regionråd sitt styringsverktøy og bidra til at 
overordnede mål og strategier blir iverksatt og gjennomført. Men en forutsetning for en god 
plan er at man har et godt grunnlag for å peke ut viktige problemområder. Denne rapporten 
viser helt klart at Nord-Troms står overfor en rekke utfordringer i årene framover. Spesielt er 
det utfordringer knyttet til den negative befolkningsutviklingen samt en stadig eldre 
befolkning. 
 
Vi kommer ikke i denne rapporten inn med konkrete forslag til tiltak, men det bør åpenbart 
utarbeides mer målrettede tiltak for å stoppe fraflytting samt hindre forgubbing. Vi ser også at 
det må gjøres utbedringer av det regionale vegnettet, noe som på sikt vil ha økt betydning for 
Nord-Troms som felles bo- og arbeidsregion. 
 
Det forventes at de minste kommunene i årene framover kan forvente seg en ytterligere 
nedgang i befolkningen, og at de vil ha store utfordringer knyttet til det. Hvordan dette kan 
løses, gjenstår å se, men en strategi kan være å se på funksjonelle regioner. Utfordringen 
framover blir hvordan kommunene velger å organisere tjenestetilbudene slik at man faktisk 
kan opprettholde tjenestetilbudet til befolkningen, uansett hvor man måtte bo i Nord-Troms.» 

 
De største utfordringene plangrunnlaget peker på, er befolkningsnedgang og en stadig eldre 
befolkning. Etter min mening er det også andre utfordringer som det må rettes fokus mot, 
herunder kompetansenivået til befolkningen og lite næringsutvikling.  
 

5. Vurderinger 

5.1. Generelt 
Et plangrunnlag bør ha en bred beskrivelse av samfunnet i Nord-Troms, noe Plangrunnlag for 
Nord-Troms på svært mange områder har. Men det er også svært relevante områder som er 
lite beskrevet i forhold til de utfordringene Nord-Troms-kommunene har, herunder 
• status på barnehageplasser 
• kompetansenivå fordelt etter alder, herunder grunnskole og videregående skole 

5.2. Planer og strategier 
Nord-Troms-kommunene utarbeidet "Nord-Troms Strategier 2007–2016". Etter 2011 er det 
ikke blitt utarbeidet nye tiltak innenfor tidligere utarbeidede strategier. Erfaringsnivå og fokus 
blant politisk og administrativ ledelse vil påvirke innsatsen på interkommunale planer. Mange 
nye ordførere og stort skifte av rådmennene de siste årene har redusert den interkommunale 
innsatsen.  
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Dersom lokalpolitiske forhold tar for mye fokus, vil det gå ut over utviklingen av regionen, 
som til slutt vil gå ut over hver enkelt kommune. Vilje og evne til felles utvikling er 
nødvendig for at Nord-Troms som region ikke skal svekkes ytterligere med tanke på 
befolknings-, kompetanse- og næringsutvikling.  
 
Troms fylkeskommune har i sin planstrategi en klar målsetting om å utvikle en nærings- og 
utviklingsstrategi for Nord-Troms. I stedet for å utvikle egne strategier og tiltak, kan det være 
hensiktsmessig å gjøre arbeidet sammen med Troms fylkeskommune. For å få effekt ut av 
arbeidet til fylkeskommunen, er god forankring og nok konkrete strategier og tiltak viktig.  
 

5.3. Plangrunnlag for Nord-Troms 
Som tidligere nevnt har kommunene i Nord-Troms fått utarbeidet Plangrunnlag for Nord-
Troms. Dette plangrunnlaget er relativt godt bearbeidet med tanke på befolkningsutvikling 
totalt sett, men mangler beskrivelse av demografiutvikling og nettoflytting. Disse områdene er 
avgjørende med tanke på tjenesteutvikling og definering av målgrupper for å opprettholde 
eller øke befolkningen.  
 
Det er derfor svært viktig å bruke statistikk og framskrivninger som gir god 
situasjonsforståelse, slik at prosjekter og planer blir målrettet i forhold til det man ønsker å 
løse.  
 
De neste kapitlene viser områder som etter min mening ikke ivaretas godt nok i 
plangrunnlaget fra 2011. Ved utarbeidelse av nærings- og utviklingsstrategier for Nord-Troms 
eller kommunale planer, bør disse faktorene tas med i vurderingene.  
 

5.4. Befolkningsutvikling i Nord-Troms 
Befolkningsutviklingen i Nord-Troms er negativ, og det er kun Nordreisa og Storfjord som 
har hatt et relativt stabilt folketall de siste 20–30 årene. De andre kommunene har hatt 
nedgang i folketallet.  
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Figur 1. Befolkningsutvikling i Nord-Troms (kilde: Plangrunnlag for Nord-Troms).  
 
Plangrunnlag for Nord-Troms er på mange områder et godt dokument, men når det gjelder 
befolkningsframskrivningene kan statistikken tyde på at de er for positive.  
 
Erfaringer fra tidligere framskrivninger viser at Nord-Troms generelt ikke kan bruke middels 
nasjonal vekst i framskrivningene, siden andelen innvandrere er mindre enn i tettbebygde 
strøk. Tabellen nedenfor viser middels nasjonal vekst, som gir et relativt positivt 
framtidsbilde. Når man vurderer framskrivningen i forhold befolkningsutviklingen de siste 20 
år, kan det se ut som om denne utviklingen er for positiv.  

 
Figur 2. Befolkningsutvikling i prosent med middels nasjonal vekst (kilde: Plangrunnlag for Nord-
Troms). 
 
En riktigere framskrivning vil derfor være med lav eller ingen nettoinnvandring. Tabellene 
nedenfor viser framskrivning med middels nasjonal vekst og ingen nettoinnvandring. 
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Figur 3. Befolkningsutvikling i Nord-Troms med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Folketallsutviklingen totalt sett er negativ, men ikke faretruende siden reduksjonen i 
befolkningen de neste 20 årene er litt mindre enn de siste 20 årene.  
 

5.5. Nettoflytting i Nord-Troms 
Årsaken til at vi ikke kan bruke prognosene middels nasjonal vekst, ligger i forholdet mellom 
ut-/innflytting og innvandring. Tabellen nedenfor viser antall innflyttere og utflyttere samt 
hvor mange innvandrere det er av innflytterne. Andelen innvandrere er i 2011 ca. 30 % av 
innflytterne. Denne andelen er større i store byer, slik at de totalt sett får nettoinnflytting. På 
en annen side ville nettoutflyttingen vært enda større dersom vi ikke hadde hatt så stor 
innflytting av innvandrere. Det er i hovedsak Skjervøy og Nordreisa som har størst antall 
innvandrere.  
 

 
 
Figur 4. Flytting i Nord-Troms inkludert innvandrere (kilde: SSB).  
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Demografiutviklingen i kapitlene nedenfor viser oversikter med ingen nettoinnvandring, som 
sannsynligvis gir et riktigere bilde av framtiden.  
 
Denne utviklingen kan selvfølgelig påvirkes av aktive tiltak, som kommer senere i rapporten.
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5.6. Demografiutvikling i Nord-Troms 
 
Med lav eller ingen nettoinnvandring, vil demografiutviklingen i Nord-Troms være: 
 

 
Figur 5. Demografiutviklingen i Nord-Troms med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Figuren viser en bekymringsverdig utvikling med 1500 færre innbyggere i yrkesaktiv alder, 
samtidig som det blir 1200 flere eldre over 67 år. Det er en situasjon Nord-Troms-
kommunene snarest må ta på alvor.  
 
Framskrivningen for den enkelte kommune er med lav eller ingen nettoinnvandring. 
 

 
Figur 6. Demografiutviklingen i Lyngen med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Tabellen for Lyngen kommune viser en stor nedgang i antall voksne og relativt stor nedgang i 
antall grunnskoleelever, mens antall pensjonister øker betraktelig. 
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Figur 7. Demografiutviklingen i Storfjord med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Tabellen for Storfjord kommune viser en stor nedgang i antall voksne og relativt stor nedgang 
i antall grunnskoleelever, mens antall pensjonister øker betraktelig. 
 

 
Figur 8. Demografiutviklingen i Kåfjord med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Tabellen for Kåfjord kommune viser en stor nedgang i antall voksne, mens antall pensjonister 
øker betraktelig. 
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Figur 9. Demografiutviklingen i Skjervøy med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Tabellen for Skjervøy kommune viser stor nedgang i antall voksne og grunnskoleelever, mens 
antall pensjonister øker betraktelig. 
 
 

 
Figur 10. Demografiutviklingen i Nordreisa med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Tabellen for Nordreisa kommune viser nedgang i antall voksne, mens antall pensjonister øker 
betraktelig. 
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Figur 11. Demografiutviklingen i Kvænangen med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB). 
 
Tabellen for Kvænangen kommune viser svært stor nedgang i antall voksne mens antall 
pensjonister øker betraktelig, men kun i begynnelsen av perioden. 
 

5.7. Tjenesteutvikling 
I plansammenhenger er det viktig å bruke riktige framskrivninger. Dette kan gi gode 
muligheter til å se på framtidige behov innenfor ulike sektorer. Generelle trekk er at andelen 
innbyggere i alderen 20–66 reduseres sterkt, mens andelen over 67 år øker sterkt.  
 
Antall barn i barnehagealder ser ut til å være relativt stabilt i Nord-Troms. Skal det gjøres 
grep innenfor barnehagesektoren, kan økt samarbeid og størrelse på hver enkelt barnehage 
vurderes.  
 
Antall barn i skolealder reduseres i Nord-Troms, og spesielt i enkelte kommuner. Disse er, før 
eller siden, nødt til å vurdere skolestrukturen i sin egen kommune. Nedgangen i antall 
skolebarn i forhold til barnehagebarn skyldes alderen på barna ved utflytting/gjennomflytting. 
Det er mulig at god kvalitet i skolene og godt sosialt nettverk kan motvirke dette.  
 
Nedgangen i aldersgruppen 20–66 år er alvorlig, fordi det er disse som skal produsere 
tjenestene til de andre aldersgruppene. Tiltak som øker tilflyttingen til Nord-Troms er derfor 
helt nødvendig.  
 
Siden antall eldre øker betraktelig, er både organisering, ressurser, dimensjonering og 
arbeidsmetodikk innenfor helse- og omsorgssektoren nødt til å bli et fokusområde for alle 
kommuner i Nord-Troms. Dette arbeidet må ses på både innenfor hver kommune og i 
regionsammenheng.  
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5.8. Målgrupper og prosjektutvikling 
For å øke antall innbyggere i Nord-Troms, er det også behov for å se på hvilken målgruppe vi 
skal bearbeide slik at de ønsker å bosette seg og bli boende i Nord-Troms. Det er flere som 
flytter ut av regionen enn inn til regionen, og i tillegg er de som flytter til Nord-Troms ofte 
”gjennomflyttere”. Det er derfor viktig å ha fokus på både nytilflyttere og tilbakeflyttere samt 
redusere antall gjennomflyttere.  
 
Forskning fra NIBR på inn- og utflytting viser generelt at arbeid og bolig teller mest, deretter 
barnehage- og skoletilbud og til slutt sosialt nettverk og trivsel. Innenfor ulike målgrupper kan 
nok dette være annerledes, for eksempel at tilbakeflyttere i første rekke har sosialt nettverk 
som årsak til at de vil flytte tilbake. 
 
En annen vurdering er om barnehage- og skoletilbudet er godt nok for å hindre utflytting og 
gjennomflytting.  
 

5.9. Kompetansenivå 
Når man er inne på skolesektoren kommer man ikke unna den store andelen av elever som får 
spesialundervisning i Nord-Troms, i figuren nedenfor sammenlignet med Troms og landet for 
øvrig. 
 

  
Figur 12. Andel elever med spesialundervisning 2006–2011 (kilde: KOSTRA). 
 
Lyngen og Storfjord hadde i 2008–2009 en stor økning i antall elever med 
spesialundervisning, men deretter har andelen stabilisert seg. Skjervøy har hatt stabil vekst 
over flere år. Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen hadde en økende andel til 2008–2009, men 
har hatt en nedgang etter det. Andelen i forhold til Troms og landet for øvrig er faretruende 
høy, og Skjervøy har mer enn dobbelt så stor andel som snittet i Troms.  
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Det er sikkert mange årsaker til dette, men at utviklingstrekkene har sammenheng med 
organisering av PP-tjenestene er påtakelig. Ser vi på antall elever som har spesialundervisning 
i forhold til hvor mange vi ville hatt dersom andelen hadde vært lik snittet i Troms, får vi 
figuren nedenfor. Et annet, men viktig moment er at PP-tjenesten er en av de få kommunale 
tjenestene som ikke har ansvar for tiltakskostnadene. 
 

 
Figur 13. Antall elever med spesialundervisning i forhold til snittet i Troms (kilde: KOSTRA). 
 
Når det gjelder antall timer spesialundervisning den enkelte elev får, er det kun Kvænangen 
som har et langt større antall timer enn snittet i Troms. 

 
Figur 14. Antall timer per elev med spesialundervisning (kilde: KOSTRA). 
 
Bildene viser at vi gir litt spesialundervisning til svært mange. Det kan igjen tyde på at vi ikke 
klarer å gi den enkelte elev god nok tilrettelagt undervisning i den ordinære skolen, noe som 
igjen kan ha med ressurssituasjonen på skolene å gjøre.  
 
Oversikten nedenfor viser hvor mange årstimer spesialundervisning vi ville hatt i Nord-Troms 
dersom andelen elever hadde vært på snittet i Troms og vi hadde brukt like mange timer 
spesialundervisning som snittet i Troms. 
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Figur 15. Differanse i årstimer spesialundervisning.  
 
Denne differansen utgjør i Nord-Troms 13 242 timeverk, som med 988 undervisningstimer i 
et lærerårsverk utgjør 13,4 årsverk. Omregnet i kroner utgjør dette ca. 8 millioner kroner. 
 
Dersom denne driftsmetoden hadde gitt seg utslag i gode skoleresultater, kunne det ha vært 
vel anvendte penger. Hvordan skoleresultatene er i Nord-Troms beskrives litt senere i dette 
kapittelet.  
 
Det er en sammenheng mellom kompetansenivå til elevene og foreldrene. Andelen av 
befolkningen med høyere utdanning i Nord-Troms er lav. Figuren nedenfor viser hvordan 
denne utviklingen har vært: 

 
Figur 16. Andel av befolkningen med høyere utdanning (kilde: Plangrunnlag for Nord-Troms). 
 
Når man vet at kunnskap avler kunnskap, er vi i Nord-Troms inne i en negativ utvikling i 
forhold til resten av Troms og landet.  
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Målsettingen i Nord-Troms Strategier 2007–2016 er følgende:  
 

Øke kompetansen på alle nivå for økt konkurranse- og utviklingskraft i regionen. 
 
Målsettingen er i utgangspunktet god, men om tiltakene er gode nok i forhold til utfordringene 
er tvilsomt. Vi taper stadig terreng i forhold til fylket og landet.  
 
Figurene nedenfor viser resultater fra nasjonale prøver for 5. og 8. trinn sammenlignet med 
Troms og landet for øvrig. Resultatene viser at vi på 5. trinn ligger langt etter gjennomsnittet, 
mens vi på 8. trinn har langt bedre resultater. Forskningen viser at det ikke er sammenheng 
mellom skolestørrelse og resultater. Samtidig vet vi at det er sammenheng mellom fokus og 
resultater, og da er det mulig at skolestrukturprosesser har tatt fokus, ressurser og energi fra 
resultatområdet. Det kan også være sammenheng mellom kompetansenivået i befolkningen og 
resultatene på skolen.  
 

 
Figur 17. Resultater nasjonale prøver 5. trinn 2012/2013 (kilde: Skoleporten).  
 
Resultater for regning 2012/2013 er ikke publisert, så derfor er resultatene fra 2011/2012 tatt 
med. 
 
 



 

 

Rapport: Interkommunalt samarbeid 2012  Side 20 
 

 
Figur 18. Resultater nasjonale prøver 8. trinn 2012/2013 (kilde: Skoleporten).  
 
Resultater for regning 2012/2013 er ikke publisert, derfor er resultatene fra 2011/2012 tatt 
med. 
 
Figuren nedenfor viser grunnskolepoeng beregnet som summen av elevenes avsluttende 
karakterer delt på antall karakterer og ganget med 10. Lyngen og Kåfjord ligger over snittet, 
mens de andre ligger under. 
 

  
Figur 19. Grunnskolepoeng i kommunene (kilde: Skoleporten). 
 
Figuren nedenfor viser standpunktkarakterene på Nord-Troms videregående skole 
sammenlignet med Troms fylke og landet for øvrig. Der ser vi at resultatene i all hovedsak er 
gode. 
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Figur 20. Standpunktkarakterer ved Nord-Troms videregående skole (kilde: Skoleporten). 
 
 
Nord-Troms har likevel gjort mye godt arbeid på og med skolene. Både Regionkontoret og 
Nord-Troms Studiesenter har vært med på å heve kompetansenivået til elever og studenter i 
regionen. Statistikken hadde sikkert sett annerledes ut dersom vi ikke hadde hatt disse 
tiltakene. Likevel er det bekymringsverdig at hele regionen har lave resultater på nasjonale 
prøver for 5. trinn.  
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Kompetansenivået til befolkningen i Nord-Troms styrer samfunnsutviklingen i regionen siden 
det er sammenheng mellom kompetansenivå og hva som er mulig å få til av 
næringsetableringer i regionen. Ett eksempel på dette er at kapitalkrevende næringer krever 
høy kompetanse, og da er det kanskje naturlig at slike etableringer sjelden skjer i Nord-
Troms.  
 
Hvilket kompetansenivå vi ønsker, påvirkes i hovedsak gjennom våre grunnskoler, 
videregående skoler og Nord-Troms Studiesenter. Et ønske om å være på nasjonalt 
kompetansenivå krever sterkere fokus, endret ressursinnsats og større satsing for å øke 
kompetansenivået til voksne i regionen.  
 

5.10. Næringsutvikling 
Sysselsettingen i Nord-Troms er beskrevet i Plangrunnlag for Nord-Troms og strategiene er 
beskrevet i Nord-Troms Strategier 2007–2016.  
 
Likevel er det et stort forbedringspotensial knyttet til hvordan regionen skal kunne jobbe i 
fellesskap for å få større næringsutvikling. Innenfor dette området kan et tettere samarbeid 
mellom næringslivsmedarbeidere (politikere og næringskonsulenter) i kommunene gi større 
utviklingskraft, fagmiljø og framdrift.  
 
Hvilke strategier kommunene skal jobbe etter bør også dokumenteres, gjerne sammen med 
Troms fylkeskommunes Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. Da bør det bli tatt 
stilling til om kommunene i Nord-Troms bare skal satse på næringer med størst vekstpotensial 
eller om næringsstøtten skal fordeles til alle næringer. 
 
Konjunkturbarometeret høsten 2012 påpeker at samferdsel er en forutsetning for all nærings- 
og samfunnsutvikling. Det er nå flere pendlere inn til Nord-Norge enn ut, og det gir en 
mulighet for kommunene til å få disse til å bosette seg her, noe som kan gi en positiv 
befolkningsutvikling. I barometeret defineres næringene med størst potensial:  
• Sjømat 
• Maritim 
• Fornybar energi  
• Reiseliv 
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6. Samarbeidsformer 
Kommunene har muligheten for ulike samarbeidsformer, herunder 
• kommunale foretak 
• kommunesamarbeid etter § 27 i kommuneloven 
• vertskommunesamarbeid etter § 28 i kommuneloven 
• samkommunemodell 
• interkommunale selskap (IKS) 
• aksjeselskap (AS) 
• stiftelser 

Valg av samarbeidsform er viktig fordi organisasjonsformen må passe i forhold til graden av 
forvaltning og konkurransesituasjon.  

 
Figur 21. Samarbeidsformer etter grad av forvaltning og konkurransesituasjon 

(kilde: KS folkevalgtopplæringen).  
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Undersøkelser viser at det er et stort potensial for å øke effektiviteten og kvaliteten i 
kommunenes oppgaveløsing gjennom mer omfattende og helhetlig interkommunalt 
samarbeid. Større enheter gir også bedre mulighet for utvikling og rekruttering. Erfaringer, 
blant annet i forsøk med samkommunemodellen, tyder også på at mer forpliktende 
samarbeidsløsninger gir høyere kvalitet og mer synlige resultater enn mer uforpliktende 
samarbeidsløsninger.  
 
Men omfattende interkommunalt samarbeid gir både politiske og administrative 
styringsutfordringer når en og samme kommune er involvert i en lang rekke ulike 
interkommunale samarbeidsløsninger. Jo flere samarbeid en kommune er en del av, desto 
større er faren for at kommunenes mulighet til helhetlig styring kan lide. Omfattende 
samarbeid – ofte med ulike kommuner og i ulike samarbeidsformer – gir liten oversikt, særlig 
hvis hvert samarbeidsområde har sin egen form for organisering.  
 
Det må derfor avveies hvordan det kan tas ut effektiviserings- og kvalitetsgevinst gjennom 
interkommunalt samarbeid og samtidig sørge for å bevare god politisk styring av samarbeidet 
og innsyn for innbyggerne. 
 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, 
eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. 
 
Konklusjonen er at hvis selskapet skal ta risiko og operere i et marked, bør det etableres et 
selskap med begrenset ansvar. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egen regi, kan 
både interkommunale selskap og foretak være hensiktsmessige former. Stiftelser anbefales 
ikke for virksomhet som krever eierstyring. 
 
Ved eierskap i selskap må det utarbeides eierskapsmeldinger. Målsettingen med en 
eiermelding er å sikre forutsigbarhet overfor selskapene og ”omverdenen” samt gi tydelig 
melding om hva eier ønsker at selskapene/samarbeidet skal utrette. Eiermeldingen bør 
revideres/debatteres hvert år i forbindelse med for eksempel et fast årlig eierskapsseminar. 
Eierskapsmeldinger gir forutsigbarhet både for selskapene/samarbeidet og for eier, samtidig 
som meldingen kan brukes til å framskaffe informasjon og styringsgrunnlag for det 
interkommunale samarbeidet. 
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7. Tiltak i forhold til de største utfordringene 
Kommunene i Nord-Troms har utfordringer knyttet til  
• manglende felles handlingsplaner i regionen 
• næringsutvikling 
• kompetansenivå 
• befolkningsnedgang og demografiutvikling 
• kommuneøkonomi 

 

7.1. Nærings- og utviklingsplan  
Nord-Troms Regionråd har vedtatt å starte prosessen med å utvikle en tiltaksplan som svar på 
Troms fylkeskommune sitt ønske om å utvikle en nærings- og utviklingsstrategi for Nord-
Troms. Det er viktig at strategien munner ut i en konkret tiltaksplan, og ikke strategier som 
ikke er håndfaste nok. 
 
Dette arbeidet krever produksjonskapasitet og samkjøring mellom kommunene, Troms 
fylkeskommune og eventuelt bistand fra forskningsmiljøene. Dette er et så stort arbeid at en 
prosessplan burde vært utarbeidet, som kort beskriver hvem som skal bidra med hva, når og 
hvordan.  
 
Ut fra kjennskapen til ressursene i kommunene, er det tvilsomt at en (eller flere) av 
kommunene kan ta på seg koordinatorrollen i Nord-Troms. Sekretariatet i Nord-Troms 
Regionråd må derfor bli tilført ressurser og kompetanse til å gjennomføre dette.  
 
Anbefaling av tiltak: 
• Plangrunnlag Nord-Troms revideres med relevante faktorer.  
• Plangrunnlag og prosess i kommunene og regionen forankres. 
• Næringsmedarbeiderne i kommunene brukes aktivt i prosessen. 

• Koordinering mot Troms fylkeskommune må skje tidlig slik at planen sluttføres i 
inneværende valgperiode. 

• Planen må inneholde tiltak i forhold til næringsutvikling, men kan også inneholde tiltak 
innenfor utvikling av tjenesteproduksjon og eventuelt befolkningsøkning.  

• Nord-Troms Regionråd engasjerer koordinator, pådriver og prosessleder til arbeidet.  
 

7.2. Kompetansenivå 
Andelen av befolkningen med høyere utdanning er lav i Nord-Troms. Det er også 
dokumentert at foreldre med lavt kompetansenivå ofte har mindre fokus på resultater i skolen 
enn foreldre med høyt utdanningsnivå.  
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For å kunne øke kompetansenivået på alle nivåer, må resultatene i skolen komme på 
dagsordenen – ikke bare strukturmessige forhold. Utdanningen på videregående skole må bli 
mer målrettet og skreddersydd i forhold til kommunenes og næringslivets behov. Samtidig må 
arbeidet med å få fullfinansiert Nord-Troms Studiesenter opprettholdes.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Hver kommune presenterer en tilstandsrapport (status og tiltak grunnskole) i egen 

kommune.  
• Skoleresultatene fra grunnskole og videregående skole med sammenligning fylket og 

landet presenteres i hver kommune og i Nord-Troms Regionråd.  
• Ressursbruken må dreies fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. For å få det til, 

må etter- og videreutdanning av lærere prioriteres høyt.  
• Studieretninger som er målrettet og skreddersydd i forhold til kommunenes og 

næringslivets behov etableres på videregående skole. 
• Tiltak for å få fast finansiering til Nord-Troms Studiesenter må fortsatt prioriteres. 

Påvirkning av regjering og Storting må skje før arbeidet med neste års statsbudsjett starter 
opp på nyåret.  

• Oversikter over antall studenter, studiepoeng og resultater fra Nord-Troms Studiesenter 
presenteres årlig i hver kommune og i Nord-Troms Regionråd. 
 

7.3. Befolkningsnedgang og demografiutvikling 
Omdømmeprosjektet er et av de viktigste tiltakene Nord-Troms-kommunene har iverksatt. 
Prosjektplanen har vært fulgt blant annet gjennom dialogmøter, leting etter felles identitet og 
skattekistene. Dette har gitt prosjektet verdifull kunnskap om hvordan tiltakene kan rettes inn 
mot målgruppene. Målgruppen er tilbakeflyttere, nytilflyttere, innbyggere og nyetablerere, og 
det skal fokuseres spesielt på ungdom.  
 
Tiltakene skal øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Dette er tiltak 
som vil være med på å påvirke alle utfordringene i Nord-Troms positivt. For å få til flere 
tilflyttere, er kriteriene bolig og arbeid de viktigste. De neste kriteriene er gode barnehager og 
skoletilbud. Samtidig vet vi at det nå er flere pendlere inn til Nord-Norge enn ut, så derfor er 
det viktig å ha en god boligpolitikk som får disse til å bosette seg i Nord-Troms.  
 
Demografiutviklingen gjør at vi generelt har arbeidsplasser nok. Vi har mange 
”kvinnearbeidsplasser” innenfor helse- og omsorgssektoren, men vi mangler arbeidsplasser til 
menn med kortere/høyere utdanning. Disse finnes oftest i privat næringsliv, og det betyr at 
også tilrettelegging av privat næringsutvikling er et bosettingstiltak.  
 
For at omdømmeprosjektet skal lykkes, må også Nord-Troms framstilles positivt i media. Der 
har vi to utfordringer – både å håndtere media riktig, men også at media ivaretar sin 
samfunnsbyggerrolle.  
 
Anbefaling av tiltak  
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• For å øke bolyst, bør en helhetlig boligpolitikk utarbeides for regionen og i hver 
kommune. 

• Kommunene bør bli bedre i mediehåndtering, herunder å få til et bedre samspill med 
media i et omdømmeperspektiv. 

7.4. Kommuneøkonomi 
Stort sett alle kommunene har en stram kommuneøkonomi, der det er harde forhandlinger for 
å få budsjett og økonomiplaner i balanse. Samtidig kan stram kommuneøkonomi overskygge 
de reelle utfordringene Nord-Troms-samfunnet står overfor. Dette kan føre til at lokalpolitiske 
forhold kan være med på å hindre ønsket utvikling av regionen. 
 
Før de rette prioriteringene kan foretas, er det særdeles viktig å ha en felles 
situasjonsforståelse blant administrasjonene, politikerne og befolkningen for øvrig.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Plangrunnlag for Nord-Troms oppdateres med relevante faktorer.  
• Plangrunnlag for Nord-Troms utarbeides og behandles politisk i hver kommune og i 

Nord-Troms Regionråd.  
• Det reviderte plangrunnlaget vil sammen med Konjunkturbarometeret og egne 

næringslivssatsinger danne grunnlaget for nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. 
• Nord-Troms Regionråd bør vurdere mer forpliktende, helhetlige og forutsigbare 

samarbeidsløsninger mellom kommunene. 
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8. Anbefaling eksisterende samarbeid 

8.1. Generelt 
Nord-Troms-kommunene har mange typer samarbeid, ulike organisasjonsmodeller, forskjellig 
antall kommuner og ulik fordeling av kostnader. Det er behov for en sterkere styring av de 
oppgavene som løses interkommunalt.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Områder der kommunene har tilfeldige samarbeid, omgjøres til faste og forutsigbare 

modeller. 
• Innenfor hvert samarbeid vurderes hensiktsmessig styrings- og selskapsform. 
• Dersom sterkere styring er et mål, kan flere små samarbeid samles i større 

interkommunale enheter. 
• Prinsippavgjørelse om kommunene skal kunne ta betalt for administrative kostnader i et 

samarbeid må avklares. Enkelte samarbeid fakturerer disse kostnadene, andre ikke. Det er 
et "enten eller"-spørsmål som må avklares. Det enkleste er å ikke ha det.  
 

8.2. Nord-Troms Regionråd  
Nord-Troms Regionråd har forbedringspotensial med å fremme politiske saker regionalt 
(fylket) og sentralt. Samtidig bør arbeidet synliggjøres bedre enn i dag. 
 
Det er en utvikling at både statlige og regionale institusjoner i langt større grad henvender seg 
til regionrådene enn tidligere. Eksempler på dette er blant annet Fylkesmannsembetet, Troms 
fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Distriktssenteret.  
 
Nord-Troms-regionen har liten utviklingskraft, men dette kan løses gjennom Nord-Troms 
Regionråd slik det f.eks. er gjort i Vesterålen. Figuren nedenfor viser organisering av 
Vesterålen Regionråd, der de har avdelinger innenfor fiskeri, reiseliv, kultur og 
kompetanseutvikling i tillegg til det politiske samarbeidet. En slik modell bør vurderes i 
Nord-Troms for å få nødvendig utviklingskraft i forhold til utfordringene.  
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Figur 22. Organisering av Vesterålen Regionråd (kilde: Vesterålen Regionråd).  
 
 
Anbefaling av tiltak 
• Viljen til samarbeid skal på nytt dokumenteres gjennom strategier og tiltak (dette kan 

gjøres gjennom nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms).  
• Oppgaver som saksordfører skal gjennomgås på nytt, eventuelt som et 

kompetansehevende tiltak. 

• Faste møtepunkt med ”Nord-Troms-benken” på Fylkestinget – på lik linje med møter med 
Tromsbenken – etableres som rutine så lenge det ikke er ordførere i Fylkestinget. 

• Sekretariatet i Nord-Troms Regionråd innfører Ephorte som saksbehandler- og 
arkivsystem. Dette vil lette saksbehandlingen mellom kommunene og Regionrådet, 
herunder postgang, oversikt, å bruke tidligere saksbehandlinger og informasjonsflyt. 

• Informasjon om tiltakssonen bør utarbeides på nytt. 
• Ressurser til nærings- og utviklingsstrategi bør frigjøres fra kommunene.  
• Studietur til andre regionråd bør gjennomføres. 
• Dersom ny samarbeidsmodell blir aktuelt, bør det tas beslutning om hvilke kommuner 

som skal være med i samarbeidet.  
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8.3. Nord-Troms rådmannsutvalg 
Rådmannsutvalget har ikke egne administrative ressurser og beslutningene kan være 
vanskelig tilgjengelig. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Administrative ressurser må avsettes for å dokumentere protokollene (beslutningene). 

 

8.4. Nord-Troms Studiesenter 
Nord-Troms Studiesenter mangler fortsatt basisfinansiering foruten Troms fylkeskommune og 
kommunene i Nord-Troms. Samtidig gjennomføres flere høyskolestudier, som har svært stor 
nytteverdi for befolkningen i Nord-Troms.  
 
Organisasjonsform, ressurser og styring må vurderes på nytt siden Studiesenteret går fra 
oppstart/prosjekt til varig drift. Samtidig kan det medføre at nye strategier må utvikles i denne 
fasen. Dessuten er det viktig at arbeidet i Studiesenteret forankres bedre i kommunene, for 
eksempel i faste fagfora eller egne stillingsandeler i hver kommune.  

Anbefaling av tiltak 
• Kommunenes egenandel må opprettholdes. I tillegg må tiltak for å få til finansiering av 

Nord-Troms Studiesenter prioriteres. Påvirkning av regjering og Storting må skje før 
arbeidet med neste års statsbudsjett starter opp på nyåret.  

• Ny organisasjonsform må vurderes. Et alternativ kan være som en del av et forsterket 
regionråd.  

• Sammensetning av styringsgruppen vurderes på nytt. UiT og større representasjon fra 
næringslivet ville vært en fordel å ha med i styringsgruppen. 

• Vararepresentanter velges til styringsgruppen. 
• Nord-Troms Regionråd søker å få til en utviklingsavtale mellom Troms fylkeskommune 

og Studiesenteret. 
• Det etableres en bedre forankring av Studiesenteret i hver kommune, enten gjennom 

kontaktpersoner eller som egne stillingsressurser i hver kommune. 
• Ressursene til Studiesenteret bør øke, og behovet til å ha personer som har både gode 

nettverksegenskaper, gjennomføringskraft og høy kompetanse er nødvendig for å få flere 
til å ta utdanning.  

 

8.5. Regional ungdomssatsing 
Målsettingen til RUST er relativt lik målsettingen til omdømmeprosjektet. Nå er det en 20 % 
stilling som er tilknyttet omdømmeprosjektet. RUST gjør en del oppgaver direkte mot 
ungdom, herunder opplæring av ungdomsråd, 16. maiarrangement, nettverksbygging og 
kompetanseheving av fritidsklubbmedarbeidere. Min vurdering er at omdømmeprosjektet og 
RUST integreres enda bedre og blir en og samme satsing.  
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Anbefaling av tiltak 
• Regional ungdomssatsing og omdømmeprosjektet slås sammen for å skape et større 

fagmiljø og få større gjennomføringskraft i de tiltakene som gjennomføres. 
 

8.6. Nord-Troms ungdomsråd 
Det er viktig å ta signaler fra framtidens Nord-Troms-innbyggere. Nord-Troms ungdomsråd 
er derfor et viktig organ for kommunene og Nord-Troms Regionråd.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Opprettholde skolering av ungdomsrådene. 
• Opprettholde kontakt mellom ungdomsrådsrepresentant og ordfører gjennom felles tiltak.  

 

8.7. Nord-Troms barneverntjeneste 
Barneverntjenesten er et tjenesteområde som er under stort press, det er økende antall saker og 
stor vekst i kostnader. Økt kompetanse innenfor fag- og tiltaksutvikling er en forutsetning for 
å øke kvaliteten og kosteffektiviteten i tjenesten. Samtidig er større fagmiljø en trygghet for 
våre medarbeidere og kan lette rekrutteringen. 
 
Det statlige barnevern spesialiserer seg mer enn tidligere og reduserer omfanget av tiltak. 
Dette gjør at flere saker må ivaretas lokalt. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Interkommunale kompetansetiltak innenfor fag- og tiltaksutvikling gjennomføres. 
• Utvidelse av Nord-Troms barneverntjeneste til å omfatte flere kommuner vurderes. 

 

8.8. Krisesenteret for Tromsø og omegn 
Etter ny lov om krisesentertilbud har alle kommunene knyttet seg til Krisesenteret for Tromsø 
og omegn. Utfordringen er at tilbudet er lite kjent for det kommunale hjelpeapparatet, selv for 
tjenester som burde ha visst at vi kjøper denne tjenesten.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Krisesenteret for Tromsø og omegn inviteres til hver kommune for å informere om hva 

tilbudet inneholder og hvordan henvisning skal skje.  
 

8.9. Felles barnehagetilsyn 
I dag er det Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen som har samarbeid om tilsyn. Det er mulig at 
de andre kommunene har etablert gode rutiner på dette området og at behov for samarbeid 
ikke er til stede. Kommunene har selv ansvaret for å ha tilsyn med egne barnehager, og det 
kan være vanskelig siden tilsynspersonellet ofte er de samme som har den daglige ledelsen av 
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barnehagene. Det er derfor nærliggende å tro at en utvidelse av samarbeidet vil være en 
fordel.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Alle kommuner bør ha samarbeid om barnehagetilsyn, enten som ett felles samarbeid eller 

som flere små.  
 

8.10. Regionkontoret i Nord-Troms 
Regionkontoret har gjort mye for skoleutviklingen i Nord-Troms. Samtidig bør stillingen 
knyttes enda tettere til et større fagmiljø.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Kontoret bør være delaktig i ressursvridningen fra spesialundervisning til tilpasset 

opplæring og kompetanseheving i den forbindelse.  
• Stillingen vurderes overført til Nord-Troms Regionråd i samarbeid med Studiesenteret. 
• Regionkontoret må levere kvartalsrapporter og årsmelding. 

 

8.11. PPT Nord-Troms 
PPT Nord-Troms har en stor fordel med at fagmiljøet er samlet og en stor mulighet for faglig 
utvikling. Samtidig vet vi at kommunene i Nord-Troms ligger på topp i landet på andel elever 
som har spesialundervisning.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Samarbeidet mellom skole og PPT Nord-Troms må evalueres. Dersom ikke store 

endringer foretas, må opprettholdelsen av PPT Nord-Troms revurderes.  
• PPT Nord-Troms må levere kvartalsrapporter.  

 

8.12. PPT Nordkjosbotn  
Se PPT-Nord-Troms 
 

8.13. Biblioteksamarbeid og framtidens kunnskapsarena 
Prosjektet bør rapportere på målsettingene slik at det er mulig å se om målsettingene med 
prosjektet oppfylles. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Framtidens kunnskapsarena må levere kvartalsrapporter og årsmelding i forhold til 

målsettingene i prosjektet. 
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8.14. Distriktsmedisinsk senter og fagnettverk helse 
Distriktsmedisinsk senter har en nøkkelrolle i utviklingen av helsetjenestene i Nord-Troms. 
I dag er samarbeidet svært uforpliktende og uforutsigbart mellom kommunene.  
 
Den etablerte styringsgruppa har avsluttet sitt arbeid, og for å kunne få kraft og ressurser til 
videre utvikling må et tettere samarbeid mellom kommunene etableres. Samtidig er det viktig 
å opprettholde samarbeidet med UNN og Helse Nord. 
 
Det må gjøres en innsats for å få tilbake politisk og faglig engasjement om utvikling av 
helsetjenestene i kommunene. Dersom dette ikke skjer, vil Nord-Troms miste det forspranget 
vi har hatt på området og desentraliserte spesialisthelsetjenester kan bli redusert. Dette vil 
igjen gå ut over egne innbyggere, som da kan få en langt lengre vei til behandling, med tapte 
dagsverk og dårligere livskvalitet som resultat. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Det må avsettes ressurser til nettverksarbeid. 
• Samarbeidsform, organisering og omfang må vurderes og besluttes. Det mest naturlige er 

å samle Nord-Troms til en helseregion. 
• Forpliktende avtaler utarbeides mellom deltakende kommuner. 

 

8.15. Fødestue og interkommunal jordmortjeneste 
Jordmorstyrte fødestuer trues av nedleggelse. Det er ikke nok at en stortingsrepresentant 
ønsker å beholde fødestua. Dersom det er viktig å beholde fødestue og jordmortjenesten, må 
også lokale politikere mene det samme. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Det utarbeides en kort konsekvensbeskrivelse om hva som vil skje dersom fødestua legges 

ned. 
• Konsekvensanalysen behandles i Regionrådet og i kommunene. 
• Avtalen mellom kommunene revideres etter at krav om hospitering har kommet inn i 

avtalene med UNN HF. 

 

8.16. Legevakt  
I dag er det et samarbeid om legevakt mellom Lyngen og Storfjord. Det bør etableres et 
legevaktsamarbeid også i de nordligste delene av Nord-Troms. I tillegg til legevakt kan felles 
kommuneoverlegestilling med ansvar for samfunnsmedisin og folkehelse vurderes.  
 
Anbefaling av tiltak 

• Arbeidet med legesamarbeid igangsettes.  
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8.17. Innkjøpsfunksjonen 
Felles innkjøpsfunksjon er en suksess med tanke på kompetanse på området, flere 
rammeavtaler, mindre klager til KOFA og reduserte kostnader for kommunene. Den store 
ulempen er at disse positive effektene ikke er dokumentert og synliggjort i kommunene.  
  
Anbefaling av tiltak 
• Innkjøpsfunksjonen utarbeider kvartalsrapporteringer og årsrapport der effektene av 

samarbeidet dokumenteres. 
 

8.18. Interkommunalt plankontor 
Ved å etablere et interkommunalt plankontor, har vi klart å rekruttere kompetente 
medarbeidere som mange enkeltkommuner og Troms fylkeskommune har hatt problemer med 
å skaffe. Når prosjektperioden er over må det gjennomføres en god evaluering slik at 
prosjektets videre framtid er godt dokumentert og vurdert.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Plankontoret utarbeider kvartalsrapporteringer og årsrapport. 
• Styringsgruppearbeidet må prioriteres, eventuelt som egne møter. 

 

8.19. Kartforretning og oppmåling  
Kartforretningen og oppmålingssamarbeidet fungerer, og deltakende kommuner har ikke 
utgifter siden gebyrene betales av innbyggerne. I dag omfatter samarbeidet tre av 
kommunene. De andre kommunene bør vurdere et eget samarbeid – eller bli med på et større 
samarbeid. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Kommunene vurderer omfanget av avtalene (hvem skal være med?). 
• Samarbeidsavtalen revideres etter behov. 

 

8.20. Kartsamarbeid  
Kartsamarbeidet er en kosteffektiv måte for å holde på kompetansen med å bruke systemene 
og ivareta de tekniske oppgraderingene. Kommunene som har gjort disse oppgavene har ikke 
fått kompensert lønnsutgiftene.  
 
Etter at plankontoret ble etablert, har nøkkelpersonene byttet jobb. Det er mulig at det vil være 
fordelaktig å outsource den tekniske biten av arbeidsoppgavene siden webhotellet kan flyttes. 
Det er høyst aktuelt å flytte oppgaven inn i plankontoret.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Det kreves ny beslutning om hvor og hvordan oppgaven skal løses. Plankontoret kan få 

denne oppgaven.  
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• Dersom oppgavene fortsatt blir i kommunene, må samarbeidsavtalen fornyes. 

 

8.21. Interkommunal feiing 
Samarbeidet omkring feiing er lite formalisert, og det har vært flere uheldige ressursspørsmål 
i løpet av de siste årene. Totalt sett er det behov for 3–4 feiere i hele Nord-Troms. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Samarbeidsavtalen formaliseres. 
• Det ansettes faste feiere som dekker behovet i avtalene. 

 

8.22. Oppfølging av klima- og energiplan 
Flere kommuner har trukket seg fra arbeidet med energisparekontrakter (EPC), samt at det 
ikke har kommet tilbydere på EPC-kontraktene.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Samarbeidet avsluttes. 
• Koordineringsfunksjonen ved Halti Næringshage prioriteres til andre oppgaver.  

 

8.23. Interkommunal veterinærtjeneste og veterinærvakt 
Veterinærtjenesten og veterinærvakten fungerer godt i Nord-Troms. Det vil være 
ressurskrevende å starte med en anbudskonkurranse.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Avtalene med veterinærene videreføres, og kommunene bør motsette seg en 

anbudskonkurranse som er svært arbeidskrevende. 
 

8.24. IKT-samarbeidet 
IKT-prosjektet er inne i sluttfasen fordi felles sak/arkiv og e-post er innført. Det mangler ennå 
litt på Internett og intranett. Når prosjektet er ferdig, er det viktig å overføre oppgavene til 
driftsorganisasjonen. 
 
I og med at mye utstyr er samlet ved datasenteret i Olderdalen og at vi etter hvert har fått like 
systemer, bør driftsorganiseringen være tilpasset dette. Totalt er det ca. 10 årsverk som brukes 
innenfor drift av IKT-systemene, i tillegg til noen ressurser på skolene. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Organisering av framtidig driftsorganisasjon IKT for kommunene i Nord-Troms besluttes 

og iverksettes.  
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8.25. Interkommunalt fellingslag 
Det er like før interkommunalt fellingslag blir en realitet. 
 
Anbefaling av tiltak 
• Interkommunalt felleslag etableres, mandat, rapporteringsrutiner og organisasjonsform 

besluttes og iverksettes. 
 

8.26. Omdømmeprosjektet 
Omdømmeprosjektet er et av de viktigste og riktigste tiltakene som er igangsatt for å få flere 
innbyggere til å bosette seg i regionen. Mulighetene for nærings- og samfunnsutvikling er stor 
i Nord-Troms dersom vi utnytter mulighetene til de naturressursene som finnes i vårt 
nærområde.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Omdømmeprosjektet får mandat til å utforme en helhetlig boligpolitikk for regionen og i 

hver kommune. 
• Omdømmeprosjektet får i oppgave å gjøre kommunene bedre i mediehåndtering, herunder 

å få til et bedre samspill med media i et omdømmeperspektiv. 
• Ressursene i prosjektet vurderes omgjort til flere heltidsstillinger for å få 

gjennomføringskraft innenfor de tiltakene som skal gjøres.  

 

8.27. Datasamarbeid innenfor helsesektoren 
Det har vært et utstrakt datasamarbeid innenfor helsesektoren, herunder brukeropplæring, 
programvareoppdatering, trafikkstyring samt felles innkjøp av programvare innenfor både 
NOTUS, Profil og i det siste FUNNKe.  
 
Samarbeidet har etter hvert blitt dårligere og dårligere og hver kommune har ivaretatt disse 
oppgavene selv, med en samlet ressursinnsats som er større enn nødvendig.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Fagmøter reetableres for å se på muligheter for nye arbeidsmetoder og oppgavefordeling. 
• Ressurser avsettes til felles utvikling. 
• Datakraften til helsesystemer økes i Olderdalen. 

 

8.28. Interkommunale virksomheter/selskaper 
Kommunene i Nord-Troms har mange selskaper der kommunene er eneeier eller deleier. 
Noen av selskapene har stor omsetning og/eller mange ansatte. Det er derfor svært viktig å ha 
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et aktivt eierskap som sikrer lokalpolitisk forvaltning av kommunens samlede verdier, noe som vil 
ha direkte konsekvenser for selskapene, deres disposisjoner og deres markedsposisjon.  
 
I og med at selskapene er etablert, er det utarbeidet eierskapsmeldinger for selskapene. 
Eierskapsmeldingene skal primært omhandle selskapene der kommunen er hel- eller deleier, 
men bør også reflektere styringen av de interkommunale samarbeidene. Manglende 
kommunikasjon mellom eierne kan også føre til store utfordringer, så derfor bør 
eierskapsmeldingene drøftes blant eierne før de behandles i hver kommune.  
 
En del av kommunene har innledet samarbeid med private aktører gjennom selskapsdannelser. 
Slikt samarbeid kan skape utfordringer siden kommuner og private aktører kan ha ulike roller 
og formål. I disse tilfellene er det viktig å ha gode avtaler og at man unngår gråsoner 
vedrørende ansvar og roller mellom kommunene og aktørene.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Eierskapsmeldinger og eierstrategier utarbeides for kommunalt eide selskaper. Selskaper 

med økonomiske og prinsipielle aspekter bør prioriteres først. 
• Organisasjonsform bør vurderes i takt med endringer i forvaltnings- og 

konkurransesituasjonen til selskapene. Herunder bør Nord-Troms Museum omdannes til 
interkommunalt selskap (IKS). IKS anbefales siden selskapet har lav eller ingen 
konkurranse innenfor sitt område.  

• Kommunene bør vurdere sine roller i selskaper som de er deleiere i sammen med private 
aktører. 
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9. Anbefaling nye tiltak 
 

9.1. Kompetanseutvikling 
Skoleresultatene på grunnskolene i Nord-Troms er lave. Samtidig vet vi at andelen elever som 
har spesialundervisning er svært høy, noe som er svært kostnadsdrivende. Andelen av 
befolkningen med høyere utdanning er lav i Nord-Troms. Et krafttak for å få opp 
kompetansenivået i hele befolkningen er nødvendig for å få til en positiv utvikling i Nord-
Troms. Kommunene må ta inn over seg de faretruende utviklingstrekkene vi ser for Nord-
Troms på dette området.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Det må etableres et nytt prosjekt for å finne årsaken til den høye andelen av 

spesialundervisning på skolene i Nord-Troms.  
• Prosjektet vurderer og gjennomfører tiltak som får opp kompetansenivået på grunnskolene 

(spesielt 5. trinn), reduserer andelen spesialundervisning, får etablert skreddersydde 
utdanningsløp på videregående skole og forsterker arbeidet på Nord-Troms Studiesenter.  

• Det søkes om finansiering fra Troms fylkeskommune sitt regionale forskningsfond og 
eventuelt andre. 

9.2. Næringsutvikling 
Mulighetene for næringsutvikling i Nord-Troms er svært gode i og med de store 
naturressursene som er lokalisert i vårt nærområde. De naturgitte fordelene er olje/gass, 
reiseliv, mineralutvinning, sjømat og fornybar energi. Som tidligere nevnt er de næringene 
med størst vekstpotensial sjømat, maritim, fornybar energi og reiseliv. Dette er godt 
dokumentert i Konjunkturbarometeret høsten 2012, og vår næringslivsstrategi bør rette seg 
mot disse sektorene.  
 
For at Nord-Troms skal kunne være med på denne utviklingen, må ressursene vi bruker på 
dette ha langt større gjennomføringskraft enn i dag.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Næringskonsulentene organiseres som en enhet og samlokaliseres. 
• Det må vurderes hvorvidt en større andel av de kommunale næringsfondene skal brukes til 

prioriterte satsinger. 
• Det må vurderes om næringslivet i Nord-Troms har eller kan få etableringer innenfor de 

næringene som har størst vekstpotensial ifølge Konjunkturbarometeret. 

• Regionale midler som Troms fylkeskommune har gitt til kommunene bør prioriteres og 
brukes hensiktsmessig.  
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9.3. Samfunnsutvikling 
For å kunne drive god samfunnsutvikling, er det særdeles viktig å ta utgangspunkt i dagens 
status og riktige utviklingstrekk. Denne rapporten har belyst noen av områdene som bør være 
med i plangrunnlaget før planer, strategier og tiltak utarbeides.  
 
Siden Troms fylkeskommune skal utarbeide nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms, er 
det viktig å bidra i det arbeidet slik at resultatet blir best mulig. Dersom fokuset ikke settes inn 
der, må regionen utarbeide nye handlingsplaner på egen hånd.  
 
For å få til gode strategier, må det en vilje og evne til samarbeid, og ressurser må settes av til 
å gjennomføre de riktige tiltakene på lang sikt. En revidert utgave av plangrunnlaget bør 
derfor behandles administrativt og politisk i hver kommune. For de av kommunene som har et 
godt plangrunnlag til sin kommuneplan, er dette gammelt nytt, men for de som ikke er 
kommet så langt i prosessen, kan det være særdeles nyttig informasjon.  
 
Samarbeid er nødvendigvis ikke et mål i seg selv, men det er et middel for å nå felles mål på 
en mer kosteffektiv måte.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealplan henger nøye sammen og baserer seg på samme 
plangrunnlag. Plangrunnlaget bør derfor være klart før plankontoret begynner arbeidet med 
arealplanene slik at de reelle behovene kommer klart fram.  
 
Anbefaling av tiltak 
• Plankontoret må få oppdaterte plangrunnlag fra kommunene, enten hver for seg eller en 

felles. 
 

9.4. Tjenesteområder der samarbeid kan etableres  
Kommunene har mange oppgaver, og kravene til hva kommunene skal gjøre øker for hvert år. 
For våre små kommuner er det nesten urimelige krav som stilles på grunn av spisskompetanse 
innenfor svært mange fagfelt.  
 
Der kommunene i Nord-Troms innehar kompetanse og ressurser, bør oppgaven forbli i Nord-
Troms. Der det av kompetanse- eller ressursmessige årsaker ikke er mulig å etablere tjenesten 
i Nord-Troms, bør den kjøpes utenfra. Eksempler på dette er f.eks. krisesentertilbud og 
arbeidsgiverkontroller.  
 
For å kunne få denne kompetansen, er det nødvendig med robuste fagmiljø som ikke er 
sårbare. Deltidsstillinger innenfor ulike områder er lite heldig, både med tanke på den enkelte 
medarbeider, effektivitet og kvalitet.  
 
I anbefalingene nedenfor omtales brannsamarbeid. Situasjonen i Nord-Troms er at dagens 
brannsjefer er godt voksne personer som snart når pensjonsalder. Samtidig sier forskriften at 
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det skal være en brannsjef i hel stilling i kommuner eller brannvernregioner med mer enn 
20 000 innbyggere. Nord-Troms har nesten like mange innbyggere. Brannvesenet skal 
organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Det skal utføres minst 
ett årsverk brannforebyggende arbeid etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
per 10 000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver 
brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 
 
Anbefalingene på samarbeidstiltak nedenfor bygger på disse forutsetningene.  

Anbefaling av tiltak 
• Tekniske tjenester 

o Kommunene utreder og iverksetter et samarbeid innenfor brann. Det kan både være på 
felles brannsjef, forebyggende brann med tilsyn på særskilte brannobjekt samt felles 
feietjeneste med tilsyn på private boliger. På grunn av kravene til utrykningstid, må 
brannstasjonene fortsatt være lokalt. 

o Stilling(er) som planlegger innenfor vei, vann og avløp gjøres interkommunalt. Mange 
av kommunene har store utfordringer på dette området med tanke på overordnet 
planverk, driftsplaner, sanering, nye anlegg samt problematikk innenfor innlekk og 
tilbakeslag. 

o Felles stilling(er) for oppfølging av vann og avløp etableres. I dag løses disse 
oppgavene av sekretærer og andre. Arbeidsoppgavene er innlegging og oppfølging av 
KomTek, ajourhold av kundemasse, fritaksbehandling og fakturering. Dersom 
kommunene ikke ivaretar disse oppgavene, blir det mindre kommunale inntekter. 

o Kommunene er lokal forurensningsmyndighet, men antall saker kan tyde på at det er 
hensiktsmessig å samle disse på ett sted for å øke kvaliteten og effektiviteten på 
saksbehandlingen. 

o Felles kontor for byggesaksbehandling etableres.  
• Andre tjenester 

o Arbeidet med å se på felles økonomikontor starter opp. Kontoret kan likevel ha 
desentraliserte avdelinger innenfor områdene lønn, skatt, regnskap og innfordring.  

o Det bør vurderes å samordne postmottak og arkivtjenestene siden kommunene har 
samme post-/arkivsystem.  

 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/990 -5

Arkiv: 194158/23

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 19.03.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/13 Skjervøy Formannskap 15.04.2013

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Haugnes for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr 58 bnr 23.

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Haugnes

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon
2 Situasjonsplan
3 Tegninger

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Haugnes og plan- og bygningsloven 
§ 19-2 avslås søknaden om dispensasjon for oppføring av tilbygg/bod til fritidsbolig eller 
bordkle under veranda på gnr 58 bnr 23 Haugnes.

Saksopplysninger

Ivar Pedersen søker om dispensasjon fra reguleringsplan Haugnes da søknaden om 
byggetillatelse strider mot reguleringsbestemmelsene § 5, 3 avsnitt ”Bygningsutforming” som 
lyder sitat:

Fritidsbebyggelse skal oppføres med saltak. Gjennomsnittelig gesimshøyde til
omkringliggende terreng skal ikke overstige 4 meter. Bebyggelsen skal tilpasses og
avtrappes etter de stedlige terrengforhold og evt. fundamenteres på peler slik at terrenget
beholdes fritt under. Sitat slutt.

Byggesøknaden viser at Pedersen vil utvide verandaen og hytten for så å bygge en bod under
disse, boden vil bli 4,9 m bred, 3,8 m dyp og 2,2 m høy. Totalhøyde fra mark til topp møne vil 



bli ca 6 meter i gavl (mot sjø). Veggene til boden vil bli støpt for så å bli pyntet på med skrånede 
panel.

Vurdering

Reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Haugnes sier at midlende høyde fra topp møne til 
mark ikke skal overstige 4 meter. Hytten som er oppført i dag har midlende høyde på 4 meter, 
slik at den påtenkte boden vi da overstige midlet høyde med ca 20cm. I selve gavlveggen vil den 
overstige med 2,2 meter. Bestemmelsene sier videre at terrenget skal beholdes fritt under pålene, 
påtenkt bod vil stenge igjen frisikten under hytten.

Saksbehandler mener at intensjonene i planen ikke tillater en slik utforming som omsøkt da 
bygningen vil virke ruvende i terrenget og ikke være i harmoni med omgivelsene. 

Pedersen begrunner søknaden om dispensasjon med følgende argumenter sitat:
Da jeg har tenkt å bygge en bod under utvidelse av hytte og altan for å få plass
til å lagre skuter, båtmotor, ved og div. sesongutstyr, må jeg bordkle under
hytte/altan, dette er nødvendig for at det ikke skal bli tilgang for alle, samtidig
synes jeg også at dette blir mye penere enn at det skal være åpent med fri sikt
inn under på alt man nødvendigvis må lagre under hytta.

Samtidig ønsker jeg å sette opp bygget på en lm høy lecamur og resten i
bindingsverk, dette blir også en mer solid og stabil grunnmur for resten av
bygget, enn det pæler gir.

Grunnmur til tiltenkt bod vil ikke bli synlig hvis jeg kan få bordkle under altan.
Sitat slutt.

Pedersen ønsker oppføringen av altanen og utvidelse av hytten og at han da kan bygge bod 
under for å få lagringsplass til skuter med mer. Dersom ikke boden blir oppført vil han lagre 
tingene under hytten og bordkle dette for at ikke alle skal få tilgang til tingene. Pedersen mener 
også at dette vil virke penere med bod enn at alle tingene skal stå ukritisk under hytten, dette kan 
saksbehandler være enig i. 

Saksbehandler må minne tiltakshaver om at det ikke er tillatt å bordkle under verandaen da dette 
medfører dispensasjon. Vurderingen i denne sak gjelder for både bod under veranda og å 
bordkle under verandaen dersom det gis tillatelse til utvidelse av hytten og verandaen. 

Saksbehandler er av den oppfattning at en selvstendig utebod må være å foretrekke fremfor å 
bygge bod eller bordkle under hytten/verandaen.

Ut fra denne vurdering kan ikke saksbehandler se at planens intensjoner ivaretas med å tillate 
oppført bod eller bordkle under hytten, slik at totalhøyde i gavl fra mark til topp møne blir ca 6 
meter.  



Skjervøy Kommune

Teknisk etat

Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplan for hyttefelt på
Haugnes, Arnøy på punktene om at bygget må stå på pæler og at det skal være
åpent under hytte/altan.

Da jeg har tenkt å bygge en bod under utvidelse av hytte og altan for å få plass
til å lagre skuter, båtmotor, ved og div. sesongutstyr, må jeg bordkle under
hytte/altan, dette er nødvendig for at det ikke skal bli tilgang for alle, samtidig
synes jeg også at dette blir mye penere enn at det skal være åpent med fri sikt
inn under på alt man nødvendigvis må lagre under hytta.

Samtidig ønsker jeg å sette opp bygget på en lm høy lecamur og resten i
bindingsverk, dette blir også en mer solid og stabil grunnmur for resten av
bygget, enn det pæler gir.

Grunnmur til tiltenkt bod vil ikke bli synlig hvis jeg kan få bordkle under altan.

Håper på positivt svar fra Dere.

Mvh Ivar Pedersen
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 
 
 
RAPPORTERING NR 3– FORMANNSKAPSMØTE 150413 
Rapporten oppdatert pr 2. april 
 
INNLEDNING 
Vi fortsetter med denne rapporteringen også i 2013, etter samme opplegg som tidligere år. 
Endringer siden forrige gang er skrevet i rødt. Hull i nummerserien skyldes tiltak som er 
ferdigstilt og tidligere avmeldt. 
 
Rapporteringen er inndelt i følgende deler: 
 

A) Punkter i vedtaket 171212. Tar for seg alle de skriftlige punktene i endelig vedtak. 
B) Punkter fra tidligere år. Samme som A men gjelder tilsvarende punkter fra tidligere år 

som ikke er avsluttet 
C) Nye investeringer 2013. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember 
D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet. Vil fra i år omfatte prosjektene fram til de 

blir lagt fram til kommunestyret som egen sak med sluttregnskap 
E) F),  G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller 

oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for 
bemanningen som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer 
dit at de ikke lar seg gjennomføre som forutsatt. Tar også med litt om den nye 
målstyringen. 

J) Planer som skal revideres i 2013. Oversikt over framdrift ut fra formannskapets vedtak 
fra november 

K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker 
opp 

L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold 
som det er viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får 
økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske 
vedtak som skal følges opp vil også tas inn her. 

M) Innsparinger etter 2013. I økonomiplanen er det jo en del stillingskutt også utover i 
perioden fra 2014 som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig. Vi 
legger derfor opp til at særlig det som gjelder fra 2014 kommer inn i rapporteringen 
utover året når vi har gjort unna første del av årets stillingskutt. 

 
 

 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 



A) PUNKTER I VEDTAKET 171212 
 
1) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 4)   Ansvar: Ordfører og Rådmann 

Regionrådet har bestemt at Bjørn Inge Mo har et spesielt ansvar for å følge opp dette 
på vegne av N-Troms. Ordfører og rådmann tar opp temaet på første regionrådsmøte 
29. januar og orienterer direkte i formannskapet 4. feb. Enighet om at alle politikere 
jobber mot sine parti sentralt. Presentasjon delt ut. På oppfordring fra Fylkesmannen er 
det laget en utredning om sykestuas plass i beredskapssamennheng, og den er også 
sendt til formannskapet. Aksjonsgruppe oppnevnt i regråd: Bjørn I Mo, Knut Berglund 
og Lise Roman. Møte med Helse Nord 20. feb. Helse nord er godt kjent med 
situasjonen og vil anbefale at dept innfører samme ordning som for Finnmark. 
Avklaring kan da komme i revidert statsbudsjett i mai. Partiene orienterte om hva de 
hadde gjort mot sentralt hold. Saken var på dagsorden i regionrådet 19. mars og 
ordfører orienterer formannskapet om oppdatert status. 

 
2) Videre drift av ungdomsklubben på frivillig basis (nr 5)   Ansvar: Ordfører og 
varaordfører 

Det er vedtatt at det avholdes et møte i januar med sikte på å få frivillige til å drive 
klubben videre. Ingen foreldre møtte på første møte, nytt møte 12. feb der det ble satt 
ned en arbeidsgruppe. Formannskapet ønsket en sak vedr bygningsmessig tilstand og 
behov. Avtalt møte med utleier i midten av april og sak vil da kunne komme i mai. 

 
3) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6)   Ansvar: Formannskapet 

Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe på 3 
personer. Arbeidsgruppe nedsatt i februar-møtet: Pål S Mathiesen, Janne G Konst og 
Emilie Lauritzen. Frist slik at evt innspill kommer med til BØP 2014-17. 

 
4) Boligbyggingsplan (nr 7)   Ansvar: Formannskapet 

Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal 
jobbe fram mot høsten. Avklart at dette skal løses gjennom en rullering av boligsosial 
handlingsplan.  Komite: Ingrid Lønhaug, Ørjan Albrigtsen, Einar Lauritsen. Fra adm 
skal Sissel Torbergsen fra NAV og boligforvalter fra teknisk være med. Frist: høsten 
2013. 
 

5) Evaluering innkjøpsordning (nr 8). Ansvar: Økonomisjefen 
 Bør avklares nærmere hva kommunestyret ønsker tilbakemelding på. Formannskapet 
bør derfor drøfte et mandat eller problemstilling for evalueringen. Enighet om at dette 
gjøres gjennom å ha en temasak på dette i kommunestyret i april. Inntil 1 time 
innledning fra innkjøp og evt spørsmål/debatt i tillegg 
 

6) Tema om ny helselov (nr 9). Ansvar: H/O-sjef og K/U-sjef 
Formannskapet bes klargjøre mer detaljert hvordan dette skal følges opp og når det 
skal gjøres. Enighet om at dette tas som temasak i kommunestyret i juni. Inntil 1 time 
innledning fra administrasjonen og evt spørsmål/debatt i tillegg 
 

7) Videre framdrift industriområde Sandøra (nr 10)   Ansvar: Ordfører og Rådmann 
Ordfører og rådmann skal ta initiativ til et møte med fylkesråd for næring for å få 
klarhet i hva vi kan forvente at fylket kan bidra med av midler til det videre arbeid. Tar 
sikte på å få avholdt møte i februar.  Enighet om å jobbe videre med å få laget et 
mulighetsstudie. Jf egen sak til næringsutvalget. 



 
8) Visningskonsesjon Lerøy Aurora (nr 11)   Ansvar: Ordfører og Rådmann 

Ordfører og rådmann skal ta initiativ til et møte med Lerøy og videregående skole om 
framdrift og felles jobbing. Tar sikte på å få avholdt møte i februar. Ses i sammenheng 
med KKS. 
 

9) Havnegata 38 (nr 12)   Ansvar: Teknisk sjef 
Det ble utarbeidet en tilstandsrapport ved overtakelse. Denne deles ut i møtet 4. feb. 
Reparasjon av deler av kaia tenkes gjennomført i januar/februar. Dette dekkes av økt 
husleie eller ved søknad til Fiskeriutviklingsfondet. Til økonomirapporteringen i juni 
skal det lages en grovkalkyle for opprusting/riving 
 

11) Driftsavtale for uttak av masser (nr 15)   Ansvar: Teknisk sjef 
Det lages sak om dette til formannskapsmøtet i mai. 
 

12) Videre finansiering av friluftsgjengen (nr 16)   Ansvar: Rådmannen og K/U-sjef 
Som et første tiltak søkes det på prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen likt som 
tidligere år. Vi fikk ikke midler til dette fra Fylkesmannen. Jf også pkt 93. 
 
 

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT 
 
13) Vurdering av konkurranseutsetting vaskeri (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder, HTV 
og leder på vaskeriet. Det er bedt spesielt om en vurdering av om ASVO kan utføre 
denne oppgaven og det vil bli avholdt møte med dem. Frist er 1. mars 2013. Rapport 
legges fram som sak i mai-møtet. 

 
14) Vurdering av konkurranseutsetting Renhold (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder og 
HTV.  Frist er 1. mars 2013.  Rapport legges fram som sak i mai-møtet. 
 

15) Vurdering av konkurranseutsetting brøyting off. plasser (pkt 4 i 2012)   Ansvar: 
Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, 
virksomhetsleder anleggsseksjonen og HTV. Frist er 1. mars 2013. Rapport legges 
fram som sak i mai-møtet. 

 
16) Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting flytebrygger og 
adm av hjelpemidler (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, 
vedlikeholdsleder, ergoterapeut, HTV og en representant fra ASVO. Frist er 1. mars 
2013.  Rapport legges fram som sak i mai-møtet. 
 

18) Alternativ bruk av ungdomsskolen (pkt 8 i 2012). Ansvar: Komiteen 
Komite oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, K/U-sjef, H/S-sjef, 
vedlikeholdsleder og økonomisjef. Avholdt ett møte der ulike ideer ble luftet. Nytt 
møte med befaring av bygget utsatt. Komiteen mener det ikke vil være naturlig å starte 
videre utredninger av konkrete ideer før kommunestyret har tatt stilling til Kystens 



kompetansesenter. Utredningen om KKS utsatt av fylket inntil videre og dermed også 
denne, jf også pkt 26. 

 
19) Drift av veilys (pkt 10 i 2012). Ansvar: Ordfører 

Komite oppnevnt og består av: Ordfører (leder), teknisk sjef og Rolf Larsen. Arbeidet 
påbegynt og det er gjennomført en kartlegging av dagens veilys. Avklart i 
formannskapet at komiteen skal se på muligheter for evt innsparinger og lage et 
driftsopplegg for det som blir igjen. Frist til 1. mars 2013. Rapport legges fram som 
sak i mai-møtet. 
 

21) Styrking av netto driftsresultat fra 2013 (pkt 16 i 2012). Ansvar: Rådmannen 
Basert på regnskap 2011 og første økonomirapportering i mai vil rådmannen lage 
konkrete mål for netto driftsresultat som innarbeides i rådmannens forslag til BØP 
2013-16. Pr nå naturlig å tenke at det vil bli en form for opptrapping. Formannskapet 
ble i juni enig om minimum 1 mill i netto driftsresultat fra 2013, og gjerne en 
opptrapping. 
 
BØP 2013-16 vedtatt og formannskapet må avklare om dette punktet skal videreføres, 
evt med nye mål. Enighet om målsetting om snitt på 1 mill fra 2014. 
 

24) Økonomisk sosialhjelp (pkt 19 i 2012). Ansvar: Formannskapet 
Løses gjennom prosjekt Ungdom på Ræk. Bytte av prosjektleder i januar så prosjektet 
videreføres som opprinnelig planlagt. Vi har fått midler ut 2013, men vil ikke få 
forlenget.  

 
26) Kystens Kompetansesenter (pkt 21 i 2012) Ansvar: Rådmannen 

Etter at fylket har bedt om utsettelser opptil flere ganger i 2012 er det nå etter jul laget 
en revidert framdriftsplan. Den tilsier at mulighetsstudien avsluttes til 1. mars. Deretter 
blir det en liten høringsrunde og så en sak til kommunestyret. Mulighetsstudiet vil bli 
framlagt til førstegangs behandling i april og endelig vedtak i juni 

 
 

C) NYE INVESTERINGER 2013 
 
27) Reserveleding vann (I-5). Ansvar: Teknisk  

Har søkt om lånegodkjenning og venter svar i februar. Nyansatt VA-ingeniør starter 1. 
mars og prosjektet starter da med forventet avslutning før ferien. 

 
28) Vann Kågen (I-6). Ansvar: Teknisk  

Har søkt om lånegodkjenning og venter svar i februar. Nyansatt VA-ingeniør starter 1. 
mars og prosjektet starter da med forventet avslutning i barmarksesongen 
 

29) Renovering U-skole/idrhall fra 2014 (I-2). Ansvar: Teknisk  
Selv om det ligger midler inne først i 2014 og 2015 vil det være hensiktsmessig å 
starte planleggingen i år da det blir snakk om å gjennomføre kun små deler av det som 
tidligere er prosjektert og det må gjøres en prioritering. Til å gjennomføre 
prioriteringen er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av rektor på ungdomsskolen, 
vedlikeholdsleder (leder) og verneombud på ungdomsskolen. Disse lager en plan til 
BØP 2014-17. 
 



30) Evt skredsikring Arnøyhamn (I-3). Ansvar: K/U og teknisk 
Prosjektet lagt på is inntil høringsrunde og ny k-styrebehandling er gjennomført. Ikke 
vedtatt noen frist. Høringsrunden planlegges gjennomført med brev til alle berørte 
foreldre før 1. mars. Samtidig undersøkes også mulighetene for statstilskudd til 
skredvoll. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 
31) Ny brannbil (519). Ansvar: Teknisk  

Gammelbilen prøves solgt/byttet inn. Låneopptak godkjent av Fylkesmannen. Fikk 
nødvendig tilleggsfinansiering i juni og låneopptaket er godkjent av Fylkesmannen. 
Anbudsgrunnlaget på det nærmeste ferdig og sendt ut med frist 5. mars. Ny bil er da 
på plass til høsten. 

 
32) Rypeveien (540). Ansvar: Teknisk 

Låneopptak godkjent av Fylkesmannen. Kontrakt skrevet og arbeidet oppstartet siste 
halvdel av november. Tomtene vil da være byggeklare til våren. Til nå fått konkret 
interesse for 3 av tomtene. 

 
33) Kunstgressbane (536). Ansvar: K/U 

Gjenstår å få utbetalt spillemidler, oversendes til fylket i februar. Sluttregnskap 
påregnes som egen sak i kommunestyret i april. 
 

34) Lekeplass (551). Ansvar: Rådmannen 
Vurderes på nytt når kunstgressprosjektet er avsluttet, jf kommunestyrets pkt 13. 
 

35) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk 
Tilleggsfinansiering vedtatt i juni og låneopptak godkjent. Grunnarbeidet påbegynt i 
august. Planlagt ferdigstillelse i april. 
 

36) Inngang legekontoret (532). Ansvar: Teknisk 
Ferdigstilt og tatt i bruk. Gjenstår sluttregnskap som kommer til kommunestyret i 
april. 
 

37) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk 
Tilskudd innvilget sent høsten 2012, søkes utbetalt som del av årsoppgjøret. Gjenstår 
sluttregnskap som kan påregnes til aprilmøtet. 
 

38) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk 
 Intensjonsavtale med Arnøy laks underskrevet og videre arbeid påbegynt før jul. 
Planlagt bygging i juni.  
 

39) Felles økonomisystem (501). Ansvar: Økonomisjefen 
Ikke avsluttet i 2012 da vi har utvidet prosjektet med modul for mottak og sending av 
fullelektroniske faktura.  
 

40) Klatrejungel (559). Ansvar: K/U 
Gjenstår noe etterarbeid som ikke ble gjort før jul. Restarbeidet gjøres når det blir bart 
og forventet ferdigstilling før ferien. 
 



E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

41) Økt bosetting Arnøya 
Lagt inn en bevilgning på 50.000,- som formannskapet må si noe mer om bruken av. 
Ordfører og varaordfører følger opp dette mot næringsliv og lag/foreninger. Skal også 
se på erfaringer fra Austevoll og Lovund. 
 

42) Vergemålsreformen 
Fylkesmannen skal fra 1. juli overta ansvaret for oppfølgingen av alle umyndige, 
herunder også ansvaret for verger og hjelpeverger.  
 

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
 
44) 1 klasse mindre barneskolen 1.8.13 

Innebærer kutt av 100 % lærerstilling.  
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

45) Red spesialundervisning 1.8.13 
Gjennomføres som et generelt kutt av 100% lærerstilling på barneskolen 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

46) Opphør engangstiltak spesped u-skolen 1.8.13 
Innebærer kutt av 96 % lærerstilling og 80 % assistentstilling 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

47) Opphør engangstiltak særskilt norsk 1.8.13 
Innebærer kutt av 38,5% lærerstilling på barneskolen 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

49) Red spesped barnehager 1.8.13 
Innebærer at fra høsten er det igjen spespedressurs med 50% pedagog og 50 % 
assistent i Vågen. Netto kutt på 80 % assistent, 20 % spesialpedagog og 7,7 % 
musikkterapeut. 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 



52) Oppvekstsenter Arnøyhamn fra 1.8.13 
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling i skolen og 50 % assistentstilling i barnehagen 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

54) Red SFO Årviksand våres 2013 
Stilling holdt vakant i påvente av om det kommer søkere til høsten. Jobbes videre med 
en løsning i samarbeid med den private barnehagen.  
 

56) Red 50 % stilling u-skolen 1.8.13 
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

57) Gjennomføre brukerundersøkelse SFO innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. 
 

58) Gjennomføre brukerundersøkelse bibliotek innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. 
 

 
G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 
63) Økning 15 % NAV 

I tillegg skal NAV stat bidra med 35% slik at en halv stilling lyses ut i løpet av 
vinteren.  

 
64) Red 100% stilling avlastning  1.7.13 

Innebærer kutt av 100 % hjelpepleierstilling. 
 
Medfører også behov for omlegging av turnusen og prosessen starter i januar. Ser 
foreløpig ut til at det kan gjennomføres uten oppsigelser. 

 
65) Omorganisering pleie og omsorg 

Oppstartet høsten 2012. I tillegg til innsparing i stillinger vil det også bli sett på 
omorganisering av eksisterende ressurser, eksempelvis nattevakt.  

 
66) Gjennomføre brukerundersøkelse ergo/fysioterapi  innen 1.10 

Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. 
 

67) Gjennomføre brukerundersøkelse barnevern innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. 



68) Gjennomføre brukerundersøkelse hjemmetjenesten innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. 
 

H) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef 
 
69) Red 100% stilling renhold 1.1.13 

For å få mest mulig løst ved naturlig avgang er ikke hele reduksjonen gjennomført 
enda. Budsjettkuttet vil bli oppfylt ved vakanser og andre tiltak senere i år. 

 
70) Red til 50% vaktmester Arnøya 1.7.13 

Innebærer kutt av 50 % vaktmesterstilling Arnøyhamn skole og 10% fagarbeider 
kloakk.  
 
Prosess for nedbemanning i tråd med lokal rutine påbegynnes i januar. 

 
73) Gjennomføre brukerundersøkelse vann og kloakk innen 1.10 

Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. 
 

 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
 
 

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES 
 
75) Overordnet kriseplan. Ansvar: Rådmannen 

Tenkes gjennomført når vi har fått rapport fra Fylkesmannens tilsyn gjennomført i 
desember. 

 
76) Strategisk næringsplan. Ansvar: Rådmannen og Formannskapet 

Formannskapet bør gi noen signaler om hvordan arbeidet legges opp. Arbeidsgruppe: 
Ordfører (leder), rådmannen, en fra sjømatnæringen, en fra varehuset, en fra 
næringsforeninga, en fra bygdelagene på Arnøya, en fra fiskerlagene og en fra 
styringsgruppa for kystsoneplan. Frist: høsten 2013. 

 
77) IKT-plan. Ansvar: Rådmannen 

Legges fram før BØP 2014-17. Sannsynlig sak til formannskapet i september. 
 
78) Plan for helsemessig og sosial beredskap. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført før ferien. 
 
80) Smittevernplan. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført til høsten. 
 
81) Plan for psykisk helse. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført til høsten. 
 
 
 



82) Idretts/anleggsplan. Ansvar: K/U-sjef 
Gjøres en liten endring ved at denne kommer til kommunestyret i oktobermøtet slik at 
den blir ett av innspillene til BØP 2014-17. 

 
84) Handlingsplan kulturell skolesekk. Ansvar: K/U-sjef 

Lages med utgangspunkt i 3-årig plan fra Troms fylke som nå er ute på høring. Lokal 
tilpasning gjennomføres i etterkant og ventes ferdig i april. Ferdigstilt, jf egen 
referatsak. 

 
85) Beredskap Arnøyhamn skole. Ansvar: K/U-sjef 

Oppdateres tidlig på året ifm høring om skredsikring 
 
86) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ferdigstilles før BØP 2014-17. 
 
87) Plan for brannordningen. Ansvar: Teknisk sjef 

Tenkes gjennomført til høsten. 
 
88) Arkivplanen. Ansvar: Rådmannen 

Tenkes gjennomført før ferien. 
 
89) AKAN-reglement. Ansvar: Rådmannen 

Gjennomgås på AMU-møte før ferien. 
 
90) Retningslinjer og rutiner for varsling. Ansvar: Rådmannen 

Ferdigstilles før ferien. 
 
92) Trivselsplan. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført før ferien. 
 

K) NYE PROSJEKTER 
Formannskapet enig om at sluttrapporter legges fram som referatsak til formannskapet etter 
hvert som prosjekter avsluttes. 

 
93) Friluftsgjengen. Ansvar: K/U-sjef 

Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av friluftsgjengen 
skoleåret 2013/14. Fylkesmannen har signalisert at alle slike søknader skal være 
behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke formannskapet bestemmer noe annet i 
februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis vi får tilskuddet. Prosjektleder er Frode 
Langstrand. Vi fikk ikke nye midler fra Fylkesmannen og dag 2 mangler da 
finansiering fra høsten. Dag 1 videreføres som før innenfor skolens ramme. 
  

94) Skrotnisse. Ansvar: Teknisk sjef 
Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av 
Skrotnisseprosjektet. I år søker vi om midler til fjerning av det avfallet som ble 
registrert i fjor og ingenting til prosjektledelse. Fylkesmannen har signalisert at alle 
slike søknader skal være behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke 
formannskapet bestemmer noe annet i februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis 
vi får tilskuddet. Prosjektleder er Yngve Volden. Vi fikk 75.000,- til tiltak i år. 
Prosjektet gjennomføres innen utgangen av året. 



 
95) Robek. Ansvar: Økonomisjefen 

Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av deltakelse i 
Robek-nettverket. Fylkesmannen har signalisert at alle slike søknader skal være 
behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke formannskapet bestemmer noe annet i 
februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis vi får tilskuddet. Prosjektleder er Rune 
Stifjell. Vi fikk 125.000,- til tiltak i år. Prosjektet gjennomføres med siste planlagte 
samling i juni. 

 
L) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året.  
 
102) Brannvarsling ungdomsskolen. Ansvar: Teknisk sjef 

Anlegget er utdatert og etter brannen før jul ble det avdekket at det også er 
mangelfullt. Pr nå ser det ut for at det må installeres nytt anlegg til ca 400.000,- 
uavhengig av om det blir ytterligere oppussing eller ikke. 

 

M) INNSPARINGER ETTER 2013 
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2013 eller senere. Disse har vi 
foreløpig ikke sett noe nærmere på. Dette vil bli gjort når vi nærmer oss høstens 
budsjettbehandling. 
 
97) Nivåjustering avlastning 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef 

Innebærer kutt i 2,86 årsverk. Ses i sammenheng med punkt 64.  
 
98) Reduksjon sykestua 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef 

Innebærer kutt i 2 årsverk. Alternativt kan lavere kutt vurderes hvis vi får fortsatt 
sykestuekompensasjon.  

 
99)  Nye legeavtaler fra 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef 

Drøftinger tenkes påbegynt før ferien.  
 
100) Avhending Nikkeby skole innen 31.12.13. Ansvar: Teknisk sjef 

Kommunestyret har vedtatt avhending av Nikkeby skole innen utgangen av 2013. 
Bygdelaget får tilbud om å overta bygget vederlagsfritt. Hvis de ikke er interessert blir 
det solgt til høystbydende. Bygdelaget tilskrives med svarfrist før ferien. 

 
101) Avhending Lauksletta skole innen 31.12.13. Ansvar: Teknisk sjef 

Kommunestyret har vedtatt avhending av Lauksletta skole innen utgangen av 2013. 
Bygdelaget får tilbud om å overta bygget vederlagsfritt. Hvis de ikke er interessert blir 
det solgt til høystbydende. Bygdelaget tilskrives med svarfrist før ferien. 
 

 
 
 

 



Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks 145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Norsk blindeforbund
Pb 1168
9262  TROMSØ

Att. Ida mari Skogstad

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-10 5800/2013 223 11.02.2013

Svar - søknad om støtte til lydavis til medlemmer i din kommune for året 2013

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om støtte til lydavis, datert 31.01.2013

Vurderinger:
Skjervøy kommune anser formålet dere søker om støtte til som meget godt. Imidlertid er 
Skjervøy en ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har derfor ikke rom for å 
yte denne typen støtte. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

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

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

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Skjervøy kommune



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Johan Pedersen
mellomveien 8 B
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1062-2 11314/2013 194169/605 20.03.2013

Søknad om fasadeendring flytting av vindu gnr 69 bnr 605

Saksopplysninger/Vurderinger

Johan Pedersen søker om fasadeendring som består av flytting av et vindu samt innsetting av 
mindre vindu åpningen på det flyttede vindu. Pedersen har sendt ut nabovarsel der nabo ikke 
hadde innvendinger.

HL bygg søker om godkjenning som foretak samt ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 1 tømrerarbeider. Foretaket har hatt lokal godkjenning i kommunen tideligere.

Kommunen har ingen merknader til tiltaket. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Johan Pedersen byggetillatelse for 
fasadeendring innsetting/flytting av vindu gnr 69 bnr 605.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis HLbygg godkjenning som foretak samt 
ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 tømrerarbeider.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldtlåt

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 - svar på søknad om
godkjenning av låneopptak

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Skjervøy kommune av 2. januar 2013 med
oversendelse av vedtak i Skjervøy kommunestyre av 17. desember 2012 (sak 56/12) om
årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med tilhørende budsjettskjemaer oa økonomiske
oversikter. I samme brev søkes det om godkjenning av låneopptak.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Skjervøy kommunes vedtak om
årsbudsjett 2013. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket
må oppheves. Vi ber om at våre merknader følges opp.

Fylkesmannen godkjenner låneopptak i 2013 på kr. 11 800 000.

Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll
av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og
godkjeming (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.

Skjervøy kommune ble meldt inn i ROBEK 13. august 2008 etter kommuneloven § 60 nr. 1 c.
Merforbruket fra 2007 på 10,276 millioner kroner ble vedtatt dekket inn underskudd over fire
år.

Generelt om  lovlighetskontroll

P n lovlighetsk"ntroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første re"-e en kontroll med at
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske hmtektsanslag.
Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i
budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig gad.
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 20 45  12.03.2013 2013/48 - 2 331.1

Deres dato Deres ref.
02.01.2013 2012/4692/4

Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@frntr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å
dekke lovpålagte oppgaver.

Kommunal- og regionaldepartementet pålegger Fylkesmannen å påse at kommuner med
økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd og å følge opp
hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å være
tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de
kommuner som ikke overholder planen.

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse
tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd
innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av "avgjørelsens lovlighet". Ved
lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml.
§ SQPr . 4.

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de
krav til årsbudsjettets innhold som følger av kommuneloven. Det vises her til koml. §§ 45 og
46 og til budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele
kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en
investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter
og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder
om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller
opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet.

Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd
med kommunelovens bestemmelser i koml. § 48 nr. 4 om maksimal inndekningstid. Videre
gjør Fylkesmannen en vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente-
og avdragsutgifter og driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I
tillegg gir Fylkesmannen råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i
økonomiplanen.

Formelle forhold

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen
til grunn at vedtaket i sak 56/12 av 17. desember 2012 om årsbudsjett 2013 er truffet av rett
organ og er blitt til på lovlig måte.

Formannskapet behandlet opprinnelig budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 på møtet 26.
november 2012, mens kommunestyret behandlet saken i møte 17. desember 2012. Kravet til
ettersyn i koml. § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 er dermed oppfylt.
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Fylkesmannen viser til kommuneloven § 45 nr. 2 om at kommunestyret selv vedtar
årsbudsjettet. I budsjettforskriften § 6 sjette ledd heter det at årsbudsjettet skal inndeles på en
slik måte at det tilfredssfiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven, og at nærmere
krav til årsbudsjettets inndeling er gitt i vedlegg 1 og 2 til forskriften, dvs. budsjettskjema 1A,
1B, 2A og 2B. Denne bestemmelsen stiller altså obligatoriske minimumskrav til inndelingen i
årsbudsjettet som kommunestyret skal vedta. Vi vil også legge til at disse reglene også gjelder
ved formannskapets innstilling til årsbudsjett, jf. § 3 i budsjettforskriften.

For budsjettskjema 1A og 2A er det i vedlegg 1 og 2 i budsjettforskriften satt opp hvilke
poster som skal inngå i skjemaene. Kommunene står på den annen side relativt fritt med
hensyn til hvordan budsjettskjema 1B og 2B skal settes opp, og detaljeringsnivået i disse to
skjemaene er det kommunestyret som fastsetter. I budsjettskjema 1B føres opp fordelingen
spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak (enten som brutto- eller nettobevilgning) og i
2B føres opp den nærmere fordeling av «Investeringer i anleggsmidler» på de ulike
investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak.

Uavhengig av hvordan skjema 1B og 2B settes opp er det krav til samsvar mellom skjema 1A

I kommunens budsjettskjema 1A for årsbudsjett 2013 er det satt opp kr 173 383 000 til
fordeling drift. Av punkt 3 i kommunestyrets vedtak går det frem at bevilgningene til etatene
gis som nettorammer. I kommunestyrets vedtak er det en oversikt som viser inntekter og
utgifter pr etat (dvs. bruttobevilgning), rente- og avdragsutgifter samt bruk av og avsetning til
fond, som til sammen viser hvordan budsjettet er saldert. Det er imidlertid ikke lett å se
sammenhengen mellom budsjettskjema 1A og denne oversikten, og se hvordan midlene som
er til fordeling drift er fordelt på de ulike etatene.

Ved gjennomgang av det oversendte materialet og gjennom dialog med kommunen har vi
forstått det slik at budsjettskjema 1B ikke var en del av formannskapets innstilling og
kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2013. Kommunen har utarbeidet dette
budsjettskjemaet i etterkant, og Fylkesmannen har bedt om å fådette oversendt. Kommunen
har oversendt budsjettskjema 2A og 2B, som er vedtatt av kommunestyret.

Fylkesmannen mener ut fra dette at det vedtatte årsbudsjettet er inndelt på en slik måte at det
ikke tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven. Vi legger til grunn at
Skjervøy kommune følger opp våre merknader ved utarbeidelsen av årsbudsjett 2014.

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016 ble behandlet i samme kommunestyremøte.
punkt 1.3 i vedtaket i sak 56/12 heter det at økonomiplanens første år gjelder som

årsbudsjett for 2013.



Årsbudsjett 2013

Inntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert om de frie inntektene er oppført med et realistisk anslag i
forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjett for 2013. Ved vurdering av realismen av
inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i Grønt hefte
2013 og prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund.

Kommunen har for 2013 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og
rammetilskudd) på 178,762 millioner kroner. Dette er i tråd med det som ligger i
statsbudsjettet og i de ulike prognosemodellene til KS (ulike datoer for folketall for
skatteberegninger) knyttet til frie inntekter for Skjervøy kommune for 2013. Budsjetteringen
anses dermed som realistisk.

Fylkesmannen minnex 0111at clet .på grann av ordning,en med løpende inntektsutjevning er
viktig å fortløpende vurdere egen skatteinngang i forhold til skatteinngangen for kommunene
samlet gjennom året. Endringer i skatteinngangen for landet eller lokalt i forhold til de antatte
forutsetninger vil gi effekt for Skjervøy kommune.

Eiendomsskatt
Fylkesmannen konstaterer at eiendomsskatt skrives ut med 7 promille i 2013 for alle
eiendomstyper, som for 2012. Dette utgjør en inntekt på 7,55 millioner kroner i 2013.
Kommunen utnytter med andre ord det inntektspotensialet som ligger i eiendomsskatten.

I denne sammenheng minner vi også om "Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester", jf. rundskriv H-2140 utgitt av KRD i januar 2003, og nye
retningslinjer som for tiden er på høring.
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Øremerkete tilskudd
Det forutsettes fra vår side at de inntekter i form av rente- og avdragskompensasjon som er
innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de faktiske tilsagn kommunen har fått
gjennom de ulike tilskuddsordninger Dette er ikke nærmere vurdert fra vår side.

Kommunale avgifter og gebyrer
Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og
avløpssektoren Innen avfallssektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter
forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning.

På side 50 budsjett- og økonomiplandokumentet står det at kommunen legger opp til å brake
midler på vann- og avløpsfond i 2013, og holde gebyrene nominelt på 2012-nivå. Det er ikke
laget noen ny kalkyle for 2013 med bakgrunn i at departementet har utarbeidet forslag til nye
retningslinj er.



Utgiftssiden
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Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett (dvs. for 2012) for disse
tjenestene, som på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for
revisjonen.

Fylkesmannen vil minne om at i de tilfeller de selvfinansierende tjenestene på VAR-sektoren
kommer ut med et "overskudd", så skal dette avsettes på fond og disponeres senere år,
likeledes skal underskudd dekkes inn. Etter presiseringer fra Kommunal- og
regionaldepartementet av 6. mai 2008 må underskudd fra selykosttjenester (f. eks. VAR), som
ikke kan dekkes inn gjennom midler fra selykostfond, fremgå som en del av kommunens
regnskapsmessige merforbruk.

Momskompensasjon
Fra og med 2010 er det krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal overføres
mer og mer til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra
investeringer overføres i sin helhet til investeringsregnskapet. Skjervøy kommune
gjennomfører nedtrapping iht. forskriftens krav (80 % i 2013). I 2013 skal det kun
gjennomføres investeringer innenfor VAR-sektoren, som ikke er kompensasjonsberrettiget
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2013.

Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om
bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i
tilstrekkelig utstrekning.

T utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på
enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av
realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret.

Samlet driftsbudsjett

Budsjettert netto driftsresultat for 2013 er 235 000 (positivt). Bruk av avsetninger (bundne
fond på vann og avløp mv.) utgjør 550 000, mens avsetninger til disposisjonsfond utgjør
785 000. Kommunelovens krav til budsjettbalanse er oppfylt.

Det er for 2013 budsjettert med et netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter.
Kommunen budsjetterer med et netto driftsresultat som ligger langt under vårt anbefalte nivå.
Som vi har kommunisert overfor kommunen i vår oppfølging av den økonomiske situasjonen
er Fylkesmannens anbefaling at det over tid budsjetteres med et netto driftsresultat på minst 3
% av brutto driftsiimtekter, noe Skjervøy kommune har hatt store problemer med å klare.
Kommunen måtte ha hatt et netto driftsresultat på ca. 7 millioner kroner i 2013 for å være på
det anbefalte nivået. Det bør være et langsiktig mål også for Skjervøy kommune å budsjettere
med et slikt resultat.

Det budsjetterte resultatet for 2013 viser med all tydelighet at kommunen har en svært
utfordrende økonomisk situasjon også i 2013. Som følge av at kommunens
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befolkningsutvikling ikke holder tritt med utviklingen på nasjonalt nivå, får kommunen en
realnedgang i de frie inntektene i 2013 i forhold til 2012. Rådmannen gir i budsjett- og
økonomiplandokumentet klart uttrykk for at det har vært særdeles vanskelig å utarbeide et
budsjett i balanse. Kommunen har gjennom flere år gjennomført kutt og innsparinger og
redusert tjenestenivået for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektsrammen, men likevel er
budsjettet for 2013 svært stramt.

Samlet sett fremstår balansen i det vedtatte årsbudsjettet som meget sårbar overfor små
endringer i forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Kommunen har i praksis ingen
buffere. Det avlagte regnskapet for 2012, som vi mottok 5. mars 2013, viser et
disposisjonsfond på kr. 25 479.

Det går frem av budsjettdokumentet at den likviditetsmessige situasjonen er anstrengt. Den
likviditetsmessige situasjonen i kommunen fortsatte å svekke seg for tredje året på rad i 2012,
i følge avlagt regnskap 2012. Fylkesmannen har merket seg at kommunens arbeidskapital pr.
utgangen av 2012 er på 14 millioner kroner, som tilsvarer kommunens positive premieavvik.
Fylkesmannen godkjente i brev av 24. januar 2013 at kommunen benytter kassakreditt i 2013
på inntil 20 millioner kroner.

Iht. konsekvensjustert budsjett er det et salderingsbehov på 3,381 millioner kroner i 2013. Til
sammenligning var salderingsbehovet 116 000 i 2012, mens det var på 8,3 millioner kroner i
2011. Det er vedtatt en rekke driftstiltak med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger for å
balansere budsjettet. Tiltakene er fordelt på de fleste tjenesteområdene. 21 av totalt 42
vedtatte tiltak for økonomiplanperioden 2013-2016 skal ha effekt i 2013.

Fylkesmannen minner om at ansvaret for å ha et budsjett i balanse påhviler kommunestyret.
Kommunestyret må holde seg løpende orientert om utviklingen og opprettholder fokuset på
kommunens økonomiske situasjon. Det er i denne sammenheng viktig at administrasjonen
sørger for at kommunestyret far lettfattelig, korrekt og rettidig informasjon og
beslutningsgrunnlag i form av økonomirapporter. Kommunen må fortløpende vurdere om
tiltakene som er vedtatt for å saldere budsjettet har effekt som forutsatt, og avvik må
identifiseres. Tiltak som ikke har effekt som forutsatt i budsjettvedtaket må på et tidligst
mulig stadium erstattes med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett overholdes.

I følge avlagt regnskap 2012 betalte kommunen til sammen låneavdrag i 2012 (dvs, ordinære,
budsjetterte avdrag og ekstraordinære avdrag) slik at gjelden, for andre år på rad, til slutt ble
redusert. 2011 var det første året på lenge at kommunen klarte å redusere gjelden. Dette er en
positiv utvikling, og fortsatt reduksjon av gjeldsnivået vil være viktig for kommunen.
Reduksjonen skyldes i hovedsak at kommunen har hatt et meget restriktivt
investeringsbudsjett de siste årene, ettersom kommunen over år har operert med betydelige
avdragsutsettelser.

For 2013 er det som tidligere budsjettert med utsettelser av låneavdrag for å få budsjettet i
balanse. Kommunen har opplyst at det beregnete minimumsavdraget for 2013 er 5,3 millioner
kroner, mens det er budsjettert med avdrag på 6,3 millioner kroner. Avskrivninger (som ikke
har resultateffekt i kommuneregnskapet) utgjør på sin side 9,5 millioner kroner i budsjett
2013. Kommunen betaler med andre ord betydelig mindre i avdrag enn hva verdiforringelsen
på anleggsmidlene, reflektert gjennom avskrivningene, tilsier. Over tid vil dette føre til at



kommunen betaler avdrag på anlegg som er fullt avskrevet, og dette vil dermed svekke
«formuen» til kommunen.

Videre opparbeidelse av årlige buffere vil være helt sentralt for at kommunen skal få en
mindre sårbar og mer robust økonomi. Dette vil kunne redusere framtidig lånebehov til
nødvendige investeringer, og derigjennom redusere rente- og avdragsutgiftene. Videre vil
kommunen gjennom budsjettåret i mye større grad kunne møte utgifter som ikke var kjent da
budsjettet ble vedtatt, da det erfaringsmessig alltid vil oppstå slike utgifter. På samme måte vil
kommunen kunne håndtere en eventuell svikt i inntektene. Risikoen for å opparbeide nye
merforbruk vil med dette reduseres. Det avlagte regnskapet for 2012 viser et mindreforbruk
på 4,147 millioner kroner, noe som gir kommunen muligheten til å avsette midler på fond.

Budsjett 2013 er saldert blant annet gjennom bruk av poSitivt premieavvik på 3,5 millioner -
kroner. Fylkesmannen-vil understreke at denne inntektsposten ikke vil-generere likvide midler
i 2013, men at det er en teknisk føring iht: reglene om regnskapSføring av pensjon. •
Kommunen bør optimalt sett sette av tilsvarende beløp på disposisjonsfond for å møte det
som vil kunne bli en betydelig likviditetsmessig utfordring. Skjervøy kommune har
opparbeidet et positivt premieavvik på pensjon på 15,6 millioner kroner ved utgangen av
2012.

Investeringsbudsjett/låneopptak 2013
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Investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på kr. 13 600 000 iht. budsjettskjema
2A. Av dette er kr. 6 800 000 investeringer i anleggsmidler. Kr 5 000 000 er
utlån/forskutteringer (startlån i Husbanken), mens kr. 1 800 000 er avdrag på lån.

Investeringer i  anleggsmidler er i sin helhet knyttet til to prosjekter innenfor VAR-sektoren.

Investeringsbudsjettet er vedtatt finansiert med nytt låneopptak på totalt kr. 11 800 000, jf.
punkt 2.2 i kommunestyrets vedtak, og mottatte avdrag på utlån og refusjoner med kr.
1 800.000.

Fylkesmannen viser til Kommunal- og regionaldepartementets veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Her slås det fast at det ikke er gitt
regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal
detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til
nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Derfor vil det være av underordnet betydning
hvordan midler fra ulike investeringskilder internt i budsjettet henføres til enkeltprosjekter
eller sektorspesifikke investeringsrammer. Veilederen anbefaler felles finansiering av alle
investeringsprosjekter, uten å fordele finansieringskildene på enkeltprosjekter. Alle midler er
frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering
fra andre. Det er heller ikke behov for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter.
Fylkesmannen legger disse føringene til grunn ved behandling av søknad om godkjenning av
låneopptak.

Koml. § 50 regulerer uttømmende hvilke formål kommunene kan ta opp lån til. Låneopptaket
må for det første være til lovlig formål. Det kan tas opp lån for å finansiere investeringer i
bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk.
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Videre kan det kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at
låneformålet skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til
budsjettbalanse. Lovens formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er
spesifisert med særskilt bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer
som kommunestyret har vedtatt. Dette kravet er overholdt i Skjervøy kommunes tilfelle.

Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det
er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. Med unntak
av vår merknad om budsjettskjema 1B er kommunens budsjett i samsvar med
kommunelovens bestemmelser.

Hvorvidt låneopptaket er til en lovpålagt oppgave eller ikke, har betydning for
Fylkesmannens vurderinger, likeså om investeringene er såkalt selvfinansierende.
Kapitalkostnader knyttet til investeringer innenfor VAR-sektoren dekkes i Skjervøy
kommune gjennom gebyrene som innbyggerne betaler.

Fylkesmannen minner om at selv om startlån i Husbanken er såkalt selvfinansierende, så
påfører kommunen seg en tapsrisiko på 25 % av lånene som videreformidles. Kommunen
anbefales derfor å foreta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond, og at dette også
innarbeides ved kommende rullering av økonomiplanen.

Fylkesmannen finner ut fra ovenstående å kunne godkjenne det vedtatte låneopptaket på kr.
11 800 000 i 2013.

Skjervøy kommune har høy lånegjeld. Målt som netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
var i 2011 på 85,5 %. Kommunen har gjennom et restriktivt investeringsbudsjett maktet å
redusere lånegjelden de siste par årene. Et fortsatt restriktivt investeringsbudsjett i årene som
kommer vil  være  et viktig tiltak for å gjenvinne det økonomiske handlingsrommet

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplanen er utarbeidet i formell balanse i hele perioden. Budsjetterte netto driftsresultat
for 2013-2016 er 235 000, 234 000, 2 032 000 og 254 000. Det er vedtatt avsetninger til
disposisjonsfond på 735 000 kr. i 2013, og det er lagt inn tilsvarende avsetninger med kr.
1 134 000 i 2014, kr. 2 032 000 i 2015 og 900 000 i 2016. Bruk av avsetninger utgjør hhv.
550 000, 900 000, 0 og 646 000. Kommunelovens balansekrav, jf. koml. § 44 nr. 4, er med
dette oppfylt.

Kommunen budsjetterer med driftsresultat som ligger langt under det anbefalte nivå, dvs. 3 %
over tid. Budsjettert netto driftsresultat er for 2013 og 2014 på 0,1 %, for 2015 på 0,9 % og
for 2016 på 0,1 %. Samlet sett er det budsjettert med et netto driftsresultat på 0,3 % i
økonomiplanperioden, noe soin innebærer at kommunen måtte ha hatt minst 25 millioner
kroner i bedre resultat i perioden for å være på det anbefalte nivå. Dette illustrerer at
kommunen fortsatt har en lang vei å gå for å skape en sunn og bærekraftig økonomi på lang



sikt, til tross for at det skal gjennomføres betydelige kutt og reduksjoner i
økonomiplanperioden.
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Som i tidligere økonomiplaner benytter kommunen befolkningsprognoser ved utarbeidelsen
av anslag på frie inntekter (rammetilskuddet) i økonomiplanperioden (dvs. 2014-2016).
Skatteinntektene er holdt på 2013-nivå. Kommunen har forutsatt at det totale folketallet
forblir uendret i økonomiplanperioden. Befolkningsutvildingen har de siste årene vært mer
positiv enn tidligere i Skjervøy kommune, og sett i lys av dette er det nøkternt å legge til
grunn en nullvekst i økonomiplanperioden. Imidlertid er også befolkningsutvildingen på
nasjonalt nivå helt sentral ved fordelingen av de frie inntektene, og det er viktig at kommunen
justerer sine anslag i kommende økonomiplanperiode dersom veksten, enten lokalt eller
nasjonalt, blir forskjellig fra det som er lagt til grunn i denne økonomiplanen. Vi minner her
om at befolkningsveksten for landet som helhet har vært betydelig høyere de siste to årene
enn årene før. Dersom denne utviklingen fortsetter vil Skjervøy kommune sin
befolkningsandel gå ned med den konsekvens at kommunens frie inntekter vil kunne
reduseres.

økonomiplanen viser et salderingsbellov (iht. konselevesnsjustert budsjett) på
3,831 millioner i 2013, 5,588 millioner i 2014, 6,539 millioner i 2015 og 10,008 millioner i
2016, dvs. totalt 25,966 millioner kroner for hele perioden. Dette er 2,5 millioner kroner mer
enn i forrige økonomiplan. Med andre ord har de økonomiske utfordringene vokst seg større
siden utarbeidelsen av økonomiplan 2012-2015.

Tiltak for å fåbalanse mellom inntekter og utgifter er godt beskrevet. Kommunen har
gjennom deltagelse i ROBEK-nettverket fått bistand til å vurdere områder hvor det er mest
hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen.

Når det gjelder utgiftssiden er det vedtatt en netto nedbemanning på over 27 årsverk for
økonomiplanperioden samlet. Dette gjør at brutto driftsresultat styrkes i planperioden fra 2,1
% i 2013 til 3,8 % i 2016, men høyere rente- og avdragsutgifter gjør at netto driftsresultat
likevel ender på samme nivå (0,1 %) i 2016 som i 2013.

I økonomiplanens tre siste år er det lagt inn reduksjon i skjønnsmidler, fra 3,310 millioner i
2013 til 2,5 millioner for 2014-2016. Skjønnsmidlene er dermed noe forsiktig budsjettert i
planperioden. Fylkesmannen understreker at de fylkesvise rammene for skjønnsmidler
fastsettes årlig i statsbudsjettet. Fordelingen mellom kommunene er basert på retningslinjer
fra KRD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier som skal vurderes.

Kommunen har, gjennom deltagelse i KS sitt ROBEK-nettverk, også kommet i gang med å
utvikle økonomiplanen som styringsdokument, ved å innføre mål- og resultatstyring.
Fylkesmannen mener det er viktig at kommunen har.fokus på dette, og tildelte Skjervøy
kommune kr. 125 000 i prosjektskjønnsmidler i 2013 for å delta i prosjektet.

Vi understreker igjen at ansvaret for å ha et budsjett og en økonomiplan i balanse påhviler
kommunestyret. Fylkesmannen forventer at kommunestyret holder seg løpende orientert om
utviklingen og opprettholder fokuset på kommunens økonomiske situasjon.



Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd

Ved inngangen til 2012 gjenstod det kr. 473 454 av merforbruket som oppstod i 2007 (10,276
millioner kroner). Etter kommuneloven § 48 nr. 4 må et merforbruk i et gitt år dekkes inn i
løpet av maksimalt 4 år med mindre departementet har godkjent en forlenget inndekningstid.
Dette vil si i at underskuddet fra 2007 skulle vært dekket inn i 2011. Kommunen fikk 15. april
2009 avslag fra KRD på søknad om forlenget inndekningstid.

Det avlagte regnskapet for 2012 viser at kommunen har klart å dekke inn resten av
merforbruket fra 2007, dvs. kr. 473 454. Fylkesmannen tar forbehold om at det ikke er feil i
regnskapet, ettersom regnskapet ikke er revidert ennå.

Dersom det fastsatte regnskapet for 2012 også viser at kommunen har dekket inn siste del av
merforbruket vil kommunen bli meldt ut av ROBEK når Fylkesmannen har mottatt og
gjennomgått det fastsatte regnskapet.

•T'•

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Skjervøy kommunes vedtak om
årsbudsjett 2013. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må
oppheves. Vi ber om at våre merknader følges opp.

Fylkesmannens vedtak kan påldages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

** **************

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt Era Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen godkjenner låneopptak i Skjervøy kommune i 2013 på kr. 11 800 000.

******
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

E r fullmakt

64~-/
J -Peder Andreassen

delingsdirektør

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

A le Tjeld åt
bkononfirådgiver



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2013/880-6 9964/2013 194169/175,167 12.03.2013

Søknad om etablering av 2 butikklokaler samt innsetting av dør gnr 69 bnr 
167 og 175

Saksopplysninger/Vurderinger:

A & R Eiendom AS søker etablering av 2 butikklokaler samt innsetting av dør til inngangsparti 
for de 2 butikkene. I forbindelsen med etableringen av lokalene skal det settes opp skillevegg.  
Foretaket Enervent AS har utarbeidet dokumentasjon på ventilasjonsanlegget som danner 
grunnlag for søknad om godkjenning hos Arbeidstilsynet.

Foretaket Skjervøy Byggeservice AS søker om godkjenning i funksjonene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 1 overordnet ansvar for prosjektering og utførsel.  Foretaket har sentral godkjenning 
i omsøkte funksjoner.

I forbindelse med byggesøknaden foreligger det en vurdering ang. rømning fra bygningen fra 
Total Brannsikring. Vurderingen fra Total brannsikring er lagt til grunn for godkjenningen av 
byggeprosjektet.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis A & R Eiendom AS byggetillatelse for 
etablering av 2 butikklokaler som omsøkt samt innsetting av 2 på gnr 69 bnr 167/175.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 overordnet ansvar for prosjektering og utførsel.  

Byggetillatelsen gis med forbehold om at tiltaket ikke kan igangsettes før positivt svar fra 
arbeidstilsynet foreligger. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør

Likelydene skriv til 
A & R Eiendom AS
Skjervøy Byggeservice AS



Skjervøy kommune

Sentraladministrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks 145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.kommune.no Internett: 

Halti kvenkultursenter IKS

9151  STORSLETT

Att. Ihana

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/4208-12 8992/2013 223 06.03.2013

Svar - søknad om støtte: Muisto ja toivo

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om støtte til produksjon av en forestilling. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune har stor respekt for arbeidet dere gjør for det kvenske språk. Skjervøy 
kommune støtter allerede dette arbeidet gjennom årlige bevilgninger til Halti Kvenkultursenter, 
og prioriterer ikke ytterligere støtte til den aktuelle forestillingen. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte til forestillingen Muisto ja toivo. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages: Klagefristen er tre 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 meldingen kommer frem. 

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503



Grethe Ihlan

Fra:  Roy Waage
Sendt:  15. mars 2013 13:48
Til: Jørgensen Evy
Kopi:  Yngve YV. Volden; Rune rs. Stifjell; Grethe Ihlang
Emne:  SLUTTRAPPORT SKROTNISSEPROSJEKTET
Vedlegg:  Sluttrapport Skrotnisseprosjektet.docx

Hei!

Her kommer sluttrapport for skrotnisseprosjektet i Skjervøy kommune.
Jeg har valgt å bruke fylkesmannens rapporteringsskjema.
Bakgrunnsmaterialet for rapporten er ivaretatt og vil danne grunnlag for videre arbeid i
kommunen.

Håper Skjervøy kommune får midler til å videreføre dette viktige arbeidet.

Takk for samarbeidet!

Vennlig hilsen

Roy Waage
Prosjektleder



1. Hva er konkret gjort på opprydding av forsøpling i kommunen? Stikkord:  

Mengder, 

 

Som det kom frem under halvårsrapporteringen ble det registrert 74 

skrotdunger i Skjervøy kommune ved prosjektets start. Dette etter en 

grundig registrering. Ved årsskiftet var 69 av disse avsluttet. Det er videre 

lagt en plan for avslutning av de øvrige 5 våren 2013.  

I tillegg har det dukket opp nye skrotdunger ved årets slutt som er 

registrert og som må fjernes i 2013. (egen liste over disse vil bli lagt frem) 

 

I tillegg til de årlige ryddeaksjonene på vårparten er det via skoler, 

bygdelag og lag og foreninger gjennomført flere ryddeaksjoner i 2012. 

Det er samlet inn uante store mengder langs strender, felles turområder og 

stier. 

 

Det har vært stort fokus på opparbeidede industriområder/ kommunale 

områder og rydding av disse. De fleste områdene er avsluttet. Dette gjelder 

Sandøra, steinbruddet på Fiskenes, steinbruddet i Årviksand og den gamle 

fyllplassen på Skjervøy.(her gjenstår litt etterrenskning) 

Andre industriområder ligger innenfor utfordringene i 2013. 

 

Som det fremgikk av halvårsrapporten er ulike næringsaktører som har 

skrot på sine eiendommer kontaktet. 

Noen har vært flink og fjernet det meste mens andre bruker lang tid på å 

komme i gang med sin opprydding. Dette må det jobbes videre med i 2013. 

Med en god dialog er vi godt i gang også på dette området der det også er 

viktig å få til en holdningsendring. 

 

Samarbeidet med bygdene og bygdelagene i kommunen har vært svært 

positivt. Disse har organisert opprydding som tidligere nevnt og 

skrotnisseprosjektet har gjennom godt samarbeid med Avfallsservice A/S 

skaffet containere for oppsamling. 

 

Prosjektet har hatt et godt samarbeid med kommunens miljøgruppe. 

Miljøgruppas leder har stor oversikt over områder som må prioriteres. 

 

Gjennom lokalmedia har prosjektet fått fokus på ulike problemstillinger 

som i seg selv skaper forsøpling. Dette har bidratt til engasjement og 

innspill på gode løsninger. 

På kommunens hjemmeside har prosjektet informert gjennom 

halvårsrapporteringen og samarbeidet mellom grendeskoler og bygdelag. 

 

Ved avslutningen av prosjektet ved utgangen av 2012 er det registrert 

følgende kvantum avfall levert ved godkjente mottak: 

 

Restavfall:                      53,12 tonn 

Jernavfall:                    255,56 tonn   

Bilvrak:                          39 stk 

Scootervrak:                    2 stk 

         



hvor ryddet: avfall lang unna vei, landbruks forsøpling, strand,  

 

Forannevnte beskrivelser sier i stor grad hvor det er ryddet og hva som er 

ryddet. 

 

Viktige utfartsområder/friluftsområder er ryddet. Noen av disse ligger 

langt unna trafikkert vei. Her har kommunens anleggsseksjon vært til stor 

hjelp. 

 

De fleste næringsaktørene som har iverksatt opprydding er sjøretta 

virksomhet. (rederi, produksjonsbedrifter og servicebedrifter) 

 

Som nevnt har bygdelag og skoler ryddet langs strender. Her har vi store 

utfordringer da Skjervøy kommune har store havområder rundt de ulike 

øyene. 

 

 

 

hva ryddet: bilvrak, næring, privat 

 

Skjervøy kommune har inngått avtale med Skjervøy Asvo A/S for 

innhenting av bilvrak. Ordningen fungerer meget godt og er offentlig 

godkjent. 

 

Fra næringslivet består avfallet i stor grad av jern, fiskeredskaper, 

utrangskjerte maskiner og mye trevirke. 

 

Fra private er det levert mye bygningsavfall, bruksgjenstander av jern, 

plast, papir og mye bruksgjenstander fra husholdningen. 

 

 

 

organisering: dugnad, bidrag fra avfallsselskap, egenandel kommunen, 

andre 

 

Skrotnisseprosjektet har hatt stor glede av å samarbeide med skoler, 

bygdelag og andre lag og foreninger. Disse har virkelig bidratt til en 

renere og penere kommune generelt sett. 

 

Avfallsservice har vært meget serviceinnstilt og har skaffet containere etter 

behov og meget raskt i hele prosjektperioden. 

 

Kommunens anleggsseksjon har deltatt aktivt i prosjektet. 

Gjennom inntransport av herreløst avfall har anleggsseksjonen nedlagt en 

stor innsats for prosjektet. 

De har vært rask på plass i når prosjektet trengte hjelp.  

 

 

 

 



2. På hvilken måte var avfallsselskapet involvert? 

 

Avfallsservice A/S har som sagt vært en aktiv samarbeidspartner i hele 

prosjektperioden. 

Selskapet har gitt gode tilbud på avhending av avfall. 

 

 

 

 

3. I hvilken grad har prosjektet bidratt til oppmerksomhet rundt forsøpling? 

I kommunen 

 

Gjennom prosjektet har kommunens organisasjon fått økt fokus på 

forsøpling generelt. Anleggsseksjonen, havneforvaltningen og skoler har 

jobbet godt med dette.  

 

 

 

Næringer 

 

Som tidligere beskrevet ønsker alle næringsaktører å bekjempe forsøpling. 

Fokus på bedre systemer for mellomlagring og avhenting av avfall må 

prioriteres. 

Prissystemet på avhending av avfall fra næringsbedrifter bør drøftes. For 

noen synes dette urimelig høyt. 

Engasjementet har imidlertid økt innenfor næringslivet for et bedre og 

penere miljø. 

 

 

 

Innbyggere 

 

Innbyggerne har vist stort engasjement for å bekjempe forsøpling. 

Skrotnisseprosjektet har mottatt mange gode råd og tips fra innbyggerne. 

Dette går på områder som bør ryddes og forslag om hvem som bør delta i 

dugnader.  

 

 

 

4. I hvilken grad har prosjektet bidratt til kompetanseheving i saksbehandling i 

kommunen 

 

Som beskrevet i halvårsrapporten har Skjervøy kommune fra før meget god 

kompetanse på forurensning generelt. Gjennom samarbeidet med miljøgruppa 

har kommunen flere ganger skrevet ut pålegg om opprydding på konkrete 

gårds og bruksnummer. 

Det vil hele tiden være en fortløpende vurdering om slike tiltak skal iverksettes. 

 

 

 



 

 

5. I hvilken grad har kommunen / prosjekteier fått hjelp fra Fylkesmannen 

 

Fylkesmannen har vært til stor nytte for prosjektet og kommunen som 

prosjekteier. 

Spørsmål rundt behandling av spesialavfall, dialog med gårdeiere og ikke 

minst avfallsselskapenes rolle har vært drøftet. 

Utfordringen rundt avhending av avfall fra distriktene har prosjektledelsen 

drøftet med fylkesmannen. Her må fylkesmannen og kommunene få på plass en 

felles tolkning av lovverket. 

Alle skal ha muligheten til å bli kvitt avfall i umiddelbar nærhet der en bor.  
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