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 Kommunestyret  

 

Investeringsrapport høst 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Reguleringsskjema høst 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

reguleringsskjema datert 02.10.15 

 

 

Saksopplysninger 

Nedenfor gjennomgår alle investeringsprosjekter som vanlig på en kortfattet måte. 

Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.  

 

 

505 og 517 U-skole/idrettshall og EPC-prosjekt 
Ser disse prosjektene under ett, da de på mange måter går inn i hverandre. Rammene skal holde.  

 

511 Kiilgården 
Arbeidet i sluttfasen. Ramma skal holde. 

 

519 Maskinparken 

Alle maskinene og bilene som skulle kjøpes er kjøpt og levert, bortsett fra lastebilen til 

terminalen.  

 

520 Vannverk 
Ny prosjektering på gang for å unngå samme problemstilling som med renseanlegget. Blir ingen 

investering i år, og midlene tas ut. Må da det eventuelt rebudsjetteres neste år. 
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523 kommunale boliger og bygg 

 

Solstua barnehage 

Må ha tilført kroner 200.000,- ekstra i forbindelse med ombyggingen. Finansieres med nytt 

låneopptak. 

 

Brannvarsling Eidekroken barnehage 

Rapportert tidligere som ferdig. 

 

Rådhus 2 

Ferdig, men ble kroner 170.000,- dyrere enn antatt. Dekkes inn med ubrukte lånemidler. 

 

Rådhustaket 

Anbudsfrist 15.10. Håper på oppstart i år. 

 

Terminaltaket 

Terminaltaket kunne ikke sees på som en investering. Arbeidet var bare å anse som vedlikehold. 

Dette er dekket inn i drifta og arbeidet er ferdig utført. De 400.000,- som var budsjettert hit 

brukes til å dekke opp prosjekter som blir dyrere.  

 

Ombygging PPT 

Det ble ingen ombygging til PPT i denne omgang og de budsjetterte midlene på 250.000,- 

brukes til å dekke inn de andre prosjektene som blir dyrere. 

 

542 Rivning kai 
Administrasjonen usikker på hva som skal rives og ønsker dialog i formannskapsmøtet. 

 

554 Utvidelse kirkegård 
AR-ing har hatt prosjekteringen og innhentet anbud. Laveste anbud var kroner 8.299.770 inkl. 

mva. Budsjettet var som kjent kroner 4.500.000, så her ser man på løsninger. 

 

557 Datasenter Olderdalen 
Oppgraderingen av arkiv- og saksbehandlersystemet er fullført. 

 

558 Kai Skaret 
Her trenges tilført kroner 1.300.000,- ekstra. Årsakene er blant annet ny fendring og større kai i 

bakkant på grunn av grunnforholdene.  

 

590 Startlån 
Det har vært en del aktivitet på området.  
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Budsjettendring 2015 - investering

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel Beskrivelse

02350 558 330 1300000 Ekstra kai Skaret

09100 598 330 -1300000 Ekstra kai Skaret

02351 523 330 -400000 Terminaltaket tas ut

09100 598 330 400000 Terminaltaket tas ut

02351 523 222 -250000 PPT tas ut

09100 598 222 250000 PPT tas ut

02351 523 120 170000 Ekstra Rådhus 2

09100 598 120 -170000 Ekstra Rådhus 2

02351 523 221 200000 Ekstra Solstua

09100 598 221 -200000 Ekstra Solstua

02350 520 345 -6200000 Vannverk tas ut 

09100 520 345 6200000 Vannverk tas ut 

SUM 0

Dato og sign: 02.10.15 Espen Li
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 Kommunestyret  

 

Økonomirapportering høst 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Skjema 2 høst 2015 

2    Budsjettskjema 1A 

3    Budsjettskjema 1B 

4    Oversikt bemanningsplan 

Rådmannens innstilling 

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

02.10.15  

2. Rammeøkningene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B.  

3. Endringer i bemanningsplanen godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

Saksopplysninger 

I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet og laget en 

økonomirapport hver. Rådmannen lager denne sammenfatningen av behovene samt en vurdering 

av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov. 

Vurdering 

Under følger etatssjefenes økonomirapporter, før behovene til slutt oppsummeres. 

 

 

100 Politisk virksomhet 

Områdets totale budsjett er på 1,5 mill hvorav 1,2 mill går til lønn, pensjon, møtegodtgjørelser 

og tapt arbeidsfortjeneste. Det har i perioden med sommerferieavvikling og kommunevalg vært 

få møter. Området vil holde seg innenfor budsjett. 

 

101 VALG 
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Dette er en post med aktivitet hvert 2 år. Ved dette valg er det satt av mer midler enn ved et 

stortingsvalg. Videre er det nytt ved dette valg at valgmedarbeiderne må reise til Oslo på 3 2-

dagers kurs. Tidligere var kursene i nærområdet. Nye rutiner for mottagelse av stemmer gjør at 

flere må skoleres. Totalt er budsjettet for området på kr. 250.000. Valget er avviklet og godkjent 

innenfor stipulerte kostnader. 

 

102 KONTROLL OG TILSYN 

Budsjett er på kr. 800.000 og tidligere år viser at dette skal være nok. Forvaltningsrevisjon og 

andre tiltak besluttet av politikerne har utløst friske midler. Det har i perioden vært avholdt 

møter og vært aktivitet i forhold til forvaltningsrevisjonen. Området vil holde seg innenfor 

budsjett som ble tilført midler i forbindelse med revisjonen. 

 

120 ADMINISTRASJON 

Dette er posten som lønner og driver sentraladministrasjonen. Av budsjett på 2,2 mill går 2,05 

mill til lønninger. Øvrige utgiftsposter kan være kontormateriell, kurs ol.  Dette innebærer at 

øvrig drift er skåret ned til et minimum. Det skulle vært ansatt Næringskonsulent i perioden men 

dette er utsatt. Området vil klare seg uten tilførsel av friske midler. 

 

121 FLYKTNING 

Denne post er meget vanskelig å budsjettere da forutsetningene endres underveis i året. Satsene 

øker, det kommer nye flyktninger til og andre flytter ut eller inn av/i kommunen. Området er 

lagt under voksenopplæringen med dennes leder som ansvarlig ( 20 % stilling) men med egne 

konsulenter. Dette for å dekke opp tilbud og ivaretagelse av flyktninger og andre innvandrere 

som med behov for oppfølging og språkopplæring. Økning i bemanning og utvidelse av poster 

for betjening av flyktninger dekkes internt over post 18100 tilskudd. Isolert sett vil dette 

området gå med overskudd men overskuddet må ses i sammenheng med de andre etaters 

utgifter. Det vil påløpe utgifter for Helse og omsorg (helsesøster og lege), Kultur og 

undervisning (skole og barnehage), Teknisk ( boliger ), dette vil naturlig være en finansiert over 

121.  

 

130 KOMMUNEKASSEN 

Økonomisystemet agresso er under oppgradering og det legges inn kroner 250.000,- til dette. 

 

140 EDB 

Sentraladministrasjonen har i perioden hatt uheldige hendelser i år som har gitt en del utgifter. 

Notus er programvare for Helse/ Omsorgsetaten som brukes til planlegging og oppfølging av 

turnus. Dette program har IT hos oss kjørt backup på ved benyttelse av egne servere/ harddisker. 

Systemet med backup brøt sammen og man var engstelig for å ha mistet opplysninger som ville 

bli umulig å rekonstruere og derav ville lønn for ansatte i turnus bli vanskelig å ha kontroll på. 

Kostnaden med å få dette rekonstruert er høye, kr. 230.000. Arbeidet ble utført av IBAS og er 

avsluttet. Bredbåndsfylket Troms har besluttet å utvide aksjekapitalen og vår andel ble på kr. 

30.000. Det ble i vår bedt om tillegg på kr. 260.000 for området. Området er i stadig utvikling 

og dataløsninger har kontinuerlig behov for oppgraderinger. Dette for å kunne sammenholde 

forskjellige programvarer. Ved interne reguleringer ser det ut til at området klarer seg innenfor 

budsjett.  

 

 

160 FELLES UTGIFTER/INNTEKTER 

Dette er området for drift av Sentraladministrasjonen inkl. EDB, og kommunekassen samt 

utenforliggende virksomheter så som Halti, Kirkelig fellesråd og ASVO. Som regnskap viser 

har det i perioden vært nøktern drift uten overskridelser. Området er skåret ned til et minimum 

og det er tatt grep, eks. i forbindelse med porto som har gitt innsparing. Kommunen har gjort 
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avtaler med leverandører innenfor leveranse av kontormateriell og maskiner som har gitt lavere 

driftskostnader. 

 

199 TILLEGGSBEVILGNINGER 

Dette området dekker lærlingeordningen i Skjervøy kommune. Kommunen har i perioden hatt 

inne 9 lærlinger i hh. til bemanningsplan. Og man skal til enhver tid ha min. 6 lærlinger. 

 

200 Administrasjon 

Over dette ansvaret lønnes lærlingene. Kultur- og undervisning har ingen lærlinger høsten15. 

Økt tilføring lønn og pensjon.  

 

203 PPT 

Lønns- og driftsposter i henhold til tidligere regulert budsjett. 

 

210 Felles grunnskole 

Endret behov barnevernsplasserte elever. Budsjett reduseres med kr 232000,- 

 

211 Skjervøy barneskole 

Økt tilførsel på fastlønn og pensjon med ca kr 450 000 

 

212 Skjervøy ungdomsskole 

Lønnspostene styrkes samlet med kr 143000 etter at refusjoner er trukket fra. 

 

213 Arnøyhamn skole  

Arnøyhamn skole fikk økt budsjettramme på tilsammen 475000,- i mai.  

Dette reduseres med 144000. Inklusiv 30 % elevass spes ped utenom øk plan. 

 

221 Kino 

Budsjettet sees i sammenheng med Kulturhuset. Samlet i balanse. 

 

222 Kulturhuset 

Budsjettet sees i sammenheng med Kino. Samlet i balanse. 

 

224 Svømme og idrettshall 

Styrket billettinntekter pga at svømmehallen var stengt en måned ekstra pga renovering (mars 

måned) Tilføres kr 25000. Reguleres mot mindre lønnsforbruk. 

 

270 Felles barnehager 

Den største posten her er tilskudd til private barnehager.   

Tråd med økt barnetall øker utgiftene til privat barnehage ettersom det praktiseres fortløpende 

opptak inntil 60 barn. 

Posten styrkes med kr 326000,- og får et samlet budsjett på 8,3 mill. Regnskapet 2014 var på 9,3 

mill. Reduksjon skyldes opprettelse av to kommunale barnehager (Solstua og Årviksand) 

 

271 Solstua barnehage 

For tiden 5 stillinger (derav 1,5 spes ped) 

Lønn og pensjon tilføres 230 000. 150 000 av dette overføres fra Vågen pga flytting på 

bemanning og barn. Ansvaret 271 legges fast inn i øk plan 16 - 19 

 

272 Eidekroken barnehage 

Økt lønn og pensjon salderes mot økt sykepengerefusjoner. Tilføres samlet kr 90 000. 
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273 Vågen barnehage 

Overskudd etter reguleringer på kr 154000 overføres Solstua. 

 

274 Årviksand barnehage 

Bemanning på 2,25 stillinger. Sr ut til å holde. 

 

275 Arnøyhamn barnehage 

Økte utgifter på lønn og pensjon kr 182 000. kr 100 000 hentes fra SFO Ahmn som ikke har 

elever høsten 15. 

 

281 SFO Skjervøy 

Barnetallet på SFO ligger på rundt 70. Økt behov for ekstra ressurser tilrådd av PPT ble tatt med 

i reguleringa i mai. Ikke behov for  økt tilførsel. 

 

283 SFO Arnøyhamn 

Budsjettet reduseres med kr 100 000  som overføres barnehagen. 

 

282 SFO Årviksand 

Avtalen med Privatbarnehagen går ut 1/8-15. Tilbudet overføres derfor til den kommunale 

barnehagen 1/8-15. 

 

290 Kulturskolen 

Budsjettet ser ut til å holde uten tilførsel av midler 

 

293 Folkehelse 

Utgifter og inntekter reguleres slik at det ikke trengs tilførsel av midler. Økt aktivitet i 

Folkehelse pga av midler fra Fylkesmann og bruk av fond.  

 

294 Voksenopplæringa 

Økt lønn og pensjon kr 64 ooo pga økte stillinger Vo språkopplæring. 

Lerøy har formidlet at de vil bidra videre med kr 120 000 årlig til norskopplæring 

arbeidsinnvandrere. 

 

300. Administrasjonen 

 Da Helse- og omsorgssjef fremdeles er 50% sykemeldt, må utgiftene på lønn sykevikar 

økes med kr. 190.000,-. 

 Refusjon sykepenger økes for å dekke inn sykevikarutgiftene. 

 Det er ellers foretatt noen små interne reguleringer. 

 Avviket dekkes gjennom interne reguleringer. 

 Helse og omsorg bruker hele Rådhus 2 som bolig for turnuslege og vikarer. Årlig leie på 

dette blir 150.000. Dette budsjettet legges for fremtiden på administrasjonen. 

 Flytter tilsammen kr. 98 000 fra virksomhetene på husleie. 

 Skjema2: Kr. 50 000 til husleie Rådhus 2. 

 

 

310. Helsestasjonen 

 Helsestasjonen har en sykepleier ute i svangerskapsvikariat. Dette medfører en del 

innleie av helsesøster for å ta det mest prekære i tjenesten så som vaksinasjoner og 

spedbarnskontroller. 

 Mindreforbruk lønn kr. 60 000, og pensjon kr. 16 000,- 

 Refusjon foreldrepenger er regulert opp med kr. 270.000,- 

 Det er foretatt mange interne reguleringer innenfor ansvaret. 
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 Kr. 327.000 er med på å dekke delvis etatens behov. 

 

320. Legestasjonen 

 Det er foretatt en mengde interne reguleringer innenfor ansvaret. 

 Er fremdeles behov for vikarer på grunn av sykemeldinger. Har leid inn en vikar ut året 

for å dekke en del av behovet. 

 Lønn beredskap er budsjettert for lavt og må oppjusteres med kr. 93 000,- 

 Utgifter driftsavtale har gjennom år vært for lavt budsjettert og må oppjusteres med kr. 

180.000 

 Skjema 2. Driftsavtaler kr. 180 000, Lønn beredskap kr. 93 000 

 

321. Fysioterapitjenesten 

 De to faste fysioterapeutene er ute i permisjoner. Det er ansatt to fysioterapeuter i 

vikariater. Den ene med lang erfaring fra det private og en nyutdannet. 

 Ergoterapeuten har svært mye å gjøre. Det må sees på mulighetene for å utvide denne 

stillingen. Dette for å kunne være mer delaktig i å legge til rette for at eldre kan bo 

lengre hjemme før institusjon er alternativet. 

 Lønn svangerskap er budsjettert for lavt med kr. 60 000. 

 I og med at vi har to vikarer for de faste fysioterapeutene er pensjon budsjettert for 

lavt med kr. 62 000. 

 Skjema 2. Lønn svangerskap kr. 60 000 og pensjon med kr. 62 000. 

 

350. Sosialtjenesten 

 Det er en del sykemeldinger i tjenesten for tiden. 

 Det er gjort en del interne reguleringer. Sykepengerefusjonen er økt med kr. 250.000. 

 Nedtak er med på å finansiere etatens økte utgifter. 

 

351. Tilskudd eldre og uføre 

Ingen kommentarer 

 

354. Forebyggende tiltak  

 Omsorgslønn – kan justeres ned med kr. 86 000 og er med på å finansiere høyere forbruk 

på andre poster. 

 Lønn forebyggende tiltak – Beregnet forbruk gjennom året er beregnet ut fra dagens 

brukere, samt nye søkere. Er noe  ”store” tiltak som er ressurskrevende og har høye 

utgifter pr. mnd. Til sammen økt forbruk på kr. 225.000 som bes dekket på skjema 2. 

 Skjema 2. Lønn forebyggende tiltak kr. 225.000 

 

355. Edruskapsvern 

 Ingen kommentar. 

 

360. Barnevern  

Barneverntjenesten har fremdeles stor aktivitet med mye reising for de ansatte. Flere fosterhjem 

har sagt opp sine kontrakter og det er derfor blitt vurdert at institusjonsplasseringer har vært det 

beste tilbudet som kunne gis. 

 

Behovet for institusjonsplasser er på bakgrunn av dette regulert opp med kr. 364.000. 

 

Det er tidligere satt i verk et dyrt nærmiljøtiltak i annen kommune for å unngå 

omsorgsovertakelse. 
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Behovet for frivillige hjelpetiltak er fremdeles svært høyt.  

Det er foretatt en del interne reguleringer. 

 Skjema 2: Tjenestekjøp fra staten med kr. 364 000,-. 

 

370. Hjemmetjenesten  

Situasjonen i hjemmetjenesten forutsettes å være kjent.  

 

Hjemmetjenesten har mange oppgaver og oppdrag i løpet av dagen. En har derfor ikke nok 

personell i forhold til opprettede stillingsbrøker. For å ivareta alle oppgavene må leder av 

hjemmetjenesten ta inn ekstra personell på alle aftenvakter i uken noe som utgjør noe som utgjør 

139%. I tillegg kommer en dagvakt pr. uke som utgjør 19,72%.  Dette må gjøres for å gi de 

nødvendige tjenestene til brukerne som bor i omsorgsbolig. Det kan ikke være bare en person på 

aftenvakt da det skal gis tjenester til 13 beboere, en kan sammenligne omsorgsboligen med en 

sykehjemsavdeling. Dette er tidligere godt belyst av virksomhetsleder i hjemmetjenesten 

gjennom årsmeldinger. Disse stillingene må komme med i økonomiplanen. 

 

Overtidsposten må oppjusteres med tilsammen kr. 100.000. Dette kommer av lite tilgang på 

sykepleiere og annen fagkompetanse. 

 

En sykepleier i hjemmetjenesten er kommet inn og har startet på etterutdanning som 

kreftsykepleier. Det vil påløpe en del utgifter i forbindelse med vikar. Det ble søkt om midler fra 

Fylkesmannen til delvis dekning av dette, og kommunen fikk kr. 80.000 i tilskudd. Når 

tilskuddet er trukket fra har vi et negativt avvik på kr. 205.000,- 

 

 Det er foretatt en del interne reguleringer i budsjettet. 

 Til sammen er det behov for tilførsel av kr. 235.000 som reguleres internt.  

372. Hjemmehjelpstjenesten 

 Noen mindre interne reguleringer. 

 Mindre forbruk på kr. 13.000 er med på å finansiere etatens økte utgifter. 

375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Lønn sykevikar er tatt opp med 50 000, sees i sammenheng med refusjon sykepenger. 

 Overtidsposten må oppjusteres med tilsammen kr. 500.000. Dette kommer av lite tilgang 

på fagkompetanse. 

 Det er videre gjort en god del interne reguleringer. 

377. Rus og psykiatritjenesten 

 Noen interne reguleringer.  

 Sykevikar økes med 150.000, sees i sammenheng med refusjon sykepenger. 

 Overtidsposten må oppjusteres med tilsammen kr. 100.000. Dette kommer av lite tilgang 

på fagkompetanse. 

 Mer forbruk på kr. 86.000 reguleres internt i etaten. 

 378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 

 Fastlønn må oppjusteres med kr. 214 000 da nedtak felles leder er lagt på Malenaveien. 

Dette nedtaket er ikke mulig å gjennomføre slik at det vil gi innsparing. 

 Økt overtid med kr. 100.000. Det er i hovedsak sykdom hos nattevakter og helgevakter 

som utløser overtid. 

 Er gjort mange interne reguleringer. 

PS 63/15



 Skjema 2: Lønn i faste stillinger kr. 214 000,-. 

 

379. Aktivitetssenteret 

 En del reguleringer på driftsbudsjettet. 

 Kr. 3.000 i mindre forbruk er med på å medfinansiere etatens økte forbruk. 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 

 Lønn svangerskap økes med kr. 681 000, samtidig tas posten for refusjon foreldrepenger 

opp med kr. 652 000. 

 Overtidsbudsjettet tas opp med kr. 200 000. Skyldes prekær sykepleiermangel i sommer. 

 Utgifter pensjon tas ned med kr. 180 000 brukes til å delvis dekke merforbruk i 

virksomheten. 

 Salg matvarer økes med kr. 100 000. 

 Det er foretatt en del mindre interne reguleringer. 

 Skjema 2. Lønn lærlinger kr. 77 000 og forbruksvarer for innkjøp av arbeidstøy kr. 

70 000. 

 390. NAV 

 Mindre forbruk lønn og pensjon med kr. 78.000 

 Mindre forbruk tilskudd boutgifter med kr. 75.000 og forskudd trygd/pensjon med kr. 

30.000. 

 God inngang på avdrag lån kan økes med kr. 15 000 

 En del andre mindre interne reguleringer. 

 Nedtak med kr. 238. 000 medfinansierer økte utgifter i etaten. 

Ansvar 600 Administrasjon  
Utfra budsjetterte lønnsmidler/pensjon vil det være kr, 110.000,- for lite på denne konto. Det 

søkes inndekt kr. 82.200,- på Skjema 2. Det gjenstår enda kr. 70.000,- å innhente på 

byggesaksgebyret. Kontoret har enda noen store saker som kan igangsettes i år, slik at en 

anser at byggesakskontoen skal holde. Plan- og bygningsloven ble endret i år, endringen 

besto i at enkle saker skulle være unntatt byggesaksbehandling. For Skjervøy kommunens 

del vil det være ca. 20-30 saker tilsvarende  

kr. 50.000,- til kr. 75.000,-  

 

Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Kontoret har i år laget og behandlet flere reguleringsplaner dette medfører at det kan tilføres 

prosjektlønn til ansvarsområde som gjør at ansvarsområde vil holde seg innenfor budsjettet.  

 

Ansvar 606 Arealplanlegging  
Samarbeidsprosjekt mellom Nord-Tromskommunene. Budsjettet for dette ansvar skal holde.  

 

Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Anlegg seksjonen har vært uten leder i 2015, det har vært en kontaktperson ved seksjonen 

som følger opp de daglige gjøremål. Avdelingen har brukt mye tid i år på å ferdigstille den 

nye hovedvannledningen fra Kågen. Avdelingen sliter enda med utstyret, men det ser nå ut 

som om en har dette under kontroll. Avdelingen prøver i størst mulig grad å gjøre arbeider i 

egen regi som har medført en merforbruk av diesel, lønn og pensjon ikke er budsjettert 

riktig. 

Ansvarsområdet reguleres internt og ansvarsområde vil holde budsjettet.     
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Ansvar 620 vannverk  
Ansvarsområde ser ut for å holde ut året. Hovedvannledningen inn til Skjervøy er nå 

ferdigstilt i den forstand at det gjenstår filming av plasseringen av ledningen. Dette ble 

påbegynt men grunnet feil på utstyret vil filmingen bli gjenopptatt når dette er reparert.   

 

Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det er budsjettert for høye inntekter i forhold til det som faktisk faktureres. Det vil gi et 

underskudd på ca. 1.300.000,- i 2015. Administrasjonen har laget sak til kommunestyret om 

økning av gebyrer for å dekke inn dette, men saken er utsatt til ny forskrift er på plass. 

Konsekvensen er at kommuneregnskapet totalt sett vil få 1,3 mill dårligere resultat for 2015.  

 

Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et 

interkommunalt selskap. Samarbeidet funger greit og budsjettrammen ser ut til å holde.   

 

Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Det er pågående rettsak etter dieselutslippet som nå er berammet til den 23 november i år, 

det er avsatt 5 dager til saken. Skjervøy kommunen har egen advokat på tvers av advokatene 

til kommunes forsikringsselskap dette for å ivareta kommunens interesser. Det estimeres et 

overforbruk på dette ansvar på kr. 132.500 som søkes inndekt via skjema 2.  

 

Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten er blitt interkommunal og det ser ut til å fungere greit. Ansvarsområde er i 

balanse.    

 

Ansvar 660 Utleieboliger  
Leder av ansvarsområde har hatt permisjon deler av året. Dette har medført at område har 

leid inn personer til forskjellige gjøremål. Lederen skal etter planen være tilbake midten av 

november i år. Ansvarsområde er i balanse,  

 

Ansvar 670 Kommunale bygg  

Det er budsjettert for lite lønn noe som da også generer for lite pensjon til sammen kr. 

580.000,- 

Budsjettert inntekt er på kr, 600.000,-  inntektene i år vil ligge på ca. 350.000,- dette 

medfører et inntektstap på kr 250.000,- Strømkontoen er redusert med 1.000.000,- 

innvesteringer som er gjort vil ikke komme til uttelling for strømforbruket før i 2016. 

Strømutgiftene ser ut til å holde dersom det ikke blir lange perioder med frost, men er 

underdekt på fyringsolje.  

Taket på Skjervøyterminalen har lekkasje og saken har vært til behandling i formannskap 

der det bli innvilget lån som innvestering til dette. Revisoren har ikke samme forståelse som 

administrasjonen på dette punkt slik at utskifting av taket må belastes driften kr. 500.000,- 

eks mva.  

Ansvarsområdet trenger tilført kr 1.387.500,- dette søkes inndekt via skjema 2. 

Ansvar 671 Park/idrettsanlegg  

Ansvaret er i balanse. 

 

Ansvar 675 Renhold  

Ansvaret er i balanse.  

 

Ansvar 676 Vaskeri  

Vaskeriet skal tilbakeføres til kommunal drift fra 01.10.15 arbeidet er nå sluttført. 

Ansvarsområdet ser ut til å holde seg innenfor budsjettet.  
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Ansvar 680 Havneforvaltningen Dette er et selvkostregnskap og i 2014 ble det avsatt kr 

485.000 på fond. Det er gjort innvesteringer med ny værvarsler, dette etter krav/ønske fra 

hurtigruten. Det er 3 strømbokser som må skiftes på kaien, dette til en pris av 50.000,- Det er 

ihht kommunestyrevedtak vedtatt at det skal gjennomføres en tilstandsrapport på 

kommunale kaier, prisen for dette vil ligge innenfor 100.000. Disse investeringene vil bli 

finansiert gjennom fondsmidlene. Med forsiktig bruk kan det se ut som ansvarsområde vil 

holde seg innenfor budsjettet.  

 

Ansvar 681 Skjervøyterminalen  

Så langt ser det ut som at budsjettet skal holde.  

 

Ansvar 690 Kommunale veier. 

Under ansvarsområdet ligger bland annet veilys som fikk tilført kr 250.000,- ekstra i årets 

budsjett, det vil bli brukt ca. 300.000,- til dette i 2015.  De kommunale veiene har et etterslep på 

vedlikehold og en har i år skiftet en rekke stikkrenner. Akkarvik veien og deler av kommunal 

veg til dalen skal regruset samt skifte av noen stikkrenner dette for en sum av ca. 170.000,-. En 

ser behovet for noe vedlikehold enda frem til snøen kommer og en ser at en vil trenge tilført ca. 

310.000,- på dette område. En søker inndekt kr. 310.000 via skjema 2.   

 

 

 

SENTRALADMINISTRASJONEN 
Ingen behov for tilføring av midler. Bidrar med 1.995.000,- 

 

KULTUR OG UNDERVISNING  

Totalt innmeldt behov for 1.040.000  

 

HELSE- OG OMSORG  

Totalt innmeldt behov for 1.445.000,-.  

 

TEKNISK  

Totalt innmeldt behov for 1.830.000,- 

  

INNDEKNING  
Da den eneste bufferen vi har er lønnsbufferen dekkes kroner 2.320.000,- fra denne bufferen.  

 

 

OPPSUMMERING  

Etatene har i det lengste forsøkt å finne inndekning innenfor egen etat, men man ser at det også i 

år dukker opp en del ting som man ikke klarer å dekke inn. Totalt innmeldte behov på kroner 

2.320.000,- er under halvparten av behovet på tilsvarende rapportering i fjor, selv om det er 

situasjonen på sentraladministrasjonen med en stor merinntekt på statstilskudd i forbindelse med 

bosetting av flyktninger som bidrar til at totalt behov for inndekning blir lavere. Det er 

selvfølgelig også gledelig at man klarer å finne inndekning uten å måtte bruke av 

disposisjonsfondet.  
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Budsjettendring 2015 - skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Beløp Beskrivelse

18100 121 850 -2245000 Statstilskudd flyktninger

12705 130 120 250000 Oppgradering økonomisystem

10100 211 202 218000 Fastlønn

10900 211 202 193000 pensjon

10507 212 202 9000 U-skolen

10302 212 202 63000 utdanningsvikarer

13706 270 201 326000 private barnehager

10100 271 201 161000 fastlønn solstua

11900 271 201 70000 pensjon

11900 300 120 50 000                  Husleie

10500 320 241 93 000                  Lønn beredskap

13700 320 241 180 000                Driftsavtale

13709 320 241 50 000                  Div. kjøp fra andre

10200 321 241 60 000                  Lønn svangerskap

10900 321 241 62 000                  Pensjon

10504 354 254 225 000                Lønn forebyggende tiltak

13000 360 251 364 000                Tjenestekjøp fra staten

10100 378 254 214 000                Lønn i faste stillinger

10501 380 253 77 000                  Lønn lærlinger

11203 380 253 70 000                  Forbruksvarer

12700 651 339 132500 Diesellekasje

10100 670 261 493000 Lønn

12300 670 261 500000 Terminaltak 

11953 670 261 144500 Eiendomsavgift

16300 670 261 150000 Nedtak av leieinntekt

17100 670 261 100000 Nedtak av leieinntekt

12300 690 332 300000 Inleid vedlikehold

12500 690 332 10000 Material vedlikehold

10109 199 180 -2320000 Fra lønnsbufferen

SUM 0

Dato og sign: 02.10.15 Espen Li
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Endring i bemanningsplan 1.1.-1.9.15

Ansvar Fast % Midlertidig% Fast% Midlertidig%

100: Politikk 120 100 20

120: Adm 300 350

121: Flyktninger 50 70 44

130: Kommunekassa 500 500

140: IKT 200 200

160: Felles 70 70

Lærling IKT 50 0

200: Kult. og und.Adm. 300 300

203:PPT 122,32 122,32

211: Skj.barneskole 2782,84 292,4 2671,84 495,51

212: Skj. Ung.skole 1953 54,28 1823 78,9

213: Arnøyhamn 355,7 200 30

220: Bibliotek 150 150

221: Kino 35,33 35,33

222: Kulturhus 70 70

224: Svømmehall 24 24

270: Felles barnehage 50 50

271: Solstua barnehage 500

272: Eidekroken banehage 760 90 725 23,11

273: Vågen barnehage 850 50 750 23,11

274: Årviksand barnehage 225

275: A.hamn barnehage 145 145

281: Skjervøy SFO 266,47 87,32 266,47 146,3

282: Å.sand SFO 37,74 25

283: A.hamn SFO 55 55

290: Kulturskolen 242,24 10 242,24 35

293: Folkehelse 50 50

294: Voksenoppl 100 42,3 130 58,7

420: Regionkontoret 100 100

Lærlinger barne- og und.arb 50 0

300: Helse/omsorg adm 230 230

310: Helsestasjon 250 80 250 80

320: Legetjenesten 587,34 587,34

321: Fysioterapi 250 250

350: Sosialkontor 270 200 270 200

370: Hjemmesykepleien 1777,47 2079,94

372: Hjemmehjelp 529,27 440,03

375: Avlastninga 1210 1458

377: Skoleveien 2 969,02 969,02

378: Malenaveien 2/4 1050,73 1050,73

379: Aktivitetssenteret 124,03 124,03

380: Skj. Sykestue/sykehjem 4368,39 4168,39

390: NAV 215 215

Lærlinger helse/omsorg 250 160

600: Teknisk adm. 330 350

605: Kart og oppmåling 100 100

Stillinger 1.1.2015 Stillinger 1.9.2015
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610: Anleggsseksjonen 220 200

620: Vannverk 210 200

630: Kloakk 210 200

650: Brann 85 20

660: Boliger 253,85 203,85

670: Komm.bygg 620 100 670 30

675: Renhold 1242 1242

676: Vaskeri 0 175

680: Havna 100 150

681: Skjervøyterminalen 400 400

Totalt 25341,74 1306,3 25228,53 2149,63

Sammendrag:

Etat Fast % Midlertidig% Fast% Midlertidig%

Sentraladm 1290 1290 64

Kultur- og undervisning 8449,64 676,3 8405,2 591,12

Helse og omsorg 11831,25 530 12092,48 440

Teknisk 3770,85 100 3910,85 30

Stillinger 1.1.2015 Stillinger 1.9.2015
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1247 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Tommy Arne Hansen 

 Dato:                 29.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

64/15 Formannskap 12.10.2015 

 

Samarbeid om barnevern i Nord - Troms 

Vedlegg 

1 Krav som stilles til barneverntjenestene og hvilke konsekevenser det får for Lyngen 

Storfjord og Kåfjord  (2) 

2 Søknad 2014 FM - satsning barnevern 

3 Vesterålen_barnevern-prosjektrapp._2jSgb 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune inngår i et samarbeid med de øvrige kommunene i Nord Troms om å utrede 

et fast organisert samarbeid om barneverntjenestene. 

Utredningsprosjektet skal føre frem til forslag om samarbeidsavtale. Avtalene skal legges frem 

for politisk godkjenning senest innen utgangen av april 2016. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tidlig vinter 2013 søkte kommunene rundt Lyngenfjorden, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, 

fylkesmannen om økonomisk støtte til å utrede organisering og iverksettelse av et samarbeid om 

barneverntjenesten. Søknaden ble i første omgang gjennom brev fra Fylkesmannen datert 

7.9.2014 avslått. 

Gjennom mail datert 11.6.2015 til Kåfjord kommune fra Fylkesmannen ved fagansvarlig Silja 

Eriksen fikk vi medelt følgende beslutning: 

“Viser til tidligere kontakt i anledning satsing på kommunalt barnevern. Vi har besluttet at 

Kåfjord kommune v/barneverntjenesten skal tildeles midler tilsvarende 1 stilling i 

barneverntjenesten, med ½ årsvirkning i 2015 (kr 340.000)  og deretter blir de videreført med 

helårseffekt for 2016. Som grunnlag for tildelingen er kommunens søknad av 22.05.14 hvor det 

vises til at man vil starte et interkommunalt samarbeid med Lyngen og Storfjord. Det er i senere 
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telefonsamtaler opplyst at man nå ønsker å utvide dette samarbeidet til flere av nord Troms 

kommunene. 

Fylkesmannen ber om at kommunen bekrefter at den opprettholder søknaden, oversender kopi 

av kommunestyrevedtak fra 30.06.14 samt gir en kort redegjørelse for dagens planer innen 

25.06.15.” 

Rådmannsutvalget i Nord Troms har i møter første halvår 2015 drøftet seg frem til enighet om, 

uavhengig om saken om kommunereform, å utrede organisering og iverksettelse av et mer fast 

organisert samarbeid innen barneverninterkommunalt barnevernsamarbeid i regionen.   

 

De vedtatte endringene barnevernloven endrer ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. 

Kommunen har som følge av endringene fått ansvaret for å utføre alle oppgavene som etter 

loven ikke er tillagt staten. Dette medfører at kravene til kommunens tjenestetilbud skjerpes, de 

faglige utfordringene høynes og de økonomiske belastningene vil øke.  De viktigste endringene 

for kommunen er: 

 Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel 

 Krav til styrking av tjenesten gjennom økte krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling  

 Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav 

til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy  

 Økte krav til fosterhjemsoppfølging, som en følge av barneverntjenestens helhetlige ansvar 

for barn etter omsorgsovertakelse  

 Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små 

tjenester og anbefaling av «minimumsstørrelse» på tjenesten  

De viktigste utfordringene kommunen står overfor: 

  Små og sårbare fagmiljø  

  Kapasitetsproblemer  

  Begrensede økonomiske rammer  

  Økte krav til systemrettet arbeid, internkontroll og dokumentasjon  

  Begrensede muligheter for spesialisering  

 Økte krav til bruk av evidensbaserte strukturendrende tiltak  

 Større og økende krav til kompetanse og faglig videreutvikling  

 Større krav til oppfølging av barn under omsorg  

Prosjekteier av utredningsarbeidet vil være samarbeidskommunene. Utredningsarbeidet 

organiseres etter en tradisjonell modell og metode for prosjektorganisering, - mandat / 

oppdragsbeskrivelse, rammebetingelser, milepælsplaner, styringsgruppe, prosjektleder og 

arbeidsgrupper.   

Tildelingen av midler fra Fylkesmannen gir rom for å ansette egen prosjektleder som vil være en 

nøkkelfunksjon for å sikre god fremdrift, kontinuitet og kvalitet i utredningsarbeidet. Det vil 

også være aktuelt at prosjektleder gis en vesentlig rolle i iverksettelsesfasen. De tildelte midler 

fra Fylkesmannen vil også gi bedre rom for å hente inn erfaringer fra andre og legge til rette for 

aktivitet i arbeidsgruppen 
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Likelydende saksfremlegg vil bli sendt av den enkelte rådmann til politisk behandling i de 

respektive kommunene, NT 6. 

Ved saksfremlegget er det lagt ved en prosjektrapport fra Vesterålen. Den er lagt ved kun som et 

eksempel på hvordan samarbeid i et stort geografisk område kan organiseres. 

 

Vurdering 

Lovendringer og styringssignaler sentralt innebærer mange krav til kommunen som vil måtte 

koste penger. Det krever ressurser å bygge opp sterke fagmiljø, utvikle egne tiltak og etablere og 

følge opp gode internkontrollsystemer. Samtidig medfører høyere kommunal egenandel ved 

institusjonsplassering at utgiftene til barnevern vil bli enda mer variable enn de er i dag. Dette 

kan bli krevende, spesielt for små kommuner som Skjervøy. 

Det er også en utfordring å vri innsatsen fra omfattende tiltak og omsorgsovertakelse til mer 

forebyggende arbeid. Dette er omstillinger som tar tid, og man må gjerne «jobbe i begge ender» 

for å kunne snu utviklingen. Dette er kostnadskrevende prosesser som kan være vanskelig for en 

liten kommune som Skjervøy å klare på egen hånd.  Stadig økte krav til barnevernet gjør 

imidlertid at samarbeidsbehovet blir større og vi ser helt klart at Skjervøy kommune må 

samarbeide for å klare å møte fremtidens utfordringer.   

Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernsamarbeid i Nord Troms er å etablere en 

tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den kommunale 

barneverntjenesten. Samlet sett utgjør det 6 samarbeidskommunene et stort geografisk område 

noe som må det må tas hensyn til i utredningsarbeidet. I denne sammenheng er det viktig å 

innhente erfaringer fra andre slike samarbeidstiltak.  

Tildelingen av midler fra Fylkesmannen gir rom for å ansette egen prosjektleder som vil være en 

nøkkelfunksjon for å sikre god fremdrift, kontinuitet og kvalitet i utredningsarbeidet. Det vil 

også være aktuelt at prosjektleder gis en vesentlig rolle i iverksettelsesfasen. De tildelte midler 

fra Fylkesmannen vil også gi bedre rom for å hente inn erfaringer fra andre og legge til rette for 

aktivitet i arbeidsgruppen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

Barnevernstjenesten 

 

 

    

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon:77 71 90 00 Bankkonto: 4785 07 00024 

Postboks 74 Øvervegen  2 Telefáksa/Telefaks: 77 71 90 01  

9148 Olderdalen   Organisašuvdnanr/Org.nr: 940363586 

E-poasta/E-post: 

postmottak@kafjord.kommune.no 

Interneahtta/Internett: 

www.kafjord.kommune.no 

  

 

 
Rådmennene og ordførere i Lyngen, Storfjord og Kåfjord 
Etatsleder oppvekst i Kåfjord 
Helse- og omsorgssjef i Storfjord og Lyngen 
 

 

 

 

 

 

 
Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 

   11.03.14 

 

 

Krav som stilles til barneverntjenestene i kommunene som følge av endringer i 
barnevernloven, av 21. juni 2013, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for 
Lyngen, Storfjord og Kåfjord barneverntjeneste.  
 

Den nye barnevernloven medfører ikke så mange nye oppgaver for kommunen, men heller økte 

krav til de tjenestene som leveres. Lovendringene innebærer altså at kravene til det kommunale 

barnevernet og tjenestene som ytes, blir større og tydeligere. Samtidig må kommunene ta et 

større økonomisk ansvar for de tiltakene og tjenestene som leveres. Parallelt med dette har antall 

barnevernsbarn økt de siste årene, og det er ikke noe som tyder på at denne utviklingen vil stoppe 

opp med det første. Alle disse forholdene fører til både organisatoriske og økonomiske 

utfordringer for kommunene.  

 

De viktigste endringene for kommunene er: 

♦ Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel  

♦ Krav til styrking av tjenesten gjennom økte krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling  

♦ Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav til 

internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy  

♦ Økte krav til fosterhjemsoppfølging, som en følge av barneverntjenestens helhetlige ansvar for 

barn etter omsorgsovertakelse  

♦ Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små tjenester 

og anbefaling av «minimumsstørrelse» på tjenesten  

 

Alle kommuner, uansett størrelse, må dokumentere at tjenesten er i samsvar med kravene i 

barnevernloven. Endringene har større konsekvenser for små kommuner enn for større 

kommuner. Det er lettere for store kommuner både å håndtere store svingninger i utgifter, større 

profesjonalisering og økte krav til dokumentasjon og internkontroll. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet varsler tettere oppfølging av små kommuner med i utgangspunktet 

sårbare barneverntjenester. 
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De viktigste utfordringene kommunene står overfor:  

♦ Små og sårbare fagmiljø  

♦ Kapasitetsproblemer  

♦ Begrensede økonomiske rammer  

♦ Økte krav til systemrettet arbeid, internkontroll og dokumentasjon  

♦ Begrensede muligheter for spesialisering  

♦ Økte krav til bruk av evidensbaserte strukturendrende tiltak  

♦ Større og økende krav til kompetanse og faglig videreutvikling  

♦ Større krav til oppfølging av barn under omsorg  

 

Lovendringene innebærer mange krav til kommunene som vil måtte koste penger. Det krever 

ressurser å bygge opp sterke fagmiljø, utvikle egne tiltak og etablere og følge opp gode 

internkontrollsystemer. Samtidig medfører høyere kommunal egenandel ved 

institusjonsplassering at utgiftene til barnevern vil bli enda mer variable enn de er i dag. Dette 

kan bli krevende, spesielt for små kommuner som Lyngen, Kåfjord og Storfjord, å håndtere 

økonomisk. En måte å løse det på er å sette overføringer sentralt og fra Staten på fond.  

 

Det er også en utfordring å vri innsatsen fra omfattende tiltak og omsorgsovertakelse til mer 

forebyggende arbeid. Dette er omstillinger som tar tid, og man må gjerne «jobbe i begge ender» 

for å kunne snu utviklingen. Dette er kostnadskrevende prosesser som nærmest er umulige for 

små kommuner å klare på egen hånd. Erfaringsmessig er etablering av interkommunale 

barnevern en mer kostnadseffektiv måte å styrke barnevernet på i små kommuner, enn om hver 

kommune skal styrke tjenesten på egen hånd.  

 

Tanker om interkommunalt samarbeid:  

Stadige økte krav til barnevernet gjør imidlertid at samarbeidsbehovet blir større og vi ser helt 

klart at våres kommuner må samarbeide for å klare å møte fremtidens utfordringer.  

For å kunne levere forsvarlige tjenester må vi finne løsninger som gjør oss i stand til å møte de 

økte kravene. Etter vår oppfatning er det ikke et spørsmål om kommunene skal samarbeide om 

barnevern, men hvordan dette samarbeidet skal organiseres. Vi mener at tiden ikke er moden 

ennå for å slå sammen alle barneverntjenestene til en felles barneverntjeneste, men at det mest 

realistiske er å samarbeide om deler av tjenesten.  

 

Her tenker vi på samarbeid om: 

 Tiltaksbank  

 Adopsjon 

 Kompetanseheving 

 Fosterhjemsoppfølging 

 Tilsynsordning 

 Evalueringsverktøy 

 

Ved et slikt samarbeid vil også kommunene kunne etablere et godt fagmiljø, som vil være mer 

attraktiv og sikre fremtidig rekruttering. En slik etablering vil føre til mer ressursbruk i forhold til 

møtepunkt, men samtidig kvalitetssikre tjenesten, med tanke på tiltak og oppfølging.   
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Administrativ og politisk avklaring, samt barneverntjenestenes forslag til tiltak:  

Kåfjord, Storfjord og Lyngen barneverntjenester ber om at det administrativt og politisk avklares 

om de overnevnte kommunene skal samarbeide om deler av tjenesten. For å komme i gang med 

en slik prosess, bør det ansettes en prosjektansvarlig som har ansvar for å lage en plan for 

samarbeid om fellestjenester, kartlegge tiltaksbehov, organisering av tiltaksbank og utarbeide en 

samarbeidsplattform.  

 

Det bør settes ned ei interkommunal arbeidsgruppe som utarbeider prosjektplan. I gruppa skal 

både administrativ ledelse (rådmann evt. sektorleder), politisk ledelse (ordfører evt. utvalgsleder) 

samt barnevern være representert.  

 

Vi ber om en snarlig avklaring, slik at en kan komme i gang med prosessen i forhold til hvordan 

barneverntjenestene i våres kommuner skal organisere seg for å møte fremtidige utfordringer. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

På vegne av barnevernfaglig fora for 

Kåfjord, Lyngen og Storfjord 

 

Jani Albrigtsen 

Barnevernsleder i Kåfjord Kommune 

 

 

Kopi til: 

Lyngen kommune, Barneverntjenesten      

Storfjord kommune, Barneverntjenesten 

KS 

 
 
 

Vedlegg:  

Endringer i barnevernloven  
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ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN 

 

I 2013 vedtok Stortinget en rekke endringer i barnevernloven. Endringene medfører en del nye 

oppgaver for kommunene, men først og fremst økte krav til de tjenestene som allerede leveres. 

Forvaltningsreformen i barnevernet ble iverksatt 1.1.2004. De viktigste målene med reformen i 

barnevernet var: (1 Rundskriv Q-19/2003). 

 

♦ Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet  

♦ Å sikre likeverdige tilbud i hele landet til barn og unge som trenger barneverntjenester  

♦ Å utvikle et bedre samarbeid og bedre tjenester til kommunene  

♦ Å sikre god kvalitet i alle ledd innen barnevernet  

♦ Å bidra aktivt til at det skjer en faglig videreutvikling av tjenestetilbudet i barnevernet  

♦ Å bidra til bedre samarbeid med tilgrensede tjenester  

 

På bakgrunn av disse målene er det foretatt flere evalueringer av barnevernet de siste årene. Det 

har også vært nedsatt flere offentlige utredninger for å se nærmere på kompetansebehov i 

barnevernet, organisering og samarbeid i barnevernet, barns medvirkning og det biologiske 

prinsipp. Hovedkonklusjonen i utredningene er at barnevernet har kommet langt i å nå de målene 

som ble satt for reformen, men at det fortsatt er utfordringer knyttet til å nå alle målene. Spesielt 

er det organisatoriske utfordringer som vanskeliggjør gode og helhetlige barneverntjenester. Etter 

en gjennomgang av hele barnevernet i Norge, leverte Barnevernpanelet i 2011 en rapport med 

forslag til hvordan barnevernet kan bli bedre.  

 

Endringer i barnevernloven kommer som et tilsvar til de nevnte gjennomgangene og innspillene, 

og er en del av barnevernløftet, som innebærer tilførsel av flere ressurser til barnevernet og ny 

organisering av barnevernet. Målet med barnevernløftet er:  

♦ Å sikre barns rett til å bli hørt og medvirke gjennom hele prosessen  

♦ Å sikre et tettere samarbeid mellom stat og kommune, mellom kommuner og mellom etater  

♦ Å sikre sterkere fagmiljøer og bedre kompetanse  

♦ Å styrke barns rettssikkerhet  

 

En viktig begrunnelse for barnevernsreformen var ønske om å sikre et godt og likeverdig tilbud 

av barneverntjenester i hele landet. Den norske kommunestrukturen er svært variert, og både i 

evalueringer, barnevernspanelet og i selve forslaget til endringer i barnevernloven har man særlig 

vektlagt utfordringer for de små kommunene.  

 

Endringene i barnevernloven er basert på Prop. 106 L (2012-2013).5 Proposisjonen legger vekt 

på at lovendringene skal underbygge høy kvalitet i barnevernets arbeid. Sentralt i forslaget står 

krav til rettsikkerhet, forsvarlige tjenester og tiltak, barns medvirkning og kunnskaps- og 

kompetanseutvikling. Kommunenes nøkkelrolle i barnevernet, og det kommunale barnevernets 

faglige ansvar, er vektlagt. 

 

 

 

Lovforslaget i Prop. endringer på følgende områder: 106 L innebærer  
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1. Finansieringsordningen  

2. Ansvarsfordeling og samhandling mellom stat og kommune  

3. Styrking av barns rettigheter og rettsikkerhet  

 

Innenfor hvert av disse områdene er det foreslått en rekke endringer, av større og mindre omfang. 

Flere av endringene er presisering av gjeldende rett, endringer av lovteknisk karakter og forhold 

som i hovedsak berører det statlige barnevernet.  De endringene vi oppfatter som de viktigste for 

det kommunale barnevernet er: 

  

1. Finansieringsordningen i barnevernet  
Den kommunale egenbetalingen ved bruk av barnevernsinstitusjoner økes. Målet med dette er at 

bruken av institusjoner skal ha et barnevernsfaglig riktig omfang. For å oppnå en god vurdering 

av gevinster og kostnader ved ulike tiltak, mener departementet at det er nødvendig at 

kommunene i større grad enn i dag forholder seg til kostnadsforskjeller mellom ulike typer 

barnevernstiltak. Departementet vil også arbeide videre med endringer i kommunenes 

finansieringsansvar for andre barneverntiltak, som fosterhjem og statlige hjelpetiltak, med det for 

øye at finansieringsordningene i barnevernet bør innrettes slik at kommunene betaler en 

tilnærmet lik prosentandel av de ulike barnevernstiltakenes faktiske kostnader.  

 

Økte kommunale egenandeler skal kompenseres gjennom overføring av midler fra Bufetat til 

kommunene. Dette impliserer et større kommunalt ansvar, både faglig og økonomisk. Økte 

overføringer vil åpne for at kommunene i større grad enn i dag kan rette innsats mot forebygging 

og utvikling av egne tiltak. Samtidig er ønsket at kommunene i større grad kan påvirke 

sammensetningen av barneverntiltakene, og friere prioritere mellom egne tiltak og statlige tiltak. 

Omlegging av finansieringsordningen er blant annet ment å være et insentiv til økt bruk av egne 

ordninger, som hjelpetiltak i hjemmet. Også i tilknytning til endring i bestemmelsen i 

barnevernloven § 4-4 om hjelpetiltak er det presisert at kommunene bør endre sin tiltaksbruk, til i 

større grad å benytte strukturendrende hjelpetiltak, og i mindre grad benytte økonomisk stønad 

som hjelpetiltak.  

 

Den kommunale egenandelen økes med en tredjedel til om lag 50 000 kr. pr. måned fra 1.1.14. 

Regjeringen har kompensert dette ved å øke rammetilskuddet til kommunene. Dette innebærer at 

det er opp til kommunen selv å vurdere om de økte midlene skal brukes på barnevern eller ikke.  

 

Det er varslet at det vil skje en gradvis opptrapping av egenbetalingen. Departementet peker på at 

det kan være utfordrende for små kommuner å håndtere en institusjonsplassering. Dette kan løses 

ved at kommunen har tilstrekkelig fleksibilitet i budsjettene til å håndtere høye egenandeler, for 

eksempel gjennom fondsavsetninger. Departementet nevner også at finansieringsutfordringene 

kan løses ved ulike former for interkommunalt samarbeid. Det er opp til mindre kommuner selv å 

finne løsninger som gjør at de er i stand til å håndtere uforutsette, men sjeldne, utgiftsøkninger.  

 

Refusjonsordningen for kommunale hjelpetiltak er også foreslått avviklet. Dette vil medføre at 

hjelpetiltak, som er et alternativ til plassering utenfor hjemmet, blir dyrere for kommunene. Det 

forutsettes at midlene som i dag brukes til ordningen, overføres til kommunene. Ordningen er 

ikke lovfestet, og vil følges opp i de årlige budsjettfremleggene. Det er ikke lagt inn noen 

endringer i statsbudsjettet for 2014.  

 

 

2. Ansvarsfordeling og samhandling mellom stat og kommune  
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Lovendringen innebærer at enkelte av Bufetats faglige støtteoppgaver til kommunene avvikles. 

Dette gjelder de ulovfestede oppgavene, som utredningstjenester og faglig rådgivning og 

veiledning i enkeltsaker. Bufetat gis istedenfor et ansvar for den generelle faglige utviklingen på 

barnevernområdet, inkludert det kommunale barnevernet. I tillegg har departementet tiltenkt det 

statlig regionale barnevernet oppgaven å gi opplæring i kartleggingsmetodikk, utredningsmaler 

og lignende. Bufetat skal fortsatt implementere og drifte forskningsbaserte tiltak som for 

eksempel MST (Multisystemisk terapi og FFT (funksjonell familieterapi .  

 

Endringen innebærer at kommunene selv må bygge opp, eller på annen måte skaffe seg tilgang 

til, nødvendig kompetanse som tidligere har blitt ivaretatt av Bufetat. Avvikling av Bufetats 

oppgaver skal skje gradvis, men vi er kjent med at Bufetat allerede har begynt å bygge ned sine 

tjenester.  

 

3. Styrking av barns rettigheter og rettsikkerhet  
Det lovfestes at alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige. Lovendringen 

innebærer at kravet til forsvarlige tjenester blir understreket og tydeliggjort. Kommunene har 

allerede i dag en plikt til å yte tjenester som er faglig forsvarlige. Departementet legger derfor til 

grunn at forslaget ikke vil medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning 

for kommunene. 

 

Det er likevel fremhevet i proposisjonen at lovfesting vil styrke tilsynsmyndighetenes kontroll 

med tjenesten og bidra til bedre samarbeid internt i barnevernet og mellom barnevernet og andre 

velferdstjenester. Det er presisert at det er kommunenes ansvar å sørge for bemanning, 

kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig 

måte. 

 

Barns rett til medvirkning og til å ha med seg en tillitsperson er også tatt inn i loven. Hvilke 

konsekvenser dette vil få for barnevernets rutiner er uklart. Departementet vil gi nærmere 

veiledning om medvirkning og tillitspersonens oppgaver og funksjon i forskrift.  

Det er også tatt inn en presisering i loven om at barneverntjenesten etter omsorgsovertakelse har 

et løpende og helhetlig ansvar for oppfølging av barnet. Dette er ikke ment som en 

realitetsendring, men mer som en klargjøring av gjeldende rett. Departementet oppsummerer med 

at fosterhjemstiltaket må videreutvikles. Dette gjelder alle deler av arbeidet med fosterhjem; god 

utredning før barnet plasseres, rekruttering av fosterhjem og oppfølging av fosterhjemmet og det 

enkelte barn i fosterhjemmet.  

 

En viktig endring for de kommunale barneverntjenestene er knyttet til modellen for tilsyn og 

kontroll med fosterhjem. Departementet foreslår en tilsynsmodell som legger til rette for et mer 

profesjonalisert tilsyn som i større grad utføres i henhold til anerkjent tilsynsmetodikk.  

Ansvaret skal tillegges kommunen, og ikke barneverntjenesten. Den enkelte kommune kan velge 

å legge ansvaret for å gjennomføre tilsynsbesøk til en av de andre tjenestene i kommunen, for 

eksempel den kommunale helse - og omsorgstjenesten. Forslaget til ny tilsynsmodell innbefatter 

at kommunene skal ha ansvar for nødvendig faglig opplæring og veiledning av tilsynsførerne. 

Kommunene må også sikre at de som gjennomfører tilsynet har nødvendig kompetanse om barns 

rettigheter og om det å snakke med barn i en krevende og utsatt livssituasjon. Endringene knyttet 

til tilsyn med barn i fosterhjem trer i kraft fra 1.2.14. Departementet anslår at profesjonalisering 

av fosterhjemstilsynet vil medføre at hvert besøk vil bli ca. 1 000 kroner dyrere.  

 

Det legges vekt på at også små kommuner må oppfylle kravene til internkontroll og dokumentere 

at tjenesten er i samsvar med kravene i barnevernloven. Departementet vil utvikle nasjonale 
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kriterier for kvalitetsmål og faglige anbefalinger. Proposisjonen fremhever også at det i større 

grad enn i dag skal brukes tiltaksplaner og evalueringsverktøy. Disse signalene kan bli vel så 

viktige for fremtidens barnevern som de omtalte lovforslagene ovenfor, og bør også inngå i en 

vurdering av organisering av barneverntjenesten, særlig på noe lengre sikt.  
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Saksfremlegg 
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65/15 Formannskap 12.10.2015 

 

Videreføring av Nord-Troms Plankontor 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

 

 

Formannskapet gjør slikt vedtak:  

1. Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene 

Storfjord, Skjervøy og Nordreisa fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny 

vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

2. Plankontoret organiseres etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med 

Nordreisa kommune som vertskommune.  

3. Skjervøy kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, 

gjeldende fra 01.01.2016. 

 

 

Saksframlegg: 

Nord-Troms plankontor som prosjekt har vært gjennomført fra våren 2012 og avsluttes 

31.12.2015. Forslag til videreføring av Nord Troms plankontor ble behandla i alle fem 

eierkommuner i juni 2015. Skjervøy, Storfjord og Nordreisa er positive til videreføring, mens 

Kvænangen og Kåfjord ikke ønska å videreføre satsinga. Storfjord, Skjervøy og Nordreisa ble i 

møte 1.september enige om å lage et forslag til videreføring av plankontoret med tre kommuner, 

og at sak om dette legges fram og behandles i oktober 2015. 
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Hovedtrekkene i anbefalingene fra rådmennene er: 

 Plankontoret videreføres med 3,2 stillingsressurs  

 Kontorsted på sektor for drift og utvikling i Nordreisa kommune 

 Nærmeste overordna: sektorleder for Drift og utvikling i Nordreisa 

 Interkommunal koordinering gjennom en ressursgruppe med repr fra alle kommunene 

Forslag til ny organisering: 

Nord-Troms plankontor organiseres etter kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid 

etter følgende organisasjonsmodell: 

 
Figur 2.1. Organisasjonskart for Nord-Troms plankontor (prosentandeler viser til kommunenes økonomiske bidrag) 

 

Ressursgruppa bestående av fagpersoner fra kommunene videreføres. Sektorleder Drift og 

utvikling innkaller og leder ressursgruppa. Ressursgruppa er rådgivende og bindeledd ut til 

kommunene. 

 

Vertskommune: Nordreisa kommune fortsetter som vertskommune for samarbeidet, og 

plankontoret forholder seg til vertskommunens administrative rutiner ref. personalforvaltning og 

økonomistyring. Nordreisa kommune skaffer lokaler til plankontoret. 

 

Bemanning: Plankontoret videreføres med 3,2 stillinger, der 2,9 stilling jobber med planlegging, 

mens Storfjord har en ressurs på 20 % som kan benyttes til andre oppgaver, og Skjervøy har en 

ressurs på 10 % som kan benyttes til andre oppgaver. Ledelse legges til Sektor for Drift og 

utvikling i Nordreisa. De ulike stillingsstørrelsene følger avtalt fordelingsnøkkel mellom 

kommunene.  

 
 

 

Plankontorets oppgaver 

Plankontoret har i prosjektperioden hatt hovedfokus på utarbeidelse og rullering av 

kommuneplanens arealdel. Det vises til evalueringa for en nærmere gjennomgang av 

gjennomførte oppgaver. Plankontoret har i prosjektperioden jobbet med følgende oppgaver: 
Kommuneplanlegging 

 Utarbeidelse/revidering av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/ 

utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling og ájourhold av planregister. 

 Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, 

saksbehandling 

Sektorleder 

Drift og utvikling 
Nordreisa

Vertskommune

Nordreisa kommune

Storfjord (80%)   

Nordreisa (120%)

Skjervøy (90%)

Ressursgruppe

Teknisk sjef Skjervøy

Teknisk sjef Storfjord

Sektorleder Nordreisa
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 Kommunedelplaner1: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner2 

 Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling. 

 Ajourhold av digitalt planregister3 

   

Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver kommune. 

Reguleringsplanlegging: 

 Saksbehandling av private, kommunale og statlige reguleringsplaner 

 Delta i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater f.eks. Statens 

Vegvesen, Kraftlinjer mv. 

 Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert (eks. Statens vegvesen) 

 

Etter at kontoret kom i drift, har det vært fokus på første og andre kulepunkt. Under forutsetning 

av ledige stillingsressurser og fagkompetanse, har det vært arbeidet med de øvrige punktene.   

 

Under visse forbehold om at det er stillingsressurser/ fagkompetanse ved plankontoret, vil det 

ved ei videreføring være mulig å gjennomføre følgende:  

 Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging for eksempel energi 

og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne 

prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid 

 

Øvrige planarbeid: 

I forbindelse med en videreføring av plankontoret vil det være mulig å jobbe med følgende nye 

planoppgaver:  

 

Kommunal planstrategi: I forbindelse med valget høsten 2015 skal det nye kommunestyre innen 

ett år ha vedtatt ny kommunal planstrategi. Dette kan være en oppgave for plankontoret som må 

avklares med den enkelte kommune. Plankontoret har nødvendig kompetanse og kan kjøre 

prosessledelse innad i den enkelte kommune. Om mulig kan plankontoret utarbeide en felles 

planstrategi for sine eierkommuner.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen legger sterke føringer på arealplanen, og det er 

naturlig å se de i sammenheng. Evalueringa og styret signaliserer at plankontoret bør få et større 

ansvar for samfunnsdelen. Plankontoret har i dag den nødvendige kompetanse til å utføre dette 

arbeidet, men dette må gjøres i nært samarbeid med den enkelte kommune. 

 

Kart og drift av felles kartsystem: Plankontoret har opparbeidet seg god kompetanse på området, og 

dette bør videreutvikles. Vi savner i dag en overordnet geodataplanressurs som kan jobbe med å 

utvikle kartsystemene, noe som kan ivaretas gjennom eksisterende stillinger. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1 Begrepet «kommunedelplaner» beskrives i PBL som «områdeplaner». 
2 Kystsonearbeidet i Nord-Troms ble organisert som egne prosjekter. 
3 Etablering av digitalt planregister er ikke med i prosjektet, dvs. det er den enkelte kommune som har ansvar for å utarbeide et 

slikt register. Pr. i dag er det kun Nordreisa kommune som har innført digitalt planregister. Fordelen med et slikt register er at 

det vil forenkle saksbehandlingen i plansaker, samt at publikum får direkte innsyn i gjeldende planer for kommunen. 
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I prosjektperioden har Troms fylkeskommune dekket nærmere 40% av kostnadene til prosjektet. 

Det kan ikke forventes av fylkeskommunen vil videreføre denne finansieringen, dvs. kostnadene 

til videreføring vil i hovedsak være eierkommunene sitt ansvar.  

 

Budsjett 2016 

Lønn 3,2 stilling    kr  1 500 400    

Pensjon    kr      300 100    

Husleie (inkl. strøm, vask)    kr        70 000    

Kjøregodtgjørelse (kurs, reise etc.)    kr        30 000    

Kompetanse    kr        30 000    

Telefongodtgjørelse    kr        15 000    

Kontorhold (papir, nett, litteratur 

etc)    kr        25 000    

Sum utgifter    kr  1 970 500    

Fordeling av kostnader     

 Kommunal andel av kostandene      kr  1 970 500  

 - Fast andel fordelt på 3 kommuner   0,4  kr      788 200  

 - Faste kostnader pr kommune      kr      262 733  

 - Øvrig 60% fordelt på innbyggere   0,6  kr  1 182 300  

 

Utgiftsfordeling 

2016   Skjervøy Nordreisa Storfjord SUM 

Fast andel (40%)    kr      262 733   kr     262 733   kr   262 733   kr     788 200  

% ut fra innb. (60%)    kr      354 066   kr     595 859   kr   232 375   kr  1 182 300  

Sum refusjon    kr      616 800   kr     858 592   kr   495 108   kr  1 970 500  

 

Kostnadene for den enkelte kommune vil bli fordelt ut fra en fast andel (40%) og variabel andel 

(60%) ut fra antall innbyggere. 

Fordeling ut fra innbyggere (2015)   % 

Skjervøy 2895 30 % 

Nordreisa 4872 50 % 

Storfjord 1900 20 % 

Sum innb. 9667 100 % 

 

Vurdering: 

Nord Troms plankontor har vært drevet som et prosjekt i tre og et halvt år. Etter ei evaluering av 

prosjektet var det i juni i år behandling i alle kommunene ang videre fast drift. Kvænangen og 

Kåfjord ønska ikke videreføring, mens Storfjord, Skjervøy og Nordreisa var positive til ei 

videreføring. 

 

Da det ble klart at to kommuner gjorde negative vedtak, ble det usikkerhet hos de tre andre om 

videreføring var mulig. Etter drøftingsmøte på Skjervøy mellom Storfjord, Skjervøy og 

Nordreisa var det enighet om at en ønsker en videreføring og at sak legges fram til politisk 

behandling i oktober 2015. 

 

De viktigste grunnene til dette er: 

 Beholde et bredest mulig fagmiljø innen planlegging 
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 Være forberedt til arbeidet med rullering av arealplanene. Det forventes at alle 

arealplanene må rulleres i løpet av neste fireårs periode for bl.a. å ta inn tema 

scooterløyper, som etter ny motorferdselslov må tas inn i løpet av seks år.  

 Det forventes mer behov for behandling av nye reguleringsplaner når arealplanene i alle 

kommunen er/blir ferdige. 

 

Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler rådmannen etablering av Nord Troms plankontor 

bestående av kommunene Storfjord, Skjervøy og Nordreisa. 
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Vedtekter for Nord-Troms Plankontor 
§ 1 Samarbeidet 

Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune, 
Skjervøy kommune og Storfjord kommune er deltakere i samarbeidet.  

 

§ 2 Rettslig status 

Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar. 

 

§ 3 Vertskommune 

Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger i kommunehuset på Storslett. 

Vertskommunen skaffer nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative 

oppgaver med lønn og regnskap og revisjon. 

 

§ 4 Formål 

Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester 
som naturlig faller sammen med dette. 

 

§ 5 Organisering av samarbeidet 

Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: ressursgruppe og sektorleder Drift og utvikling 
Nordreisa. Plankontoret ledes av vertskommunen ved sektorleder Drift og utvikling i samarbeid 
med ressursgruppas 3 medlemmer.  

 

§ 6 Ledelse 

Sektorleder Drift og utvikling er underlagt rådmannen i vertskommunen. Sektorleder administrerer 
virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med årlig 
virksomhetsplan utarbeidet av ressursgruppa. 

Sektorleder skal til enhver tid holde de samarbeidene kommuner orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til 
vertskommunen på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og ressursgruppa for øvrig 
måtte bestemme. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen. 

 

§ 7 Personvern og offentlighetsloven 

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern 

skal gjelde for samarbeidet. 

 

§ 8 Arbeidsgiveransvar 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har 

de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale 
arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk. 
 
Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.  
Vertskommunen har, i samarbeid med ressursgruppa, ansettelses- og oppsigelsesmyndighet for 
plankontorets personell.  

 

§ 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 

Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en 
variabel del basert på innbyggertall på 60 %. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis.  
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§ 10 Eiendeler 

Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand 
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk. 

 

§ 11 Ved eventuell oppløsning 

Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si 
opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 

 

§ 12 Regnskap og revisjon 

Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. 

Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i 
regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av 
disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med 
deltakerkommunene. 

 

§ 13 Endring av vedtektene 

Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2016. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av 
ressursgruppa før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de 
er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1236 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 25.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

66/15 Formannskap 12.10.2015 

 

Oppnevning av aksjonskomité 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Varaordførers innstilling 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

 

Årets aksjonskomité skal bestå av: 

 Reidar Mæland (leder) 

 Ulla Laberg 

 Rita Mathiesen 

 Frode Langstrand  

 Ruth Samuelsen 

 Sissel Østvang 

 

 

Saksopplysninger 

Årets TV-aksjon går i år til Regnskogfondet. 18.oktober går 100 000 bøssebærere fra dør til dør 

for å samle inn penger til å bevare regnskogen. 7000 mennesker jobber frivillig i ukene og 

månedene for at hver krok skal få besøk av en bøssebærer. 

 

Regnskogen pumper varm og fuktig luft fra ekvator opp til oss i kalde nord og bidrar til å skape 

det klimaet vi kjenner. Den lagrer milliarder av tonn karbon i vegetasjonen sin og reduserer 

dermed menneskeskapte klimaendringer. Den tar vare på over halvparten av alle de plante- og 

dyreartene som har utviklet seg på landjorda siden tidenes morgen. 

 

Siden 2.verdenskrig har halvparten av den tropiske regnskogen blitt rasert. Dette er et vår tids 

alvorligste og mest uopprettelige globale miljøproblem. En apeart som utryddes kommer aldri 

tilbake. Utslippene av klimagasser fra brenning regnskogen tilsvarer utslippene fra hele den 

globale bilparken. Mest dramatisk og direkte rammer ødeleggelsen av regnskogen de 
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menneskene som har bodd i regnskogen i generasjoner og som er helt avhengige av den for å 

overleve. Når bulldosere ruller inn, faller deres verden i grus. De fordrives, deres samfunn går i 

oppløsning, den kunnskapen de har opparbeidet mister sin mening. De blir hjelpeløse og akutt 

fattige. 

 

Med midlene fra TV-aksjonen NRK skal en vokte regnskogen. Pengene skal gå til å bevare noen 

av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Sammen 

skal en bevare et regnskogsområde større enn Danmark og Norge for vår felles framtid, og for 

de 260 millioner menneskene som har regnskogen som sitt hjem. 

 

I hver kommune nedsettes det en TV-aksjonskomite` som organiserer innsamlinga i 

kommunene. 

 

Vurdering 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1255 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 02.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

67/15 Formannskap 12.10.2015 

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt §§ 1, 12 og 14 

Plan- og bygningsloven  

Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt  

 

Rådmannens innstilling 

 

Formannskapet ber med bakgrunn i Lov om kommunal beredskapsplikt §§ 1, 12 og 14 og med 

tilhørende forskrifter, rådmannen snarest igangsette revisjon av kommunens overordnede 

Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunen har i medhold av Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret ansvar for risikovurdering, samordning og konkrete oppgaver innenfor 

beredskaps-området. For Skjervøy kommune er disse oppgavene og overmodent for revisjon. 

 

Hva er en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)?  

En overordnet ROS-analyse for Skjervøy kommune skal inneholde en gjennomgang av alvorlige 

kriser og ulykker som kan ramme Skjervøysamfunnet. Analysen skal gi et lokalt risikobilde.  

Analysen er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og i oppfølgingen av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen. Analysen skal også gi en oversikt over 

risiko og sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene i kommunen og 

andre i deres arbeid med samfunnssikkerhet. 
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Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt  

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at kommunen ivaretar 

befolkningens sikkerhet og trygghet. Det følger av forskriften at kommunen skal ha:  

 

• En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2  

• Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, § 3  

• En overordnet beredskapsplan , jf. § 4  

 

Sektor- og særlover  

Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav 

på fag- og sektorområdene. Eksempler på slike områder er helse og sosial , vannforsyning , 

brann og flere.  

 

Plan- og bygningsloven  

Som planmyndighet skal kommunen gjennom planleggingen ” fremme samfunnssikkerhet ved å 

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier 

mv. ”, jf § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging 

gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse, jf § 4-3 

 

 

§ 1 i Sivilbeskyttelsesloven lyder:  

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk 

av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er 

i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. 

 

 

Generelt  

Det har over de siste årene vært mange og flere endringer i strukturene og organisering av det 

«totale beredskapssystemet» i landet. Dette har berørt og berører selvfølgelig kommunens rolle 

og ansvar den samme helheten. 

 

Det er etter hvert svært lenge siden at Skjervøy kommune fikk utarbeidet en ROS analyse. Det 

vurderes ikke hensiktsmessig å revidere denne ROS-en. 

 

Av andre særlig viktige paragrafer, og med det forpliktelser for kommunen kan nevnes §§12 og 

14. Førstnevnte pålegger kommunen å gjennomføre en såkalt overordnet ROS-analyse, en risiko 

og sårbarhetsanalyse. Og i §14 hjemles kommunens forpliktelse mht. å utarbeide og revidere en 

overordnet beredskapsplan. 

 

 

 

Forslag til prosess: 

 

Politisk forankring  

Oppstart-beslutning, oktober november 2015.  

Formannskapet inviteres gjennom denne sak til å bekrefte oppstart av et administrativt arbeid, 

og til å se viktigheten «for kommunen» av å prioritere dette arbeidet akkurat nå. Dersom det er 

særlige fokusområder formannskapet ønsker å påpeke overfor administrasjonen må ta med seg, 

så er det bra om dette spilles inn allerede nå.  
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Politisk tilslutning og forankring av ROS-en  

Formannskap og kommunestyre behandler og stadfester et endelig og første utkast til ny 

overordnet ROS-analyse for Skjervøy kommune. Saken bør planlegges og utvikles med seneste 

behandling i kommunestyrets desember-møte 2016.  

 

Administrativ forankring  

Administrativ arbeidsgruppe etatssjefkollegiet bidrar prosessuelt og faglig i prosessen. Første 

møte er første mandag i november. Ledergruppa (alle enhetsledere) gjennomfører egen/felles 

tema økt med overordnet ROS i november/desember 2015.  

Prosessen følges deretter opp i regi av arbeidsgruppa og saksbehandler.  

Oppfølging – dokumentasjon mm.  

Når den overordna ROS-analysen er på plass (senest desember 2016), - vil arbeidet med revisjon 

av overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune starte.  

Her vil det bli viktig å få til et enkelt over oversiktlig «bilde» av helheten i kommunens totale 

beredskapsopplegg. 

Vurdering 

Rådmannen vil overfor kommunestyret anbefale at det igangsettes nødvendig arbeid med en 

hovedrevisjon av den overordnede ROS-analysen, og med en oppfølging i form av tiltaksplan og 

revisjon av beredskapsplan. Den overordnede ROS analysen forutsettes utarbeidet gjennom en 

prosess som gir god forankring i fagavdelinger og hos sektorene. Videre må analysen så snart 

den er ferdigstilt forelegges kommunestyret til endelig stadfesting.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1068 -4 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 16.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

68/15 Formannskap 12.10.2015 

 

Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk på ny lokalitet "Laukøy Øst" - 

Arnøy Laks AS 

Henvisning til lovverk: 

Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven ) og § 6 pkt. a 

(vilkår for tildeling). 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak:  

 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny oppdrettslokalitet på ”Laukøy Øst”. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

 

Arnøy Laks AS har i søknad datert 28.05.2015, søkt Troms Fylkeskommune om tillatelse til 

Akvakultur anlegg av matfisk av laks og ørret på ny lokalitet ”Laukøy Øst” i Skjervøy 

kommune. Dvs på sør østsiden av Laukøy. 

 

Lokaliteten er omsøkt med en maksimalt tillatt biomasse på 3590 tonn. Arealmessig søkes 

lokaliteten etablert med 12 bur, på 100 x 100 m i to rekker a 6 bur. Anleggets rammeareal måler 

240 x 600 m. 

 

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Fremtid i Nord. Kunngjøringsdato 

18.08.2015 med 30 dagers høringsfrist. Skjervøy kommune har ikke mottatt uttalelser/ 

innvendinger i forbindelse med høringen.  
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Lokalitetens omsøkte plassering ligger i område for «fremtidig akvakultur» i Kystsoneplan for 

Skjervøy og Nordreisa 2014 – 2026. Dette medfører at det kan søkes innenfor dette området, og 

at det ikke kommer i konflikt med gjeldende planer. 

 

Vurdering/konklusjon 

Det er ikke kommet innsigelser i forbindelse høringen.  

 

Lokalitetens omsøkte plassering kommer innenfor planlagt område for akvakultur i gjeldende 

kystsoneplan. Ut i fra dette kan Skjervøy kommune stille seg positiv til plasseringen av anlegget 

som omsøkt. 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Nord Troms videregående avd Skjervøy 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/999-2 5325/2015 611 03.09.2015 

 

Utsettingskonsesjon 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 
 

Det vises til mail i fra Terje Bolstad, Nord Troms vgs. avd. Skjervøy hvor det står følgende 

(gjengitt i kursiv skrift): 
 

Viser til samtale på ditt kontor i dag og sender som avtalt nødvendige vedlegg og forespørsel om bistand 
fra kommunen i forhold til vår søknad om utsettingskonsesjon. 
 
Vi trenger/ønsker følgende til kons. søknaden: 

1. Dokumentert tillatelse til å bruke grunn samt vann fra kommunens vannverk. Vannbehovet til 
drifta er svært begrenset pga liten produksjons volum i kg. Det er beregnet et gjennomsnittlig 
forbruk på 10-20 liter pr minutt. 

2. Kjemiske og bakteriologiske analyser av vannverksvannet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at settefiskanlegget har vært i drift før (2000- 2011) og da med tillatelse til bruk av 
grunn og vann fra kommunen. 

 

Omtalte settefiskanlegg har vært i drift fra 2000 – 2011. Det er installert 2 vannmålere og et 

elvestadrør som er tilknyttet «råvannsuttaket» nedfor vannbassenget ved fylkesvegen i Vågdalen. 

Det var Skjervøy vgs. som i sin tid påkostet dette utstyret og Nord Troms vgs. avd. Skjervøy er 

derfor å betrakte som eiere av dette. 

 

Siden det er montert vannmålere, så har dette settefiskanlegget, etter at målerne ble montert, 

betalt for vannforbruket etter måler og gjeldende satser. Skjervøy kommune, har etter gjeldende 

forskrift om vann- og avløps gebyrer i Skjervøy Kommune ikke anledning til å frita noen fra å 

betale vannavgift. 
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Vedtak: 

Nord Troms vgs. avd. Skjervøy gis tillatelse til bruk av grunn til eksisterende settefiskanlegg ved 

Vågvannet, samt tillatelse til å hente vann fra kommunens vannverk etter gjeldende satser. 

 

Nord Troms vgs. avd. Skjervøy er selv ansvarlig for drift og vedlikehold av vannmålere og 

eksisterende tilførselsledning fram til og med anboringsklave.  
 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Terje Bolstad    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Holger Pettersen 

Hjalmar Mikalsensvei 1 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1180-1 5308/2015 69/834 03.09.2015 

 

Hjalmar Mikalsens vei 1: Søknad om dispensasjon - garasjebygg og tillatelse 

til endring av avkjørsel 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Søker fikk 15.03.2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) §§ 93 og 95 godkjent 

søknad om tillatelse i ett trinn mottatt ved Teknisk etat i Skjervøy kommune. 

Tiltakene gjaldt oppføring av Garasje, uthus, anneks til bolig, samt tilbygg til bolig. 

 

I samme sak ble det gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelse i reguleringsplan for 

Sandvåghaugan, pkt. 1.5. Ved at garasje kan oppføres med grunnflate inntil 50 m². 

 

Søker ønsker nå å bygge garasjen som det ble gitt tillatelse til i sak 2010/412-10. 

 

En forutsetning for vedtaket var følgende: 

 
«Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 96 

første ledd.» 

 

Vurderinger: 

En har etter nærmere vurderinger kommet fram til at gitte byggetillatelse til garasjebygg, med 

dispensasjon og tillatelse til ny avkjørsel ikke lenger er gyldig, dette siden det er gått 5 år.  

 

Et framtidig garasjebygg på inntil 50 m2 kan bygges etter forenklinger i byggesaksforskriften 

som trådte i kraft 1. juli 2015.  
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Dette forutsetter at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelse i reguleringsplan for 

Sandvåghaugan, pkt. 1.5, slik at garasje kan oppføres med grunnflate inntil 50 m². 

Videre må det gis tillatelse til ny avkjørsel på eiendommen jfr. tidligere tilsendt situasjonsplan.  

 

Skjervøy kommune gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket, 

garasjebygg, ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommune-

planens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller 

ikke komme i konflikt med annet regelverk.  

 

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at 

plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

 

Her er en lenke til skjemaet som skal brukes for å melde fra til kommunen om at du har bygget 

en bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt: 

 
http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-

unntatt-soknadsplikt.pdf 

 

 

Vedtak: 

med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2  gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelse i 

reguleringsplan for Sandvåghaugan, pkt. 1.5. slik at et framtidig garasjebygg kan oppføres med 

grunnflate inntil 50 m². 

 

Adkomst/avkjørsel: 

Som følge av planlagte garasjebygg, blir det ny avkjørsel på eiendommen (jfr. tidligere tilsendte 

situasjonsplan). Denne avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og 

hensyn til miljø og omgivelser. Dette jfr. Bestemmelser gitt i vegloven § 29. Avkjøringstillatelse 

gis dermed som omsøkt. 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
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Kopi til: 

Skjervøy Park og Anleggsservice AS    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Øyvind Hansen 

Trollveien 5 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1234-2 5756/2015 69/1/101 28.09.2015 

 

Trollveien 5: Søknad om oppføring av tilbygg, utvidelse av kjøkken  - gnr 69 

bnr 1 fnr 101 

 

Saksopplysninger/vurderinger:  

 

Søknad gjelder oppføring av tilbygg/utvidelse av kjøkken med karnapp. Tilbygget er på 10 m2. 

 

Tomtearealet er på 1245,2 m2. 

 

Bruksareal eksisterende bygningsmasse etter at tilbygget er ferdig vil bli 345 m2. 

Utnyttelsesgraden vil bli 0,28. 

 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Sentrum Nord. Søknaden er i tråd med denne. 

 

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. 
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Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Øyvind Hansen byggetillatelse til oppføring av 

tilbygg, utvidelse av kjøkken, på gnr 69 bnr 1 fnr 101, som omsøkt 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

AR-Ing AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/179-24 5361/2015 69/791 07.09.2015 

 

Nordveien 28:  Endring av ansvarsretter og ansvarlig søker - gnr 69 bnr 791 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

  

Den 30.06.2015 fikk Daniel Jakobi følgende vedtak overlevert personlig: 

 

«Med hjemmel i pbl § 32-3, jf § 32-4 gis pålegg om stans av påbegynt arbeid med 

grunnmur i Nordveien 28 med øyeblikkelig virkning.» 

 

Bakgrunnen var at Skjervøy Byggeservice AS trakk tilbake sine ansvarsretter, SØK og PRO, gitt i 

delegert vedtak om byggetillatelse 30.04.2015.  

 

07.09.2015 har AR-Ing AS levert inn endringssøknad der de står ansvarlig søker (SØK) og 

ansvarlig prosjekterende (PRO) mur og tømrerarbeid. 

 

AR-Ing AS har sentralgodkjenning innafor ansvarsområdene. 
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Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK og 

PRO mur og trearbeider tiltaksklasse 1.  

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Daniel Jakobi Nordveien 28 9180 SKJERVØY 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Magny Elise Andersen 

Ravnekroken 60A 

1254 OSLO     

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 -5 5623/2015 69/568 21.09.2015 

 

Kirkegårdsveien 67: Ferdigattest for oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 568 

 

 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 18.09.2015. 

 

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/963. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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Kopi til: 

Tømmer & Betong as Nordveien 41 9180 SKJERVØY 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           
E-post:  

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Eivind Mathisen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1190-3 5492/2015 L33 14.09.2015 

 

Arnøyhamn: Søknad om deling av eiendommen Loftet - gnr 56 bnr 3 

Det vises til høringsbrev datert 11.09.15, ang. deling av eiendommen 56/3 beliggende ved 

«Loftet» i Arnøyhamn. 

 

Siden arealene på eiendommen ikke består av dyrka eller dyrkbar jord og eiendommen ikke har 

landbruksmessig interesse trenger delingen ikke behandles etter jordlovens § 12. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Rigmor Andersen Johansen og Jostein Johansen 

Bygdeveien 

9195 ÅRVIKSAND  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1227-2 5602/2015 Q01 21.09.2015 

 

Årviksand, Bygdeveien: Søknad om endring av avkjørsel gnr 64 bnr 148 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Gjeldende plan: Reguleringsplan for Årviksand Havn. 

 

Eiendommen har i dag avkjørsel til Bygdeveien. Jfr. Tilsendte situasjonsplan ønskes ny avkjørsel 

til Fjærbakkveien. I henhold til gjeldende reguleringsplan er det helt uproblematisk å anlegge 

omsøkte avkjørsel. 

 

Søkerne er ferd med å kjøpe grunn fra naboeiendommen (64/77), slik de kan anlegge planlagte 

avkjørsel. På sikt har de planer om å bygge et garasjebygg på inntil 50 m2, som skal bygges etter 

forenklinger i byggesaksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2015.  

 

Skjervøy kommune gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket, 

garasjebygg, ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommune-

planens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller 

ikke komme i konflikt med annet regelverk.  

 

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at 

plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

 

Her er en lenke til skjemaet som skal brukes for å melde fra til kommunen om at du har bygget 

en bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt: 

 
http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-

unntatt-soknadsplikt.pdf 
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http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf


 

  

 

 

Vedtak: 

Rigmor Andersen Johansen og Jostein Johansen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin 

eiendom, gnr 64 bnr 148, som omsøkt, mot Fjærbakkveien. Avkjørselen er vurdert å ivareta 

relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt 

i vegloven. 

 

 

Vedtaket er gjort under forutsetning av at naboeiendom, gnr 64 bnr 77, selger eller avstår grunn 

til avkjørselen. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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