
Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 17.06.2013
Tidspunkt:

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no eller 
på tlf. 77 77 5503. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema KomRev Nord – orientering ved Oddgeir Albertsen

Tema Folkehelse – orientering ved kultur og 
undervisning og helse- og omsorgsetaten

PS 16/13 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 
2012

2011/4554

PS 17/13 Fastsetting av endelige 2012-satser for tilskudd til 
private barnehager

2011/4554

PS 18/13 Investeringsrapport våren 2013 2012/4692

PS 19/13 Balansering av økonomirapportering våren 2013 2012/4692

PS 20/13 Kystens kompetansesenter 2012/30

PS 21/13 Skjervøy Brann- og redning - Forebyggende 
avdeling: Risikokartlegging med handlingsplan

2013/577

PS 22/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

2012/765

PS 23/13 Godkjenning av sluttregnskap på 
investeringsprosjekt - Skjervøy kunstgressbane 
anleggsnummer 1941005001

2012/2949

PS 24/13 Avtale mellom Skjervøy kommune og UNN -
tjenesteavtale om bruk av ledsager ved reise til og 
fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i 
sykehus

2012/114

PS 25/13 Samarbeidsavtale mellom kommunene: 
Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen, og det helsevitenskapelige 
fakultet, Universitetet i Tromsø

2012/1629

PS 26/13 Søknad om skjenkebevilling - Arctic Panorama 
Lodge AS

2013/2006

PS 27/13 Referatsaker

RS 8/13 Svar - Lovlighetsklage vedr. budsjett 2013 og 
økonomiplan 2013-2016

2012/1730

RS 9/13 Industriparken Skjervøy - ESA lukker saken 2011/1624

RS 10/13 UTSKRIFT FRA 
REPRESENTANTSKAPSMØTE NORD-
TROMS REGIONRÅD 30.04.13

2013/259

RS 11/13 Opphør av permisjon fra varaplass til 
kommunestyret

2011/4015

RS 12/13 Årsmøteuttalelse Skjervøy AP - samferdsel i 
Skjervøy

2012/2194



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4554 -42

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013
16/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2012

Vedlegg utdelt/utsendt tidligere: Regnskap og årsmelding

Vedlegg
1 Revisors beretning
2 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2012
3 Kontrollutvalgets behandling av innfordring

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2012 godkjennes

2. Overskuddet for 2012 disponeres slik: Rammeøkning etatene, kr. 279.000 (winmed 3, 
data Arnøyhamn skole og digitalt planarkiv), HMS-fond, kr 500.000,-, premieavviksfond 
kr. 3.000.000,-, kr. 120.000,- til ekstra barn i barnehage (F-sak 13/13) og kr 249.000,- til 
generelt disposisjonsfond.

Sak 16/13



Saksopplysninger

Regnskap og årsmelding for 2012 legges med dette fram for endelig godkjenning. 
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap og årsmelding ble behandlet 22. mai og følger også 
med. I samme møte i kontrollutvalget ble også revisors brev nr 4 om innfordring behandlet og
siden forholdet er tatt opp både i revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse følger også 
den saken med etter samråd med kontrollutvalget.

Vurdering

Den viktigste hendelsen i regnskapet er at vi har nedbetalt siste rest av underskudd fra 2007 og 
vi kan derfor regne med å bli utmeldt av ROBEK når kommunestyrets endelige godkjenning er 
oversendt til Fylkesmannen. Men som det er omtalt i dokumentene blir det en utfordring å klare 
å holde oss ute.

Etter inndekningen var det midler til overs og vi fikk et overskudd på vel 4 millioner som 
kommunestyret nå må ta stilling til bruk av. Årsakene til overskudd er forklart i årsberetning, 
noter og årsmelding.

Av overskuddet vedtok formannskapet i sak 13/13 å bruke 120.000,- til ekstra opptak av barn i 
barnehage fra 1. april og fram til ferien.

En del av overskuddet skyldes tiltak som var planlagt gjennomført i 2012 men som av gode 
grunner ikke ble det. Etatene har laget oversikt over dette og rådmannen ønsker at 
kommunestyret godkjenner at følgende 4 tiltak får tilbakeført midlene for gjennomføring i 2013: 
Digitalt planarkiv teknisk etat ikke gjort grunnet kapasitetsproblemer (kr 150.000,-), WinMed 
versjon 3 (pasientsystem) til legekontoret og helsestasjonen utsatt pga samordning i Nord-Troms 
( 41.000,- + 65.000,-) og datautstyr til Arnøyhamn skole som ble forsinket bestilt (23.000,-).

Videre ser rådmannen at det i økende grad kommer innspill fra virksomhetene om 
tilleggsbevilgning av penger til tiltak innen HMS for å tilrettelegge arbeidsplassen til ansatte 
som ellers ville blitt sykemeldt lenger enn strengt tatt nødvendig. Tidligere hadde vi hvert år en 
egen buffer til dette, men den ble fjernet som et innsparingstiltak for noen år siden. Rådmannen 
foreslår at 500.000,- avsettes til et HMS-fond som AMU kan fordele ut fra innkomne saker etter 
vernerunder og slikt. På sikt bør det også innarbeides en fast årlig sum til dette igjen.

Som omtalt i noter og årsberetning får vi stadig større utfordringer med å håndtere et voksende 
premieavvik for pensjon. Det er både et likviditetsproblem ved at det ikke følger med penger til 
den inntektsføringen som er gjort samt at vi i årene framover får en stadig større sum som må 
dekkes inn. I økonomiplanen ligger det inne et nivå på 1,5 mill hvert år. Foreslåtte endringer fra 
2014 medfører at dette kan bli for lavt i noen år. Til nå har vi dekket dette gjennom stadig nye 
kutt, stillingskutt og annet. Som et alternativ til dette foreslår rådmannen at vi avsetter 3 
millioner til et premieavviksfond. Vi kan da bruke av dette fondet i de årene tilbakebetalingen 
blir på over 1,5 mill, fram til vi har tømt fondet. En slik avsetning vil også gi en bedret likviditet 
sammenlignet med å bruke opp pengene i år.

Til slutt har vi en rest på 249.000,- som foreslås avsatt til det generelle disposisjonsfondet som 
en del av bufferoppbyggingen for å styrke økonomien.

Som kommentar til spørsmålet om innfordring vises bare til kontrollutvalgets behandling der de 
følger opp dette til høsten igjen i samarbeid med revisor.
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I

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

REVISORS BERETNING

Ws/raplvfrywhet

Uttalelse ean årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Skjervøy kommune som viser kr 168.659.793,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.147.590,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som adrninistrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av rnisligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Skjervøy kommune per 31. desember 2012, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
wwwisojorevnord  no pogtakowevoord.no
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Uttatelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende innfordringsrutiner og i 2012 har innfordringen vært mindre
tilfredsstillende. Utestående fordringer har øket i 2012 fra et tidligere relativt høyt nivå. Mangler ved
innfordringen øker risikoen for tap på fordringer. Rutinebeskrivelser for innfordring og inkassoarbeide
mangler. Vi viser til vårt revisjonsbrev nr. 4 adressert til kontrollutvalget.

Tromsø, 12. april 2013

ijørdis Hauglann

oppdragsansvarlig revisor
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4554 -43

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 29.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Fastsetting av endelige 2012-satser for tilskudd til private barnehager

Henvisning til lovverk: Forskrift om likeverdig behandling

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Tilskudd til Ørneveien Naturbarnehage for 2012 fastsettes med slike endelige satser
basert på regnskap 2012: Små barn kr. 183.325,-, store barn kr. 90.336,- og 
kapitaltilskudd kr 4.542,- for alle barn.

2. Tilskudd til Årviksand barnehage for 2012 fastsettes med slike endelige satser basert på 
regnskap 2012: Små barn kr. 187.810,- og store barn kr. 92.828,-.

3. Kommunestyret godkjenner ordning med at for lite utbetalt tilskudd etterbetales fullt ut 
mens ved for mye tilskudd innføres et fribeløp på 50.000,-.

Saksopplysninger

I tråd med ny forskrift skal endelig sats for tilskudd til private barnehager fastsettes av 
kommunestyret i samme møte som årsregnskapet vedtas. Første gang var i fjor og siden da har 
det kommet en ny veileder for beregning av tilskudd utarbeidet i fellesskap av KS og PBL 
(Private Barnehagers Landsforbund). Ut fra at begge parter har anbefalt en felles mal har vi 
valgt å ta den i bruk nå fra endelig tilskudd for 2012 og den vil også bli lagt til grunn for alle 
beregninger fra 2013. I og med at vi har brukt den for første gang samt god erfaring fra i fjor har 
vi oversendt våre utregninger til PBL i Bodø for en kvalitetssjekk i midten av mars. Grunnet stor 
pågang fra mange kommuner har de vært forsinket med sjekken og vi fikk tilbakemelding første 
uka i juni og derfor kommer saken direkte til kommunestyret og ikke via formannskapet som vi 
tenker skal være den vanlige rutinen.



Vurdering

PBL hadde ingen innvendinger til våre beregninger og ut fra det kan satsene fastsettes slik som i 
forslag til vedtak. Satsene for Ørneveien er basert på regnskapstall for Vågen og Eidekroken og 
satsene for Årviksand er basert på regnskap for Arnøyhamn slik formannskapet sluttet seg til i 
fjor. Med de endelige satsene har Ørneveien tilskudd til gode for 2012 med 190.000,-. For 
Årviksand viser endelige tall at de har fått 35.000,- for mye. I og med at ordningen er sånn laget 
at det tar veldig lang tid før endelige satser er på plass foreslås at det ikke gjøres noe inntrekk av 
dette og at det som en generell regel for alle barnehager framover praktiseres at etterkalkyle på 
inntil 50.000,- ikke kreves inn.

Med den nye modellen ser vi for oss at oppdatering av tilskuddssatser kan bli enklere og dermed 
være raskere avklart slik at vi i stadig mindre grad får etteroppgjør.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4692 -20

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013
18/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Investeringsrapport våren 2013

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap -
27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedlegg

1 Budsjettregulering investering juni 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
budsjettskjema datert 24.05.13

Saksopplysninger



Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter som vanlig på en kortfattet måte. 
Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.

501 DATASYSTEMER
Siste opplæringsrunde i hovedprosjektet avsluttet innenfor revidert ramme. Det som nå gjenstår 
er å få på plass elektroniske fakturaer. Klart for testing mot kunder så det tar vi sikte på å ha i 
drift rett over sommeren. Også påbegynt innføring for leverandører og det skal være møte med 
banken før ferien og så testing slik at alt bør være oppe til høsten. Ser pr nå ut for å kunne gjøres 
innenfor ramma.

Nord-Tromssamarbeidet har en opsjon på felles innfordringssystem og det vil bli påbegynt et 
arbeid før ferien med sikte på å få avklart hvem som vil være med på dette, og ut fra det hva 
prisen blir. Naturlig oppstart vil være 1.1.2014 og opplæring blir da på høsten i år. Tar sikte på 
at alle avklaringer inkl pris er på plass til neste rapportering i oktober. 

502 AKSJER
Kommunestyret vedtok i sak 4/13 å tegne aksjer i Nord-Troms museum AS med finansiering fra 
formannskapets utviklingsmidler. Dette reguleres inn nå.

Som vanlig vil det komme krav på økning av egenkapital i KLP. Endelig beløp fastsettes til 
høsten når virkning av årets lønns- og trygdeoppgjør er beregnet, og dermed er det vanskelig å 
budsjettere nå. De siste årene har det ligget på drøyt 500.000,- så det kan være en god 
indikasjon. Tas til høsten når nøyaktig beløp er avklart.

503 DATASENTER OLDERDALEN
Det er i år kommet en faktura for utstyr som ble anskaffet i Olderdalen i 2011. Mangelfulle 
rutiner i Olderdalen gjør at faktura kommer alt for sent og tilsvarende mangelfulle rutiner hos 
oss gjør at vi nå mangler finansiering. Vi hadde budsjett i 2011 men etter tilbakemelding fra 
sentraladm ble disse omdisponert til andre prosjekt. Foreslås derfor nå dekket ved overføring av 
50.000,- fra driftsbudsjettet for IKT.

516 TOMTESALG
Som vanlig liten aktivitet på vinteren og ingen lang bestillingsliste enda. Det eneste vi vet er at 
to tomter i Rypeveien skal selges. Venter derfor med budsjettering til neste rapport.

519 MASKINPARKEN
Ny brannbil bestilles i juni. Valgt leverandør har sagt at det er 8 mnd leveringstid så da er 1. 
kvartal 2014 mest sannsynlige tidspunkt. Selve bilen kommer på 2,5 mill, helt i tråd med 
kostnadsoverslaget. Fra etaten er det kommet et ønske om å kjøpe noe oppdatert tilleggsutstyr 
særlig rettet mot redning i bilulykker og røykdykking. Dette kommer på 100.000,- og foreslås 
dekt ved at tilsvarende andel av momskompen går til økning av ramma.

520 VANNVERK
Det jobbes med planlegging av begge prosjektene. Reserveledning i skattørsundet tas først og 
deretter ledningen på Kågen. I og med at planleggingen ikke  er avsluttet er ikke 
kvalitetssikringen av prisene ferdig, men det er ikke til nå noe som tyder på at rammene ikke 
holder. Beregnes at arbeidet avsluttes i år.

521 RENSEANLEGG
Bygget er ferdig og montering av teknisk utstyr er i sluttfasen med planlagt testkjøring i 
begynnelsen av juni og oppstart midt i juni. Utendørsarbeid på tomta gjenstår til snø og is er tint 
og området tørket opp. Oppgraderingen av teknisk utstyr og forlengelse av utslippsledningen 



gjennomført slik kommunestyret godkjente. Endelig sluttoppgjør for teknisk utstyr gjøres når 
anlegget er satt i drift og for bygget når uteområdet er ferdigstilt. Etter det vil det bli gjort 
avklaringer med Lerøy om deres bidrag. Vi vet det blir noe dyrere, men kommunens netto andel 
vil da ikke være klar før til neste rapportering og vi tar sluttfinansieringen da.

540 RYPEVEIEN
Ferdigstilles til ferien med et lite forbehold om når det kommer asfaltleveranser. Ser ut til å 
avsluttes innenfor ramma. I tillegg til de to tomtene som entreprenøren kjøper er det til nå 
kommet henvendelser på ytterligere to tomter. Det ligger an til at noen av dem starter bygging i 
år.

558 INDUSTRIKAI SKARET
Opprinnelig plan var bygging nå i sommer, men Arnøy laks ønsker av hensyn til sin produksjon 
at dette utsettes til 1. kvartal 2014. Dette er for så vidt uproblematisk for oss og anbudsfristen er 
noe forskøvet til i juni. Opprinnelig tilsagnsfrist på tilskuddet fra fylket er 1. november i år. Etter 
mottak av anbud skal det tas endelig standpunkt til om det blir bygging. Hvis vi går videre vil 
det da også bli søkt om forlenget frist, noe vi tror går greit. Revidert framdriftsplan vil da være 
på plass til neste rapportering og evt budsjettjusteringer tas da.

559 KLATREJUNGEL
Siste rest av arbeidet utføres i mai og prosjektet avsluttes innenfor ramma innen 
spillemiddelfristen i juni.

590 FORMIDLINGSLÅN
Fylkesmannen har godkjent ekstra opptak av lån slik kommunestyret vedtok i februar og dette 
reguleres inn. Til nå i år har det vært uvanlig lite henvendelser, men med en viss økning etter 
påske. Vi tror ikke dette har noen direkte sammenheng med nye retningslinjer. Men vi ser så 
langt at de nye retningslinjene kan slå ut i at det blir flere avslag enn tidligere år, slik det også 
var antatt på forhånd. Gjør ingenting med utlånsramma i denne omgang.

MOMSKOMP
I år er siste år med overgangsreglene og 80 % av momskompen skal tas i investering. Det er få 
av prosjektene det er momskomp i og regulering utsettes til neste rapport.



Budsjettendring 2013 - investeringsrapport våren

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel Beskrivelse

05290 502 100 30 000        Økrapp inv juni 13

09400 502 100 -30 000       Økrapp inv juni 13

02002 503 120 50 000        Økrapp inv juni 13

11951 140 120 -50 000       Økrapp inv juni 13

05700 980 880 50 000        Økrapp inv juni 13

09700 503 120 -50 000       Økrapp inv juni 13

02101 519 338 100 000      Økrapp inv juni 13

07280 519 338 -100 000    Økrapp inv juni 13

05200 590 283 5 000 000  Økrapp inv juni 13

09100 590 283 -5 000 000 Økrapp inv juni 13

SUM (skal være null) -              

Dato og sign: 240513/ Rune Stifjell
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Arkiv: 150

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 29.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Balansering av økonomirapportering våren 2013

Vedlegg
1 Økonomirapporter etatene
2 Budsjettregulering balansering
3 Endringer bemanningsplanen
4 Disponering statstilskudd og fond
5 Oppdatert skjema 1A

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 
datert 31.05.13

2. Kommunestyret godkjenner rammeøkning til etatene tilsvarende bruk av bundne fond og 
økte statstilskudd i tråd med vedlegg og oppdatert budsjettskjema 1A

3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med framlagte oversikt.

4. Kommunestyret ber formannskapet i samarbeid med administrasjonen vurdere gjeldende 
rutiner for økonomirapportering i løpet av høsten, herunder særlig vurdere håndtering av 
nye behov som får økonomisk virkning ut over det aktuelle budsjettår.

Saksopplysninger

I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet på våren og 
laget økonomirapporter som ble behandlet i formannskapet 27. mai. Basert på etatenes 



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

Vurdering

KORT OM ETATENES SKJEMA 2

LØNNSOPPGJØRET
Årets lønnsoppgjør kom i havn innen fristen og likt som i privat sektor ble resultatet noe lavere 
enn forutsatt i statsbudsjettet. Totalutgiftene med oppgjøret får vi ikke oversikt over før i 
september når det kommer nye prognoser også for pensjon, men det antas at ikke hele 
lønnsbufferen går med. I og med at vi ikke har oversikt over pensjonsvirkningen venter vi som 
vanlig med tildeling fra lønnsbufferen til høsten og lønnsoppgjøret er heller ikke fokusert i 
rapportene.

SENTRALADMINISTRASJONEN
I utgangspunktet innmeldt behov for 257.000,-. I tillegg vedtok formannskapet at 12.000,- i 
utgifter til innflytterpakke behandlet i f-sak 42/13 skulle tas med. Og i tillegg ble det etter 
formannskapsmøtet oppdaget at behovet for midler til en fagarbeiderstilling IKT kun var omtalt 
i rapporten og ikke tatt med i skjema 2 med kr. 183.000,-. Korrigert behov er da 440.000,-.

KULTUR- OG UNDERVISNING
Totalt innmeldt behov for 854.000,- hvorav det meste er til spes.ped-tiltak i barnehage og skole.

HELSE- OG OMSORG
Totalt innmeldt behov for kr. 2.758.000,-, der de største behovene er knyttet til barnevern og 
hjemmetjenesten.

TEKNISK
Totalt innmeldt behov for kr. 908.000.-, der de største behovene er knyttet til brann og 
brannsikring av bygg.

Totalt er det da meldt inn behov for knappe 5 millioner. Dette er en økning fra i fjor på nesten 
1,5 millioner og totalt sett en vanskelig utfordring å finne dekning for all den tid vi fortsatt har 
veldig lite i reserver. Et netto driftsresultat på kr. 235.000,- rekker ikke til mye når behovene er 
så store. Rådmannen bare minner om 3%-regelen som ville utgjort 7,5 mill, altså ville vi hatt 
igjen 2,5 mill etter at alle behov var dekt….

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING

BUFFERE
Fordeling av buffere for lønnsøkning og lærlinger venter vi med til høsten når vi vet hva 
lønnsoppgjøret inkl pensjon totalt sett blir å koste. Men ut fra at oppgjøret ble noe lavere enn 
forutsatt i budsjettet tas 1 million til inndekning av andre behov nå.



MVAKOMPENSASJON
Reglene for mvakomp for investeringer er fortsatt under omlegging og i år skal minst 80 % skal 
overføres til investeringsregnskapet (økende med 20 % hvert år til alt skal over i 2014). Vi har i 
utgangspunktet ganske lav investeringsaktivitet i år med momskomp slik at det ikke er 
budsjettert med noe i drifta. Aktiviteten til når i år er såpass lav at vi til nå har fått inn under 
7.000,- og det er dermed ikke aktuelt å hente noe inndekning derfra. 

SKATT OG RAMMETILSKUDD
Samtidig med revidert nasjonalbudsjett kom ny prognose for skatt og rammetilskudd. Faktisk 
skatteinngang i fjor ble høyere enn anslått, men dette er ikke videreført i år og skatten justert slik 
at ny prognose faktisk er nesten en halv mill under budsjett. Av erfaring vet vi at april er for 
tidlig på året til å lage en god nok prognose og rådmannen foreslår derfor å vente til neste 
rapportering med å justere budsjettet. Dette betyr at vi lar være å ta det ned, men det er da heller 
ikke noe å hente her for inndekning.

RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE
Rentenivået ble tatt ned i budsjettet før jul. Utviklingen til nå i år er omtrent som forventet og 
det er ikke gjort noen nye beregninger i denne omgang. Basert på innspill fra Ymber i fjor høst 
ble det ikke budsjettert med utbytte i år. Nå har vi fått melding om at styret innstiller på en 
utbetaling til oss på 750.000,-. Dettes skyldes en del ekstraordinære inntekter etter salg i fjor og 
endrer ikke på forutsetningene i økonomiplanen framover. Men den gledelige meldingen gjør at 
vi har 750.000,- som vi kan bruke til inndekning.

FOND
I budsjettet for i år er det vedtatt avsatt 785.000,- til disposisjonsfond som del av oppbyggingen 
av reserver. I og med de store behovene på etatene ser ikke rådmannen noen annen mulighet enn 
å foreslå at dette ikke gjøres og midlene går til inndekning. Dette er selvsagt veldig uheldig og 
viser nok en gang at det ville vært så mye bedre om vi hadde hatt en romslig fondsbeholdning å 
ta av når noe ekstraordinært oppsto. Det vil derfor være en prioritert oppgave til høstens 
budsjettarbeid å følge opp formannskapets vedtak om minst 1 million til fond hvert år.

Formannskapet har innstilt på en avsetning til generelt dispfond for deler av overskuddet fra 
2012. Etter en justering er dette beløpet nede i 71.000,- og dette foreslås omdisponert til 
inndekning.

ANNEN INNDEKNING, INKL REDUKSJON AV SØKNADER
 Basert på siste prognose vil vi kunne få 350.000,- mer i integreringstilskudd i år og 

dette går til delvis dekning av relaterte utgifter på skjema 2.
 Ved en feil ble 2012-regnskapet belastet med utgifter til Asvo for første halvår i år. 

Vi har dermed tilsvarende midler til overs i år og 450.000,- tas til inndekning.
 Midler til ny kompressor til brann tas ut med 115.000,-. Situasjonen er ikke endret i 

løpet av 2013 og dette tas heller som et behov til økonomiplanen til høsten.
 Brannanlegg på ungdomsskolen tas ut og forskyves til 2014 og ses i sammenheng 

med den vedtatte oppstarten av renoveringen som ligger i økonomiplanen med 5 mill. 
Den oppnevnte arbeidsgruppa tar brannvarslingen med som en del av planleggingen. 
Skulle anlegget oppgraderes i år kunne man risikert at deler av det måtte ned og opp 
igjen når den øvrige renoveringen starter opp.

 Fra Kultur og undervisning er det bedt om at vi kjøper plass i privat barnehage til 2 
barn uten rettigheter. I utgangspunktet mener rådmannen at det blir feil å gå ut over 
lovkravet på noen områder når vi har sprekk på andre områder for å klare å holde 
loven. Dermed burde begge søknadene avslås, men som følge av at den ene søknaden 



er anbefalt av barnevernet bør den likevel imøtekommes. Vi sparer da 80.000,- med å 
avslå den andre.

 Etter en ny beregning viser det seg at vi kan ta ned helse og omsorg sitt behov på en 
av lønnspostene med 56.000,-

 Det er bedt om 81.000,- til sykevikarer i helse og omsorg. Dette tas ut i denne 
omgang da vi har planer om en mer grundig gjennomgang av sykevikarer og 
refusjoner i forbindelse med høstrapporteringen

 I økonomiplanen ble det avsatt 50.000,- til tiltak for økt bosetting på Arnøya og i f-
sak 43/12 kom et ønske om 12.000,- til en innflytterpakke. Det foreslås at disse to 
tiltakene vurderes opp mot utviklingsfondet eller alternativt utsettes til ny vurdering 
neste år. Gir da en inndekning på 62.000,-

 Innenfor politisk virksomhet reguleres reiseutgifter ned med 30.000,- til samme nivå 
som i 2012

 Kommunestyret ga i desember et engangstilskudd til aktivisering av eldre på Arnøya. 
Det blir ikke tid til å jobbe noe med dette i år og det foreslås utsatt til neste år. Gir en 
inndekning på 25.000,-

 Behovet for økning på barneskolen dekkes av økt sykepengerefusjon, gir en 
inndekning med 165.000,-

 En ny gjennomgang av budsjett og regnskap for ungdomsskolen viser at det 
innmeldte behovet kan dekkes innenfor gjeldende ramme og derfor tas 108.000,- ut.

 På sykestua/sykehjemmet justeres egenandeler opp med 70.000,- og i tillegg 
reguleres ikke ønsket om økning på lønn annen ekstrahjelp inn med 130.000,-

 Privatskolen i Årviksand leier data og telefonlinjer hos oss til selvkostpris som utgjør 
en til nå ubudsjettert inntekt for oss på 50.000,-

 Vakant stilling som boligforvalter i et halvt år trekkes inn til inndekning med kr. 
100.000,-.

 De siste 54.000,- vi mangler tas gjennom en reduksjon av strøm til kommunale bygg.  

ANDRE FORHOLD
I formannskapet ble det så vidt drøftet en omlegging av den politiske behandlingen av 
økonomirapporteringen. Vi har i mange år gjort det slik at rapportene ble lagt fram direkte til 
formannskapet med en muntlig orientering og så kommer sak om balansering direkte til det 
påfølgende kommunestyret. Det er nå ønske om at rapportene ferdigstilles tidligere slik at de 
kan følge med innkallingen. Dette vil bli endret fra høsten. Sak om balansering ble ikke drøftet 
noe nærmere og rådmannen foreslår derfor at formannskapet får i oppgave sammen med 
administrasjonen å gjennomgå rutinene for økonomirapportering. Dette passer godt inn i det 
arbeidet vi gjør i forbindelse med Robek-nettverket der vi bl.a. legger opp til et dialogmøte med 
formannskapet om budsjettet tidlig på høsten. I år vil det bli i møtet 2. september.

En del av de nye behovene som er meldt fra etatene medfører endring i bemanningsplanen og 
disse er oppsummert i vedlegg.

Fra revisor har vi fått et innspill vedr 2012-regnskapet om at en del av de interne reguleringene 
som etatene gjør også omfatter poster som hører til på budsjettskjema 1A, i hovedsak fond og 
noen typer statstilskudd. I følge gjeldende økonomireglement er det kun kommunestyret som 
kan regulere på skjema 1A mens etatenes reguleringer tilhører skjema 1B. For å korrigere på 
dette er det i vedlegg tatt med en oversikt over det som er gjort av slike reguleringer i år og 
kommunestyret bes godkjenne dette slik at det formelle er på plass. Oppdatert skjema 1A ut fra 
rådmannens forslag legges også ved.



OPPSUMMERING
Rådmannen ser det nok en gang som sterkt beklagelig at vi ikke har noen reserver i budsjettet. 
Hadde vi hatt 3 % av netto driftsresultat udisponert ved årets begynnelse hadde dette utgjort 7,5 
millioner og inndekning av etatenes behov hadde vært helt uproblematisk og vi ville enda hatt 
2,5 millioner til overs nå. I stedet er vi nå på negativt netto driftsresultat og har dermed mindre 
enn ingenting å gå på for uforutsette hendelser resten av året. Dette stiller ekstra store krav til 
økonomifokus resten av året og alle virksomheter må hver dag vurdere nødvendigheten av alle 
utgifter. 

På lengre sikt – i første omgang økonomiplanarbeidet til høsten – er det også grunn til 
bekymring. Pr nå ser det ut for at 4,5 mill videreføres som behov fra 2014. Dette vil bli veldig 
utfordrende å finne dekning for, også gitt de allerede vedtatte sparetiltak. Som en del av Robek-
nettverket har vi lagt opp til at vi skal prøve en litt ny variant av den politiske medvirkningen og 
det vil bli et eget tema kalt dialogmøte i forbindelse med det ordinære formannskapsmøtet 2. 
september. Tanken er at til da skal administrasjonen ha en del forslag til mulige 
innsparingsområder som formannskapet får være med å vurdere. Forslagene vil ikke være ferdig 
utredet, men de som vi blir enig om å gå videre med vil bli gjort ferdig til rådmannens 
budsjettforslag i november.

Det er også viktig å være oppmerksom på at reservene i budsjettet nå er brukt opp ved at 
dispfondet settes til null. Vi er dermed lengre unna 3 % netto driftsresultat enn det vi var ved 
årets begynnelse og dette er motsatt av det kommunestyret har gitt uttrykk for er ønskelig.
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Kystens kompetansesenter

Vedlegg:
- Møtereferat fra utredningsgruppe, etterbruk av ungdomsskolen
- Prosjektskisse KKS/Newtonrom

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til ei etablering av Kystens kompetansesenter hvor Skjervøy 

ungdomsskole er en del av et 8-13-års skoleløp samt andre deler av grunnskolens og 
kommunens virksomhet.  Ei forutsetning er at både Skjervøy kommune og Troms 
Fylkeskommune har felles forpliktelser i den framtidige drifta av skolen. 

2. Som et framtidig mål skal ungdomsskolen samlokaliseres med den videregående skolen 
på Skjervøy. Det forutsettes at dette gjennomføres uten betydelige 
ombygginger/utbygging, som vil gi Skjervøy kommune økte kostnader. Inntil videre 
etableres Kystens kompetansesenter innenfor de to bygningene som disponeres i dag.

3. Fra 2014 skal Skjervøy kommune inngå i Kystens kompetansesenter ved å få etablert et 
Newtonrom med et innhold som vektlegger sjømatproduksjon og aktiviteter knytta til 
mekanisk- /offshoreindustri. Kostnadene ved nevnte etablering må innarbeides i 
kommende økonomiplanperiode.

Saksopplysninger:

Saken «Kystens kompetansesenter» går tilbake til 2010, da ideen om ei samlokalisering av 
ungdomstrinnet på Skjervøy tettsted, Skjervøy videregående skole (som det den gangen het) og 
aktører fra næringslivet ble presentert. Disse tre skulle danne hovedpilarene i et 
kompetansesenter, men det skulle også være muligheter for utdanningsaktører på høgskolenivå å 
knytte seg til ei slik «kompetanseklynge». Ideen ble lansert av daværende ordfører i Skjervøy, 
Roy Waage. Han var medlem i ei utredningsgruppe som arbeidet med omstrukturering av 
videregående utdanning i Nord-Troms. Fylkespolitikerne vedtok i desember 2010 at de to 
videregående skolene i Nordreisa og på Skjervøy skulle slås sammen til Nord-Troms 



videregående skole med to fysiske skolesteder. Dermed beholdt man begge skolebyggene, og 
det ble heller ikke foretatt radikale endringer i tilbudsstrukturen på disse skolene. Skolene skulle 
ha felles administrasjon og en viss autonomi i forhold til å fordele tilbud innad på de to skolene. 
Vedtaket i 2010 inneholdt også en betingelse for at Troms Fylkeskommune skulle 
opprettholde skoledrift på to skoler: det måtte etableres et kompetansesenter på Skjervøy. 

Troms fylke har tatt for seg skolestrukturen i hele fylket, region for region. Sentralt for 
omstrukturering har vært å finne en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, mellom 
elevgrunnlag og arealdisponering. Drifta av de videregående skolene i Troms har altså vært for 
høg i forhold til antall elever, og prognosene for elevtall videre framover viste at misforholdet 
mellom antall elever og skolearealer i drift ville øke. Dette gjaldt særlig for Nord-Troms-
regionen.  I tillegg hadde man i 2009 fått ei fylkestingsmelding, «Det kunnskapsrike nord», der 
én av konklusjonene var at elevprestasjoner og driftsutgifter ikke sto i forhold til hverandre.  
Man brukte altså mye penger på relativt færre elever og med relativt dårlige skoleresultat. Disse 
momenta danna bakteppet for vedtaket i 2010.

Det er ingen tvil om at vedtaket om «Kystens kompetansesenter» bidro til fortsatt 
opprettholdelse av videregående skoletilbud på Skjervøy. En nedleggelse ble derfor satt «på 
vent». For at både Troms fylke og Skjervøy kommune skulle kunne ta stilling til et slikt 
kompetansesenter, behøvdes ei utredning. Viktige problemstillinger var:

 Hva skulle kompetansesenteret inneholde? 

 Hvordan kunne arealet disponeres? 

 Hvilke synergieffekter ville ei sammenslåing av ungdomstrinn og videregående 

opplæring gi, både i forhold til drift og pedagogikk?

 Hvilke næringsaktører kunne tenke seg å være med under denne paraplyen? 

Disse og andre spørsmål skulle besvares gjennom et mulighetsstudium leda av Ronny Laberg. 
Sammen med seg hadde Laberg medlemmer fra administrasjon i Skjervøy kommune, 
tillitsvalgte, verneombud, lokalt næringsliv og en representant fra Universitetet. Styringsgruppa 
for utredninga besto av fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen og ordfører i Skjervøy. 
Rapporten fra mulighetsstudiet ble ferdigstilt i mars 2013. 
I kommunestyret 29. april d.å. la administrasjonen saken fram som tema. Politikerne skulle få 
informasjon om saken, og de skulle gis muligheter til å stille spørsmål og komme med ideer som 
administrasjonen kunne ta med seg videre i den endelige saksutredninga som følger her. I første 
runde i kommunestyret valgte administrasjonen å sette fokus på tre hovedområder:

a) Hovedmoment og konklusjoner i mulighetsstudiet 

b) Newtonrom 

c) Visningskonsesjon – Lerøy

I debatten som fulgte uttrykte politikerne ei positiv holdning til ideen om et Newtonrom. 
Viktigheten av å opprettholde et videregående tilbud i kommunen ble også understreka, både i 
forhold til elever, næringsliv og kompetansearbeidsplasser. Samtidig uttryktes også skepsis til 
flere bærende moment: Hvor forplikta er Troms fylke til å opprettholde drift framover når 
elevgrunnlaget er så marginalt? Kan det hende at fylket legger ned sin del av 
kompetansesenteret, og så sitter kommunen igjen med to bygg: et stort 
renoveringstrengende skolebygg i sentrum og et like stort bygg i Vågen? (Sistnevnte kalles 
ofte for «et nytt bygg», men det er snart 20 år.)

Mens Troms fylke hele tida i prosessen med mulighetsstudiet har holdt fast på at 
ungdomsskolen skulle lokaliseres til skolebygget i Vågen, har en fra kommunal side foreslått
løsninga «kompetansesenter under to tak». Dette av flere grunner: ei flytting av ungdomstrinnet 



utløser behov for ombygging, som igjen utløser store utbyggingskostnader, samtidig som den 
eksisterende ungdomsskolen ikke forsvinner i løse lufta, men fremdeles har stort 
renoveringsbehov – uansett hva det skal brukes til. Ei ombygging til noe anna enn skoleformål 
vil dessuten bli dyrere enn å renovere til samme formål. De praktiske og logistikkmessige 
utfordringene ved å la elever «pendle» mellom skole og svømme-idrettshall har også vært et 
moment. Til slutt må det nevnes at både elever og foreldre har uttrykt tvil om ei samlokalisering 
vil styrke søkinga til de videregående tilbuda, når disse befinner seg i samme bygg. Det finnes 
ikke noen sammenlignbar 8-13-skole i Norge, og dermed er det lite av andres erfaring å bygge 
på. Fra Troms fylkeskommune er det hele tida uttrykt at ei to-byggs-løsning ikke er i tråd 
med mandatet til prosjektgruppa for mulighetsstudiet. 

Samlokalisering er altså ei forutsetning for at Troms fylkeskommune blir med videre i et 
Kystens kompetansesenter. For at dette skal være mulig, forutsetter det at dette skal skje ved et 
tidspunkt der antall klasser på ungdomstrinnet er redusert til 4. Skjervøy kommune har foreslått 
2020/21 som tidspunkt for samlokalisering. Da er elevtallet slik: 8. klasse: 23, 9. klasse 36 og 
10. klasse 21, totalt 80 elever. Troms Fylkeskommune ønsker ei tidligere samlokalisering: 
skoleåret 2017/18. Elevtall pr i dag viser at vi i 2017/18 har 32 elever i 8. klasse, 30 i 9.klasse og 
28 i 10. klasse, noe som ville gitt 4 klasser. Men her vil kun små økninger føre til at antall 
klasser øker, og dermed også behovet for klasserom. Såpass store klasser vil igjen føre til økt 
behov for grupperom. 

Rektor ved Skjervøy ungdomsskole har meldt inn et arealbehov for ungdomsskolen på til 
sammen ca 1500 m2, dette inkluderer både areal til sambruk og særskilte areal for 
ungdomskolelever. Det er tatt høyde for at hvert klasserom er 60 m2. Dette er en størrelse som 
samsvarer bra med klasseromstørrelsen på den nybygde skolen på Storslett. Skolelederne på 
Storslett vurderer det slik at det nærmest er umulig å ha klasser med 30 elever på 60 m2. 
Dessuten melder de at så store klasser øker behov for grupperom, dette fordi 
gruppedelingsressursene øker med store klasser. På Eidebakken skole, som også er en ny skole, 
disponerte fjorårets 10. klasse (28 elever) et rom på 58 m2. Dette opplevdes som svært trangt. 
(Eidebakken skole har organisert rombruken annerledes med rullering av klasserom og bruk av 
såkalte baserom.) Eksemplene over viser at det innmeldte behovet fra rektor ved Skjervøy 
ungdomsskole er realistisk. Ei forutsetning for ei samlokalisering er at ungdomstrinnet 
samles (med unntak av spesialrom for sambruk), og at innmeldt rombehov ivaretas. Når 
det gjelder arbeidsrom for personalet, bør en regne med ca 6 m2 pr arbeidstaker. (Dette er 
i tråd med Arbeidsmiljølovens anbefalinger. Storslett skole har forholdt seg til dette.) 

Viss elevene på ungdomstrinnet samlokaliseres med elever i videregående, vil dette sette et nytt 
spørsmål på dagsorden: Hva skal skje med dagens ungdomsskolebygg? Dette er 3000 
kommunale kvadratmeter som uansett bruk trenger renovering. Hva som må gjøres avhenger av 
hva bygget skal brukes til. Ei gruppe er nedsatt for å utrede etterbruk av ungdomsskolen. Gruppa 
har hatt ett møte (se vedlagte møtereferat). Man har avventa ytterligere møter i påvente av en 
avgjørelse mht Kystens kompetansesenter.

Mangelen på konkretiseringer i forhold til økonomi opptar mange. Hva må kommunen regne 
med i leieutgifter for x antall m2? Pr i dag ligger det ikke noen midler inne i kommende 4-års-
økonomiplan som skal dekke leieutgifter i Vågen. Før ei eventuell sammenslåing av 
ungdomstrinnet og videregående, må en jo også vurdere hvilke formål Skjervøy kommune skal 
leie arealer til. Pr i dag er det kun Voksenopplæringa som vi leier lokaler til. Dette utgjør da 
heller ikke mer enn kr 35800 i leie pr år. ( Troms fylkeskommune betaler kr 80653 i leie for 
idretts- og svømmehall i 10 timer pr uke.) Skal fylkeskommunen få ned driftsutgiftene pr elev, 
forutsettes det en større kommunal aktivitet. Det er også ei forutsetning at denne aktiviteten må 
igangsettes «snarest mulig».  Utfordringa for Skjervøy kommune er at det ikke er lagt inne noen 



midler til KKS, og det foreligger ikke en konkret plan over hva slags aktivitet kommunen kan 
flytte inn i bygget. Flere muligheter er nevnt: PPT, avdeling for spes. Pedagogisk tilbud., 
kulturskole og ungdomsklubb. Den siste ideen som er lansert er etablering av et Newtonrom. 
Dette er, slik rådmannen ser det, det mest nærliggende samarbeidsprosjektet å starte med 
på vegen mot et Kystens kompetansesenter. 

Newtonrom-konseptet passer veldig godt inn i KKS-tenkinga, da det forutsetter samarbeid 
mellom skole og næringsliv, og det innebærer et regionalt perspektiv – et perspektiv som 
mulighetsstudiet i liten grad fokuserte på, men som ligger som ei forutsetning i regionaliseringa 
av det videregående skoletilbudet. I tråd med andre Newton-prosjekt vil det være mulig å søke 
om både prosjektmidler og støtte fra næringslivet, slik at planlegging og etablering av et 
Newtonrom kan bli et spleiselag mellom flere parter.  ( Newtonrommet vil oppta store deler av 
første etasje, noe som vil bidra til at bygget fylles opp med mer aktivitet. Se mer om dette i ei 
skisse til en prosjektbeskrivelse som er vedlagt.) Ei realisering av en mulig oppstart av et 
Newtonprosjekt vil måtte behandles politisk senere.

Vurdering:

Det er altså flere usikkerhetsmoment som gjør det vanskelig å gi entydige anbefalinger i saken. 
Noen av spørsmåla kan besvares i et forstudie, som eventuelt vil være neste steg i en prosess 
mot et Kystens kompetansesenter. 



Prosjekt – KKS/Newtonrom, Skjervøy kommune

Utgangspunktet for prosjektet  er nasjonale og regionale utviklingsplaner og 

satsingsområder (I innledning og begrunnelse for prosjektet må det vises til dette) 

(Fylkesplan, Sjømatmelding, Havbruksstrategi, Olje og gass melding, Nordområdesatsing)

Arbeidsoppgaver for prosjektleder:

 Arbeide for å etablere to Newton-rom knytta til KKS. Rommene skal være regionale 

opplæringssteder for kystbaserte næringer  som havbruk/sjømatproduksjon/reiseliv

og offshore/olje-gass. Dette innebærer kartlegging av muligheter, 

investeringskostnader og behov.

 Beskrive mål og søke prosjekt/investering og driftsmidler

 Avklare økonomiske rammer  for drift /inntektsmuligheter for disse 

Newtonrommene. (Ledelse, antall deltidsstillinger og andre driftskostnader) 

 Forankre prosjektet i regionens kommuner og Utdanningsetaten på fylket. Nord 

Troms regionråd må være en overordna interessegruppe for prosjektet

 Samarbeide med Lerøy Aurora og  Fylkeskommunen/Nord Troms vgs for å tilpasse 

Newtonrom til en visningskonsesjon innen havbruk

 Knytte til seg  næringslivs- og kompetanseaktører som er aktuelle innen overnevnte 

satsingsområde. Avklare med dem mulig deltakelse på investerings- og driftssida.

 I samarbeid med Newtonorganisasjonen og grunnskolen i Nord-Troms utvikle:

- aktuelle opplæringsmoduler fra 1.til 10.klasse i tråd med Newtonkonseptet,    

  læreplaner og målsetningene med prosjektet 

- framtidsrettede lokale læreplaner i arbeidslivsfag og valgfag

- faget utdanningsvalg og karriereveiledning

 I samarbeid med næringsliv, Utdanningsetaten og Nord-Troms videregående skole 

utvikle:

-aktuelle opplæringsmoduler i realfag spesielt biologi/kjemi/naturfag for vg1-3 innen 

studiespesialisering i tråd med prosjektet.



-utvikle bedriftsaktuelle opplæringsmoduler for programfag innen naturbruk, matfag,  

teknikk og industrielle produksjon og  elektrofag slik at kompetansesenteret også kan 

brukes av  videregående skoler utenfor Nord-Tromsregionen.

- utvikle kursmoduler som trengs innen oppdrett, sjømatprodukson og olje/gass som 

kan kjøpes av samarbeidsaktører innen næringsliv, NAV og VO

- avklare muligheten for lærlingplasser i tilknytning til KKS

Prosjektomfang

 50% stilling

 150 000 for 2013 og 350 000 for 2014

      Samarbeidspartnere

Kommunene i Nord-Tromsregionen/Nord-Troms regionråd

Troms Fylkeskommune/Nord-Troms videregående skole

Newtonorganisasjonen (First Scandinavia)

Lerøy Aurora/ Andre næringslivsaktører

Universitetet i Tromsø/Høgskolen

Halti/Nord-Troms studiesenter

Framdriftsplan:

 Prosjektleder tilsettes fra august-september 2013 samtidig med at Lerøy Aurora 

eventuelt går  i gang med å etablere visningssenter i KKS

 Prosjektet har varighet fra 01092013 til 0101.2015

 Newtonrommene må være ferdigstilte til skolestart 2014

 Prosjektfasen går parallelt med driftsfasen høsten 2014



    Prosjekt:  Evet etterbruk av ungdomsskolen. 
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    Arkiv kode:   
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1-1 Bakgrunn for møtet.  
 
Kommunestyret har i sak 37/11 satt ned et utvalg som skal vurdere alternativ bruk av 
lokalene til ungdomsskolen. Dette vil bli aktuelt dersom etablering av kystens 
kompetansesenter blir en realitet. 
Gruppa består av de som var tilstede på møtet. 
 
 
1-2 Skolebyggets tilstand.  
 
Skolen ble tatt i bruk i 1975. 
Bygget er oppført i betong og stål med fasader av stålplater. Taket er tilnærmet flatt 
med tekke av papp og duk av PVC. Deler av taket er senere tekket om. 
Selve bygningskroppen er i god stand, ut fra det vi kan se uten å fjerne 
bygningsdeler. 
Det som trenger snarlig utbedring er utskifting av vinduer, på grunn av at de er meget 
trekkfull. På dager med kulde og vind fra øst er det store problemer med å holde 
varmen. Videre er tekniske anlegg som varme, ventilasjon og elektriske komponenter 
totalt nedslitt. Kapasiteten på ventilasjonsanlegget holder ikke dagens krav til 
luftmengder. 
Bygget trenger også etterisolering for å spare energi.  
 
 
1-3 Mulige bruksområder.  
 
Utredningsgruppa diskuterte flere bruksområder for lokalene. 

- Kulturskolen og PPT flyttes til ungdomsskolen for å frigjøre mer plass til 
psykiatrien og etablering av aktivitetssenter. 

- Kommunale boliger. 
- Selge hele eller deler av arealene til private aktører, for etablering av boliger. 
- Ungdomssklubb. 
- Næringshage. 



1-4 Svømme- og idrettshall.  
 
Ved flytting av skolelokalene vil fortsatt svømme- og idrettshallen, med dusjer og 
garderober, være igjen og disse trenger også omfattende rehabilitering. Det er helt 
nødvendig å oppgradere ventilasjon, varmeanlegg og utføre energiøkonomisering. 
Dette går, i hovedsak, ut på å legge igjen vinduer, etterisolere vegger og montere 
varme- og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. 
I tillegg kommer generell oppussing. 
 
 
 
1-5 Neste møte.  
 
Neste møte avholdes i mars, etter nærmere avtale. 
Da skal det foretas befaring på bygget. 
 
 
 
 
9180 Skjervøy 27.1.2012. 
 
 
Terje Trætten 
Prosjektleder. 
 



Skjervøy kommune
Skjervøy Brann- og redning, 
Forebyggende avdeling

Arkivsaknr: 2013/577 -1

Arkiv: M80

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 07.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013
21/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Skjervøy Brann- og redning - Forebyggende avdeling: Risikokartlegging med 
handlingsplan

Henvisning til lovverk:
Brann- og eksplosjonsvernloven (BEL)
Forebyggende Forskriften (FF)
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (FOD)
Internkontroll forskriften (IKF)

Vedlegg
1 Brannforebyggende avdeling: Risikokartlegging med handlingsplan

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Risikokartlegging – Forebyggende finnes å være slik at den kan fremmes for 
Kommunestyret for godkjenning

2. Handlingsplan, i risikokartleggingen finnes å være slik at den kan fremmes for 
Kommunestyret for godkjenning



Bakgrunn for saken
Gjennom BEL § 9, er kommuner pålagt å etablere og drifte brannvesen, som er i stand til å 
ivareta pålagte oppgaver innen brannforebyggende og beredskapsmessig arbeid.

Sentral tilsynsmyndighet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), førte 
dokument – tilsyn med Skjervøy Brann- og rednings forebyggende avdeling januar 2011.

I løpet av tilsynet ble det avdekket avvik med hvordan forebyggende virksomhet drives i 
Skjervøy.

Avviket, i tilsynsrapporten fra DSB, var som følger:

”Avvik 1

Kommunens Internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver 
fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll 
forskriften) § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til 
dokumentasjon.

Kommentar
Kommunens internkontrollsystem må sikre at kravene til brannvesenets forebyggende oppgaver 
til enhver tid blir tilfredsstilt. Kommunen må systematiskk kartlegge lov- og forskriftskrav, samt 
egen risiko og sårbarhet, og iverksette nødvendige tiltak på grunnlag av dette. Dette arbeidet 
skal dokumenteres. Dersom kommunen ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre dette 
arbeidet selv, må denne tjenesten kjøpes av kompetent personell.

Tilsynet avdekket blant annet funn på følgende områder:
 Ikke tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse
 Ikke tilfredsstillende plan for brannforebyggende tiltak
 Ikke tilfredsstillende myndighetsutøvelse av tilsyn
 Ikke tilfredsstillende informasjonstiltak
 Liten grad av samarbeid med andre kommuner om brannvesenets forebyggende oppgaver

Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven er det en forutsetning at brannvesenet har tilstrekkelig med personell, og 
at personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets
forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer dette personellet
selv, må tjenesten kjøpes eller det må etableres interkommunalt samarbeid. DSB har god 
erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det 
brannforebyggende arbeidet.”

Avvikshandtering
Som følge av dette, ble det opprettet prosjektstilling, som skulle arbeide med å imøtekomme 
avviket. Dette betyr utarbeidelse av Internkontroll system, og de arbeider, prosesser, tiltak mv., 
som følger slikt arbeid.



Et viktig steg i utarbeidelse av Internkontroll system, er risikokartlegging/-vurdering (Må ikke 
forveksles med Risiko- og sårbarhets analyser (ROS)).

Risikokartleggingen er nå ferdigstilt av prosjektleder og prosjektgruppen. Arbeidet med 
Internkontroll systemet er fortsatt pågående.

Risikokartleggingen har medført dokumentasjon av faktiske forhold i Skjervøy Brann- og 
redning, Forebyggende avdeling. Det foreligger alvorlige avvik fra de krav BEL stiller til 
kommuner mht etablering og drift.

Følgelig har risikokartleggingen resultert i en handlingsplan, som angir risikoreduserende tiltak, 
som representerer stort omfang ift. organisasjon, økonomi, arbeidsmiljø, sikkerhet mv.

Derfor vil saksbehandler, påpeke at vedlagte risikokartlegging, må leses og vurderes nøye i 
denne saken.

Saksopplysninger
Kommentar fra saksbehandler:
Vedlagte risikokartlegging inneholder beskrivelse av arbeidet som er gjort, og resultater. 
Dersom ikke hele dokumentet leses, vil saksbehandler anbefale at kapitlene 1, 3, 4 og 6 leses 
nøye. Dette vil gi innsikt i den jobben som er gjort, og hva denne medfører i form av tiltak mv.

Prosjekt gjennomføring
Risikokartlegging er, som nevnt, et ledd i utarbeidelsen av internkontroll system. Dette er også 
et krav, som fremkommer av Internkontroll forskriften § 5, annet ledd, punkt 6.

Dette er også premiss givende for Internkontroll systemets utforming, innhold og bruk. 
Naturligvis er dette igjen premiss givende for virksomhetens (forebyggende avdeling), 
organisering, drift, oppgaveløsning og metoder.

Skjervøy- Brann- og redning har omfattende avvik i måten brannvesenet drives på. Denne saken 
gjelder Forebyggende avdeling, og vi vil derfor begrense omtalen til denne.

Prosjektet har vært organisert som følger:
Prosjekt leder: Prosjekt ingeniør, Bjørn Vidar Johansen
Prosjekt gruppe: Brannsjef, Yngve Volden

Feier, Hans Henrik Karlstrøm

Prosjektleder har:
 Planlagt arbeidet og fremdrift
 Utviklet metoden, på bakgrunn av erfaring, veiledninger, maler o.l., som finnes under 

lovverket mv. (Det bemerkes at noe av skjematikken er videreutviklet/forbedret på bakgrunn 
av dokumenter vi har mottatt fra Alta brannvesen).

 Gjort grunnarbeidet/laget grunnlaget gruppen har jobbet etter
 Redigert dokumenter og resultater, i tråd med arbeidsmøter

Prosjekt gruppen har, i arbeidsmøter:
 Gjennomført ide myldring og satt rammebetingelser for arbeidet.
 Gjort de konkrete vurderinger, som fremkommer
 Drøftet risikoreduserende tiltak, som er egnet til å redusere uakseptable risikonivå
 Drøftet og blitt enige om handlingsplanens innhold og prioriteringer



Prosjektgruppen, skal bestå og fungere i det videre arbeidet med Internkontroll systemet, i det 
omfang som finnes formålstjenelig.

Risiko kartleggingen
Arbeidet er gjennomført/gjennomføres med følgende metode (Se mer om dette i dokumentets 
kapittel 1 og 3):

1. Ide myldring 
2. Vurdering av risiko 
3. Handlingsplan

- Risikoreduserende tiltak 
- Prioritering – gjennomføring
- Frister og ansvar for gjennomføring

4. Politisk behandling og forankring

I dette arbeidet, er vi nå kommet til punkt 5, som er politisk behandling og forankring. Dette er 
funnet nødvendig, da resultatet av arbeidet er tiltak med stort omfang. Det er viktig at politisk 
ledelse får anledning til å få informasjon om situasjonen, slik at denne kan medtas i politiske 
vurderinger og prioriteringer, som gjøres. Derfor legges saken nå frem for Formannskapet, og 
for videre sendelse til Kommunestyret.

Om man ser bort fra økonomi og omfanget til tiltakene, har gruppen vurdert det som viktig at 
politisk ledelse, som arbeidsgiver, får innsikt i driften av brannvesenet og oppgaver, krav og 
ressurser som gjelder

Vurdering

Som, det nå er dokumentert gjennom Risikokartleggingen, får ikke Forebyggende avdeling i 
Brannvesenet utført oppgavene som kommunen er pålagt. Dette har vært situasjonen i en 
årrekke.

Formålet med brannforebyggende oppgaver er som følger:
Brannforebyggende oppgaver i brannvesenet, skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier 
gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Altså, de forebyggende oppgaver brannvesenet skal gjøre, skal redusere sannsynligheten for at 
brann og eksplosjon oppstår. 
Videre skal forebyggende oppgaver redusere omfanget av brann- og eksplosjon, dersom slik 
hendelse oppstår.

Konsekvenser av manglende forebyggende arbeid:
Når man ser til formålet, nevnt ovenfor, er naturlige konsekvenser av manglende arbeid,
følgende:

 Sannsynligheten for brann og eksplosjon øker
 Omfanget og konsekvensene for brann og eksplosjon øker

Dersom omfanget til hendelser øker, og blir større enn forutsatt, vil det igjen medføre at 
brannvesenets beredskapsstyrke møter hendelser som de ikke er utstyrt til å handtere.

Det er prosjektleders, og prosjektgruppens vurdering at dagens situasjon er alvorlig, og vil 
kunne resultere i alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Derfor er 
prosjektgruppens vurdering, at vedlagte handlingsplan må følges opp.



Resultatene – Risikokartlegging:
De risikoreduserende tiltak, som er fremkommet, er vurdert å være nødvendig for å korrigere 
dagens situasjon, og gjøre brannvesenet i stand til å ivareta de oppgaver og plikter som er pålagt.

Omfanget til tiltakene er relativt stort mht. økonomi, arbeid mv.. Dette har bakgrunn i at 
brannvesenets organisering og ressurs situasjon ikke er endret nevneverdig siden begynnelsen av 
90- tallet. Skjervøy kommune har aldri oppdatert brannvesenets organisering og ressurser i tråd 
med de oppgaver og krav som ligger til og er tillagt brannvesenet.

Når det går lang tid mellom revisjon av en organisasjon, vil man kunne komme i en slik 
situasjon hvor man har ”falt av lasset”.

For at det skal være praktisk mulig å få gjennomført nødvendige tiltak, har handlingsplanen lagt 
opp til et romslig tidsperspektiv. De mest kritiske tiltak prioriteres først.

For ytterligere informasjon om saken, vises det til vedlagte risikokartlegging.
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Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Henvisning til lovverk:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Vedlegg
1 Uttalelse til forskrift fra Avfallsservice AS
2 Forslag til renovasjonsforskrift i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen
3 Høring renovasjonsforskrift- Nord- Troms
4 Innføring av enmannsbetjent bil- Risikovurdering
5 Brev - risikovurdering av enmannsbetjent bil i Nord - Troms
6 Midlertidig tillatelse fra SVV

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling

1. Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice 
AS, Troms, vedtas for Skjervøy kommune 

2. Revidert forskrift trer i kraft 1. oktober 2013.



3. Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av 
erfaringer skal utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er 
Avfallsservice.

Saksopplysninger

Tidligere behandlinger:

Skjervøy formannskap 20.02.2012 vedtok enstemmig, følgende:
«Skjervøy kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.  Frist for innspill i saken er 4 
uker fra annonsering.»

Skjervøy formannskap 29.05.2012 vedtok enstemmig følgende:
«Forslag til lokal renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Storfjord og Lyngen sendes ut på høring.  Høringsfristen settes til 4 uker.

Forslag til revidert forskrift for renovasjon for kommuner tilsluttet Avfallsservice har vært ute til 
høring i perioden fra 01.06.12 til 09.07.2012.

Høringsforslaget ble annonsert på kommunens hjemmeside, i avisene Framtid i Nord og 
Nordlys, samt sendt direkte til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner samt lokale lag 
og foreninger.

Innen høringsfristens utløp 09.07.2012 er det kommet merknader og innsigelser fra 
Avfallsservice og Statens vegvesen.

Vurdering

Vurderinger av de enkelte høringsuttalelser, sitat fra uttalelsene er i kursiv skrift.

1. Fra Avfallsservice AS, brev av 04.07.2012:
Forslag til endringer i ordlyd og formuleringer for flere bestemmelser i 
forskriftsforslaget. Avfallsservice har i brev av 12.04.2012 trukket tilbake sin 
høringsuttalelse med begrunnelse at alle deres innspill er innarbeidet i det endelige 
forslaget til revidert forskrift.

2. Fra Statens vegvesen, brev av 27.06.2012, svar av 12.02.13 fra Avfallsservice med 
risikovurdering og midlertidig tillatelse fra Statens vegvesen 12.03.2013.
Vurdering: Statens vegvesens innsigelse omhandlet plassering av dunk ved riks- og 
fylkesveier, med henvisning til gjeldende lovverk og vegnormal. Vegvesenets uttalelse 
ble drøftet i Regionrådet og ordføreren i Storfjord har fulgt opp saken mot Statens 
vegvesen sammen med Avfallsservice. Rambøll har på oppdrag fra Avfallsservice, i 
samarbeid med Statens vegvesen, utført risikovurdering av arbeidsoppgaver som utføres 
av renovatører og renovasjonsbiler. Det ble også vurdert i hvilken grad risikobildet 
endres ved bruk av enmannsbetjent renovasjonsbil. Risikovurderingen viser at 
trafikksikkerheten forbedres ved bruk av enmannsbetjent bil selv om det krever at 
dunken plasseres nær vei.



Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering har Statens vegvesen gitt midlertidig 
tillatelse med vilkår til plassering av dunk nærmere vei enn gjeldende regler.  Alle vilkår 
unntatt prøveperiode er innarbeidet i endelig forslag til Forskrift for renovasjon og 
slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms.
   
Statens vegvesens krav om prøveperiode imøtekommes i vedtaks form, ikke som en 
hjemmel i forskrift.  Innen utgangen av prøveperioden skal det være gjort gjennomgang 
av erfaringer fra berørte instanser og forskriftens bestemmelser skal revideres dersom 
erfaringsgjennomgangen konkluderer med dette.

Bakgrunnen for revisjon av kommunens renovasjonsforskrift ligger i generelt behov for 
gjennomgang og vurdering av bestemmelsene i eksisterende forskrift som er fra 1999.  I tillegg 
ønsker Avfallsservice å forbedre arbeidsmiljøet og effektiviteten for å unngå sterk økning i 
gebyrnivå.  Dette kan gjøres ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil som også vil bidra 
til forbedret arbeidsmiljø for renovatørene. I dag er fallulykker en stor belastning for 
renovatørene, og en reduksjon av dette sammen med færre nestenulykker i trafikken forbedrer 
arbeidsmiljøet betraktelig for den enkelte.

Med bakgrunn i at denne forskriften er hjemmelen for måten renovasjonstjenesten drives på i de 
samarbeidende kommunene, ansees det som viktig at regelverket er likt for alle innbyggere.  
Også grunnlaget for likt gebyrnivå i de forskjellige kommunene, ligger i likt regelverk.  Kostnad 
for særbestemmelser må dekkes av abonnentene i aktuell kommune.

Dersom det skulle være andre momenter i forskriften som viser seg ikke å fungere over tid, kan 
forskriften endres når kommunestyret finner det formålstjenlig
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UTTALELSE TIL FORSLAG T L REVIDERT FORSKRIFT FOR RENOVASJON 1
KOMMUNENE KV:ENANGEN, NORDREISA, SKJERVOY, KÅFJORD, I.YNGEN OG
STORFJORD

Forslatt til ny forskrift for renovasjon er sendt ut på.boring. AvUalisserviceAS vil komme med.
følgende uttalelse:

§4
Forste avsnitt gis et folgende tillegg:
Kommunestyret kan frita andre områder for innsamling av husholdningsay fall.

Dersom kommunestyret endrer §17 og velger å innfore en ordning med tzr tis utlevering av poser
til optibacavfitll så strykes de to siste setningene i §7,.

§7
Ordet spesialavfail byttes ut med ordet farlic avfall.

§14
Siste setning endres til:
Plassering avavfallsbeholdere over 360 liter skal avtales mcd renovatør.

§15
I tredjeavsnitt endres til:
Sproytespisser skal leveres til apotek eller i spesielt godkjente beholdere.

§17
Siste avsnitt endres til:
Poscr til optibagavfallet deles ut til kundene slik Avfallsserviee AS linner det formålstjenelig.

Kommentar
Dagens ordning er at nye kunder fiirutdelt poser til et halvt års forbruk. Bakurunnen for valg av
denne losningen var et ønske om å reduscre det totale plastforbruket ved at abonnenten kjoper
poser i butikken. Istedenfor å kjøpe en pose med butikkens logo, så kjøpte kunden poser til
optibagavfallet.
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Avfalisservice AS
Forslag til endrint; bygger pa et onske om å oke graden av kildesortering av husholdninusavfaliet.
I dag ser vi at andelen poser til restavfalt er noe høyere enn erfaringstall fra andre selskap.

Utgi ftene for den enkelte kunde innarbeides gebyrregulativer og kostnadene bestemmes av
posetorbruk og disiribusjonsmate. Den enkleste måten å få posene ut på er at kunden henter etter
behov fra våre miljostasjoner, på radhuset i den enkelte kommune, egendistribusjon eller at
Avfallsservice AS inni2,åravtaler med butikker om utleverintt av poser. Her vil Avfallsserviee AS
velg,eden mest kostnadseffektive utdelintten av poser.

Folgende tillegtt innarbeides:
1 områder uten lemetorbindelse ,og hvor det ikke kjøres med ordinær renovasjonsbil, vil det bli
satt ut containere hvor abonnenten leverer sortert avfall.

Siste avsnitt strykes.

Kommentar
Avfallsserviee renoverer i områder uten fergeforbindelse, og hvor vegene ikke tilfredsstiller de
krav som er satt i §16, 1slike områder vil der bli satt ut containere hvor abonnenten kan levere
husholdningsavfallet.

Uavhengig av forskriftens bestemmelser, så er det den enkelte sjåfor som til enhver tid må
vurdere om vegen er kjørbar.

§21
Siste avsnitt endres til
Tomming foretas i perioden I. mai til 1. november hvert år.'

Kommentar
Erfaringer viser at det kan være vanskelig å starte tomming av septiktanker for 15. mai. Ved sen
snosmelting og mye tele i bakken vil bruken av tunge kjøretøy kunne medfore skade på private
eiendommer. Hvert år gjennomfores det en vurdering av hvor tidlig det er mulig å starte
tommingen i de ulike områder

Ved å forlenge tommesesongen med en måned vil Avfallsservice AS kunne være mer aktiv i
anbudsmarkedet og sikre arbeidsoppdrag utover hosten. Dette er viktig med hensyn til å bedre
lokal sysselsetting PQen god oppfølging av eiernes formål med selskapet.

§23

Andre linje endres til:
-Storabonnement 360 liters dunk

Siste avsnitt endres til:
Fritidseiendommer registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer behandles
som restavfall dersom sorterimtsordning ikke er gjort gjeldende for disse abonnementene. Et
fritidsabonnement består av lose sekker tilsvarende 1000 liter.

Kommentar
1forslag til forskrift er det beskrevet hvor stor sekkene skal være og hvor mange sekker som
deles ut pr år. Dette betyr at volumet på sekkene ikke kan endres uten at det gjennomfores en



Avfaiisservice AS
forskriftsendring, Ved bare i ta med et totalvolum pr ar vil sekkestørrelsen kunne endres dersom
kundene ønsker det.

§24

Siste avsnitt endres til:
Endringer i abonnementsforhold vil registreres fra faktisk meldedato,

Kommentar
Dette har vært praksis over lang tid og slår positivt ut for den enkelte kunde.

Med ve hilsen

Daglig
Tlf dir 91651142



1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet
Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms.

Fastsatt av xxx kommunestyre xx. juni 2013 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33 og § 34. Endret 7 sep 2000 nr. 1598.

2 Kap. 1. Generelle bestemmelser

Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling,
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall.

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov,
og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om
avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig.

Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, herunder også
hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som
selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet
med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig
bruksenhet i bygning som ikke er seksj onert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for
den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre
enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid
gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Definisjoner

Abonnent: eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale
renovasjonsordning.

Ekstra avfall: avfall som f.eks. mindre rivingsavfall fra bolig, avfall fra rydding av
dødsbo, samt større gjenstander og annet avfall som på grunn av form, vekt eller volum ikke
kan leveres gjennom vanlig innsamlingsordning.



Forbruksavfall: vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra
husholdninger, mindre butikker, kontorer, etc. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og
mengde fra annen virksomhet.

Husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar o.l.

Inert avfall: avfall som jord, stein, o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Oppsamlingsenhet: stativer, sekker, miljøbokser, dunker og containere som
renovasjonsselskapet til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende.

Optibag: sorteringssystem som baserer seg på at kildesortert avfall samles opp i separate
poser/sekker med anvist farge slik at avfallstypene kan sorteres optisk etter fargen på posen, i
et sentralt anlegg.

Produksjonsavfall: avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde
skiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

Risikoavfall: biologisk, smitteførende avfall samt stikkende og skjærende gjenstander
som spisser og skalpeller.

Farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall
fordi det kan påføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

Miljøstasjon: et spesielt tilrettelagt område eller lokalitet med organisert oppsamling av
separert avfall. Miljøstasjoner skal være betjent.

Matavfall: matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs, avfall fra
produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider

Våtorganisk avfall: lett nedbrytbart organisk avfall så som planterester, hageavfall og vått
husholdningspapir

Tvungen renovasjonsordning

I kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord er det
lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven. Alle eiendommer mv. som
faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Ornrådene Vorterøy, Valanhamn,
Reinfjord og Segelvik er fritatt fra ordningen med innsamling av husholdningsavfall

Avfallsservice AS er tildelt enerett for innsamling av forbruksavfall/husholdningsavfall og
tømme slamavskillere m.v. som omfattes av disse forskriftene. Avfallsservice AS kan gi
tillatelse til at andre står for innsamling og/eller tømmingen i grender, borettslag eller andre
deler av kommunen. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med
gjeldende sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette
ikke er spesielt bestemt, kfr. § 23.

Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal leveres
til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av
næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å levere
næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent
sluttbehandling.



Næringsdrivende som driver salg av matvarer og lignende fra gatekjøkken eller kiosker,
plikter å sørge for tilstrekkelig renhold og opprydding rundt disse stedene slik at forsøpling og
forurensing unngås

Avfallet fra disse skal leveres til godkjent mottak eller inngå i en godkjent
innsamlingsordning.

For optisk sortert næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med
husholdningsavfallet, kan Avfallsservice AS tilby innsamling sammen med
husholdningsavfallet.

Inert avfall

Inert avfall er avfall som jord, stein o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Avfallsservice AS kan ta imot slik masse etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

Farlig avfall

Disse forskrifter omfatter farlig avfall innenfor alle avfallsgrupper og med mindre mengde
enn 400 kg/abonnement pr. år. Kfr. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.
juni 2004. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottakssted - enten lokale miljøstasjoner i
mindre mengder eller selskapets avfallsmottak.. Husholdninger får utlevert spesielle
miljøposer som skal benyttes til levering av spesialavfall fra husholdning. Disse leveres på
renovasjonsbil.

Risikoavfall, smittefarlig avfall og medisinrester

Alt avfall av denne type skal leveres til mottaksordning godkjent av helsemyndighetene.
Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. Medisinrester leveres til apotek.

Forbrenning av avfall - private fyllplasser

Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon
fra forurensningsmyndighetene.

Sortering og reSirkulering av avfall

Husholdningsavfall:-

Avfallsservice AS bestemmer hvilke typer avfall som skal sorteres i Optibagsystemet, og
hvilke avfallstyper som skal sorteres ut på andre måter - f.eks. ved utplassering av containere.
Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Flest mulig avfallstyper skal resirkuleres eller gjenvinnes dersom det er miljømessig og
økonomisk forsvarlig.

Næringsavfall:

Besittere av næringsavfall —som ikke er omfattet av den lovpålagte kommunale
avfallsordningen —plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kildesortering
i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.



Kommunens og Avfallsservices ansvar og plikter

Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og
kostnadseffektivt renovasjonstilbud. Avfallsservice AS har ansvar for at innsamlinga utføres
på slik måte at den er til minst mulig ulempe for kundene.

Avfallet skal samles inn på fast ukedag - unntatt når annet er kunngjort - eller når
renovasjonsdagen faller på en bevegelig helligdag.

Avfallsservice AS har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og
skal bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av
avfallsbeholderne. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet Avfallsservices
ansvar og eiendom.

3 Kap. 2. Innsamlingav forbruksavfall

Abonnentens ansvar

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar
med disse forskriftene og vedtak som ellers fattes av eierkommunene og/eller Avfallsservice
AS. Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til
eiendommen.

Abonnenten skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet skal
være så rent som mulig. Hver avfallstype skal legges i egen pose eller sekk med anvist farge.
Posene skal være hele og skal knytes igjen før de legges i avfallsdunken. Lukt og andre
sanitære problem skal unngås.

Abonnenten plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker
av eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen(e) på eiendommen har
tilstrekkelig kapasitet. Eieren plikter også å sørge for renhold av oppsamlingsenhet og
oppstillingsplass, og om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt sandstrø ved
behov.

Anskaffelse og vedlikehold av oppsamlingsenheter

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter. Avfallsservice AS leverer
oppsamlingsenheten og faktureres abonnenten. Abonnenten svarer for all skade eller slitasje
som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter.
Abonnenten må selv utføre nødvendig vedlikehold og renhold av oppsamlingsenheten.
Størrelsen på oppsamlingsenheten for husholdninger skal være tilpasset abonnementet på
samme eiendom.

Eierne av næringseiendommer kan selv avgjøre størrelsen på avfallsbeholder(ne) etter
samråd med renovatør.

Plassering av oppsamlingsenheten

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter renovasjonens anvisning slik at de ikke gir
hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse
med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast
underlag i bakkenivå. Beholderne skal på tømmedagen stå med håndtakene fra vei ved
maskinell tømming, og med håndtaket ut mot vei ved manuell tømming.

Henteavstand ved kommunal veg skal som hovedregel være 0,5 meter for avfallsdunk.
Henteavstanden ved E6 og fylkesveg skal være 1,5 meter fra vegkanten På steder med gang —



og sykkelveg ligger inntil E6 og fylkesveg, skal dunken plasseres minimum 0,5 meter på
utsiden av gang —og sykkelvegen

På tømmedagen må avfallsdunk være satt ut til kjørbar veg senest kl. 07.00, slik at
henteavstanden er maksimalt 0,5 meter regnet fra kjørbar vei. Dunken må stå fritt uten fysiske
hindringer. Tømming/henting vil normalt skje i tidsrommet kl. 07.00-17.00. Andre tidspunkt
for tømming kan bli aktuelt. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen
inn på egen eiendom.

Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke
hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å
ha en annen plassering av beholderen som skal tømmes enn resten av året. Ved E6 og
fylkesveg skal dunken plasseres til høyre i avkjørsel (retning mot veg). Dunken legges ned
etter tømming.

Renovatøren skal etterlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til
minimal hinder for normal trafikkavvikling. Ved E6 og fylkesveg skal dunken legges ned
etter tømming.

Dispensasjon for frembringelse av avfallsdunker mot vei, av medisinske grunner, skal
innvilges når tilrådning fra helsepersonell foreligger. I tilfeller hvor det foreligger tvil om det
medisinske grunnlaget, skal saken forelegges kommunelegen for avgjørelse. Dersom det bor
andre i husstanden som ikke omfattes av kriteriene for å få dispensasjon, vil dispensasjon for
husstanden ikke bli gitt. Dispensasjoner gis for ett år av gangen. Ved hjemmelsovergang
opphører dispensasjonen.

Ved dispensasjoner skal dunken dog plasseres slik at den kan hentes uten unødige
hindringer.

I forbindelse med ferieavvikling kan abonnenter med 0,5 meters henteavstand avtale med
sin renovatør, og dermed få særskilt fritak for henteavstanden. Dette innebærer at renovatøren
henter og setter på plass dunken denne ene gangen.

Abonnenter som ønsker inntil 6 meters henteavstand for dunken, kan gjøre dette mot et
gebyr som fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelsen av det ordinære renovasjonsgebyret.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan Avfallsservice AS henvise
abonnentene til å benytte disse.

Ved innendørs oppsamlingssysteRn må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal

avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer

som kan gjøre innsamlingen vanskelig. Løsningen skal godkjennes av bygningsmyndigheten.

Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø og om nødvendig
være sandstrødd.

Forskjellige tekniske innsamlingsløsninger kan medføre endret plassering av
oppsamlingsutstyret. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge Avfallsservice AS sin
anvisning mht. plassering.

Plassering av avfallsbeholdere over 340 liter skal avtales med renovatøren.

§ 15. Bruk av oppsamlingsenheten



Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne
forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller
ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før
plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i
beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være
emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Sprøytespisser skal leveres til
apotek, bemannet gjenvinningsstasjon eller i spesielt godkjente beholdere.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges
større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller
bygningsavfall. I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig
avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall skal leveres
fås ved henvendelse til Avfallsservice AS. Det henvises også til § 4 og § 5 i denne forskriften.
I tvilstilfeller skal Avfallsservice AS kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Avfallsservice AS
til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke
er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Avfallet skal
være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.
På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg
tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og
hentested. Beholdere som er bortkommet eller ødelagt ut over normal slitasje, skal erstattes
økonomisk av abonnent.

Avfallsservice AS kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på
oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet
eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Avfallsservice AS er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med
denne forskriften. Se dog § 17.

„

Løst avfall utenfor avfallsbeholderen tas ikke med dersom dette ikke er avtalt.

§ 16. Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold,
bredde og styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en
fri høyde på minst 4 meter.

Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-
/fellesadkomster regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og evt. snuplass være
brøytet og om nødvendig sandstrødd.

Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering
ikke kan foretas, må ledelsen i Avfallsservice AS varsles umiddelbart.

Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller.



§ 17.Renovasjonens plikter

Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet
som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har
oppfylt de krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå
slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport
skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl
fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Avfallsservice AS.
Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig
betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

Poser til optibag-avfallet inngår i renovasjonsavgiften. Utdeling av poser gjennomføres
slik Avfallsservice finner det formålstjenelig.

Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i
samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av
oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene på
grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal omgående meldes til Renovasjonen.

Ekstra avfall - « grovavfall »

Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten
tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på
mottakssteder i hht den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks.
faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også
leveres på samme mottak mot betaling i hht prisregulativ.

Ekstra avfall fra næringslivet - utenom avfallsbeholderne - hentes i samsvar med inngått
avtale og prisregulativ.

Hjemmekompostering

Kompostbingen skal være av en type som er egnet til « varmkompostering ». Det skal
opprettes skriftlig avtale mellom eieren og Avfallsservice AS før eieren kan få redusert
abonnementet, jf. § 23. Kompostbingen skal være isolert og godkjent av Avfallsservice AS.

Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra
abonnenten. Abonnentens dunk skal være merket på den måte Avfallsservice AS bestemmer.
Når nye komposteringsavtaler inngås, gjøres reduksjonen gjeldende når kunden har drevet
kompostering i et halvt år.

Dersom komposteringen ikke utføres i hht forskrift, kan Avfallsservice AS si opp avtalen
med 3 måneders varsel.



4 Kap. 3. Tomming av slam fra slamavskiller/septiktank

Abonnentens og tommerens rettigheter og plikter

Abonnentenskal sørgefor at anleggenesomtømmeser lett tilgjengeligfor tømmingmed
bil. Overdekkingav kumlokkmed snø,is,jord, plantekasserrn.v.fjernesav abonnentenfør
tømmingutføres.Septikkummen/anleggetskalmerkesmedei stakehvoreiendommens
gårdsnummerog bruksnummerer påført.Densomtømmeranleggethar rett til å plassere
nødvendigutstyrpå eiendommenfor å få utførttømmingen.

AvfallsserviceAS plikterå varslevedkunngjøringgjennomlokaleaviserellerpå annen
betryggendemåtenår tømmingenskal finnested.Tømmingenskalutførespå slikmåteat
beboerneikkeunødigsjeneresav støyog lukt.Anleggetskal forlatesi lukketstand.Grinder,
porterog dørerskallukkesog evt. låses.

Tømmingforetasi perioden1.maitil 15.oktober.

Tommerutiner

For eiendommermedfastbosettingog medtoaletttilknyttetslamavskilleren,skal
slamavskillerentømmesminsten ganghvertandreår.For eiendommermedfastbosetting
uten toaletttilknyttetslamavskillerog for fritidseiendommerskalslamavskillerentømmes
minsten ganghvertfjerdeår. Foreiendommermedoffentligbyggellernæringsbygg
tilknyttetslamavskiller,skalslamavskillerentømmeshvertår.Tetteoppsamlingstanker
tømmesetter avtale,minsten ganghvertår.

Ofteretømmingenn ovenforutføresetterskriftligavtalemedeieren.For ofteretømming
må detbetalestilleggsgebyri hht til gebyrregulativ.

5 Kap. 4. Abonnement, gebyr og betalingsbetingelser

Abonnementstyper for husholdninger

Følgendeabonnementkanbenyttesav husholdninger

Standardabonnement- 240litersdunk

Storabonnement - 340litersdunk

Miniabonnement - 140litersdunk

Dersomeier ikkemelderellersøkerom annet,vil eiendommenbli registrertmed
standardabonnement.

Miniabonnementkan fås etterskriftligsøknadog underforutsetningav at

eiendommenbebosav kunen person- bekreftelsefra folkeregisteretskalvedlegges
søknaden,eller at
eiereninngårforpliktendeavtaleomhjemmekomposteringetterbestemmelsenei disse
forskrifter.

Storabonnementer et tilbudsomkanbenyttesdereiendommenbestårav hovedboligog
inntil2 hyblersomer bebodd.Storabonnementkan ogsåbenyttesav småbarnsfamiliereller
andrehusstandersomhar behovfor størreabonnement.Storabonnementfås etter skriftlig
bestilling.

Eier av borettslago.l. kan søkeomegenavtale(i stedetfor et abonnementfor hver
boenhet).



Abonnementeneskalbetalesetterde satsersomframgårav gebyrregulativet.

Endringav abonnementskalmeldesskriftlig.Endringav abonnementmedførerendring
av størrelsepå dunk.Det skalbetaleset gebyrforbytteav dunkfor å dekkeomkostningerved
endringen.Gebyretskalikkebetalesi de tilfellerdunkenmå byttesgrunneteldeellerskade
påførtavrenovatøren.

Fritidseiendommerregistreresmedfritidsabonnement.Avfallfra fritidseiendommer
behandlessomrestavfalldersomsorteringsordningikkeer gjortgjeldendefor disse
abonnernentene.Et fritidsabonnementbestårav 15stk75 literssekkerpr. år.Dersomeierav
slikeiendomønskerannetabonnement,må skriftligmeldingsendesAvfallsserviceAS.

Endringer i kundeforhold

Eierenhar plikt til å la allebruksenheter(hovedboligog samtligeutleieenheter)på
eiendommenregistrere.

Eierenhar plikt til å sendeskriftligmeldingtil AvfallsserviceAS ved flytting,navne-og
adresseendring,endringav abonnementstypeellertømmefrekvensog andreforholdsomhar
innvirkningvedfastsettingav renovasjonsgebyret.

Endringeri abonnementsforholdendresfortløpende.

Betalingsbetingelser, gebyrets størrelse og fakturering

Eierkommunenegir forskrifterom gebyrenesstørrelse.

Kriterierfor eventuelldifferensieringav gebyrerframgårav gjeldendeforskrift.

a) Avfall

Abonnentenskalbetaleet fast årliggebyr.Gebyrbetalesogsåvedleveringav avfall
somikkeinngåri den fasterenovasjonsordningen.
Gebyrskalogsåbetalesved leveringav avfallpå miljøstasjoneller
behandlingsanlegg.Det skalbetalesettervektellervolum

b) Slamavskillere

Abonnentenskalbetaleet årliggebyr.
Det skalbetalesgebyri tilleggtil årliggebyrvedekstraordinærtømming.

Alleboligeiendommermedfastbosettingog med toaletttilknyttetslamavskiller
betalerlike stortgebyr.

Kommunenkanetter søknaddifferensiereslamtømmegebyrfor eiendommer
tilknyttetflerbruksanleggunderforutsetningav at anleggettilfredsstillerminstekrav
til antallkamreog våtvolumfor slamavskiller.

Foreiendommersominnvilgesdifferensiertgebyr,settesgebyretfor hver
eiendomtil årsgebyrX 0,7

Boligeiendommermedfastbosettingutentoaletttilknyttetslamavskillerog for
fritidsbebyggelse,betaleshalvpartenav gebyretsomnevnti pkt. 2.
For tømmingutenomtur av tankersomnevntovenfori denneparagraf,betalesdet
dobbelteav gebyretnevnti pkt. 2.
Foreiendommermedoffentligebyggellernæringsbyggtilknyttetslamavskiller,skal
gebyretvarieremedtankensvolummålti kubikkmeter.Eiendommedslamavskiller
inntil4 m3våtvolum,betalersammegebyrsomboligeiendommermedfastbosetting.



Eiendom med slamavskiller over 4 m3 våtvolum, betaler gebyr etter m3 våtvolum.
Gebyrets størrelse framgår av gebyrregulativ.

6. Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som er pålagt å føre
avløpsvannet gjennom septiktank/slamavskiller, betaler kun kloakkgebyr.
Avfallsselskapets utgifter forbundet med tømming av slamavskiller på slik eiendom
dekkes av vedkommende kommune.

Renovasjons- og slamtømmegebyr kreves inn av Avfallsservice AS. Gebyr for avfall som
ikke inngår i fast renovasjons- ordning betales direkte til avfallsselskapet.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

I henhold til forurensingsloven jfr panteloven er kravene sikret ved legalpant. Avfallsservice
AS besørger selv eller gjennom samarbeid med inkassoselskap innfordringer av ubetalte krav
på hensiktsmessig måte, herunder begjæring om tvangssalg. Før begjæring om tvangssalg
fremmes, oversendes liste til kommunen hvor det angis hvilke krav som danner grunnlag for
tvangssalg. Kommunen gir tilbakemelding til Avfallsservice AS om krav ikke skal forfølges.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil
tilbakebetales med renter.

§26.Innkreving av renter

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven §
6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og innfrielse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6.
juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

6 Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

Ansvarsforhold

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: forskrifter, vedtekter,
geografiske områder som unntas fra tvungen renovasjon, gebyrregulativ, samt de forhold som
inngår i kommunens avfallsplan. Kommunen eller overordnet forurensningsmyndighet gir
pålegg om og fastsetter størrelse på slamavskillere og andre renseinnretninger.

Avfallsservice AS har ansvar for/fastsetter: teknisk utstyr for oppsamling, innsamling,
transport, sentral sortering og behandling av avfall og slam (unntatt det som er nevnt andre
steder i forskriften). Avfallsservice AS fastsetter vektgrenser for avfallsbeholdere, inndeling
av sorteringsfraksjoner, fargekoder på poser og sekker m.v. samt endringer i kundeforhold.
Avfallsservice AS fastsetter prisregulativ som ikke omfattes av gebyrregulativet. Tjenester
som inngår i prisregulativet faktureres direkte. Avfallsservice AS har ansvar for og fatter
vedtak i saker som ligger under §§ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
og 24 i denne forskriften.

Endringer iforskrften

Denne forskriften er vedtatt av Avfallsservice AS eierkommuner. Endringer i forskriftene
kan bare vedtas av eierkommunene.

Klage



Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages.
Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Kfr.
forurensningsloven § 85.

§ 30. Sanksjoner og Straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne
forskriften, vil det bli gitt melding fra Renovasjonen om at dette må rettes. Ved graverende
eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme
oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige
problemer kan Renovasjonen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av
det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med
oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid
med bestemmelsene i denne forskriften.

Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf.
forurensingslovens § 79, 2. le

§31. Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar
med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer
hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale
helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

7 II
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Stein Jaatun - 77617067 2012/080782-001 27.06.2012

Høring - renovasjonsforskrift - Nord-Troms

Statens vegvesen viser til renovasjonsforskrift for kommunene Storfiord, Lyngen, Kåfjord,
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen som er på høring.

Statens vegvesen har innsigelse til forskriftens § 14Plassering av oppsamlingsenhet. Etter
vegloven kan denne forskriften ikke gjøres gjeldende for riks- og fylkesveg.

Dette høringssvar sendes for enkelhets skyld kun til Nordreisa kommune, men gjelder også
for de øvrige kommunene.

Plassering maksimalt 0,5 meter fra kjørbar veg vil for riks- og fylkesveger være til hinder for
vår drift og vedlikehold av vegnettet. I tillegg vil slik plassering være trafikkfarlig ettersom
det kan hindre fri sikt i avkjørsler og kryss.

Veglovens § 43 1. ledd sier at Vegdirektoratet kan gi regler for særlige frisiktliner mellom
avkjørsel og offentlige veg. Det har Vegdirektoratet gjort i vegnormalen som gir egne krav til
frisikt i avkjørslerl.
Veglovens § 57 nr. 2 sier at: På eigedomsområdet til offentlig veg er detforbode utan løyve
frå vegstyremakta mot å sette ...annen innretning...

Med hjemmel i gjeldende lovverk og vegnormalen krever Statens vegvesen at
renovasjonsforskriften for riks- og fylkesveg gir regler om plassering av søppeldunk

Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, kapittel 4.3 Avkjørsler

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap

Postboks 1403




Båtsfjordveien 18

8002 Bodø Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52



minimum 3 meter fra vegkant, og at i avkjørsler plasseres søppeldunk minimum 4 meter fra
vegkant.

Plan og forvaltning/ Troms
Med hilsen

Stein tun
Rådgiver
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Statens vegvesen har innsigelse til ny Renovasjonsforskrift for Nord-Troms på grunn av forhold

knyttet til drift- og vedlikehold av vegnettet og trafikksikkerhet. I møte 30. desember 2012 var

Statens vegvesen positiv til at Avfallsservice fremskaffer en risikovurdering av innføring av

enmannsbetjent renovasjonsbil.

Formål:

Avdekke endring i risikobildet ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil

Sikre trafikksikker drift

Redusere utfordring med dunker i vegbanen

Forbedre arbeidsmiljø for ansatte i renovasjonstjenesten

Identifisert problemstilling: Hvordan redusere risiko med innforing av enmannsbetjent

renovasjonsbil?

2.1 Risikovurdering i vegtrafikken

Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken beskriver modell og prosess for

risikovurdering. Prinsipper i denne metoden er lagt til grunn for arbeidet, og er gjennomført i fem

trinn:

Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier

Identifisere sikkerhetsproblemer

Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?

3. Vurdere risiko

Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?

Dagens situasjon

Ny driftsmodell

4. Foreslå tiltak

Hva er effektive risikovurderende tiltak?

5. Dokumentasjon

Beskrive grunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen

Fase 1 er gjennomført delvis med faktainnhenting, forberedende samtaler med Statens vegvesen

og Avfallsservice, og vurdering av gruppesammensetning for gruppeprosess. Fase 1-4 er

gjennomført som gruppeprosess. Fase 5, dokumentasjonen, er foreliggende rapport.

2.2 Kreativ gruppeprosess

Gruppeprosessen ble gjennomført 14.1.13 i et tre timers langt møte. Gruppen bestod av fire

personer med ulik fagbakgrunn, som kunne belyse problemet fra flere sider og få en fruktbar

diskusjon.

Rambøll
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Problemeier, representert ved Kjell Arve Bøklepp, driftsleder i Avfallsservice AS.

Hjelpere representert ved 1) Øystein Antonsen fra Drift og vedlikehold i Statens

vegvesen, og 2) Nils Arne Johnsen i Rambøll, som bidro med kompetanse knyttet til

trafikksikkerhet.

Prosessleder, representert ved Maren S. Thorstensen fra Rambøll.

Gruppeprosessen fulgte stegene i modellen presentert over. Resultatene fra arbeidet er gjengitt i

denne rapporten.

Gruppeprosessen bestod i kreativ idemyldring, prioriteringer og vurderinger. Her fulgte gruppen

prinsippet om «Åpne - og Lukkefaser», der åpnefasene skal gi ideer og assosiasjoner, mens

lukkefasene innebærer vurderinger, prioriteringer og valg som fører frem til løsninger og resultat.

2.3 Risikovurdering

Hensikten med gruppearbeidet var å vurdere risiko for drift, og endret risiko som følge av nytt

system. Identifiserte sikkerhetsproblemer ble vurdert i en risikomatrise der sannsynlighet for at

en uønsket hendelse skal inntreffe vurderes opp i mot konsekvensene dersom det inntreffer.

Kombinasjonen av disse gir en risikovurdering, der:

Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig.

Hendelser i oransje felt: Tiltak skal vurderes for minimering av risiko.

Hendelser i gule felt: Tiltak bør vurderes for minimering av risiko.

Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko, der tiltak ikke anses å være

nødvendig.

Konsekvenser

Sannsynlighet

4. Svært ofte

M eget sannsynlig

3. Ofte

Sannsynlig

2. Sjelden

Mindre sannsynlig

1. Svært sjelden

Lite sannsynlig

1. En viss fare

Få små person- eller

miljøskader;

systembrudd kan føre

skade dersom

reservesystem ikke

finnes

2. Kritisk

Alvorlig

til (behandlingskrevende)

person- eller miljøskader;

system settes ut av drift

over lengre tid

3. Farlig

Personskade som

medfører død eller varig

rri&I; mange skadd;

langvarige miljøskader;

system settes varig ut av

drift

4. Katastrofalt

En eller flere døde,

svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig

miljøskade, system

settes varig ut av drift

Sannsynlighetsvurderingen i vegvesenets metodeeksempel (Håndbok 271) er knyttet til

intervallene 1-4, der svært ofte er minst 1 gang pr år, ofte er 1 gang hvert 2.-10. år, sjelden er 1

gang hvert 10.-30. år, og svært sjelden er sjeldnere enn hvert 30. år.

Rambøll
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Tilsvarende er konsekvens eksemplifisert med alvorlighetsgrad fra 1-4 der en viss fare tilsier

lettere personskade, kritisk viser til hardt skadde personer, kritisk tilsier drepte, og farlig flere

drepte. Her er vurderingskriteriene koplet til alvorlige personskader.

Risikovurderingen i dette tilfellet baseres ikke på eksakte sannsynlighetsintervall, eller faktiske

målinger, men av generelle antakelser og erfaring fra drift. For at vi skal kunne bruke en felles

matrise for ulike identifiserte sikkerhetsproblemer har vi moderert og generalisert matrisen i

retning av eksempel gitt i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for

risikovurdering i arealplanleggingen. Vi benytter dermed en matrise som egner seg for

sammenligning av uønskede hendelser, og ikke minst for å avdekke det endrete risikobildet som

skal vurderes for gammelt og nytt system.

3.1 Om renovasjonsdrifta

Avfallsservice AS driver renovasjonsvirksomhet for husholdningsavfall for 6000 husstander/

abonnenter i Nord-Troms. Geografisk nedslagsfeltet går over seks kommuner og varierer mellom

riks- og fylkesveger, tettsteder og landeveger. Hovedsakelig 60 km/t-soner i tilknytning til

tømmestedene.

Av 6000 abonnenter i Nord-Troms har Avfallsservice i underkant av 250 abonnenter med dunk

langs Europavei 6 og de mest trafikkerte riksveiene1. Langs disse vegene er det i all hovedsak

80-sone.

Dunkene tømmes hver 14. dag. Abonnenten har ansvaret for å sette fram dunk før kl. 07.00

oppgitt tømmedag. Tømmingen skal være avviklet innen klokken 16.00 samme dag. Abonnenten

rydder selv dunken fra vegkanten. Gjennomsnittlig antas det at en dunk står ved vegen i ca. 10

timer, en gang per 14. dag.

Iht. gjeldende forskrift skal dunkene plasseres maks seks meter fra veglinjen. I praksis står de

fleste dunkene nærmere vegen. Dunkene er 1,15 m høye.

Dagens renovasjonsbiler er betjent av to mann, en sjåfør og en som opererer tømmingen

manuelt. Vedkommende som står for tømmingen oppholder seg i lange strekninger bak på bilen,

utendørs.

Med enmannsbetjent renovasjonsbil vil en arm som kan styres automatisk gjennomføres selve

tømmingen, og sjåføren kan dermed betjene tømmingen sittende i bilen.

Avfallsdunker plassert ved veg på strekning i 80-sone:

På Europaveien gjennom Kåfjord er det 47 abonnenter

På Europaveien i Storfjord samt riksveien mellom Oteren og Lyngseidet er det 50 abonnenter

På Europaveien gjennom Nordreisa kommune er det 44 abonnenter

Langs riksvei 91 på strekningen Lyngseidet —Svensby er det ca. 30 abonnenter

På Europaveien gjennom Kvænangen er det ca. 20 abonnenter

Langs veiene i Ytre Lyngen og Reisadalen er det ca. 50 abonnenter med dunk ved veien i 80 sone.
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3.2 Om drift av vegnettet

Renovasjonstjenesten må forholde seg til vegeiers drift av vegnettet. Her nevnes særlig

snøbrøyting, og samtidighet mellom renovasjon og brøyting. Tidspunkt for kantklipping og

grøftearbeider kan i større grad tilpasses renovasjonstjenestens aktivitet. For snøbrøytingen kan

dunker i avkjørsel være til hindre for snøryddingen. Dunker som kommer ut i vegbanen kan være

til hinder for fremkommelighet for brøytebilen.

3.3 Om trafikksikkerhet

Statens vegvesens vurderingskriterier for trafikksikkerhet knytter seg til følgende momenter:

Siktlinjer i kryss/avkjørsler

Byggegrense for faste installasjoner/bygninger, 15 meter fra senterlinjen i veg for

fylkesveger i distrikt, og 50 meter for riksveger.

Renovatør i vegbanen, 0-visjon om antall drepte i trafikken

Kryssing av vegbanen, tømming som i dag pågår mot kjøreretning

I gruppeprosessen ble det identifisert en rekke uønskede hendelser som kan inntreffe, som følge

av renovasjonsdriften, som kan utgjøre en risiko med hensyn til trafikksikkerhet. Disse ble

systematisert i seks kategorier med nærmere forklaring av hvorfor slike hendelser kan inntreffe.

I matrisen under er de seks uønskede hendelsene gjengitt:

Uønskede hendelser Hvorfor
UH 1-6

1. Dunk i vegbanen • Vær og vind, tømte dunker er lette

Dragsug fra trafikken pga. hastighet

Snøbrøyting - renovatøren treffer ikke «dunkens hull i snøen»

etter tømming.

Ulendt underlag pga. skavl eller dårlig privat snørydding

Dunken står for nærme vegbanen

Abonnenten opererer ikke i henhold til forskrift/avtale, eller

informeres dårli

2. Påkjørsel renovatør • Renovatøren oppholder seg ute i vegbanen i forbindelse med

tømming eller når han skal inn/ut av bilen.

Renovasjonsbilen hindrer sikt for andre biler, som kan medføre

for eksempel uvettig forbikjøring

3. Kollisjon • Renovasjonsbilen hindrer sikt for andre biler, som kan medføre

renovasjonsbil - bil for eksempel uvettig forbikjøring

Renovasjonsbilen må i dag krysse vegen for tømming på begge

sider av vegen, som gjør at møtende biler kan oppleve hinder i

egen vegbane. Krappe svinger, nær avkjørsel forsterker dette

faremomentet

Det er smale veger flere steder i distriktet, noe som gjør at

biler må vente, eller kjøre forbi

Hvis renovasjonsbilen blir overrasket av at det ligger dunk i

vegbanen vil sjåføren kanskje svinge brått unna, som kan

medføre kollisjon med møtende bil
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Kollisjon bil —bil
(Hovedveg —
avkjørsel)

Påkjørsel myk
trafikant

Påkjørsel dyr

Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg

Renovasjonsbilen hindrer sikt for biler som kommer både på

hovedveg, og i avkjørsel, som kan medføre for eksempel

uvettig forbikjøring

Smale avkjørsler som skal romme bil og dunk gir dårlig frisikt i

krysset

Størst risiko på E6 på trafikkmengde og hastighet

Hvis en brøytebil eller annen bilist blir overrasket av at det

ligger dunk i vegbanen vil sjåføren kanskje svinge brått unna,

som kan medføre kollison med møtende bil

Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg. Særlig barn

kan komme usett ut i vegbanen

Når mange dunker står langs vegbanen, får det en gjentakende


effekt som gjør at en bilist kan bli uoppmerksom på dunkene

Skolebarn må krysse veg til busstopp enten morgen eller

ettermidda

Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg. Små dyr kan

komme usett ut i vegbanen

Kan medføre brå oppbremsing eller at biler forsøker å svinge


unna, som igjen kan medføre kollisjon eller utforkjøring

De uønskede hendelsene ble i gruppeprosessen testet for sannsynlighet og konsekvens, og

risikobildet knyttet til renovasjonstjenesten ble beskrevet. I denne sammenheng er hensikten å

vurdere eventuell endring i risikobildet ved innføring avl enmannsbetjent renovasjonsbil, kontra

det gamle systemet med manuell tømming, og renovatør bak på bilen.

De uønskede hendelsene er plassert i risikomatrisene under, 1) for dagens system og 2) for

enmannsbetjent system.

Konsekvenser

Sannsynlighet

4. Svært ofte

Meget sannsynlig

3. Ofte

Sannsynlig

2. Sjelden

Mindre sannsynlig

1. Svært sjelden

Lite sannsynlig

1. En viss fare

Få små person- eller

miljøskader;

systembrudd kan føre

skade dersom

reservesystem ikke

finnes

UH i (praksis)

2. Kritisk

Alvorlig

til (behandlingskrevende)

person- eller miljøskader;

system settes ut av drift

over lengre tid

3. Farlig

Personskade som

medfører død eller varig

m&i; mange skadd;

langvarige miljøskader;

system settes varig ut av

drift

UH2,UH 4

UH 5 (praksis)

UH 5 (teoretisk)

4. Katastrofalt

En eller flere døde,

svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig

miljøskade, system

settes varig ut av drift

UH 1 (teoretisk)

UH 6
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Sannsynlighet

4. Svært ofte

Meget sannsynlig

3. Ofte

Sannsynlig

2. Sjelden

Mindre sannsynlig

1. Svært sjelden

Lite sannsynlig

Konsekvenser

1. En viss fare

Få små person- eller

miljøskader;

systembrudd kan føre

skade dersom

reservesystem ikke

finnes

2. Kritisk

Alvorlig

til (behandlingskrevende)

person- eller miljøskader;

system settes ut av drift

over lengre tid

3. Farlig

Personskade som

medfører død eller varig

mn; mange skadd;

langvarige miljøskader;

system settes varig ut av

drift

UH 3, UH 4

UH

4. Katastrofalt

En eller flere døde,

svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig

miljøskade, system

settes varig ut av drift

UH 1

UH 2

UH

Risikovurderingen er nærmere kommentert her med forutsetninger, og oppsummert endring i
risiko for uønskede hendelser, som følge av innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil.
Matrisen viser for hvilke uønskede hendelser det skal og/eller bør foreslås avbøtende tiltak.

Uønsket hendelse

Dunk i

vegbanen

Påkjørsel

renovatør

Kommentar, forutsetning

Sannsynligheten for at det ligger en
dunk i vegbanen er svært stor, men

konsekvensen nokså liten. Fordi
dunkene iht. ny forskrift skal stå

nærmere vegen enn tidligere øker
sannsynligheten noe, i teorien. Det
påstås imidlertid at den reelle

endringen ikke blir særlig stor
ettersom abonnentene også i dag har
dunkene nær ve banen.

Renovatør er ikke lenger i vegbanen,
kun unntaksvis, og da fortrinnsvis på
grøftsida av bilen.

Gml.

risiko

Endret risiko

I praksis ingen endring
i risiko, men i teorien

noe økt risiko. Tiltak
skal foreslås.

En påkjørsel kan gi
alvorlig konsekvens,

men sannsynligheten er

betraktelig redusert.
Redusert risiko.
Ytterligere tiltak ikke
nødvendi
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En påkjørsel kan gi

alvorlig konsekvens,

men sannsynligheten er

redusert. Redusert

risiko, men tiltak skal

foreslås.

Relevant på landevegsrodene, pga.

høyere fartsgrenser. Kjenner ingen

reelle hendelser i Avfallsservice, men

forekommer nesten-hendelser årlig.

Behandlingstid per dunk er ca. 1

minutt, og reduseres med ny ordning.

Kryssing av vegbanen blir ikke lenger

aktuelt med enmannsbetjent

renovasjonsbil.

Kryssing av vegbanen blir ikke lenger

aktuelt med enmannsbetjent

renovasjonsbil, noe som gir bedre sikt,

og uvettig forbikjøring vil reduseres.

Når renovasjonsbilen står i vegen, vil

det medføre senket hastighet på bil i

samme kjørebane. Kortere tømmetid

reduserer sannsynlighet for uvettig

forbikjøring, selv om dette fortsatt kan

forekomme.

Har ikke skjedd per dd. i

Avfallsservice. Dunker nærmere

vegbanen, kan gi redusert frisikt og

dermed øke sannsynlighet for

påkjørsel noe.

Formelle krav endres ved at dunker

skal plasseres nærmere vegbanen. I

praksis blir det liten reell endring,

ettersom de fleste abonnenter setter

dunken sin nær ve en o så i da .

Her må risikobildet begrenses til dyr

som kommer ut bak dunker, ikke dyr

som krysser vegen generelt. Det

gjelder hovedsakelig distrikt, som

utgjør ca. halvparten av abonnentene.

Det er 10 aktuelle roder, og <100

dunker per landevegsrode.

Sannsynligheten er derfor lav, men

konsekvensen kan være kritisk.

Kollisjon

renovasjonsbil

- bil

Kollisjon bil —

bil (hovedveg

— avkjørsel)

Påkjørsel myk

trafikant

Påkjørsel dyr

Uendret risiko, men

tiltak skal foreslås.

Liten, teoretisk økning i

risiko. Tiltak skal

foreslås.

Akseptabel risiko, ingen
endring i risikobildet.

Tiltak ikke nødvendig.

Risikovurderingen har vist at innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i seg selv reduserer det

totale risikobildet, særlig fordi renovatøren ikke lenger vil oppholde seg i vegbanen, og fordi

renovasjonsbilen kun vil gjennomføre tømming i kjøreretningen. Det er imidlertid fremdeles en

viss risiko knyttet til dunker nær vegbanen. I det videre foreslås avbøtende tiltak.
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Med grunnlag i overstående og gjennomført gruppeprosess foreslås følgende avbøtende tiltak for

ytterligere minimering av risikobildet knyttet til renovasjonsdriften.

Uønsket hendelse der Anbefalt avbøtende tiltak

tiltak anbefales

UH 1 Dunk i vegbanen • Dunken bør plasseres noe lenger fra veg enn foreslåtte 0,5

meter i distriktet. Differensierte avstandskrav tettsted/

landeveg, riksveg/fylkesveg (For eksempel 0,5 m/ 3m).

Dunken bør plasseres på den siden av avkjørselen som er


lengst fra kjøreretningen på hovedvegen, for bedre sikt.

Avfallsservice bør informere kunden godt om anbefalt

praksis, og kan kreve at abonnenten følger forskrift for at

tømming skal utføres.

SVV kan kreve ekstern revisjon av Avfallsservice drift. For

eksempel kan SVV evaluere dagens situasjon ved å delta på

fire tilfeldige roder, der reell avstand fra veg måles.

UH 3 Kollisjon • Arbeidsvarsling, «Bedre informasjon til bilister om at

renovasjonsbil - bil renovasjon pågår».

Støtpute blir brukt av SVV i forbindelse med vegarbeid i sør-

Norge, og kan avbøte konsekvens av kollisjon, men anses å

være et for omfattende krav i denne sammenheng.

Revisjon av rodene ettersom tømming nå kun følger

k"øreretnin , vil kunne i effektivitets- o sikkerhets evinst.

UH 4 Kollisjon bil - bil • Arbeidsvarsling, «Bedre informasjon til bilister om at

(hovedveg - avkjørsel) renovasjon pågår».

Armen på renovasjonsbilen kan legge ned dunken etter

tømming, for bedre sikt.

Differensierte avstandskrav for dunkene.

God informasjon til abonnentene om plassering av dunk mht.

avstand o rett side av avk"ørsel.

UH 5 Påkjørsel myk • Differensierte avstandskrav for dunkene.

trafikant • Armen på renovasjonsbilen kan legge ned dunken etter

tømming, for bedre sikt.

God informasjon til abonnentene om plassering av dunk mht.

avstand o rett side av avk"ørsel.

Ved oppfølging av foreslåtte tiltak antas risikobildet knyttet til tjenesten å kunne reduseres

ytterligere.
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Avfallsservice AS
Deres ref: Vår ref.: Deres dato: Vår dato:
2012/080782-001 S.Pedersen 27.06.12 12.02.2013

Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

RISIKOVURDERING —INNFØRING AV ENMANNSBETJENT RENOVASJONSBIL I
1\10RD —TROMS

Niser til tidligere innsigelse til forslag til ny renovasjonsforskrift for kommunene i Nord —Troms.
Innsigelsen var til forskriftens §14 som beskriver dunkens plassering i forhold til kjørbar veg.
Innsigelsen var begrunnet i at plasseringen av avfallsdunken så nærme vegen ville være
trafikkfarlig, og også være til hinder for vegvesenets behov for drift og vedlikehold.

Avfallsservice har, i samarbeid med Statens vegvesen, utarbeidet en risikovurdering av de
arbeidsoppgavene som utføres av våre renovasjonsbiler. Det ble videre vurdert i hvilken grad
innføring av enmannsbetjent bil vil endre risikobildet. Rambøll AS ved Nils Arne Johansen har
vært faglig ansvarlig for rapporten som ble presenter for Statens vegvesen i møte den 7. februar
2013. I dette møte deltok Martin Olaussen og Edel Austlid fra Statens vegvesen.

Dersom man tar utgangspunkt i hvordan dagens tømming av avfallsdunker faktisk gjennomføres
viser risikovurderingen at det er en klar forbedring av sikkerheten for renovatøren.
Trafikksikkerheten forbedres blant annet ved at oppholdet ved den tømming av dunker i
gjennomsnitt reduseres fra ca.1,5 min til 20 sek og at renovasjonsbilen ikke krysser vegen.

I rapportens kap.3 er det listet opp en del utfordrende vegstrekninger med høy hastighet og stor
trafikkmengde. I tillegg nevnes riksveg 866 Langslett —Skjervøy. Med bakgrunn i disse
utfordringene vil vi gjøre følgende endringer i forslag til forskriftens §14.

På følgende vegstrekninger settes henteavstanden for avfallsdunken til 1 meter fra kjørbar
veg

Europaveien gjennom Kåfjord
Europaveien i Storfjord samt riksveien mellom Oteren og Lyngseidet
Europaveien gjennom Nordreisa kommune
Langs riksvei 91 på strekningen Lyngseidet —Svensby
På Europaveien gjennom Kvænangen
Langs veiene i Ytre Lyngen og Reisadalen
Riksveg 866 fra Langslett til Skjervøy

I tillegg til dette vil vi gjennomføre følgende tiltak for å bedre sikkerheten:
På de vegstrekningene som er nevnt ovenfor vil vi skifte ut alle 140 liters avfallsdunker
med nye 240 liters avfallsdunker. Disse er tyngre og mer stabil

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E-post: firma)ost@avfallsservice.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice AS
Ved dårlig vær og i værutsatte områder vil vi legge dunken ned i innkjørselen etter at den
er tømt. Dette vil hindre at dunken blåser ut i vegbanen
Renovasjonsbilen vil få ekstra merking med lys og refleks slik at en blir lett å oppdage for
kjørende som kommer bak bilen.

Vedlagt risikovurdering og forslag til ytterligere tiltak viser tydelig at sikkerheten for våre
sjåfører, trafikkerende og beboere blir bedre ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil.
Avfallsservice håper at utredingen og forslag til tiltak er tilstrekkelig til at Statens vegvesen kan
trekke sitt varsel om innsigelse.

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i Nord —Troms - risikovurdering



Statens vegvesen

Avfallserviee AS
1lovedveien 62
9152 SORKMSEN

Behandk.nde enhe1: Saksbehandlerfinnvalgsnr: Vår referanse: Deres rete Vår dato:

FtegiOn nord Marlin Andrens Olaussen - 7761706 2012/080782-0 7 12 03 2013

Midlertidig tillatelse til plassering av avfallsdunker 115 meter fra
vegkant på E6 og Fv i Nord Troms.

Statens vegves n viser til tidligere korrespondanse vedrorende innforing av ny
renovasjonsforskrift for Nord Troms. På bakgrunn av gjennomfort risikovurdering gir
Statens vegvesen midlertidig tillatelse til en proveperiode på 12 måneder til plassering
av avfallsdunker 1,5 meter fra vegkant.

Vilkår som settes for 12 måneders prøveperiode:
Prøveperiode starter når ny renovasjonsforskrift trer i kraft.
Plassering av dunker skal være 1,5 meter fra hvit stripe (veg kant) til nænncstc kant på
dunken
Alle dunker som står i 80 sone skal byttes til 240 liters dunk.

• På E6 og Fylkesveger skal dunker legges flat etter tømming.
Dunker plasseres til høyre i avkjørsler (Retning mot E6 og Fv)
På steder hvor gang og sykkelveg ligger helt inntil E6 og Fv, skal dunkene plasseres
min 0,5 meter på utsiden av gang og sykkelveg.
Dunker skal ikke merkes med refleks eller lys da dette blir brudd i eksisterende optisk
ledning som er langs vegen. Det vil også være vanskeligere å skille mellom myke
tralikanter med refleks og en avfallsdunk med refleks.
Innen utløp av prøveperiode på 12 måneder, skal det gjennomføres en r visjon av
forskrift og gjennomgang av erfaringer fra berørte instanser. Avfallsserviee AS er
ansvarlig for å fremme saken for Statens vegvesen før prøveperioden utløper.
Brudd på vilkår i denne tillatelse vil håndheves med hjemmel i Vegloven §57 og §58.

Plan og fo valtning
Ned hilsen.

Edel Austlid
Fung seksjonsleder

dreas Ola

Postadresse Telefon: 02030 Kuntoradresse Fakturaadr sse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firrnapost-nord@vegvesen,no 9156 STORSIETT Regnskap



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2949 -8

Arkiv: D11

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 31.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Godkjenning av sluttregnskap på investeringsprosjekt –                       
Skjervøy kunstgressbane anleggsnr 1941005001

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner fremlagte sluttregnskap for Skjervøy kunstgressbane

Saksopplysninger

Skjervøy kommunestyre gjorde slikt vedtak  i møte 15.06.2011 i sak 27/11

Ny kunstgressbane på Skjervøy - forutsetninger for realisering

Vedlegg:
Skisseprosjekt med kostnadsoverslag kunstgressbane Skjervøy kommune (behandlet av
formannskapet den 09.09.09 i f.sak 74/09).

Rådmannens innstilling
Skjervøy kommunestyre godkjenner bygging av ny kunstgressbane på eksisterende
naturgressbane under følgende forutsetninger:

1. Kommunens egenandel ved bygging av banen skal ikke overstige kr 2.500.000,- i
låneopptak.

2. Låneutgiftene og vedlikeholdskostnadene, som antas å ville utgjøre ca 250.000 – 300.000
kroner per år, finansieres i 2012 ved nedlegging av ungdomsklubben fra 01.01.2012, eller
ved hjelp av pengebidrag fra andre. Fra og med 2013 dekkes disse årlige kostnadene inn ved
at skolenes rammetimetall reduseres med 15 uketimer.

3. Låneopptaket må godkjennes av fylkesmannen.



4. Prosjektering inklusiv nødvendige tegninger i tråd med skisseprosjektet må være på plass før
byggestart.

5. Endelig plassering av banen (spilleflate) må avklares med SIK/idrettsrådet.

6. Det inngås samarbeidsavtale med SIK om grunnarbeidet i tråd med kravsspesifikasjonen
basert på skisseprosjektet.

7. Det inngås driftsavtale med SIK når det gjelder drift og vedlikehold av banen. Det legges til
grunn at SIK foretar dette arbeidet på dugnad.

-----------------------------------------------------
Fremdriften i arbeidet

Grunnarbeidet med ny kunstgressbane startet høsten 2011, og da i regi av Skjervøy Idrettsklubb.
Grunnarbeidene med drens, avretting og asfaltering var ferdig i juli 2012. Arbeidet med legging 
av gressmatta startet i august 2012, og åpning av banen var 22. september 2012.
Skjervøy kommune har hatt nært samarbeid med SIK i realisering av banen. Kommunen vil 
berømme SIK for sin dugnadsinnsats i prosjektet, og banen vil ikke stått ferdig i dag uten den 
betydelige innsatsen fra flere i idrettsmiljøet.
Det som nå gjenstår er tribuneanlegg og lysanlegg. SIK har satt i gang planlegging av dette.
De avtaler som omtales i vedtaket, er inngått og trådt i kraft. (se vedlegg)

Økonomi
Oppsett av regnskapet er gjort i tråd med kravene til Troms Fylkeskommune i forbindelse med 
utbetaling av spillemidler til anlegget.

Konto Oppr. Budsj Rev. Budsj Regnskap

Rigg 200 000     200 000     -             

Planlegging 25 000       25 000       121 250     

Grunnarbeid 1 150 000 1 150 000 1 559 263

Kunsgress 2 900 000 2 900 000 2 733 428

Drenering 300 000     300 000     533 388     

Prosjektoppfølgi 300 000     300 000     214 112     

SUM UTGIFTER 4 875 000 4 875 000 5 161 441

Lån 1 569 000 1 569 000 1 167 610

Spillemidler 2 031 000 2 031 000 2 031 000

Mva-komp 400 000     400 000     403 568     

Dugnad/Gaver 875 000     675 000     1 359 263

Bruk av fond 200 000     200 000     

SUM INNTEKTER 4 875 000 4 875 000 5 161 441

NETTO -             -             -             

Forutsetningen i kommunestyrevedtaket av 15/6-11 var at låneopptaket til kommunen 
ikke skulle være større en 2,5 mill. Fylkesmannen godkjente ikke ekstra låneopptak på 1 
mill, og løsningen på dette ble at SIK tok på seg en større del av arbeidet.
Kommunens låneopptak var kr 1.167.610,- i prosjektet.



Regnskapet viser at grunnarbeidet og drenering ble noe dyrere enn budsjettert. Dette er 
kompensert med gaver og økt dugnadsinnsats.



SAMARBEIDSAVTALE VEDR NY KUNSTGRESSBANE

Mellom Skjervøy kommune og Skjervøy idrettsklubb (SIK) er det inngått følgende
samarbeidsavtale vedrørende ny kunstgressbane:

1. OBJEKT
• Den nye kunstgressbanen er et kommunalt eid idrettsanlegg.
• Til anlegget hører spilleflate kunstgress, omkringliggende sikkerhetssone og utstyr

ifølge vedlagt liste (Vedlegg nr. 1).

2.  DRIFT/VEDLIKEHOLD
• SIK er ansvarlig for all drift og vedlikehold av den nye kunstgressbanen og for alt

utstyr (løst og fast).
• SIK er ansvarlig for at all drift og vedlikehold av den nye kunstgressbanen skjer i

overenstemmelse med driftsinstruks fra leverandør av kunstgresset. Dette gjelder
også bruk av maskiner. Leverandørens instruks innarbeides som vedlegg nr 2 når
banen er ferdigstilt, herunder også rutiner for løpende rapportering.

• SIK skal oppnevne en fast baneansvarlig samt evt øvrig driftspersonell etter behov.
Oppdatert kontaktliste skal til en hver tid være kjent for kommunen.

• Dersom forholdene tilsier det, skal ansvarlig driftspersonell kunne stenge anlegget for
kortere eller lengre tid. Dette gjelder ved tilfeller som nødvendig utbedringsarbeid,
etterfylling av gummi og børsting av banen.

3. DISPONERING AV KUNSTGRESSRANEN
• SIK disponerer banen til egen bruk etter oppsatt treningsplan og terminfestede

kamper.
• Kommunale skoler og barnehager skal fritt kunne bruke anlegget innfor skolens

kjernetid.
• Når banen ikke er i organisert bruk eller utleie, skal anlegget stå åpent for

egenorganiserte brukere.
• SIK er ansvarlig for at banen ikke brukes til aktiviteter som kan skade anlegget
• Vinterstid skal anlegget brukes til ski-/skiskytingsaktiviteter. Fjerning av snø og is

kan tidligst skje 1. april og utføres i tråd med instruks fra baneleverandøren, jf
vedlegg 2.

4. TILSYN OG RENHOLD
• Tilsyn av anlegget er SIK sitt ansvar
• SIK er ansvarlig for alt renhold og rydding av søppel ved anlegget. Renhold utføres i

tråd med instruks fra leverandøren.



5. ØKONOMI
• SIK dekker alle utgifter til drift/vedlikehold av anlegget, herunder til anskaffelse av

nødvendig materiell og egnet utstyr.
• SIK gis fullmakt til å kreve brukeravgift fra sine medlemmer hvis det er ønskelig.
• Skjervøy kommune som grunneier gir SIK rett til å søke på spillemidler til tiltak på

hele Skjervøy idrettspark, som har betydning og interesse for SIK sine aktiviteter og
som er innarbeidet i planen for idrett, fysiske aktiviteter og friluftsaktiviteter i
Skjervøy kommune. Søknader på tiltak som berører andre klubber og dets aktiviteter
avklares med disse og Skjervøy kommune før søknad sendes.

6. GYLDIGHET
• Avtalen gjelder fra 01.01.2012
• SIK kan ikke overdra sine rettigheter og plikter til andre.
• Brudd på avtalen fra SIKs side, kan medføre tap av disposisjonsrett til banen.
• Tvil om forståelse av avtalen som ikke løses gjennom forhandlinger, avgjøres ved

voldgift etter reglene i tvistemållovens kap. 32.

7.  ADMINISTRASJON
• Alle henvendelser, meldinger eller klager vedrørende driften av anlegget skal rettes

til SIK og behandles der. Eventuelle tvister avgjøres av Skjervøy kommune.
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Vedlegg 1 — oversikt over utstyr som tilhører den nye
kunstgressbanen — i tråd med anbudsgrunnlag.

4 stk Hjørneflagg
2 stk 11-er mål
4 stk 7-er mål
8 stk 5-er mål
1 stk børsteslodd
1 stk ATC rengjøringsmaskin

Utstyrslisten oppdateres når banen er overlevert



Vedlegg 2 — drifts og vedlikeholdsinstruks

Utarbeides i tråd med krav fra valgt leverandør når dette er avklart. Dette skal bl.a
ivareta at krav til garanti overholdes og at det benyttes godkjent utstyr
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Avtale mellom Skjervøy kommune og UNN - tjenesteavtale om bruk av 
ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.

Vedlegg:
Tjenesteavtale om ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus
(ledsageravtalen)

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune inngår tjenesteavtale om bruk av ledsager ved reise til og fra
spesialisthelsetjenesten  og ved opphold i sykehus med UNN HF.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har inngått 11 ulike tjenesteavtaler med UNN HF, jfr. saker behandlet i 
kommunestyret i 2012. 

Helse- og omsorgssjefen har orientert kommunestyret også muntlig om avtalene og bakgrunnen 
for dem.

Ledsageravtalen har som formål å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal 
klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for 
ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten  og/eller ved opphold i sykehus. 

I pkt. 6 i avtalen beskrives hvilke kriterier som skal legges til grunn for behov for ledsager som 
er begrunnet i helsemessige, medisinske eller behandlingsmessige behov.



Ved reise til sykehus er det lege i kommunen som vurderer behovet og ved hjemreise er det 
sykehuslege.

Som regel er det pårørende som ledsager pasienten. Hvis pårørende ikke kan ledsage, må  
kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeide om god ledsagerordning.

I pkt. 7.4. fremgår hvordan utgifter til ledsager dekkes. Hovedregel for dekning er regulert i 
Syketransportforskriften og pasient/ledsager sender inn reiseregning til Pasientreiser. 

Pkt. 8 omhandler behov for ledsager ved opphold i sykehus.
Pkt.8.1. sier at hovedregel er at sykehuset vil dekke alle pasientens behov ved oppholdet. Det 
gjelder både omsorg, bistand, mat, medisiner m.m.

Behandlende lege  ved UNN avgjør om pasienten har behov for ledsager  under oppholdet. 

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

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt at kommunen må yte kommunale tjenester under 
oppholdet.

Pkt. 8.3. beskriver ledsagerens rolle og oppgaver.

Pkt. 8.4. beskriver betaling/oppgjør. Etter at oppdraget er utført sender kommunen refusjonskrav 
til UNN.

Vurdering

Tjenesteavtalen er klargjørende for kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar  når det er 
behov for ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og/eller ved opphold i sykehus.

Utfordringene for kommunen oppstår når kommunalt helsepersonell vurderer at det er behov for 
ledsager ved innleggelse i sykehus – dette kan gjelde utviklingshemmede pasienter med demens 
sykdom m.m.

Avtalen regulerer overnevnte forhold, men det er en utfordring å  få på plass en  plan for 
oppholdet slik at begge parter på forhånd er enige om behovet for ledsager og omfanget av dette, 
jfr. pkt. 8.1.



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DANNI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

Tjenesteavtale

mellom

XX kommune

og

UNN HF

om

XX kommune

AvtalP nm hrilk av lendcaginr vPri rxhiccå til ng
spesialisthelsetjenesten

og ved opphoid i sykehus
(Ledsageravtalen)



1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom  XX  kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
(heretter UNN).

2. Bakgrunn og avtalens omfang

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

Denne avtalen omfatter ledsager ved reise til/fra og ledsager ved opphold i sykehus. Ledsager i
forbindelse med dagbehandling og poliklinisk konsultasjon omfattes av syketransportforskriften.

Følgetjeneste for akutt behandling innenfor feltet rus og psykiatri omfattes av egne retningslinjer
vedlagt denne avtalen.

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

Barn på sykehus reguleres hovedsakelig av forskriften om barn på sykehus. Behov for ledsager
ut over pårørende må organiseres  på  samme måte som for voksne i henhold til denne avtalens
pkt 8.

Denne avtalen omfatter ikke lege som ledsager pasient i ambulanse.

Denne avtalen omfatter ikke tilfeller der pasientens pårørende eller tilsvarende er ledsager  på
reise i den utstrekning dette dekkes av syketransportforskriften (FOR 2008-07-04 nr 788).
Refusjon av lønnsgodtgjørelse/overnatting for ledsager som faller inn under
Syketransportforskriftens § 10 c 2. setning blir særskilt omtalt i pkt. 7.4.

3. Formål

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

4. Vedlegg til avtalen

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
• Plan for kommunal vaktordning for pasient innlagt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge
• Retningslinjer for organisering av transport og ledsaging av pasienter som skal til

øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykiatrisk avdeling

5. Relevant lovverk

De mest relevante lovene denne avtalen baserer seg  på  er:

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., LOV-2011-06-24-30 (hotj1)
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., LOV-1999-07-02-61 (speshtj1)
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• Lov om pasient- og brukerrettigheter, LOV-1999-07-02-63 (pasrhl)
• Lov om helsepersonell m.v., LOV-1999-07-02-64 (hpl)

Denne avtalen fyller ut og presiserer bestemmelser i syketransportforskriften (FOR 2008-07-04
nr 788: Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller
behandling).
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 9. juli 2007 som regulerer kostnader ifm
sykehusopphold.
htt :11www.helsetilsnet.no/no/Re elverk/Tolknin suttalelser/Helse-omsor stenester/Ansvar-
kostnader-kommunalt-ansatte-forbindelse-s kehuso hold/
Brev fra HOD av 10. juni 2011 om ansvar for å organisere ledsagertjeneste for pasienter.
htt ://www.ks.no/tema/helse-o -omsor /Helse/Helseforetakene-har-ansvar-for-a-or anisere-
ledsa errenesten-for- asienter/

6. Vurdering av behov for ledsager

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

• Pasientens forflytningsevne
• Pasientens orienteringsevne
• Pasientens evne til å kommunisere (forstå og/eller gjøre seg forstått)
• Vurdering av sannsynligheten for at det vil oppstå behov for hjelp under reisen eller

innleggelsen.
• Generell vurdering av hvor belastende reisen og/eller innleggelsen vil være i forhold til

pasientens generelle og spesielle tilstand.

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

7. Ledsager ved reise

7.1. Ledsager ved reise til spesialisthelsetjenesten

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

7.2. Ledsager ved reise fra spesialisthelsetjenesten (hjemreise)

UNN har ansvar for å vurdere pasientens behov for ledsager i forbindelse med at pasient reiser
hjem etter innleggelse ved sykehuset.

7.3. Ansvar for å skaffe ledsager

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

Som regel er det pårørende som ledsager pasienten. I de situasjoner der pasienten trenger
ledsager, og det ikke er pårørende som kan ledsage, må partene enkeltvis eller i samarbeid
bidra til å sikre en forsvarlig ledsagertjeneste.
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UNN er avhengig av hjelp fra kommunene for å kunne få til gode tjenester for den enkelte
bruker. I denne avtalen forplikter partene seg til å samarbeide om å etablere en god
ledsagertjeneste

7.4. Dekning av utgifter til ledsager ved reise

UNN ved Pasientreiser har ansvar for dekning av utgifter for reise for pasient og ledsager i
henhold til syketransportforskriften og denne avtalen.
Når pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager, har
ledsager rett til å få dekket nødvendige utgifter forbundet med det å følge pasienten. Hovedregel
for dekning er regulert i Syketransportforskriften og pasient/ledsager sender inn reiseregning til
Pasientreiser.

Ved refusjon av lønnsgodtgjørelse/overnatting for ledsager som faller inn under
Syketransportforskriftens § 10 c 2. setning hvor kommunen iht pkt 7.3 har ordnet ledsager
gjelder følgende:

* Lønn dekkes etter syketransportforskriftens satser for aktiv ledsagelse. Tid som tilbringes
på hotell/annet overnattingssted uten pasient på samme rom regnes ikke som reise-
/arbeidstid.

• Full dekning av overnatting på UNNs avtalehotell.
• Kostgodtgjørelse iht Syketransportforskriften ved over 12 timers fravær fra hjemmet.

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

7.5. Oppgjør mellom UNN v/Pasientreiser og kommunen

I utgangspunktet skal billigste rutogående transport benyttes både ved reise til og reise fra UNN.
Dersom drosje er medisinsk nødvendig skal denne rekvireres av lege.

Kommunalt ansatt ledsager som reiser uten pasient skal reise på billigste måte. Utgifter dekkes
av kommunen som får utgiftene refundert fra UNN. Ledsager skal ikke betale egenandel.

8. Ledsager 1 forbindelse med opphold 1 sykehus

8.1. UNNs ansvar og oppgaver

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

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

UNN har ansvar for å utarbeide en plan hvor omfang av tjenester framgår. Slik plan utarbeides i
samarbeid med kommunen og pasienten/pårørende. Der det er aktuelt skal slik plan inneholde
bestemmelser om turnusordning og utskifting av personell.
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UNN dekker kommunens kostnader for ledsager etter denne bestemmelsen etter nærmere plan
mellom kommunen og UNN. Kostnader skal spesifiseres på eget skjema som er vedlegg til
denne avtalen.

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

8.2. Kommunens ansvar og oppgaver

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

Kommunen og UNN skal sammen utarbeide en plan for oppholdet og ledsagerens oppgaver.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt at kommunen må yte kommunale tjenester også under
oppholdet, jf rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet av 9. juli 2007.

Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved ledsageroppdrag. I tilfeller der
verken UNN eller kommune er ledsagers arbeidsgiver er det UNN som tar dette ansvaret.

8.3. Ledsagerens rolle og oppgaver

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

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

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

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

• Ledsageren har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

8.4. Betaling/oppgjør

Etter at ledsageroppdraget er utført, sender kommunen refusjonskrav til UNN for utgifter. Se
også pkt 8.1 over.

Følgende utgifter skal dekkes av UNN:

• Lønn ihht avtale for den enkelte innleggelse
• Reise og diett
• Kostnader ved bytte av ledsager, i utgangspunktet en til to ganger pr uke, avhengig av

oppholdAts v2righet.

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

Tjenester som følger av denne tjenesteavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser.
Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet
sarnarbeidsavtale pkt. 3.

10. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra når den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier
opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og ornsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper
ut.

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

Slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg til denne avtalen.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

11. Uenighet

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

12. Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For ... kommune For Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1629 -3

Arkiv: 430

Saksbehandler:  Lise Román

Dato:                 05.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Samarbeidsavtale mellom kommunene: Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Storfjord og Lyngen, og det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø

Henvisning til lovverk:
Lov om universiteter og høgskoler av 1.april 2005, nr. 5
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.(helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om helsepersonell av 2.juli 1999 nr. 64
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30.juni 2006

Vedlegg:
1. Samarbeidsavtale mellom kommunene og Det helsevitenskapelige fakultet UIT
2. Oversikt over praksisplasser i kommunene
3. Rutiner for kommunikasjon mellom kommunene og Det helsevitenskapelige fakultet

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene; Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen,  og Det helsevitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Tromsø 

Kommunestyret gir ordfører og rådmann fullmakt til å undertegne avtalen når denne foreligger. 

Saksopplysninger

Avtalen omfatter samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø 
(helsefak) og kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen
(kommunene knyttet til Nord-Troms regionråd).



Formål:
 Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid innafor utdanning, forskning 

og formidling, og skal videre bidra til å levere helsevitenskapelig utdanning,  forskning 
og formidling av høy kvalitet i landsdelen.

 Partene skal bidra til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen 
mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

 Partene har som siktemål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, 
samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.  

Kommunene tilknyttet Nord- Troms regionråd skal tilby gode praksisarenaer for praksisstudier 
og annen undervisning av studenter.
Helsefak skal tilby helseutdanninger med faglig nivå som samsvarer med kommunenes behov 
for kompetent fremtidig arbeidskraft.  For å overholde avtalens formål, stilles det krav til godt 
samarbeid mellom universitetet og praksisfeltet i kommunene. 

Praksis utgjør et sentralt element i studentenes lærings- og kvalifiseringsprosess i 
utdanningsløpet. Studentene må få praksiserfaringer- veiledning  som gjør dem i stand til å 
utøve sin yrkesrolle på en faglig forsvarlig måte. 

Det skal arbeides aktivt for å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom partene.

Samarbeidsorgan:
Helsefak oppretter et eget overordnet samarbeidsorgan som er felles for alle kommuner som 
fakultetet samarbeider med.  Det avsettes egne midler som disponeres av samarbeidsorganet og 
som skal benyttes til tiltak som fremmer samarbeidet mellom fakultetet og kommunene til 
styrking av praksisstudiene. 

Ansvar og forpliktelser:
Partene har felles ansvar for å realisere formålet i denne avtalen. 
Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal stille praksisplasser til disposisjon for 
helsefak slik det fremgår av vedlegg 1.

Helsefak skal gjennomføre studiene i overensstemmelse med studie- og rammeplaner.
Studenter som gjennomfører praksisstudier er å regne som arbeidstakere ved praksissituasjonen 
og omfattes derfor av Lov om yrkesskadeforsikring  av 16.juni 1989 nr. 65 og lov om 
skadeerstatning av 13. juni 1969 nr. 26

Informasjon
Partene har gjensidig informasjonsplikt.
Uenighet om tolking av avtalen skal søkes løst gjennom drøftinger.
Avtalen løper fra den er godkjent av begge parter inntil den sies opp med minimum 9 mndr. 
varsel og får virkning fra neste studieår.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Staten legger  opp til ved gjennomføring av Samhandlingsrformen (st.meld. 47 -  2008-2009)  
en dreining av helsetjenestene fra kurativ behandling til mer forebyggende tiltak i samfunnet 
generelt og i helsetjenesten. Samtidig skal det skje en reduksjon av pasientbehandling på 
sykehusene  i de tilfeller hvor pasientene kan få en like god/bedre behandling i kommunen 
gjennom helsetjenesten der. 



Kommunen vil få pasienter til behandling før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse.

Kommunehelsetjenesten vil bli mer sentral i den fremtidige helsetjenesten. Tilgang på 
helsepersonell vil bli en stor utfordring for kommunene.  Kompetent helsepersonell er den 
største og viktigste innsatsfaktoren i helsetjenesten. 

Helsetjenesten skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass med utviklingsmuligheter og gode og 
trygge arbeidsvilkår.

Skal vi lykkes med å gjennomføre helsepolitikkens mål, må det være sikkerhet for at det 
utdannes riktig omfang av ulike typer helsepersonell og at utdanningen gir kompetanse som er 
tilpasset helse- og omsorgstjenestens krav.

Skjervøy kommune ser positivt på et ytterligere styrket samarbeid og dialog med det 
helsevitenskapelig fakultet ved universitetet i Tromsø.

Kommunen ser det som positivt og viktig å få inn flere studenter i praksisfeltet i vår helse- og 
omsorgstjeneste.  Det å ha ansvar for studenter gir positive ringvirkninger og kunnskapsvekst i 
de ulike virksomhetene.  Det å etablere gode praksisplasser i kommunen kan også bidra større 
muligheter for fremtidig rekruttering av helsepersonell til helse- og omsorgstjenestene i 
Skjervøy. 

Det anbefales at kommunen slutter seg til den foreslåtte avtalen.



Lise Roman

Fra:  Magnar Solbakken
Sendt: 21. februar 2012 12:18
Til: Lise Roman; Reidar Mæland
Emne:  VS: Vedr avtale mellom kommunene og Helsefak UiT
Vedlegg:  Til regionrådene.doc; Avtale Helsefak - Nord-Troms.doc

Fra:  Post Skjervoy
Sendt:  21. februar 2012 12:03
Tii: Magnar Solbakken
Emne:  VS: Vedr avtale mellom kommunene og Helsefak UiT

Med vennlig hilsen

Arnfinn Andersen
Rådgiver Helsefakultetet
Universitetet i Tromsø

Hilsen
Berit Fjellberg
sekretariatsleder
Nord-Troms Regionråd
Telefon 77 77 05 86

Fra:  Andersen Arnfinn [mailto:arnfinn.andersen uit.no
Sendt:  21. februar 2012 12:00
Til: Berit Fjellberg; Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord
Emne:  Vedr avtale mellom kommunene og Helsefak UiT

Nord-Troms Regionråd viser til vedlagte sak, og ber kommunene behandle denne.

Viser til mail fra sekretariatsleder Berit Fjellberg (se nedenfor)
Til hjelp for saksbehandlingen i kommunene har jeg vedlagt vår henvendelse til regionrådet som beskriver litt om
bakgrunnen for avtalen og initiativet fra Universitetet i Tromsø. Som det fremkommer av denne er det nå kommet en ny
Lov om kommunehelsetjenesten (vedtatt 24.6. 2011). Den riktige henvisning til denne loven er innarbeidet i vedlagte
nye utkast til avtale.

Fra:  Berit Fjellberg [mailto:berit. 'ellber halti.no
Sendt:  2. februar 2012 14:15
Til: ostmottak kvanan en.kommune.no; ostmottak ka 'ord.kommune.no; ost I n en.kommune.no;

ostmottak nordreisa.kommune.no; ost sk'ervo .kommune.no; ost sto 'ord.kommune.no
Kopi:  Andersen Arnfinn
Emne:  avtale mellom kommunene og Helsefak UiT



Til Nord-Troms regionråd

Kommunehelsetjenesten vil bli mer sentral i den fremtidige helseO'venesten, og tilgang på
helsepersonell til alle deler av tjenesten blir en flaskehals. For å møte disse utfordringer
ønsker Det helsevitenskapelige fakultet, som den mest sentrale utdanningsaktør av
helsepersonell til landsdelen, å styrke samarbeidet med kommunene med hensyn til både
utdanning og forskning.

Det er bred politisk enighet om Målene i "Samhandlingsreformen". Sentrale mål i denne
reformen er;

• Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av helsetjenesten gjennom
forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp.

• Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av
kommunehelsetjenesten.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og videreutvikles. Utredning og
behandling av hyppig forekommende tilstander skal desentraliseres der dette er mulig.

Regjeringen har utarbeidet en Nasjonal helse- og omsorgsplan for perioden 2011-2015.
Denne planen viser hvordan reformen skal gjennomføres. Som et ledd i dette arbeidet er det
blant annet utarbeidet ny Kommunal helse- og omsorgslov og ny Lov om folkehelse.

For å møte disse utfordringer ønsker Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i
Tromsø å styrke relasjonene med konmiunene og kommunehelsetjenesten i form av en
konkret samarbeidsavtale. I Nord-Norge har vi mange og til dels små kommuner. For at
samarbeidspartene ikke skal bli for mange, for at Helsefakultetet skal kunne håndtere de og at
samarbeidet kan forankres i et tilstrekkelig bredt og faglig sterkt miljø ønsker vi å se på
mulighetene av å inngå avtaler med regionrådene.

Formålet med en slik konkret samarbeidsavtale er å styrke dialogen med kommune-
helsetjenesten og legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og
formidling. Partene forplikter seg til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre
sammenhengen mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

UiT og helseutdanningene har lange tradisjoner for å priorotere praksis i sine studietilbud og
en styrking av kommunehelsetjenesten i praksisstudiene blir viktig med tanke på at vi skal
utdanne for fremtidens helsetjeneste. Tromsø kommune er vår vertskommune og det var
naturlig å starte formalisering av et slikt samarbeid her. Samarbeidsavtalen med Tromsø
kommune vil danne mal for lignende avtaler med andre kommuner/regioner i landsdelen.

Vi ønsker med dette å rette en forespørsel til deres regionråd om det også fra deres side er
ønskelig å se nærmere på mulighetene for å inngå en slik samarbeidsavtale. Vår dekan
Arnfinn Sundsfjord kommer gjerne til møte med regionrådet for å orientere nærmere om vårt
Helsefakultet og om hva en slik avtale kan innebære.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Andersen
Faglig rådgiver
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Samarbeidsavtale mellom
Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

og kommunene; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen
(kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd).

1. Innledning
Samarbeidsavtalen bygger på bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15,
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og
omsorgstjenesteloven), Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64, samt Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni 2006.

Denne avtalen omfatter samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø
(Helsefak) og kommunene; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (kommunene
tilknyttet . Nord-Troms regionråd).

2. Formål
Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling,
og skal videre bidra til å levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til
landsdelen.

Partene skal bidra til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det
teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

Partene har som siktemål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til
helsepersonell og helsetjeneste.

3. Utdanning
Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal tilby gode praksisarenaer fnr praksisstudier ng minen
undervisning av studenter. Helsefak skal tilby helseutdanninger med et faglig nivå som samsvarer med
Regionrådet sitt behov for kompetent fremtidig arbeidskraft. For å overholde avtalens formål, stilles det
krav til godt samarbeid mellom universitetet og praksisfeltet.

Praksis utgjør et sentralt element i studentenes lærings- og kvalifiseringsprosess i utdanningsløpet, og
studentene må få praksiserfaringer — og veiledning som gjør dem i stand til å utøve sin fremtidige
yrkesroile på en faglig forsvarlig måte.

Praksisfeltet skal legge til rette for at studenten får gode fysiske arbeidsbetingelser, og gode muligheter
for erfaring med relevante praksissituasjoner og pasienterildienter som utgangspunkt for teoretisk og
praktisk kunnskapsutvilding Det stilles krav til veiledere og veilederfunksjonen både fra universitetet og
praksisfeltet.

Praksisveileder må ha norsk autorisasjon innenfor aktuelt yrke, og må være faglig kvalifisert til å påta
seg veiledningsansvar. En praksisveileder kan ivareta veiledningsansvar for flere studenter samtidig.
Utdanningen skal bistå praksisfeltet med behov for veileding og oppfølging av student. Det er ønskelig
at praksisveileder deltar på aktuell veilederopplæring i regi av fakultetet. Veileder skal sette seg inn i
aktuelle læringsmål for praksisperioden og ha fokus på å stimulere studentenes læringsutbytte. Veileder
har ansvar for faglig veiledning og evaluering av studentenes innsats og ferdigheter i praksis i samarbeid
med utdanningen. Evalueringene følger til enhver tid vedtatte retningslinjer.
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Helsefak plikter å gi veilederopplæring av god kvalitet, herunder tilstrekkelige opplysninger og
opplæring i skikkethetsvurderinger.

Partene vil legge forholdene til rette for at studenter tilknyttet videreutdanning/masterutdanning skal
kunne jobbe med spesifikke oppgaver basert på reelle caser/problemstillinger i kommunene.

Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd og Helsefak skal i samarbeid tilrettelegge for
internasjonalisering i utdanningene.

Helsefak vil legge til rette for å etablere kombinerte stillinger for fagutvikling der det synes
hensiktsmessig, samt for å knytte tettere forbindelser mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.

4. Forskning og utviklingsarbeid
Det skal arbeides aktivt for å legge til rette for godt forskningssamarbeid mellom partene, og det enkelte
forskningsprosjekt skal reguleres i nærmere avtaler.

5. Formidling
Partene skal så langt det er praktisk mulig ha felles mål for å styrke rekrutteringen til
kommunehelsetjenesten, og skal videre synliggjøre felles forsknings-, utviklings- og
utdanningssamarbeid.

6. Samarbeidsorgan
Helsefak oppretter et eget overordnet samarbeidsorgan som er felles for alle kommuner fakultet
samarbeider med, og setter av egne midler som disponeres av samarbeidsorganet og som skal benyttes til
tiltak som fremmer samarbeidet mellom fakultetet og kommunene til styrking av praksisstudiene.
Mandat følger av egne retningslinjer.

7.  Ansvar og forpliktelser
Partene har et felles ansvar for å realisere formåler i denne avtale

Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal stille praksisplasser til disposisjon for Helsefak slik
det fremgår av vedlegg 1. Ved uforutsette situasjoner må kommunene og Helsefak i samarbeid forsøke å
tilrettelegge for omorganisering av praksisplassene. Partene skal gi varsel om ønsket regulering på et
tidligst mulig tidspunkt, og senest innen 6 måneder. Det er utarbeidet prosedyrer for slik
kommunikasjon, se vedlegg 2.

Helsefak skal gjennomføre studiene i overensstemmelse med studie- og rammeplaner, og skal legge til
rette for dialog med praksisfeltet ved omfattende studieplanrevisjon.

Studenter som gjennomfører praksisstudier er å regne som arbeidstakere ved praksisinstitusjonen og
omfattes derfor av Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 og av Lov om skadeerstatning
av 13. juni 1969 nr. 26.

8. Gjensidig informasjonsplikt
Partene skal så tidlig som mulig gjensidig underrette hverandre om planer og tiltak som kan få innvirkning
partenes oppfyllelse av respektive forpliktelser etter samarbeidsavtalen og i nødvendig grad underrette hve
om vedtak som berører samarbeidet.
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Dersom det skulle oppstå en upåregnelig og særlig omstendighet som gjør det umulig for en av partene å
oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, skal den andre parten varsles som dette uten ugrunnet
opphold.

9. Tvistebestemmelser
Uenighet om tolkning av avtalen og faktiske endrete forutsetninger som påvirker avtalens omfang skal
søkes løst mellom partene gjennom drøftinger.

10. Varighet
Samarbeidsavtalen løper fra den er godkjent av begge parter og inntil den sies opp av en eller begge
avtaleparter, eller erstattes av ny avtale. Avtalen sies opp med minimum 9 — ni — måneders varsel, og får
virkning fra neste studieår. Ved vesentlige organisasjonsendringer i institusjonene, må avtalen revideres.

Tromsø den  Burfjord den  

Arnfinn Sundsfjord Jan Helge Jensen
Dekan Ordfører
Det helsevitenskapelige fakultet Kvænangen kommune
Universitetet i Tromsø

Storslett den  Skjervøy den  

Lidvart Jakobsen Torgeir Johnsen
Ordfører Ordfører
Nordreisa kommune Skjervøy kommune

Olderdalen den..... Hatteng den  Lyngseidet den

Bjørninge Mo Sigmund Steinnes Sølvi Jensen
Ordfører Ordfører Ordfører
Kåfjord kommune Storfjord kommune Lyngen kommune
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Vedlegg 1

Oversikt over praksisplasser i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjorc
Storfjord og Lyngen fordelt på de enkelte studieprogram på Helsefak

INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG:
Ergoterapeututdanningen. (årlig opptak av 24 studenter)
2. år: 2 studenter i 8 uker om vinteren

Fysioterapeututdanningen - fulltidsstudiet (årlig opptak av 28 studenter)
2. år: 3 studenter i 7 uker om høsten.

Sykepleierutdanningen fulltidsstudiet  (årlig opptak av 100 studenter hvert år)
1. år: 2 studenter i 2 uker helsesøstertjeneste fordelt på fire perioder om våren.
3. år: 2 studenter i 10 uker psykisk helsearbeid i hjemmetjenesten både vår og høst

Desentralisert/deltidsstudium DSU (opptak 15 studenter fra det aktuelle området hvert 2. år i januar)
1. år: 15 studenter (7+8) i 2 uker helsesøstertjeneste fordelt på to perioder om våren

15 studenter i 8 uker grunnleggende sykepleie om høsten
3. år: 15 studenter i 9 uker eldreomsorg i institusjon eller hjemmetjenesten vår/høst

15 studenter i 9 uker psykisk helsearbeid i institusjon eller hjemmetjenesten vår/høst

Mastergrad i helsefag  — studieretning psykisk helse  (opptak av 40 studenter hvert annet år).
Neste studentkull som skal ut i praksis blir våren 2013

Mastergrad i helsefag  — studieretning helsesøsterfag  (opptak av 40 studenter hvert annet år)
1.år 6 studenter på ulike helsestasjoner i 4 uker om våren (2. semester)
2. år 6 studenter på ulike helsestasjoner i 6 uker om høsten (3. semester)

Videreutdanningen i kreftsykepleie  (opptak av 24 studenter hvert 3. semester)
2. år 2 studenter i 6 uker på aktuelle praksis steder vår/høst (3. semester)

INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Integrert masterprogram i odontologi
4.år 2 tannlegestudenter utplassert i 4 måneder (høst)på bestemte tannklinikker i regionen.
5.år 2 tannlegestudenter utplassert i 2 måneder (vår) på bestemte tannldinikker i regionen.
3.år 2 tannpleierstudenter utplassert i 6 uker (høst) på bestemte tannldinikker i regionen.

FELLESMEDISIN
Profesjonsstudiet medisin (årlig opptak av 100 studenter)
1. år 100 studenter har to dager observasjonspraksis hos fastleger. Her benyttes fastleger i hele

landsdelen, selv om de fleste får et tilbud i Tromsø
5. år 7 studenter har praksis i 8 uker hos fastleger i regionen

INSTITUTT FOR PSYKOLOGI
Profesjonsstudiet i psykologi (årlig opptak av 34 studenter)
5.år ?? studenter i 6 mnd hos psykolog med selvstendige oppgaver
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Vedlegg  2

Rutiner for kommunikasjon mellom Det helsevitenskapelige fakultet og kommunene Kvænangen,
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

I tråd med samarbeidsavtalen inngått mellom Det helsevitenskapelige fakultet og kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen,  etableres rutiner for
kommunikasjon mellom partene.

Når Hvem gjør hva
Mai Seksjon for utdanningstjenester ved Helsefak oversender en samlet

oversikt til kommunene over behov for praksisplasser basert på vedlegg 1.
Her skal det fremgå start og sluttdato for de enkelte praksisperiodene, samt
en oversikt over kontaktpersoner for de enkelte studieprogram.

8 uker før Kommunene sender en samlet oversikt til Seksjon for utdanningstjenester
praksis over fordeling av praksisplasser på de ulike avdelingene sammen med en

oversikt over kontaktpersoner.

4 uker før Kontaktperson ved hvert enkelt studieprogram oversender, direkte til
praksis aktuell kontaktperson ved praksisstedet, navnelister for de studenter som

skal ut i praksis, samt annen relevant informasjon, herunder opplysninger
om evalueringsrutiner og skikkethetsvurderinger. Dersom enkelte
studenter har spesielle tilretteleggingsbehov, må praksisfeltet få beskjed
om dette. Dersom eventuelle praksisplasser ikke benyttes, skal dette
spesifiseres eksplisitt. Informasjon med beskrivelse av praksisperioden av
betydning for oppsett av turnus og lignende (teoridager, arbeidskrav, osv)
skal også legges ved.

2 uker før Kontaktperson på praksissted sender melding om infomøte, oppmøtetid og
praksis sted til aktuell kontaktperson på fakultetet.

v/oppmøte på Kontaktperson på praksissted forestår velkomstinformasjon av
avdeling praksisstedet og opplyser hvem som er

praksisveiledere/kontaktsykepleiere

I juni studieåret Seksjon for utdanningstjenester ved Helsefak sender ut informasjon om
før ? praksisveiledersamling/praksisopplæring
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/2006 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 06.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/13 Skjervøy Kommunestyre 17.06.2013

Søknad om skjenkebevilling - Arctic Panorama Lodge AS

Vedlegg:
Søknad fra Arctic Panorama Lodge

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Arctic Panorama Lodge gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (Gruppe 1,2 og 3) i 

sin lobby bar og spiserestaurant i perioden fra 17.06.2013 – 30.06.2016
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger

Arctic Panorama Lodge v/ skjenkestyrer Svein Peder Jakobsen søker skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin. De har ikke bevilling i dag. Skjenkestyrer har gjennomført kunnskapsprøven etter 
alkohollovgivningen, skjenkebevilling.

Vurdering

Det er ikke kommet kritiske bemerkninger fra hhv. Lensmann og Helse og omsorgssjef.
Rådmannen vil anbefale at søknaden innvilges.
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Fylkesmannen i Troms
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Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Tolefon Vår dato Vår ref. Arkivhode
77  64 20 45  03 05.2013 2013/1609 - 2 323
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22.03.2013

Lovlighetsklage vedr. budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Fylkesmannen i Troms viscr til oversendelse av lovlighetsklage av 10. desember 2012 på
vedtak i Skjervøy formannskap av 26. november 2012 i sak 117/12 vedr. budsjett 2013 og
økonomiplan 2013-2016, mottatt her 22. mars 2013.

Lovlighetsklage av 10. desember 2012 over Skjervøy formanr skap sitt vedtak av 26.
november 2012 i sak 117/12 tas ikke til følge. Begrunnelsen for å avvise forslaget fra
FrP, fremsatt av Mona Jorgensen (H), var imidlertid ikke riktig. Kommunens skjerpede
krav til utforming av alternative budsjettforslag mangler lovmessig forankring. Etter
Fylkesmannens syn var derfor det aktuelle budsjettforslaget fullstendig i
kommunelovens forstand. Den saksbehandlingsfeil som ble begått hadde likevel ingen
reelle konsekvenser for utfaliet av saken i formannskapet.

Sakens bakgrunn

Kommunestyrerepresentantene Vidar Lange1and (FrP), Mona Jørgensen (H) og Jørn Cato
Angell (uavhengig kommunestyrerepresentant) har i brev av 10. desember 2012 fremsatt en
lovlighetsklage på vedtak i sak 117/12 av 26. november 2012 i Skjervøy founannskap.

Klagerne viser til at budsjettforslaget fra FrP, lagt frem av formannskapsmedlem Mona
Jørgensen (H), ble avvist i formannskapsmøtet, og at forslaget dermed ikke b1e tatt opp til
votering og dermed ikke lagt ut til alminnelig ettersyn. Klagerne hevder at forslaget var et
lovlig forslag i henhold til kommuneloven (koml.) § 46 og Skjervøy kommunes reglement for
politiske styringsorgan §§ 1.13.1 og 1.13.2, som ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2011.

protokollen fra det aktuelle formannskapsmøtet heter det:

«Forslag fra Skjervøy FrP — lagt av frem av Mona Jørgensen — avvises da det ikke har
med konsekvensbeskrivelse.

Vedtak:

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og

sosialavdelingen

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



Votering over forslagene:
- Rådmannens forslag: 0 stemmer
- Kp, SV, SP og Krf støttet med 6 stemmer
- Høyres forslag støttet med 1 stemme»
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Det heter i lovlighetsklagen at det ikke fremgår av protokollen hvem som har bestemt at FrP
sitt forslag ikke var verdig politisk behandling og hvem som har fremmet forslag om
avvisning. Det hevdes at det ikke er votert over avvisning av det fremsatte forslaget. Klagerne
begjærer derfor formannskapets vedtak i sak 117/12 opphevet, og at saken behandles på nytt i
henhold til reglement og lovgivning.

Kommunen har på sin side, jf. mail fra Rune Stifjell til Vidar Langeland i vedlegg 2 til
lovlighetsklagen, fremholdt at det i forkant av voteringen ble gjort en vurdering av om hvert
enkelt forslag var fullstendig i sin form, og at et enstemmig formannskap mente at FrP sitt
forslag ikke var fremmet på den måten slike forslag skal fremmes, ettersom det ikke inneholdt
en skriftlig beskrivelse av innhold i og konsekvens av de kuttforslagene som ble fremmet.
Formannskapet avviste derfor å stemme over dette forslaget.

Skjervøy formannskap underinstansbehandlet lovlighetsklagen i møte 4. februar 2013, under
sak 5/13, og gjorde følgende vedtak:

«Lovlighetsklagen avvises og oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling.»

Av saksopplysningene til vedtaket fremgår det at Skjervøy kommune siden 2008 har hatt en
praksis der endringsforslag til budsjettet som skal fremmes skal følge en bestemt mal. Det
heter at « 1-41 et må deifor kunne legges til grunn at det høsten 2012 var kjent for alle politiske
parti at endringsforslag til budsjett skulle ha en særskilt utforming, selv om dette ikke er
omtalt i det politiske reglementet. Videre må det da framstå som rimelig at et enstemmig
formannskap enes om å avvise forslag som ikke er i tråd med dette. Rådmannen vil derfor
anbefale formannskapet å avvise klagen og oversende den til Fylkesmannen fbr endelig
behandling.»

Fylkesmannens vurdering

Innledning

Fylkesmannen skal prøve lovligheten av avgjøreiser truffet av et folkevalgt organ blant annet
når det reises krav om det fra tre eller flere kommunestyrerepresentanter, jf. koml. § 59 nr. 1,
jf. delegasjonsfullmakt. Fylkesmannen legger til grunn at lovlighetsklagen fyller de formelle
krav med hensyn til klagefrist og antall representanter som har underskrevet klagen.
Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av "avgjørelsens lovlighet". Kontrollen skal
på denne bakgrunn omfatte undersøkelse av:

• om avgjørelsen er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse
(personell kompetanse),

• om avgjørelsen er blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse), og
• om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig (materiell kompetanse)



KommuneIovens ki-av til budsjettets og økonomiplanens innhold
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Kontrollen kan ikke begrense seg til ett av disse forholdene, men må omfate alle. Utenfor
faller kontroll av kommunens skjønnsutøvelse, med mindre det foreligger såkalt
forvaltningsrettslig myndighetsmisbruk.

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen
til grunn at vedtaket i sak 117/12 er truffet av rett organ og derfor ikke heftes av personelle
kompetansemangler. Dette har heller ikke vært anført fra klagernes side.

Hovedtema for lovlighetskontroll vil etter dette være en nærmere vurdering av hvorvidt
avgjørelsen i sak 117/12 ble til på lovlig måte, og om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig.
Dette innebærer blant annet å kontrollere hvorvidt saksbehandlingsreglene er fulgt, og om
avgjørelsens innhold er i samsvar med gjeldende lovfestede og ulovfestede rettsregler. Dette
gjelder selvsagt regler for saksbehandling i kommuneloven og forvaltningsloven, men i tillegg
må ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk være fulgt. Alle avgjørelser skal bygge
på et korrekt og fullstendig faktum, og det skal ikke være tatt utenforliggende hensyn. En
avgjørelse skal dessuten ha et lovlig formål. Slike faktiske og mer vurderingspregede
premisser for en avgjørelse er også gjenstand for prøving.

Fylkesmannen skal etter dette ta stilling til om formannskapet kunne avvise budsjettforslaget
fra Skjervøy FrP lagt frem av Mona Jørgensen fordi det ikke hadde med en
konsekvensbeskrivelse av aktuelle tiltak, og dermed ikke ta dette opp til votering. Følgelig ble
heller ikke dette forslaget lagt ut til alminnelig ettersyn etter koml. §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3.
Fylkesmannens behandling av saken vil bestå av en vurdering av hvilke formkrav som må
oppfylles for at et budsjettforslag skal anses som fullstendig etter kommuneloven.

De rettslige krav som stilles til et forslag til økonomiplan og årsbudsjett for at det skal anses
som fullstendig fremgår av koml. § 44 hva aielder økonomiplan og § 46 angående
årsbudsjettet. Videre er det gitt nærmere regler om årsbudsjettets deler, innhold og inndeling i
forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner, heretter kalt budsjettforskriften).
Det finnes ikke tilsvarende detaljerte formkrav for økonomiplanen.

I koml. § 44 nr. 4 heter det at det i økonomiplanen for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter
skal anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6 som slår fast at
det for årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å
dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dette er dermed kommunelovens
balansekrav for årsbudsjettet så vel som for økonomiplanen.

Koml. §§ 44 nr. 3 og 46 nr. 3 stiller krav til at økonomiplan og årsbudsjett skal være
realistisk. Hva som ligger i realismekravet er nærmere kommentert av Kommunal- og
regionaldepartementet i en uttalelse i tolkningsrundskriv H-19/05, sak 04/2813:

«Mens vesentlige deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil
utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Vurderingen av
realismekravet for utgiftsnivået vil i større grad måtte bero på skjønn, men hva som vil
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være tilstrekkelige utgiftsrammer innen det enkelte tjenesteområde, vil være vanskelig
å bedømme. Vurderingen bør heller ikke innskrenke kommunens muligheter til å
foreta omprioriteringer mellom utgiftsformål. Betraktningene rundt budsjettets
utgifisside bør derfor hovedsakelig begrense seg til å påse at balansekravet
overholdes, med mindre det åpenbart skulle fremgå at bevilgningene ikke vil være
tilstrekkelige til å opffille klart definerte minimumskrav til omfang og standard for
den aktuelle tjeneste. Betydelige reduksjoner fra tidligere års bevilgninger og
anvendelse må imidlertid kunne forklares ut fra hvilke tiltak kommunen akter å
iverksette.»

Budsjettforskriften § 5 (som koml. § 46 nr. 5) stiller krav om at årsbudsjettet skal bestå av et
driftsbudsjett og et investeringsbudsjett, og hva disse to skal omfatte. Balansekravet gjentas
og presiseres i § 5 fjerde ledd for driftsbudsjettet og syvende ledd for investeringsbudsjettet.

I budsjettforskriften § 6 sjette ledd heter det at årsbudsjettet skal inndeles på en slik måte at
det tilfredsstiller 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. Denne bestemmelsen stiller
obligatoriske rninimumskrav til inndelingen i årsbudsjettet som kommunestyret skal vedta.

I vedlegg 1 til forskriften stilles det gjennom budsjettskjema 1A krav til hvordan kommunens
driftsbudsjett skal settes opp, og gjennom 1B hvordan de tilgjengelige driftsmidlene skal
fordeles til ulike formål.

I vedlegg 2 stilles det gjennom budsjettskjema 2A krav til hvordan kommunens
investeringsbudsjett skal utformes. I budsjettskjema 2B føres opp den nærmere fordeling av
«Investeringer i anleggsmidler» på de ulike investeringsrammene/prosjektene spesifisert i
henhold til kommunestyrets vedtak.

For budsjettskjema 1A og 2A er det satt opp hvilke poster som skal inngå i skjemaene.
Kommunene har ikke anledning til å fravike dette oppsettet, men kan selvsagt spesifisere
ytterligere eller gi tilleggsinforrnasjon om budsjettet i andre tabeller og oppsett. 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 som sagt kommunestyret
som fastsetter.

Uten at det har betydning for utfallet av denne lovlighetsklagen, kan det likevel nevnes at
Fylkesmannen gjennom lovlighetskontroll av Skjervøy kommunestyre sitt vedtak om
årsbudsjett 2013 med hjemmel i koml. § 60 nr. 2 (vårt brev av 12. mars 2013) konkluderte
med at det vedtatte årsbudsjettet var inndelt på en slik måte at det ikke tilfredsstiller de krav
som er stilt i medhold av kommuneloven. Budsjettskjema 1B var ikke en del av
formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2013.

Vi viser videre til budsjettforskriften § 3:

«For de forslag til årsbudsjett som oversendes fra formannskapet eller fylkesutvalget,
eventuelt kommune- eller ,52lkesrådet, gjelder § 5 om årsbudsjettets deler og § 6 om
årsbudsjettets innhold og inndeling tilsvarende.»

I merknadene til denne bestemmelsen heter det:
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«Kommunelovens best2mmelser om innsiilling til årsbudsje3 er å finne i § 45, nr.
2-4. Formannskapet eller ftlkesutvalget er etter loven pålagt å fremme forslag om
årsbudsjett for det kommende kalenderår. Loven åpner for at .formannskapet eller
fiilkesutvalget kan fremme alternative forslag. Første ledd bestemmer at samtlige
forslag som fremmes av formannskapet eller fidkesutvalget, ev. kommune- eller
ftlkesrådet, skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i
denne forskrift. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel
forslag som kun gjelder deler av kommunens eller fidkeskommunens virksomhet, eller
forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller ftlkesutvalget eller en
gruppering innen formannskapet eller ftlkesutvalget henvise til et allerede fremsatt
forslag, eksempelvis fra administrasjonssjefen, med spesifiserte og salderte
endringsforslag.»

Det fremgår også av merknadene at verken loven eller forskriften er til hinder for at
kommunen kan be adrninistrasjonssjefen utarbeide et fullstendig forslag til årsbudsjett.
Praksis i Skjervøy kommune er at rådmannen utarbeider et forslag til budsjett og
økonomiplan som behandles i formannskaper, som så vedtar en innstilling til kommunestyret.

Fylkesmannen viser i denne forbindelse til Ot.prp. nr. 43 (1999-2000), s. 57:

«At det stilles relativt omfattende rettslige krav til fremstillingen av fullstendige
forslag til årsbudsjett, kan tenkes å ha innvirkning på kommunens valg av
budsjettprosess. Å stille opp et fullstendig budsjettforslag krever med dagens regler
relativt betydelig budsjetteknisk innsikt. Departementets inntrykk, som også bekreftes
av enkelte undersøkelser, indikerer at en i mange kommuner fortsatt ber
administrasjonen fremlegge et fidistendig forsing Formannskapets
(flertalls)innstilling blir da i realiteten administrasjonens forslag med eventuelle
endringer som et flertall i formannskapet slutter seg til. I og med at administrasjonens
forslag i slike tilfeller er offentlig og kan være debattert i forkant av innstillingsmøtet,
vil betydningen av det alminnelige ettersynet av formannskapets innstilling kunne
reduseres tilsvarende.»

Av saksopplysningene til vedtak i sak 5/13 der lovlighetsklagen ble avvist, vises det til at
Skjervøy kommune siden høsten 2008 har hatt en lokal praksis med at det stilles krav til
utforming av forslag til budsjett og økonomiplan. Nærmere bestemt har kommunen utarbeidet
en mal for oppsett av eventuelle endringsforslag i forhold til rådmannens forslag. Malen
innebærer at det for hvert tiltak som foreslås skal gis en kort beskrivelse av hva tiltaket går ut
på og når det skal iverksettes, hvilke konsekvenser tiltaket  far  for brukere/innbyggere og evt.
ansatte og hvilke økonomisk effekt tiltaket har. Intensjonen med dette er at spesielt
fagforeningene skal ha bedre forutsetninger for å forstå konsekvensene for de ansatte av
eventuelle kuttforslag som fremmes, samt at det skal være enklere for de politiske partiene å
sette seg inn i de ulike forslagene som fremmes.

saksopplysningene til vedtak av 4. februar 2013 i sak 5/13 der lovlighetskiagen ble avvist
står det at selv om malen for budsjettforslag ikke framgår av noe reglement er den etter
rådmannens syn  «alt annet enn ukjent for alle politiske parti i Skjervøy»,  og at  «det i alle år
har vært full enighet i formannskapet om at alle skulle bruke denne malen».
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Videre er det i saksopplysningene et utdrag fra rådmannens forslag til budsjett 2013 og
økonomiplan 2013-2016 som var til behandling i formannskapet 26. november 2012. Her går
det frem at  «[r] ådmannen synes det er viktig å påpeke at for alle tiltak som har konsekvenser
for ansatte skal de tillitsvalgte orienteres før endelig vedtak fattes»  og at  <forslag om
stillingskutt, omorganisering, privatisering eller konkurranseutsetting senest må fremmes i
formannskapets innstillingsmøte 26. november. Alle slike forslag som evt. fremmes direkte i
kommunestyret må avvises.»

Endringsforslaget fra FrP, lagt frem av formannskapsmedlem Mona Jørgensen (H), til
rådmannens budsjettforslag følger av vedlegg 4 til lovlighetsklagen. Forslaget inneholdt totalt
19 tiltak på inntekts- og utgiftssiden rned beløp pr tiltak for årene 2013-2016. Basert på en
gjennomgang av forslaget anser vi at endringsforslaget omfatter hele kommunens virksomhet,
jf. koml. § 44 nr. 3 og 46 nr. 3. Skjervøy kommune er organisert etter tradisjonell etatsmodell
med 4 etater — sentraladministrasjonen, kultur- og undervisningsetaten, helse- og sosialetaten
og teknisk etat. Forslaget innebar 6 tiltak innenfor sentraladministrasjonen, 5 tiltak innenfor
kultur og undervisning, 6 tiltak innenfor teknisk og 2 tiltak innenfor helse og sosial. Resultatet
etter de foreslåtte tiltakene er positivt for alle år, med kr. 228.000,- for 2013, og kr.
1.363.000,- årlig for 2014-2016. Disse beløpene ble i sin helhet foreslått overført til fond, slik
at abunplinjen» dermed blir 0 for alle år. Endringsforslaget er slik vi oppfatter det, saldert.

Slik Fylkesmannen ser det, fremgår det på en tilfredsstillende måte av det aktuelle
endringsforslaget til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 hvilke tiltak som burde
iverksettes for at budsjett og økonomiplan skulle være i balanse. Med henvisning til
merknadene til § 3 i budsjettforskriften mener Fylkesmannen at dette forslaget ikke kan
betraktes som ufullstendig ved at det kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller er et
forslag som ikke er saldert.

Kommunens praksis med å stille krav til utformingen av de budsjettforslag som fremmes for
at de skal bli stemt over, går etter Fylkesmannens syn utover kommunelovens krav til
utforming av budsjett og økonomiplan. Selv om forslaget ikke var satt opp iht. kommunens
egen mal for endringsforslag og at det dermed ikke var beskrevet i verbalform hvilke
konsekvenser de ulike foreslåtte tiltakene ville få for brukere/innbyggere og ansatte, er alle
tiltakene navngitt og de økonomiske effektene er stilt opp. Det fremstår derfor for
Fylkesmannen som rimelig klart hva disse tiltakene handler om, og hvilke økonomiske
konsekvenser disse er ment å ha.

Fylkesmannen viser til at kommunen ikke kan stille strengere krav til utforming av
alternative budsjettforslag enn det som følger av loven selv. Kommunens skjerpede krav
til utforming av alternative budsjettforslag mangler med andre ord lovmessig
forankring. Fylkesmannen mener at det omtalte budsjettforslaget tilfredsstiller de krav
som er satt til budsjettets innhold og inndeling i kommuneloven og budsjettforskriften.
Etter vår vurdering var det ikke grunnlag for Skjervoy formannskap for å avvise det
aktuelle budsjettforslaget under henvisning til at det ikke inneholdt en
konsekvensbeskrivelse i henhold til kommunens mai for endringsforsiag.

Vi viser videre til at et kommunebudsjett normalt vil  være  gjenstand for endringer gjennom
budsjettåret, som følge av endrede forutsetninger på inntekts- eller utgiftssiden, jf. koml. § 47
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nr. 2 og 3. Fylkesmannen viser videre til at et budsjettvedtak truffet av kommunestyret er
bindende inntil kommunestyret selv gjør endringer/fatter nytt vedtak. Dette bctyr at når
kommunestyret har vedtatt et budsjett med for eksempel stillingskutt innenfor en etat, så er
vedtaket bindende for underliggende organ. Disse må da sette i gang prosessen med å
effektuere vedtaket. Dette innebærer å gjennomføre de lovfastsatte prosedyrer som kreves
iverksatt forut for å redusere de antall stillinger som er vedtatt. Selv om man i forkant av
budsjettvedtaket ikke har gjennomført de nevnte prosedyrer, betyr ikke dette at selve
budsjettvedtaket vil være ugyldig.

Det ble krevd at alle forslag til stillingskutt måtte være fremmet i formannskapsmøtet 26.
november 2012. jf. formuleringen  «[e]vt. forslag til stillingskutt som fremmes direkte i
kommunestyret i desember må avvises»  i budsjettforslaget. Et slikt forsøk på å avskjære
kommunestyremedlemmene fra å komme med forslag til stillingskutt fra det tidspunkt
budsjettet er lagt ut tii alminnelig ettersyn, eller sågar under selve kommunestyremøtet, er det
ikke lovmessig forankring for i kommuneloven.

Koml. § 23 nr. 2 slår fast at administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. På www.rettsdata.no har
professor Jan Fridthjof Bernt gitt følgende kommentarer til denne bestemmelsen:

«Ansvaret for å påse at sakene er forsvarlig utredet, innebærer ikke noen form for
utsettende veto .fra administrasjonssjefens side om han eller hun mener det ikke har
vært tid eller ressurser til å gjennomføre en fullverdig saksutredning. Det er lederen
av vedkommende folkevalgte organ som setter opp dagsordenen til det enkelte møte,
se § 32 nr. 2 første punktum, og vedkommende organ selv som avgjør om det vil
realitetsbehandle en sak, se § 34 nr. 1. Administrasjonssjefen — eller den som legger
saken frem på hans eller hennes vegne — vil imidlertid ha plikt til å gjøre oppmerksom
på ev. svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte kan
forholde seg og ta hensyn til dette.

Ansvaret for å påse at en sak er tilstrekkelig utredet, omfatter også eventuelle rettslige
tvilsspørsmål. Administrasjonssjefen vil derfor ha plikt til å gi uttrykk fbr det hvis
han/hun mener at det er rettslige mangler ved et forslag til vedtak eller den
saksforberedelse som har forut for dette. Mener administrasjonssjefen at et truffet
vedtak er ulovlig, vil han/hun likeledes ha plikt til å gjøre vedkommende folkevalgte
organ, og eventuelt kommunestyret eller frlkestinget, oppmerksom på dette.»

De folkevalgtes rettigheter og plikter

Fylkesmannen viser videre til koml. § 40 nr. 2 hvor det fremgår at medlem som er til stede i et
kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemming, plikter
å avgi stemme. I boken «Kommuneloven med kommentarer» av Bernt og Overå heter det på
side 346 (5. utgave):

«Ved siden av stemmeretten og stemmeplikten har selvsagt representantene i
kommunale og .ffikeskommunale organer i kraft av sitt verv både tale- og forslagsrett i
de saker som vedkommende forsamling behandler. Disse rettigheter er ikke kommet
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direkte til uttrykk i loven, men kan sies å folge forutsetningsvis av retten og plikten til
å delta under organets debatter og avstemninger».

Skjervøy formannskap består for perioden 2011-2015 av 7 medlemmer. Det er tre medlemmer
som representerer Kystpartiet og ett medlem hver fra hhv. Høyre, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er disse 7 medlemmene, evt. deres vararepresentanter,
som dermed har forslagsrett i formannskapet. Skjervøy FrP har ikke representanter i
formannskapet, men har én representant i kommunestyret.

Praksis i Skjervøy kommune er at rådmannen utarbeider et forslag til budsjett og
økonomiplan som behandles i formannskapet, som så iht. koml. §§ 44 nr. 65 og 45 nr. 2
vedtar en innstilling til kommunestyret. I forrnannskapsmøtet 26. november 2012 ble det
fremmet et endringsforslag fra Kystpartiet, SV, SP og KrF ved representanten Ørjan
Albrigtsen, et forsiag fra Skjervøy Høyre ved representanten Mona Jørgensen (H) og et
endringsforslag fra Skjervøy FrP — lagt frem av Mona Jørgensen. Ettersom det er
medlemmene av et folkevalgt organ som har forslagsrett, betyr dette i realiteten at
representanten Mona Jørgensen fremmet to forslag. Mona Jørgensen fremmet ett forslag som
representant for Skjervøy Høyre som ble votert over og fikk én stemme, mens det andre
forslaget, fremsatt på vegne av FrP, altså ble avvist og ikke stemt over.

Spørsmålet er da om Mona Jørgensen hadde rett til å fremme to endringsforslag til
rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

En gjennomgang av de to endringsforslagene som Mona Jørgensen fremmet viser at det er
seks tiltak som inngår i begge forslagene, men med ulike beløp, jf. tabellen under.

Tiltak Beløp i forstaget fra Mona Beløp i forslaget fra FrP,
Jorgensen (H) fremsatt av Mona Jørgensen

(H)
Kutt i godtgjørelse Innsparing på 50.000,- i 2013 og Innsparing på 150.000,- fra
for varaordfører 100.000,- i 2014 og 2015 2013
Ny pensjonsordning Innsparing på 245.000,- fra 2013 Innsparing på 140.000,- fra
ordfører 2013
Vaskeri — Innsparing på 200.000,- fra 2014 Innsparing på 100.000,- fra
konkurranseutsetting 2013, og 200.000,- fra 2014
Salg av boliger Innsparing på 200.000, fra 2014 Innsparing på 500.000 i 2013,

og 1.000.000 i 2014-2016
Skolebøker/læremate Økt utgift med 27.000,- i 2013. Økt utgift med 100.000,- i
riell 200.000 i 2014 og 2015 og 100.000,- 2013-2016

i 2016
Ikke legge ned Økt utgift med 268.000,- i 2013- Økt utgift med 60.000,- i 2013-
ungdomsklubben 2016 2016

Dette innebærer at de to forslagene må betraktes som innbyrdes motstridende. For
Fylkesmannen ftemstår det derfor som lite sannsynlig at forslaget hun la frem for Skjervøy
FrP var noe hun selv stod inne for, og at det dermed var representantens forslag i
kommunelovens forstand.



Fylkesmantien har i sakens anledning vært i kontakt med professor Jan Fridthjof Bernt. Han
viser til at det i utgangspunktel ikke er noen bestemmelser i kommuneloven som er til hinder
for at en representant kan fremme flere forslag i samme sak, så lenge det skjer før votering
over første forslag starter. I en budsjettbehandling bør imidlertid budsjettforslagene tas opp til
samlet — alternativ — votering også i formannskapet, for å få klarhet i posisjonene. Hans
oppfatning er videre at selv om kommuneloven ikke gir noen anvisning på hvordan
årsbudsjett og økonomiplan skal behandles i formannskapet (slik som i kommunestyret, jf.
koml. § 35 nr. 2), fremstår det som lite meningsfullt at en representant skal kunne fremme og
stemme for flere forslag som pr. definisjon er alternative. Formålet med formannskapets
behandling er å gi en innstilling til kommunestyret med alternative forslag.

Ut fra dette ser Fylkesmannen det som naturlig at FrP sitt endringsforslag eventuelt ble
fremmet i forbindelse med offentlig ettersyn eller av en representant i Skjervøy
kommunestyre i det aktuelle kommunestyremøtet 17. desember 2012. Vi er for øvrig kjent
med at Mona Jørgensen i dette kommunestyremøtet trakk sitt forslag fra formannskaps-
behandlingen til fordel for et fellesforslag fra to medlemmer fra H, ett medlem FrP og Jørn
Cato Angell (uavhengig), som fikk 4 av 19 stemmer. Dette underbygger at den manglende
behandlingen av det aktuelle budsjettforslaget i formannskapet ikke hadde noen innflytelse på
realitetene i saken — kommunestyret ville vedtatt det samme årsbudsjettet og den samme
økonomiplanen dersom forslaget hadde blitt realitetsbehandlet i formannskapet og lagt ut til
alminnelig ettersyn.

Fylkesmannens konklusjon i denne saken er at lovlighetsklagen ikke tas til følge.
Begrunnelsen for å avvise forslaget var imidlertid ikke riktig. Etter Fylkesmannens syn var
det aktuelle budsjettforslaget fullstendig i kommunelovens forstand. Den sakshehandlingsfeil
som ble begått hadde likevel ingen reelle konsekvenser for utfallet av saken i formannskapet.

I medhold av kommuneloven § 59 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, treffer Fylkesmannen følgende

avgjørelse

Lovlighetsklage av 10. desember 2012 over Skjervøy formannskap sitt vedtak av 26.
november 2012 i sak 117/12 tas ikke til følge.

********
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Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages. Fylkesmannen ber kommunen om å gjøre dette
brevet kjent for kommunestyrerepresentantene som har fremsatt lovlighetsklagen.

Etir fullmakt
/.'/ ,,ii ,4

//?<-17-'
J n' -Pedendreassen ' /i
vdelingsdirektør t

Asle .jeldflåt
økonomirådgiver

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad



Fra: Wessel Birgitte Wilhelmsen[Birgitte-Wilhelmsen.Wessel@fad.dep.no]
Mottatt: 02.05.2013 09:24:32
Til: Magnar Solbakken
Kopi: Post Skjervoy; Wroldsen Monica
Tittel: Industriparken SkjervÃ¸y - ESA lukker saken 

Hei, 

det vises til e-post mottatt 24. april 2013 angÃ¥ende sak om pÃ¥stÃ¥tt stÃ¸tte til Industriparken SkjervÃ¸y 
som ESA hadde til behandling. Vennligst se vedlagt brev fra ESA der det fremgÃ¥r at ESA har avsluttet saken 
da det ikke er tilstrekkelig grunnlag for Ã¥ Ã¥pne formell undersÃ¸kelse. Eventuelle spÃ¸rsmÃ¥l kan rettes til 
undertegnede.

Med vennlig hilsen,

Birgitte Wilhelmsen Wessel
FÃ¸rstekonsulent

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Konkurransepolitisk avdeling
Seksjon for offentlig stÃ¸tte

E-post: bww@fad.dep.no
Tlf.: 22 24 65 26
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Case handler: Kine Neslein
Tel: (+32)(0)2 286 1835
e-mail : kne@eftasurv.int

Brussels, 26.4.2013
Case No: 70487
EventNo:670073

Ministry Of Govemment Administration, Reform and Church Affairs
P.O Box 8004 Dep.
NO-0030 Oslo
Norwav

Dear Sir,
Subject: Complaint concerning alleged state aid to Industriparken Skjervoy

AS

Reference is made to the telephone conversation between the Ministry Of Government
Administration, Reform and Church Affairs ("FAD") and the Cometition and State Aid
Directorate ("the CSA") of the EFTA Surveillance Authority ('the Authority'') on25 April
2013.

As mentioned, the Authority has closed the case conceming alleged state aid to
Industriparken Skjervoy AS. The CSA has been in touch with the complainant concerning
certain legal aspects of the case. However, the Authority has concluded that there are not
sufficient grounds to open a formal investigation into the matter.

sincerely,

and State Aid Directorate

Rue Belliard 35, B- l040 Brussels, tel: (+32x0)2 286 I 8 l I , fax: (+32)(0)2 286 l8 00, www.eftasurv.int
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UTSKRIFT AV MØTE I REPRESENTANTSKAPET 
 

TID: 30.04.13 KL 1100 

STED: EIDEBAKKEN SKOLE, LYNGSEIDET 

TILSTEDE: 

Fra representantskapet: 
 
KVÆNANGEN 

 
Gunnar Sollund 

 
NORDREISA 

 
Knut Morten Pedersen 

 
SKJERVØY 

 
Ørjan Albrigtsen 

 
 

 
Leif Peder Jørgensen 

 
 

 
Irene Toresen 

 
KÅFJORD 

 
Ingen repr møtt 

 
STORFJORD 

 
Arvid Lilleng 

 
 

 
Maar Stangeland 

 
LYNGEN 

 
Werner Kiil 

  

Bente Rognli 
 
 

 
Stein Are Olsen 

 

Fra styret: 

 
Ordfører Jan Helge Jensen 

 
Varaordf. Gøril Severinsen 

 
Ordfører Lidvart Jakobsen 

 
 

 
Ordfører Torgeir Johnsen 

 
 

 
Ordfører Sigmund Steinnes 

 
 

 
Ordfører Sølvi Jensen  

 
Varaordf.  Karl Arvid Brose 

 

 

Fra administrasjonen: 

Lisbeth Holm, leder Nord-Troms Studiesenter 

Berit Fjellberg, daglig leder 

 

 
Åpning og orientering om dagens møte v/ rådsordfører Sigmund Steinnes 
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SAK 01/13 Valg av møteleder 
 
  Forslag fremmet i møte: 

  Werner Kiil, leder av representantskapet. 

 
Vedtak: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enst bifalt. 
 
 
 
SAK 02/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter 
 
  Merknader: 

  Ingen merknad til innkallingen. Til sakslisten: Revisjonsberetningen bør 

behandles før regnskapet. Det medfører at sak 06/13 behandles før sak 04/13 

og sak 05/13. Ingen møtte med fullmakt. . 

 
Vedtak: forslag om endring i avvikling av sakslisten fremmet i møte ble enst. bifalt 

(revisjonsberetningen skal behandles før regnskapet). 
 
 
 
SAK 03/13 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
 
  Forslag fremmet i møte: 

 Knut Morten Pedersen, Nordreisa 

 Stein Are Olsen, Lyngen 

 
Vedtak: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enst bifalt.  
 
 
 
SAK 06/13 Revisjonsberetning 2012 
  Saksdokumenter: Revisjonsberetning 2012  

 

  Forslag til vedtak: 

Representantskapet tar revisors beretning av 04.04.13 til 

orientering/etterretning. 

 
Vedtak:   Forslag til vedtak ble enst. bifalt. 
 
 
 
SAK 04/13 Regnskap 2012 
   Saksdokumenter:  Totalregnskap 2012 

  

  Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift  

  inkl ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og  

  omdømmeprosjektet).  
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  I 2012 innførte vi ny regnskapsstruktur med 3 avdelinger med underliggende 

bærerstruktur for å få bedre informasjon og styring av økonomien. 

    

  Delregnskap avdeling 1 Drift: 

  Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort 

opp med et underskudd på kr 151.431,00 for 2012.  

 

  Underskuddet skyldes i hovedsak;  

 Overskridelse «lønn»: engasjement av Kjetil Hallen for utredning av 

regionalt samarbeid i regionen, ref vedtak i arbeidsutvalget om prioritering 

av oppgaven 

 Overskridelse «personalkostnader»: for lite budsjettert pensjonskostnad til 

KLP 

 Overskridelse «reisekostnader»: skyldes mange møter hvor 

ordførere/rådmenn opptrer på vegne av regionen. (Kommentar: Dersom 

denne ordningen skal fortsette må det avsettes større budsjett på disse 

postene.)  

 Kjøp av tjenester: oppdrag utført av Halti næringshage i 2011- 

«plangrunnlag Nord-Troms» ref beslutning i arbeidsutvalget (Kommentar: 

denne kostnaden burde vært utgiftsført i 2011) 

 Kjøp av datautstyr: nytt utstyr innkjøpt til ansatte i studiesenteret og 

sekretariatet, ref vedtak i regionrådet om å dekke kjøpet via fondsmidler. 

      Inntekter: 

 Driftsinntekter fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter 

folketall mellom eierkommunene 

 Prosjektadministrasjon: daglig leder har hatt økonomi- og overordna 

ansvar for omdømmeprosjektet (internfakturert) 

 Inntekter prøv sjøl: prøv sjøl-midler er satt på eget fond, hvor vi 

inntektsfører samme beløp som blir utbetalt, slik at dette ikke påvirker 

resultatet 

 

  RUST: 

  Stillingen (50%) som regional ungdomskonsulent i ungdomssatsinga (RUST) 

ble gjort fast i 2012. Kommunene bevilger penger til satsinga (ca 450.000 

årlig) som en del av regionrådets budsjett. Ungdomssatsingen aktivitet er godt 

innenfor budsjettet i 2012. 

 

  Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter: 

  Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 10.213,00 for 2012.  

  Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2012. Flere eksterne oppdrag har  

  gitt god inntjening. Eierkommunene har bidratt med 200.000 i tilskudd, mens 

   den viktigste bidragsyteren til drifta av studiesenteret har vært Troms  

  fylkeskommune. 

 

  Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet: 

  Omdømmeprosjektet startet opp senhøsten 2011, så vi har valgt å la oppstarten 

i 2011 inngå i 1. prosjektår som ble avsluttet ved årsskiftet 2012. Prosjektet er i 

hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune og eierkommunene er del-
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finansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente budsjettrammer og 

prosjektår 1 er gjort opp i balanse. 

 

  Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver 

kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, 

dette kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i 

rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet. 

 

  Totalregnskapet: 

  Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Det gjør at  

  totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2012 på  

  kr 166.626,00. 

   

  Styrets forslag til vedtak sak 07/13: 

  Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets  

  regnskap for 2012, med et underskudd på kr 166.626,00. 

 

Vedtak:   Forslag til vedtak ble enst. bifalt. 
 

 
 
SAK 05/13 Dekning av underskudd 2012 
   

  Underskuddet i 2012 skyldes i hovedsak overforbruk over drifta i regionrådet,  

  Jfr behandling av regnskapet. 

 

 Styrets forslag til vedtak sak 08/13: 

Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd på kr 166.626,00. 

Underskuddet dekkes av avsetninger fra tidligere års overskudd i «frie fond». 

 
Vedtak:   Forslag til vedtak ble enst. bifalt. 
 

 

 
         SAK 07/13  Styrets årsberetning 2012 

 Saksdokumenter: styrets årsberetning for 2012  

   

 Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes  

 sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til 

regnskapsregisteret i Brønnøysund. 

 

  Forslag til vedtak: 

 Styrets årsberetning for 2012 tas til orientering. 

 
Vedtak:   Forslag til vedtak ble enst. bifalt. 
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SAK 08/13  Årsrapport 2012 
 Saksdokumenter: Årsrapport for 2012 

   

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, 

viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  

 

Årsrapporten for 2012 består av to hoveddeler. I del I – Fortellinger – har vi 

valgt noen historier fra 2012 som vi gjerne vil fortelle. På en enkel måte 

beskriver fortellingene noe av det positive samarbeidet i Nord-Troms har ført 

med seg.   

 

Oversikten over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2012 finnes i del II – Tellinger. I 

tillegg er det utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 

 

  Forslag til vedtak: 

 Styrets årsrapport for 2012 tas til orientering. 

  
Vedtak:   Forslag til vedtak ble enst. bifalt. 
 
 
 
SAK 09/13 Valg av revisor 
 
  Forslag til vedtak: 

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 

2013. 

 

Vedtak:   Forslag til vedtak ble enst. bifalt. 
 
 
 
Møte hevet kl 1205. 

 
Berit Fjellberg 

referent 

 
 
Protokollunderskrivere: 

 
           (sign)              (sign) 
Knut Morten Pedersen       Stein Are Olsen 

 
 
 
 
  

 



Fra: Post Skjervoy[post@skjervoy.kommune.no] Mottatt: 02.05.2013 13:43:44 Til: Cissel 
Samuelsen; Torgeir TJ. Johnsen; Magnar Solbakken; Frode Schultz Tittel: VS: UTSKRIFT FRA 
REPRESENTANTSKAPSMÃ˜TE NORD-TROMS REGIONRÃ…D 30.04.13 

Fra: Berit Fjellberg [mailto:Berit.Fjellberg@halti.no] 
Sendt: 2. mai 2013 12:24
Til: Arvid Lilleng (arnolilleng@gmail.com); Bente Bech (b-bech@online.no); Bente Hansen; Bjarne Josefsen 
(bjarne@nordtroms.net); Fred Skogeng; Gunnar Sollund (gunnar.sollund@kraftlaget.no); Gunnar SÃ¸reng; 
Irene Toresen; Jani Albrigtsen; Kjetil Reiersen (kjetil@nordtroms.net); Leif Peder JÃ¸rgensen (leif@plasi.no); 
Maar Stangeland (maar.stangeland@storfjord.net); Marit F. Aarsand (maritfredriksen@hotmail.com); Ole 
Josefsen (olejosefsen@hotmail.com); Silje Hovdenak; Werner Kiil; Ã˜rjan Albrigtsen 
(oalbrigtsen@gmail.com); BjÃ¸rn Inge Mo; jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund Steinnes; SÃ¸lvi 
Gunn Jensen; Torgeir TJ. Johnsen; GÃ¸ril Severinsen; Halvar Wahlgren (halvar.wahlgren@c2i.net); Inger 
Heiskel; Ingrid LÃ¸nhaug (ingr-lon@frisurf.no); Karl-Arvid Brose; Svein Oddvar Leiros; BjÃ¸rn EllefsÃ¦ter; 

Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Ellen-Beate Jensen Lundberg; Leif Lintho; Anne Marie Gaino
Kopi: Arne Samuelsen; Lisa Marie Pedersen; Lisbeth Holm; Silja Karlsen; nyhet@finord.no; 
nyheter@nordlys.no; Ragnhild Enoksen (ragnhild.enoksen@nordlys.no); wenche.offerdal@nordlys.no; 
yn@finord.no; Anette Holst; Anne Gerd Jonassen (kveneng@hotmail.com); John Helland 
(john.helland@nav.no); Kari-Ann Olaisen (kariann.olaisen@live.no); Knut M. Pedersen (knukarp@online.no); 
KÃ¥re Eriksen (kare.eriksen@sbnett.no); Magne Monsen; Marita Pedersen; Monica TranÃ¥s 
(motrana@live.no); Morten Risto (mortenristo@yahoo.no); Reidar Lund; Roger Johansen (rog7@online.no); 
Sissel Gulbrandsen (sissel.gulbrandsen@hotmail.com); Stein Are Olsen; Tore Isaksen 
(rastebynes@gmail.com); Trond Bjerkmo (trond.bjerkmo@nordtroms.net); Valter Olsen; Vidar Langeland 
(vidar_langeland@hotmail.com); Ã˜rjan Pedersen (nordtromsror@gmail.com); Post KvÃ¦nangen; Post 
Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); 
Kaj A. BÃ¥tnes (kaj.baatnes@nordtroms.net)

Emne: UTSKRIFT FRA REPRESENTANTSKAPSMÃ˜TE NORD-TROMS REGIONRÃ…D 30.04.13

Hei!

Det vises til vedlagte utskrift fra mÃ¸te i representantskapet 30. april 2013 i Lyngen.

Notat og presentasjoner fra mÃ¸te i rÃ¥dsforsamlingen sendes ut sÃ¥ snart jeg har 
mottatt alle presentasjonene fra innlederne.

Vennlig hilsen
Berit Fjellberg
Daglig leder
Nord-Troms RegionrÃ¥d 
Telefon: 77 77 05 86
l> 
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NOTAT FRA MØTE I RÅDSFORSAMLING 
 

Tid:  tirsdag 30. april 2013 kl 1315 

Sted:   Eidebakken skole, Lyngseidet 

Tilstede:  
Fra representantskapet: 

Kvænangen: Gunnar Sollund 

Nordreisa: Knut Morten Pedersen 

Skjervøy: Ørjan Albrigtsen 

  Leif Peder Jørgensen 

Irene Toresen 

Storfjord: Arvid Lilleng 

  Maar Stangeland 

Lyngen: Werner Kiil 

  Bente Rognli 

  Stein Are Olsen 

Fra styret: 

Sigmund Steinnes, Storfjord 

Torgeir Johnsen, Skjervøy 

Lidvart Jakobsen, Nordreisa 

Jan Helge Jensen og Gøril Severinsen, Kvænangen 

Sølvi Jensen og Karl Arvid Brose, Lyngen 

Fra rådmannsutvalget:  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Ellen-Beate Jensen Lundberg, Storfjord 

Leif Lintho, Lyngen 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Bjørn Ellefsæter, Kvænangen 

Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

Fra administrasjonen: 

Berit Fjellberg, sekretariatsleder 

Lisbeth Holm, prosjektleder Nord-Troms Studiesenter  

Møteleder: rådsordfører Sigmund Steinnes 

Tema – «Samferdselsløsninger Nord-Troms» - program: 
o Velkommen ved rådsordfører Sigmund Steinnes 
o Fakta og utfordringer i Nord-Troms; 

 Presentasjon av arbeidet med Ullsfjordforbindelsen ved Wiktor 

Sørensen (presentasjon vedlagt) 
 Presentasjon av arbeidet med Arnøyforbindelsen ved Roy 

Waage (presentasjon vedlagt) 
Utfordringer på vegnettet ved Renate Larsen, Lerøy Aurora 

(presentasjon vedlagt) 
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 Utfordringer på vegnettet ved Wiktor Sørensen (presentasjon 

vedlagt) 
o Plansystemet – Nasjonal transportplan og Regional transportplan – 

hvordan henger dette sammen? Ved Øystein Miland, Troms 

fylkeskommune (presentasjon vedlagt) 
o Kan «Veipakke Nord-Troms - en helhetlig strekningsstrategi» være et 

godt veivalg for vår region? Innledninger ved Edel Austlid, Statens 

vegvesen (presentasjon vedlagt) 
o Innledninger ved fylkesråd for samferdsel Terje Olsen og fylkesråd for 

næring Willy Ørnebakk  
o Diskusjon av løsninger 

 

Innledning ved Fylkesråd for samferdsel Terje Olsen (stikkord): 

Hva vil vi med Nord-Troms-pakken? Hva skal vi legge inn i denne pakken? Hvordan skal det 

organiseres?  Skal det være en egen ressurs som skal holde tak i dette hele tiden?  

Det er viktig å være lojal til det som man er blir enige om – hvordan få dette til?  

Erfaringer fra havbruk; næringslivet har ikke tillit til politikerne, tror ikke politikerne snakker 

næringslivets sak – hvordan handtere dette?  Nord-Troms ser seg ikke som en del av Troms – 

eller verden – vi må se dette perspektivet. Volumene i vår region små, men det skapes store 

verdier – derfor må volum som transporteres ha sterkere fokus når vi snakker infrastruktur. 

Det er et stort potensiale i Troms for havbruk. 

 

Samarbeid og pakke Nord-Troms er viktig for å komme videre. Vi må ikke bare tenke vårt 

område men se oss inn i en større sammenheng. 

Fylkesråden skal delta på høring i transportkomiteen i Stortinget. Også høring i 

rassikringsgruppa (7. mai) – forslag om å styrke rassikringspotten i NTP. 13. mai – høring 

NTP – Nord-Norge møter i lag. Vil vektlegge stort etterslep på drift og vedlikehold (både 

fylkes- og riksveger), riksveg-prosjekter som er varsla oppstart (Nordnes, Sørkjosen, E8), men 

mangler Tromsø-innfart. Innenfor programområdene ønsker vi å sette fokus blant annet på 

Kåfjordbergan og Kvænangsfjellet. Ingenting gjennomføres før de årlige vedtakene (k-prop 

og revidert nasjonalbudsjett). Når det gjelder etterslep; Troms er nr 3  i Norge «i elendighet». 

 

Innledning ved fylkesråd for næring Willy Ørnebakk: 

Potter med penger til næringsformål: 

 RUP (178 mill) 

 RDA (135 mill) 

Planrulleringer – planarbeid; 

 Petroleumsstrategi - 2012 

 Havbruksstrategi – ligger til behandling i fylkesråd (areal, verdiskapning, kompetanse, 

forskning) 

 Landbruksplan - igangsatt 

 Reindrift – kommer, tidspunkt ikke avklart  
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 Reiselivsstrategi – vært innspills-møter (overordna organisering, booking og 

bestilling, temabasert produktutvikling, infrastruktur) – må også sette fokus på 

sikkerhet, ras mm 

 Marine næringer – må sette i gang et arbeid med denne strategien 

 Kulturnæringer – kommer en nasjonal strategi som skal følges opp regionalt 

 Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms – det er satt av midler til dette arbeidet – 

vil sette inn ressurser slik at arbeidet kan foregå i Nord-Troms 

 Kommunale næringsfond – fortsetter satsingen, også øremerket pott til regional 

utvikling over kommunale næringsfond blir videreført 

 

Diskusjon av løsninger (stikkord fra debatten): 

Arvid Lilleng: 
 Fv 868 – må være i fokus, viktig for næring og arbeidsliv og skole-elevene 

 Ikke bare fokus på nye veier. 

Gunnar Sollund: 
 Dreining av fokus fra distrikt til by 

 Næringsutvikling i distriktene, eks Skjervøy og Kvænangen 

 Forutsetning for å drive er veier for å få ut varene man produserer.  

 Framtida ligger i distriktene. 

Ørjan Albrigtsen: 
 Honnør å jobbe sammen med strategier – NTP og RTP 

 Godstransport øker. Oppfordrer regionrådet til å løfte sammen og fortsette samarbeidet 

– stå sammen og si at man får til – så får vi det til 

 Konjunkturbbarometeret for Nord-Norge peker på satsingsområder med blant annet 

havbruk og turisme – dette får vi til om vi samarbeidet 

Leif Peder Jørgensen: 
 Hvordan skal regionrådet jobbe videre? Hvordan gjøre prioriteringer?  

 Hvordan komme med innspill i prosessen?  

Svar fra Sigmund Steinnes: 
 Forslag til vedtak referert (se slutten av dokument) – hvordan vi tenker regionrådet. 

Må tenke strekningsstrategi med viktige næringsveier. Må tenke både RTP og NTP. 

Wiktor Sørensen: 
 Må ikke lage motsetningsforhold mellom fylkesveger og riksveger. 

 Må ikke bare ha fokus på næring - ha også fokus på andre bruksområder. Dette henger 

sammen. Blant annet regjeringens «Barents transport plan» – hvor fokus er korteste 

vei Tromsø-Finnmark blant annet. 

 I forhold til høring NTP; - det er en «farlig strategi» at hele NN må være enige – 

Troms er så akterutseilt når det gjelder vei så det holder. Vil oppfordre fylkesråden å 

ta dette med i høringsmøtet. 

Svar fra Terje Olsen: 
 Vi utfordres til samarbeid fra regjeringen. Husk at ingenting er finansiert (for 

eksempel E39). Det er på kysten i Troms at verdiskapningen foregår – det er ikke bare 

E6, men et «mange-slunget» behov. 

Lidvart Jakobsen: 
 Det er viktigere å satse på E6 – ha hovedfokus på stamvei, og ruste opp næringsveier, 

ikke penger til alt.  I alle fall ikke nye prosjekter 

 



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

Sigmund Mathiassen
Kirkegårdsveien 20
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2011/4015-41 20720/2013 033 04.06.2013

Opphør av fritak fra varaplass til kommunestyret

Viser til vårt brev datert 29.10.2012 hvor du – etter søknad – ble innvilget fritak fra vervet som 
varamedlem til kommunestyret. 

Fritaket var knyttet til at kommunestyresalen ikke hadde teleslyngeanlegg. Dette er nå på plass 
og grunnlaget for fritaket er dermed bortfalt. 

Vi anser dermed at du igjen tiltrer som varamedlem til kommunestyret med virkning fra dagens 
dato. 

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503



Fra: Einar Arne Andreas Lauritzen [mailto:einarlauritzen@hotmail.com] 
Sendt: 29. mai 2013 23:17
Til: Post Skjervoy; leser@nordlys.no; troms@dna.no; desken@finord.no; 
martin.henriksenn@gmail.com; tove.knutsen@stortinget.no
Emne: Årsmøte uttalese Skjervøy Arbeiderparti

Årsmøte til Skjervøy Arbeiderparti krever utbedring av fylkesvei 866 umiddelbart.I de siste 
årene har Skjervøy kommune utviklet seg til å bli den største lakseprodusenten i Troms,med 
etablering av to lakseslakteri. Bare fra skjervøy tettsted går det ut 65000 tonn laks og fra 
Arnøya 9000 tonn.På begge slakteriene er det forventet en økning av produksjonen.
Lerøy Aurora as utvider i disse dager sitt annlegg på Skjervøy. Når vi tar med de to 
fiskebrukene i kommunen er det formidable mengden som skal sendes fra Skjervøy og ut til 
kunder.

Markedet forventer en stabil leveranse året rundt, og produsentene er helt avhengig av 
veien ut fra Skjervøy. Slik det er i dag, er det hver vinter store problemer på strekningen 
Skjervøy-Langslett.

En omlegging av Langbakken på innkjøringen til Skjervøy bør iverksettes øyeblikkelig. Her er 
Lerøy villig til å være med å forskuttere en varig løsning. I løpe av vinteren er det hver uke 
forsinkelser her, fordi vongtog blir stående fast i bakken.Brua fra Skjervøy er gammel og 
trenger sårt til vedlikehold.Her forventer Skjervøy AP at det blir laget en vedlikeholdsplan. 
Skulle man komme i den situasjonen at man får restriksjoner på trafikken på brua vil dette 
få katastrofale følger for Skjervøy.
I vinter opplevde vi at tunellen fra Kågen -Hamneide, Maursundtunellen ble stengt i 7-8 
timer fordi et vongtog ikke klarte å komme opp av tunellen. Utkjøringen er for bratt og 
porten åpner forseint. Beredskapen ved slike hendelser, både i tunellen og Langbakken, er 
ikke tilfredsstillend. Det tar altfor lang tid før politi og redningspersjonell er på plass. Ved 
hendelsen i tunellen kan man prise seg lykkelig at det ikke ble en mere alvorlig situasjon.En 
utrykning med ambulanse og brannbil var altså umulig her i 8 timer.

Skjervøy Arbeiderparti mener det er uholdbart at innfartsveien til Nord-Troms største 
industri kommune ikke er bedre. Her skapes verdier for mange miliarder,men uten at det de 
siste årene er fulgt opp med utbedringer av strekningen Skjervøy-Langslett, i takt med den 
økende trafikken.

Skjervøy Arbeiderparti forventer at fylkespolitikerene umiddelbart finner en løsningpå å få 
gjennomført ei utbedring av Langbakken, og på sikt hele strekningen fram til Langslett.

For produsentene på Arnøya er en reduksjon i fergeavganger, ikke mindre enn en katastrofe. 
Når det fra høsten av blir full produksjon ved lakseslakteriet, trenger de full trygghet for at 
de skal få sine varer ut til kundene til riktig tid

Årsmøte Skjervøy Arbeiderparti
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