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Økonomirapport høst 2017 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 
1 Reguleringsskjema 
2 Skjema 1A 
3 Skjema 1B 
4 Bemanningsplan 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med

reguleringsskjema datert 09.10.17
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt.

Saksopplysninger 
I tråd med godt innarbeidet rutine har etatene gjennomgått sin virksomhet. De har laget hver sin 
rapport som til slutt er sydd sammen til en sammenfatning der man har imøtekommet deres 
behov og ønsker. 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

100 Politisk virksomhet 
Internreguleringer. Tilføres kr 30 000,- på grunn av 2 ekstraordinære formannskapsmøter og et 
kommunestyremøte. Ellers i henhold til budsjett.  
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101 Valg 
Som budsjettert.  
 
102 Kontroll og tilsyn 
Interne regulereringer.  
 
120 Administrasjon 
I henhold til budsjett. Interne reguleringer. 
 
121 Tiltak flyktninger 
Behov for interne regulere mellom postene. Hentes fra introduksjonsstønad. Det er budsjettert 
mer i introduksjonsstønad enn det forventes utbetalt. Dette har sammenheng med at noen 
flyktninger er kommet i jobb eller har rettigheter i forhold til Folketrygden. Vi har pr i dag 
bosatt 5 flyktninger og fått beskjed om at det kommer en familie på 6 i løpet av oktober. Det 
forventes at inntektene blir som budsjettert. 
 
130 Kommunekassa 
Interne reguleringer. 
 
140 EDB 
Behov for noen interne reguleringen mellom postene. 
 
141 Interkommunal EDB 
I henhold til budsjett. 
 
160 Felles utgifter 
Behov for interne reguleringer mellom postene. Dette er et samleansvar og det er flere ting som 
blir belastet her. Kostnader til omstillingsprosjektet i 2017 har ingen budsjetterte midler da det 
som var igjen etter 2016 er satt på disposisjonsfond. Henter ikke fra fondet, men regulerer 
internt.  
Det ble vedtatt i kommunestyret at reduksjon i sykefraværet skulle gi en besparelse på kr 
500 000,- i 2017. Det har ikke vært helt klart hvordan dette skal synliggjøres i budsjettet og 
reduksjonen har vært lagt på ansvar 160. Dette flyttes fra ansvaret og ut til etatene til konto 
10201- lønn sykevikarer. Eventuell besparelse vil forhåpentligvis synliggjøres med mindre 
forbruk på denne kontoen. Utviklingen i sykefraværet viser en svært beskjeden reduksjon og det 
kan derfor ikke forventes en besparelse på 500 000,- på reduksjon i sykefraværet for 2017. 
 
 
KULTUR OG UNDERVISNING 
 
Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre kr 981 000 i 
denne reguleringa til kultur- og undervisningsetatens i budsjettet for 2017.  
Det store bildet for etaten er;  
Vi har økte utgifter på: 

- Økte stillinger i grunnskole og barnehage pga økt barne-/elevtall. Økte 
spesialpedagogiske ressurser 
 

Vi har innsparing på: 
- Mindre tilskudd til privat barnehage  

 
Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene: 
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200 Administrasjon 
Som budsjettert 
 
203 PPT 
Økte kostnader på lønnskostnader i midlertidige løsninger pga langtidssykemelding.  
Tilføres kr 62000,- 
 
210 Felles grunnskole 
De to store postene her er: 

- Tilskudd spes ped privatskole kr 596.000 
- Tilskudd barnevernplasserte elever i andre kommuner: kr 835.000 

Begge postene ligger innenfor reguleringa i mai. 
 
211 Skjervøy barneskole 
I økonomiplanen er det forutsatt nedtak på 1,1 pedagog og 36 % assisten fra 1/8-17. 
Nedtaket blir ikke gjennomført, i stedet ei øking på 40 % ass. 
Økning av ressurser skyldes: - en klasse mer, - økt spes ped behov, - økt senior ressurs, - økte 
utgifter til samisk undervisning 
Reduksjon er gjort på ; friluftsgjengen (halvert), fast sykevikar og norsk for fremmed- språklige. 
Samlet tilføres barneskolen kr 1.105.000 i denne reguleringa 
 
212 Skjervøy ungdomsskole 
I økonomiplanen forutsettes et nedtak på 1,5 st pedagog og 50 % ass. 
Nedtaket blir 0,53 pedagog og økning på 130 % assistent. 
Økning av ressurser skyldes en klasse mer (8 kl) og økt spes ped og samisk undervisning. 
Reduksjon er gjort på vikarressurs og gruppedeling. 
Samlet må det tilføres kr 532000 i denne reguleringa, det meste på fastlønn. 
 
213 Arnøyhamn skole  
Økte kostnader på sykelønn kompenseres med NAV-refusjon. Trenger ikke tilføring av midler 
resten av året. 
 
221 Kino 
Som i mai ser budsjettet ut til å holde.  
 
222 Kulturhuset 
Budsjettet ser ut til å holde. Egne midler oppgradering scene, sal, foaje og inngangsparti. 
 
224 Svømme og idrettshall 
Budsjettet ser ut til å holde, men noe usikkerhet rundt billettinntekter.  
 
270 Felles barnehager 
Den største posten her er tilskudd til private barnehager.  Det som påvirker denne posten er: 
Økt barnetall i de kommunale barnehagene på tettstedet og reduksjon i den private. 
Tilskuddet til ØNB baserer seg på regnskapstallene i de kommunale barnehagene for 2015. 
Budsjettet er kr 10,2 mill. Beregninger viser at posten reduseres med kr 1 mill pga lavere 
barnetall i ØNB. 
 
271 Solstua  
Etter øk. planen skal det reduseres med to stillinger 1/8-17. Dette vil gjennomføres for 1,5 
stilling og økt sykepengeref gjør at budsjettet reduseres samlet med kr 201.000. 
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272 Eidekroken barnehage 
Økning i bemanning med 1 stilling pga økt barnetall på ei avdeling (fra 9 til 12). Økt spes ped 
på 0,66 stilling.Samtidig forutsetter BØP et nedtak på 0,5 stilling fra 1/8. Budsjettet tilføres 
samlet kr 198000. 
 
273 Vågen barnehage 
Økning i bemanning med 1 stilling pga økt barnetall på ei avdeling (fra 9 til 12). Samtidig 
forutsetter BØP et nedtak på 0,5 stilling fra 1/8. Budsjettet tilføres kr 296000 
 
274 Årviksand barnehage 
Budsjettet tilføres kr 79000. Størst sprekk på sykelønn og svikt egenandeler 
 
275 Arnøyhamn barnehage 
Budsjettet tilføres kr 41000. Størst svikt på sykelønn og egenandeler. 
 
276 Akutten barnehage 
Ny to-avdelings barnehage i Kulturskolens lokaler. Bemanning er redusert til 1,5 avd i forhold 
til budsjett i mai pga redusert i barnetall i løpet av sommeren. Budsjettet reduseres med kr 
176000 
 
281 SFO Skjervøy 
Barnetallet på SFO er for tiden  91. Økte inntekter egenandeler på kr 80000. Økte inntekter går 
til bemanningsøkning med ca 100 % stilling, økt matpenger og økt aktivitetsmateriall fra 1/8. 
Alt pga økt barnetall. Totalt tilføres kr 125000,- 
 
282 SFO Årviksand 
Budsjettet holder 
 
283 SFO Arnøyhamn 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
290 Kulturskolen 
Fastlønna tilføres kr 25000 
 
293 Folkehelse  
Budsjettet ser ut til å holde.  
 
294 Voksenopplæringa 
Aktiviteten ved VO har vokst i takt med elevtallet og det er behov for styrking av 
driftsbudsjettet. Dette vil foreslås i neste BØP.  I denne reguleringa styrkes midler til bl.a. 
læremidler, husleie og lønnsmidler. Inntektene økes samtidig, slik at budsjettet tilføres samlet kr 
57000. 
 
 
HELSE OG OMSORG 
 
300. Administrasjonen 

 Det er foretatt en del interne reguleringer, og budsjettet ser ut til å holde ut året. 
 Mindre forbruk med kr. 13.000 er med på å dekke etatens behov. 

 
310. Helsestasjonen 

 Det er positivt avvik i forhold til fastlønn på kr. 293.000. Dette skyldes at vi kun har hatt en 
helsesøster fast, store deler av året. 
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 Da det bare har vært en helsesøster har det vært behov for å leie inn helsesøster gjennom året. 
Dette for å ta det mest prekære i tjenesten så som vaksinasjoner, spedbarnskontroller og kontroll 
av førskolebarn.  

 Det er foretatt noen interne reguleringer innenfor ansvaret.  
 Mindre forbruk med kr. 293.000 er med på å dekke etatens behov. 

 
320. Legestasjonen 

 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn, som ser ut til å bli kr. 195.000,- gjennom året. Dette 
skyldes at det ikke ble overført midler til 40% legesekretær og at en av legene har et personlig 
tillegg på lønn som ikke kom med i budsjettet. 

 Det er foretatt mange interne reguleringer uten behov for å be om tilleggs bevillinger. 
 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 195.000. 

321. Fysioterapitjenesten 
 Det ble tilsatt fysioterapeut i nærværsprosjektet på høsten. Det er derfor regulert mellom 

fastlønn og driftsavtale for å dekke opp lønn. 
 Noen små reguleringer av budsjettet internt uten behov. 
 Mindre forbruk med kr. 18.000 er med på å dekke etatens behov. 

 
350. Sosialtjenesten 

 Barneverntjenesten har to stillinger som får øremerkede midler fra staten.  
 Det er gjort en del interne reguleringer. 

 
351. Tilskudd eldre og uføre 
Ingen kommentarer 
 
354. Forebyggende tiltak  

 Det er startet et BPA tiltak der en assistent lønnes over konto 10100. Tidligere var dette tiltaket 
lønnet under lønn forebyggende tiltak. 

 Konto 10503 omsorgslønn tilføres kr. 324.000, Det er svært vanskelig å budsjettere for hele året 
i forhold til antall vedtak som gjøres. 

 Konto 10504 forebyggende tiltak har et økende behov på kr. 1.600.000. Dette har sammenheng 
med at den brukeren som det tidligere er varslet om enda ikke har flyttet i egen bolig, og det har 
heller ikke lykkes å bemanne opp boligen med det varslede personellet. En regner med at det vil 
bli mulig å kreve refusjon for ressurskrevende bruker.  

 Mindre forbruk på kr. 162.000 er med på å dekke etatens økte behov. 
 
355. Edruskapsvern 

 Ingen kommentarer. 
 

360. Barnevern  
 Det er foretatt en del interne reguleringer uten ekstra behov. 
 Behov for kjøp av institusjonsplasser justeres ned med kr. 1.340.000,- 
 Behovet for frivillige hjelpetiltak er høyt og justeres opp med kr. 346.000,- 
 Post 14707 diverse bidrag justeres opp med kr. 593.000,- 
 Advokatutgifter justeres opp med kr. 146.000. Dette har sammenheng med en del vanskelige 

saker som krever juridisk bistand. 
 Det er høy reiseaktivitet i barneverntjenesten for å følge opp brukerne. Dette gjenspeiles i 

postene 11223 og 11705.  
 Mindre forbruk på kr. 184.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

 
370. Hjemmetjenesten  

 Mer forbruk på fastlønn med kr. 488.000. Dette kommer av at virksomhetsleders lønn ikke lå 
inne i budsjettet. 

 Lønn sykevikar må justeres opp med kr. 600.000,- 
 Vikarpostene har blitt justert opp. 

PS 56/17



 Lønn ferievikarer justeres opp med kr. 280.000,-. 
 På post 16000 egenandeler ble det gjort for stort anslag på inntekter – trygghetsalarmer. Denne 

må justeres ned med kr. 120.000,-.  
 Det er for øvrig gjort en del interne reguleringer i budsjettet. 
 Behov utover det som er i skjema 2 dekkes av mindre forbruk ellers i etaten.  
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 488.000 til fastlønn, kr. 51.000 til lønn 

svangerskapsvikariat og kr. 120.000 egenandeler. 

372. Hjemmehjelpstjenesten 
 Gjort en del interne reguleringer. 
 Egenandeler er budsjettert for høyt med kr. 56.000 
 Mer forbruk med kr. 41.000 dekkes av mindre forbruk ellers i etaten.  

 
375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Fast lønn har et mindre forbruk på kr. 189.000 som har sammenheng med vakante stillinger. 
 Lønn sykevikar må økes med kr. 400.000,- og sees i sammenheng med refusjon sykepenger som 

økes med kr. 300.000,- 
 Lønn andre vikarer må økes med kr. 200.000,-  
 Overtid må oppjusteres med kr. 900.000,- dette grunnet sykefravær og en vanskelig 

vikarsituasjon. 
 Post 13709 diverse kjøp fra andre må økes med kr. 290.000,- Dette har sammenheng med at det 

ble nødvendig å hente inn vikarer fra vikarbyrå i sommer. 
 Det er videre gjort en god del interne reguleringer. 
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr.900.000 til overtid og kr. 290.000 til diverse 

kjøp fra andre. 

377. Rus og psykiatritjenesten 
 Mindre forbruk fastlønn med kr. 428.000,-. Dette skyldes vakanse deler av året samt noe 

rimeligere vikarer. 
 Noe mer forbruk på lønn andre vikarer samt overtid. 
 Det er gjennom NAV inngått et lønnssamarbeid rundt en 50% stilling der NAV dekker 60% av 

utgiftene. I utgangspunktet er det ikke budsjettdekning for dette men verdien for virksomhetens 
brukere er stor. 

 Lønn annen ekstrahjelp viser et merforbruk på kr. 150.000,-. På denne posten er det avlønnet de 
to som tar videreutdanningen Seprep, samt det tidligere omtalte lønnssamarbeidet med NAV. 
Virksomheten tilbakeføres kr. 91.000,- fra fond avsatt til utdanningsformål og kr. 72.000,- i 
refusjoner fra NAV. 

 Er gjort en del interne reguleringer. 
 Mindre forbruk på kr. 185.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 
 Merforbruk på fastlønn, lønn ferievikarer og lønn andre vikarer. 
 Lønn annen ekstrahjelp må oppjusteres med kr. 319.000,- på grunn av behov for innleie av ekstra 

bemanning gjennom vinteren på grunn av til dels alvorlig sykdom hos spesielt en beboer. 
 Overtid må oppjusteres med kr. 193.000,- av samme grunn som det overstående. 
 Er gjort en mengde interne reguleringer der økt behov dekkes internt i etaten. 
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 319.000,- til lønn annen ekstrahjelp og kr. 

193.000,- til overtid. 

379. Aktivitetssenteret 
 Merforbruk lønn sykevikar sees i sammenheng med økt refusjon sykepenger. 
 En del reguleringer på driftsbudsjettet. 
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 Kr. 18.000 i mer forbruk dekkes internt i etaten. 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 
 Fastlønn viser et antatt mindre forbruk på kr. 622.000,-. Dette har sammenheng med mange 

vakante stillinger. 
 Lønn svangerskap økes med kr. 489.000 og sees i sammenheng med refusjon foreldrepenger. 
 Lønn sykevikarer oppjusteres med kr. 381.000 da sykefraværet har gått opp. 
 Økning på kr. 100 000 på medisinske forbruksvarer, da budsjettet gjennom flere år har vært for 

lavt.  
 Matvarer oppjusteres med kr. 150.000. Da opprinnelig budsjett er for lavt. 
 Det er anslått en inntektssvikt på egenandeler på. Kr. 400.000,-. Dette har sammenheng med 

utskiftninger på sykehjemmet der den første måneden er gratis. 
 TV – lisens oppjusteres med kr. 63.000,-. Dette har sammenheng med installasjoner for tv og 

nettsignaler.  
 Lønn lærlinger er ikke justert på denne reguleringen og må tas senere på året. 
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 63.000,- til TV-lisens og kr. 400.000,- til 

dekning av sviktende egenandeler. 

 390. NAV 
 Mindre forbruk på lønn i faste stillinger med kr. 138.000,- 
 Det ser ut til å være mindre forbruk på kvalifiseringsstønad med kr. 250.000,- 
 Mindre forbruk tilskudd boutgifter med kr. 250.000,- 
 Mindre forbruk på diverse bidrag med kr. 150.000,-. 
 En del andre mindre interne reguleringer uten ekstra behov. 
 Mindre forbruk med tilsammen kr. 690.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

Vurdering 
Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder 
etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2. 
 
Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 3.019.000 
 
Det viser seg at det er på variabel lønn de fleste store avvikene kommer. Avvikene kan forklares men er 
en utvikling som ikke kan fortsette. 
Sykefraværet er fremdeles for høyt, men det er stor optimisme knyttet til nærværsprosjektet.  
 
Det er all grunn til å tro at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens budsjett i årene 
som kommer: 

 Vikarutgiftene/overtid i pleie- og omsorg – tendens til høyere utgifter enn budsjettert over flere 
år. 

 Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettert og har ikke vært tatt opp i forhold til 
prisstigning på 10 – 15 år. 

 
 
 
 
TEKNISK 
 
Ansvar 600 Administrasjon  
Byggesakskontoret har hatt et jevnt sig av byggesaker dette år. En ser at landbruk tar mer tid til 
saksbehandling på byggesakskontoret. Ny prosjektleder er begynt som medfører at flere 
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prosjekter blir gjennomført. Det fremkommer kr. 150.000,- i for lite budsjettert lønn, men dette 
er budsjettregulert mot andre ansvar.   Ansvarsområdet er i balanse  
 
Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Det har vært en større inntjening på festeavgiftene og det ser ut til at gebyret for kart og 
oppmåling blir som budsjettert. Serviceavtaler og lisenser for kartprogrammet er blitt større, 
disse reguleres mot festeavgiften. Ansvarsområde er i balanse.     
 
Ansvar 606 Arealplanlegging  
Det er tilført midler for igangsetting av sentrumsplanene, og reguleringsplan årviksand, det 
forventes ikke at midlene blir brukt opp og det bes om at overskytende blir videreført til 2018. 
Ansvarsområde har overskudd.  
 
Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Da det har vært en del uklarheter i forbindelse med brøyterodene, har ansvarsområde blitt 
belastet med advokatutgifter. Det har også vært en del utgifter på eksisterende utstyr ved 
avdelingen slik at avdelingen kommer ut med ert underskudd på kr. 438.500,- som bes dekt over 
skjema 2.  
 
Ansvar 620 vannverk  
Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og renseanlegg. 
Ansvarsområde har nå fått tilført VA ingeniør og dette ser ut til å fungere greit. Ansvarsområde 
er i balanse.  
 
Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og vannledninger. 
Ansvarsområde har nå fått tilført VA ingeniør og dette ser ut til å fungere greit. Ansvarsområde 
er i balanse. 
 
Ansvar 640 Renovasjon 
Ansvarsområde er tatt bort fra og med 2017.  
 
Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt 
samarbeid. Utenom dette må kommunen drifte lokal avdeling Det ser ut til at ansvarsområde vil 
gå i balanse.  
 
Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Ansvarsområde er i balanse 
 
Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten vil gå med et overskudd i år som brukes til å betale ned tidligere års underskudd.  
 
Ansvar 660 Utleieboliger  
Vi har fått ny boligforvalter som tiltrådte 28.08.17. Gjengs leie skulle vært påbegynt og 
ferdigstilt i år. Denne er påbegynt men ikke ferdigstilt. Man ser for seg at første halvdel av 2018 
trengs for at denne kan ferdigstilles. Ansvarsområde har personer inne på tiltak slik at 
vedlikeholdet av boligene øker noe. Tap på fordringer er blitt tillagt ansvarsområde og en ber 
om at beløpet kr 226.800,- bes dekt over skjema 2.   
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Ansvar 670 Kommunale bygg  
Ansvarsområde har hatt mange store oppgaver i år. Men med forsiktig bruk ser det ut til at 
ansvarsområde vil holde.  
 
Ansvar 671 Park/idrettsanlegg 
Ansvarsområde måtte i år tilrettelegge for mottak av hageavfall og fikk tilført midler for dette. 
Det har ellers vært utført diverse vedlikehold på grøntanleggene til kommunen. Ansvarsområde 
ser ut til å holde.  
 
Ansvar 675 Renhold  
Ansvarsområde har nå fått på plass en ledene renholder, dette ser ut til å fungere fint. Det blir da 
mere tid til overs til vedlikehold/prosjektlederen av ansvarsområde 670. Ansvarsområde ser ut 
til å holde.  
 
Ansvar 676 Vaskeri  
Ansvarsområde ser ut til å holde.  
 
Ansvar 680 Havneforvaltningen  
Havna har hatt en travelt år da det har vært utfordringer ihht vedlikehold av kaiene. Det har vært 
utført diverse vedlikehold på Refakaien, Conteinerkaien, Skjervøy Sjømat samt nedsatt 4 nye 
lyspunkt til en pris av 350000,- Anløpsavgift er ikke innkrevd i år, dette medfører et tap på kr. 
476000,- Det skal igangsettes reparasjoner av flytebrygge 4 til en pris av ca. 300000,-  Båten 
viljen vil bli belastes med ca. 200.000,- i kaileie. Vi har i disse dager ute tilbudsforespørsel om å 
skrote båten Viljen og estimerte en kostnader mellom 200.000,- til 300.000,- kroner.  
Underskuddet i år dekkes inn ved bruk av tidligere års overskudd.  
  
Ansvar 681 Skjervøyterminalen  
Ansvarsområde jobber med nye løsninger for å få mer inntekter til terminalen. Så langt har de 
lykkes og det ser ut til at ansvarsområde går i balanse.  
 
Ansvar 690 Kommunale veier 
Ansvarsområde har store utfordringer når det gjelder veger og veilys. Det fremkommer 
imidlertid advokatregninger ang brøytekontrakter samt forespeilet besparelse på nye 
brøytekontrakter fra 2016 budsjettet, det bes dekt inn kr 375.000,- over skjema 2.   
 
 
 
FINANS 
 
Ansvar 900 
Fortsatt lav rente, kombinert med et sent låneopptak gjør at vi har en besparelse på 
rentekostnader for 2017. Kroner 475.000,- av budsjetterte midler på renter brukes til saldering 
av behov på skjema 2. 
Vi har godt budsjett på avdrag for å prøve å tilnærme oss et avdragsnivå tilpasset reglene i den 
foreslåtte nye kommuneloven. Vi regulerer ut kroner 500.000,- der for å saldere behov på 
skjema 2. 
 
Ansvar 980 
Egenkapitalinnskuddet i KLP ble noe høyere enn først varslet. Øker overføringen fra drift til 
investering med kroner 122.626,- 
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TOTALT INNMELDTE BEHOV 
Lønnsbufferen            -4.189.926,- 
Kultur og undervisning  981.000,-   
Helse og omsorg             3.019.000,- 
Teknisk              1.042.300,- 
Finans                 -852.374,- 
SUM                 0,- 
 
 
 
INNDEKNING 
Vi klarer å dekke merforbruket innenfor den totale driftsramma. 
 
 
 
OPPSUMMERING 
Ingen økning i bruk av disposisjonsfond i denne runden. Alle bufferne er derimot tømt nå, så 
skulle det oppstå nye behov hos noen frem mot neste rapportering må det nye eller større 
inntekter til, eventuelt mindreforbruk til hos noen andre for å unngå bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 

PS 56/17



Budsjettendring 2017 - skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Beløp Beskrivelse

12700 610 332 300 000        Advokater

14701 660 265 230 000        Tap på fordringer

12404 690 332 300 000        Advokater

12700 690 332 150 000        Advokater

14713 690 332 62 300          Erstatninger

10100 320 241 195 000        Lønn i faste stillinger

10100 370 254 488 000        Lønn i faste stillinger

10200 370 254 51 000          Lønn svangerskap

16000 370 254 120 000        Egenandeler

10400 375 254 900 000        Overtid

13709 375 254 290 000        Div. kjøp fra andre

10302 378 254 319 000        Lønn annen ekstrahj.

10400 378 254 193 000        Overtid

11959 380 253 63 000          TV - lisens

16000 380 253 400 000        Egenandeler

10100 211 202 981 000        Skole

15700 980 180 122 626        Aksjekjøp

10109 199 180 4 189 926-    Lønnsbuffer

15107 900 870 500 000-        Avdrag

15006 900 870 475 000-        Renter

SUM -                

Dato og sign: 09.10.2017 Espen Li
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -58 424 000 -58 424 000
Ordinært rammetilskudd -131 039 000 -131 039 000
Eiendomsskatt verk og bruk -1 050 000 -1 050 000
Eiendomsskatt annen fast eiendom -7 150 000 -7 150 000
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0
Andre generelle statstilskudd -12 231 500 -11 602 500
Sum frie disponible inntekter -209 894 500 -209 265 500

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -2 121 000 -1 804 000
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 650 434 7 521 934
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0
Avdrag på lån 10 300 420 10 675 420
Netto finansinntekter/-utgifter 14 829 854 16 393 354

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0
Til ubundne avsetninger 2 480 651 0
Til bundne avsetninger 563 700 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 980 651 0
Bruk av ubundne avsetninger -5 328 174 -5 068 174
Bruk av bundne avsetninger -2 263 000 -850 000
Netto avsetninger -6 527 474 -5 918 174

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 947 626 825 000
Til fordeling drift -200 644 494 -197 965 320
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 200 644 494 197 965 320
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0

27.09.17 Espen Li
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Regnskap 2016

-62 594 546
-128 600 301

-960 015
-6 426 525

0
-11 717 262

-210 298 649

-2 041 077
0

7 572 164
0

8 749 716
14 280 803

0
5 993 015
5 404 677

-3 002 463
-837 305

-2 522 964
5 034 960

882 175
-190 100 711
188 120 060
-1 980 651
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Budsjettskjema 1B - drift

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017 Regnskap 2016

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 28 694 536 33 195 462 23 001 173
Kultur og undervisning 63 453 975 62 443 975 61 256 853
Helse og omsorg 96 426 288 90 576 988 89 422 822
Prosjekter 220 000 0 -180 084
Investering 0 0 0
Teknisk 18 498 695 18 614 895 15 825 464
Finans -6 649 000 -6 866 000 -1 206 167
Netto for Etat 200 644 494 197 965 320 188 120 060

27.09.17 Espen Li
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Endring i bemanningsplan 1.9.16-1.9.17

Ansvar Fast% Mid. tidig% Fast % Mid.tidig % Fast % Mid.tidig %

100: Politikk 120 120 120

120: Adm 350 350 350

121: Flyktninger 150 170 170

130: Kommunekassa 500 500 500

140: IKT 200 200 200

160: Felles 70 70 70

Lærling IKT 100 0 30

200: Kult. og und.Adm. 300 300 300

203:PPT 150 150 150

211: Skj.barneskole 2716 494,43 2716 494,43 3155 147,06

212: Skj. Ung.skole 1726 202,86 1726 202,86 1858

213: Arnøyhamn (skole) 200 125 200 75 275

220: Bibliotek 150 150 150

221: Kino 30,33 30,33 30,33

222: Kulturhus 75 75 75

224: Svømmehall 24 24 24

270: Felles barnehage 50 50 50

271: Solstua barnehage 500 50 500 50 325 50

272: Eidekroken banehage 725 23,11 725 86,44 848,34 89,77

273: Vågen barnehage 750 23,11 750 23,11 825 23,11

274: Årviksand barnehage 225 225 125 100

275: A.hamn barnehage 100 100 100

281: Skjervøy SFO 266,47 181,26 266,47 181,26 443,47 63,28

282: Å.sand SFO 25 25 25

283: A.hamn SFO 55 55 55

290: Kulturskolen 242,24 35 242,24 35 242,24 35

293: Folkehelse 75 75 75

294: Voksenoppl 190 20 210 20 210 20

420: Regionkontoret 100 100 100

Lærlinger barne- og und.arb 0 0 50

300: Helse/omsorg adm 230 230 230

310: Helsestasjon 360 360 360

320: Legetjenesten 587,34 587,34 627,34

321: Fysioterapi 275 275 325

350: Sosialkontor 270 200 270 200 270 200

370: Hjemmesykepleien 2206,24 2006,24 2006,24

372: Hjemmehjelp 540,03 540,03 540,03

375: Avlastninga 1458 1918 1918

377: Skoleveien 2 989,02 989,02 989,02

378: Malenaveien 2/4 1050,73 973,73 1050,73

379: Aktivitetssenteret 124,03 131,96 131,96

380: Skj. Sykestue/sykehjem 4318,39 200 4318,39 200 4318,39

390: NAV 215 248,3 248,3

Lærlinger helse/omsorg 185 185 260

600: Teknisk adm. 550 550 400

605: Kart og oppmåling 100 100 100

Stilinger 1.9.17Stillinger 1.9.2016 Stillinger 1.1. 2017
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606: Arealplanlegging 0 0 0

610: Anleggsseksjonen 200 200 200

620: Vannverk 195 195 195

630: Kloakk 205 205 205

650: Brann (beredskap) 20 20 20

660: Boliger 153,85 100 204 150 204 150

670: Komm.bygg 700 700 600

675: Renhold 1242 1202 1192

676: Vaskeri 175 175 175

680: Havna 150 150 150

681: Skjervøyterminalen 400 450 450

Totalt 26779,67 1939,77 27104,05 1903,1 27757,39 1218,22
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/550 -19 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 09.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/17 Formannskap 18.10.2017 
57/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Investeringsrapport høst 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 2A 
2 Skjema 2B 
 

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 27.09.17 
 
 

Saksopplysninger 
 
505 U-skole/idrettshall 
Prosjektet er i rute og skal være avsluttet før årsskiftet i henhold til budsjett. 
 
508 Teknisk utstyr kulturhuset 
Her har vi fått tilskudd fra fylket slik at ramma øker. Ramma holder. 
 
511 Kiilgården 
Her er man i sluttfasen og prosjektet skal være avsluttet før årsskiftet. 
  
512 Inngangsparti kulturhuset 
Er stort sett ferdig innenfor budsjett. 
 
515 Oppføring av lager 
Lager ikke ført opp i år. Blir ikke enig om plassering. Tas derfor ut og må innarbeides i ny 
økonomiplan. 
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519 Maskinparken 
Bil til renhold innkjøpt innenfor budsjett. 
 
520 Vannverk 
SD-anlegget er under oppføring. Alt blir ikke ferdig i år da deler ikke er ferdig prosjektert enda. 
Den store oppgraderingen av vann og avløpsnettet påbegynnes til neste år.  
Inntaksdammen på Kågen er i sluttfasen.  
 
521 Kloakkanlegg 
SD-anlegget er snart ferdig prosjektert og vil sluttføres neste år. Den store oppgraderingen av 
vann og avløpsnettet påbegynnes neste år. 
 
522 Utfylling Kollagerneset 
Er i rute både budsjett- og tidsmessig. 
 
525 Prestegårdsjorda barnehage 
Fire tilbud innkommet. Mellom 33 og 37 millioner kroner. Er i forhandlinger og det vil bli antatt 
en entreprenør i nærmeste fremtid. 
 
560 Ombygging til Sivilforsvaret 
Ombyggingen er ferdig med en liten budsjettsprekk. Bruker rest av midler fra kjøp av GPS. 
 
562 Kommunale veier/veilys 
Er fortsatt i planleggingsfasen. 
 
565 Ombygging Skoleveien 4 
Ombyggingen er ferdig og man venter inn de siste regningene. Ramma på 2.500.000,- skal 
holde. 
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Reguleringe

r 2017

Opprinnelig 

Budsjett 

2017

Regnskap 

2016

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 36 350 000 6 780 000 29 570 000 31 243 118
Utlån og forskutteringer 0 0 0 3 130 000
Kjøp av aksjer og andeler 947 626 947 626 0 882 175
Avdrag på lån 2 250 000 2 250 000 0 5 562 817
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 740 217
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 39 547 626 9 977 626 29 570 000 41 558 327

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -28 121 000 -2 050 000 -26 071 000 -26 931 287
Inntekter fra salg av anleggsmidler -630 000 -630 000 0 -249 075
Tilskudd til investeringer -4 100 000 -4 100 000 0 0
Kompensasjon merverdiavgift -3 499 000 0 -3 499 000 -2 678 260
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 580 000 -1 580 000 0 -7 648 555
Andre inntekter 0 0 0 -18 000
Sum ekstern finansiering -37 930 000 -8 360 000 -29 570 000 -37 525 177

Overført fra driftsregnskapet -947 626 -947 626 0 -882 175
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -670 000 -670 000 0 -3 150 975
Sum finansiering -1 617 626 -1 617 626 0 -4 033 150

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

27.09.2017 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i hele 1000

Oppr. 

budsj. 2017

Regulering

er 2017

Regulert 

budsjett 

2017

Til investeringer anleggsmidler 29 570 6 780 36 350

Fordelt slik:

Ny GPS 300 -28 272
U-skole 3 700 0 3 700
Lift 320 0 320
Bil renhold 0 200 200
Hjullaster 630 630
Vannverk 2 000 5 600 7 600
Kloakkanlegg 2 700 5 150 7 850
Flytebrygge 500 -500 0
Lagerbygg 600 -600 0
Inngangsparti kulturhuset 350 0 350
Teknisk utstyr kulturhuset 600 0 600
Kiilgården 600 0 600
Kommunale veier 400 0 400
Skredsikring Arnøyhamn 2 500 -2 500 0
Ny barnehage 15 000 -11 500 3 500
Kulvert 0 500 500
Ombygging Skoleveien 4 til bhg. 0 2 500 2 500
Ombygging u-skolen til sivilforsvaret 0 328 328
Kollagerneset 0 7 000 7 000
Sum fordelt 29 570 6 780 36 350

27.09.2017 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -4 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 10.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn kr 234.916,- 
Store barn kr 129.196,- 

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris foreldrebetaling 
skal satsene beregnes på nytt. 

 
 

Saksopplysninger 
Private barnehager har krav på å motta driftstilskudd og kapitaltilskudd fra kommunen forutsatt 
at barnetallet er innenfor de godkjenninger som er gitt av kommunen. Vedtak om sats skal være 
fastsatt innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.  
 
Vedtaket skal inneholde kommunens satsberegning eller opplyse om at kommunen vil benytte 
satser fastsatt av departementet. Det må framkomme i vedtaket at den endelige satsen kan bli 
justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator og maksimalprisen.» Så snart 
kommunens saksframlegg er klart vil administrasjonen opplyse de private barnehagene om de 
beregnede satsene for 2018.  
 
 
Driftstilskudd 
Det skal i den enkelte kommune fastsettes en sats for driftstilskudd til private barnehager. 
Beregningen skal basere seg på vedtatt regnskap to år forut for tilskuddsåret. Det vil si at for 
tilskuddsåret 2018 skal satsen beregnes på bakgrunn av kommunens vedtatte regnskap for 2016. 
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De tall som framkommer som kommunens korrigerte utgiftsnivå for 2016 skal deretter justeres 
med antatt prisvekst for 2017 og anslått prisvekst for 2018. Anslått prisvekst er opplyst om i 
statsbudsjettet for 2018. I kommentarene til § 9 står det følgende: «Det må framkomme i 
vedtaket at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal 
deflator og maksimalprisen.» Dette tillegget blir derfor tatt inn i vedtaket i tilfellet Stortinget 
gjør et annet vedtak enn det som ligger i regjeringens budsjettforslag.  
 
Kapitaltilskudd  
Når det gjelder kapitaltilskudd har det tidligere vært valgfritt for kommunen å bruke en nasjonal 
vedtatt sats eller en egen sats basert på kommunens egne investeringer i barnehagebygg. I 
Skjervøy kommune har det blitt beregnet egne satser. Nytt er at det nå kun skal gis tilskudd fra 
nasjonale satser. Satsene er differensierte ut fra den private barnehagens byggeår. Satsene er 
som følger:  
 
Byggeår Tilskuddssats per plass 
Til og med 2008 8.600 
2009-2011 14.400 
2012-2014 16.800 
2015-2017 20.900 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/72 -219 

Arkiv: Q03 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 13.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Underinstansbehandling av lovlighetssak (lukking av kommunestyremøte) 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_13 
Vedlegg 
1 svar på begjæring om innsyn - kopi av brev tilsendt Adv. Marianne Abeler 
2 Lovlighetsklage på lukking av kommunestyremøte 140817 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

1. Lovlighetsklagen fra Vidar Langeland, Arne Nilsen og Jørn Cato Angell (alle FrP) tas til 
følge. Følgende vedtak i K-styresak 55/17 oppheves og anses som ugyldig: 
Med bakgrunn i vedlegg 6 i saksfremlegget som er unntatt offentlighet lukkes møtet. Dette 
jf. § 13 og 15 i offentlighetsloven kapittel 3 om «unntak fra innsynsretten» samt § 31-2 i 
kommuneloven.  
 
Konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjoner i anbudet om vintervedlikehold 2017-2022 
av 14.07.17 beholdes i sin nåværende form. Anbudsprosessen pågår fortløpende.  
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til Kommunelovens §59 pkt 1, kan tre eller flere kommunestyremedlem bringe 
avgjørelser inn til lovlighetskontroll. Fristen for slik klage er 3 uker  (jfr forskrift om tidsfrist for 
krav om lovlighetskontroll §1) etter at et vedtak er gjort. Klagen som nå behandles er kommet 
rettidig og er underskrevet av tre kommunestyrerepresentanter.  
 
Grunnlaget for klagen kommer ikke direkte fram, da dokumentet gir de tre representantenes 
beskrivelse av store deler av anbudsprosessen, men intensjonen er lovlighetsklage, og saken 
behandles derfor ihht dette. Som det framgår av overskrifta på klagen, mener representantene 
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Langeland, Nilsen og Angell at lukkinga av kommunestyremøtet 16.08. (det skal være 14.08.) 
skjedde uten lovhjemmel. Dette stemmer ikke. Lukking av møtet ble hjemlet i §§ 13 og 15 i 
Offentlighetsloven, samt §31-2 i Kommuneloven. Spørsmålet er om det formelt sett var riktig å 
hjemle møtelukking slik, og om det reelt sett var grunn til å lukke møtet. I møteprotokollen 
grunngis lukking av møtet med et dokument (vedlegg 6 til sak 55/17), som var unntatt 
offentlighet. Det gis ikke noen videre konkretisering av type informasjon i vedlegg 6 eller 
konsekvenser ved ei eventuell offentliggjøring.  
 
Forslag om lukking av møtet ble vedtatt mot 8 stemmer. 
 
Administrasjonen forholdt seg til de juridiske rådene fra advokat Robert Myhre, som ga denne 
begrunnelsen for å nekte innsyn i det omtalte dokumentet (vedlegg 6):  
 
Innsynskravet gjelder et notat, innhentet av kommunen, som gir råd om hvordan kommunen 
bør stille seg i anledning klage på utformingen av konkurransegrunnlaget i den pågående 
konkurransen om brøyting av offentlig vei i kommunen. Unntak fra krav om innsyn er 
nødvendig av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av den pågående konkurransen, men også 
for håndteringen av pågående klagesak for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Vurderinger 
av prosessrisiko, og eventuelle argumenter som fremkommer av notatet kan bli brukt som 
argumentasjon i klagesaken for KOFA. 
 
Vurderinger i notatet om hensynene bak kvalifikasjonskravet, kan også bidra til en fortolkning 
av kvalifikasjonskravet. Dette er informasjon som i så fall må viderebringes samtlige tilbydere 
som har mottatt konkurransegrunnlaget, siden det ellers kan medføre en konkurransefordel for 
den av tilbyderne som tilfeldigvis har begjært innsyn. 
 
Begjæringen avslås imidlertid også etter § 13 i offentleglova, idet opplysningene som nevnt kan 
medføre en konkurransefordel for den av tilbyderne som har får innsyn i notatet. 
Taushetsplikten følger her indirekte av kravet til likebehandling i lov om offentlige anskaffelser 
§ 4, som innebærer et forbud mot å gi informasjon som usaklig stiller en av tilbyderne bedre i 
konkurransen, og forskrift om offentlige anskaffelser § 14-2 (1), som innebærer et forbud mot å gi 
suppleringer av konkurransegrunnlaget, så lenge suppleringene ikke sendes umiddelbart til 
samtlige leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget. 
Dette vil være anledning til å begjære innsyn på nytt på et senere tidspunkt, hvor konkurransen 
og klagesaken er avsluttet. Avslaget gjelder dokumentet i sin helhet, jf. § 12 c), idet de unntatte 
opplysninger utgjør den vesentligste delen av dokumentet. 
 
Vedlegget er ikke sendt til kommunestyret som sådan, men til kommunestyrerepresentantene 
og vararepresentantene. Unntaksbestemmelsen i offentleglova § 16 a) kommer derfor ikke til 
anvendelse. (jfr notat fra Robert Myhre, datert 13.8.17) 
 
Advokaten skiller mellom kommunestyret som en enhet og de enkelte representantene/ 
vararepresentantene. Etter rådmannens vurdering vil et sånt skille være kunstig, da realiteten er 
at kommunestyret som organ behandla saken. Ordlyden i Off.l. §16 a): Unntaka i §§ 14 og 15 
gjeld ikkje: a) saksframlegg med vedlegg til eit kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalt 
organ. Rådmannen kan derfor ikke se at det var hjemmel for å nekte innsyn i dette 
dokumentet. Følgelig var det heller ikke grunnlag for lukking av møtet. Administrasjonen 
forholdt seg til den juridiske vurderinga, uten å drøfte hjemmelsgrunnlaget noe videre. Årsaken 
var tidspress i forhold til kommunestyret, men også påtrykk både fra media og politikere. I 
tillegg var det ferieavvikling, slik at kapasiteten var lavere enn normalt.  
 
I tillegg til å hjemle lukking av møtet formelt, er det også viktig at det gis en nærmere 
begrunnelse, slik at de som skal gjøre vedtak forstår grunnlaget for vedtaket. Begrunnelsen her 
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baserte seg i hovedsak på forhold rundt lovverket om offentlig anskaffelse, og da mtp 
konkurransehensyn i anbudsprosessen. I tillegg vurderte advokat Myhre at ei offentliggjøring av 
opplysningene i vedlegg 6 å være til ulempe for kommunen i en eventuell KOFA-sak. Ei 
juridisk vurdering av muligheten for økonomisk risiko var nok momentet som veide tyngst. 
Administrasjonen støtta seg også her på advokatens faglige vurderinger, da lov om offentlige 
anskaffelser er komplisert, og forholdet mellom tilbydere var tilspissa. Rådmannen ser at 
begrunnelsen for å nekte innsyn ikke er forklart på en måte som sikra at de som skulle gjøre 
vedtak, hadde god nok innsikt. Administrasjonen og flertallet i kommunestyret stolte på 
fagkompetansen.  
 

Vurdering 
Generelt er terskelen for å lukke møter og unnta dokumentinnsyn svært høg, og det må gjøres 
grundige vurderinger før eventuell lukking av møte/innsynsnekt. Personopplysninger er som 
oftest lettere å vurdere i forhold til offentliggjøring enn opplysninger av en mer 
forretningsmessig karakter. I denne saken ble faren for økonomisk risiko ved en eventuell 
erstatningssak og tekniske forhold rundt en pågående anbudsprosess brukt som grunnlag for å 
lukke kommunestyremøtet 14.08.17. Flertallet av beslutningstakerne stolte på de faglige 
vurderingene, da en selv ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å imøtegå den juridiske 
fagkompetansen. I tillegg var administrasjonen pressa både i forhold til interessen for saken 
utenfra, tidspress og manglende kapasitet på grunn av ferieavvikling. Rådmannen vurderer dette 
som «formildende omstendigheter», men kan ikke se at det var lovhjemmel for å lukke 
kommunestyremøtet i sak 55/17. 
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Wahl-Larsen Advokatfirma AS 
Fr. Nansens pl. 5  
0160 Oslo 
 
Email: firmapost@wla.no  
Telephone: 22 01 06 70 
 
www.wla.no  

VEDR. KRAV OM INNSYN – SKJERVØY KOMMUNE 

Det vises til innsynsbegjæring 10. aug. 2017, i vedlegg 6 til kommunestyremøtet den 14. aug. 
2017.  
 
Kommunen avslår med dette begjæringen om innsyn i dokumentet, etter offentleglova § 15 
annet ledd.  
 
Innsynskravet gjelder et notat, innhentet av kommunen, som gir råd om hvordan kommunen 
bør stille seg i anledning klage på utformingen av konkurransegrunnlaget i den pågående 
konkurransen om brøyting av offentlig vei i kommunen. Unntak fra krav om innsyn er 
nødvendig av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av den pågående konkurransen, men også 
for håndteringen av pågående klagesak for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Vurderinger 
av prosessrisiko, og eventuelle argumenter som fremkommer av notatet kan bli brukt som 
argumentasjon i klagesaken for KOFA.  
 
Vurderinger i notatet om hensynene bak kvalifikasjonskravet, kan også bidra til en fortolkning 
av kvalifikasjonskravet. Dette er informasjon som i så fall må viderebringes samtlige tilbydere 
som har mottatt konkurransegrunnlaget, siden det ellers kan medføre en konkurransefordel for 
den av tilbyderne som tilfeldigvis har begjært innsyn.   
 
Begjæringen avslås imidlertid også etter § 13 i offentleglova, idet opplysningene som nevnt kan 
medføre en konkurransefordel for den av tilbyderne som har får innsyn i notatet. 
Taushetsplikten følger her indirekte av kravet til likebehandling i lov om offentlige anskaffelser 
§ 4, som innebærer et forbud mot å gi informasjon som usaklig stiller en av tilbyderne bedre i 
konkurransen, og forskrift om offentlige anskaffelser § 14-2 (1), som innebærer et forbud mot å 

Adv.firmaet Simonsen Vogt Wiig AS 
maa@svw.no  
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gi suppleringer av konkurransegrunnlaget, så lenge suppleringene ikke sendes umiddelbart til 
samtlige leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget.  
 
Dette vil være anledning til å begjære innsyn på nytt på et senere tidspunkt, hvor konkurransen 
og klagesaken er avsluttet.  
 
Avslaget gjelder dokumentet i sin helhet, jf. § 12 c), idet de unntatte opplysninger utgjør den 
vesentligste delen av dokumentet.  
 
Det er vurdert om det skal gis innsyn likevel, jf. offentleglova § 11, men kommunen har ikke 
funnet grunn for det.  
 
Vedlegget er ikke sendt til kommunestyret som sådan, men til kommunestyrerepresentantene 
og vararepresentantene. Unntaksbestemmelsen i offentleglova § 16 a) kommer derfor ikke til 
anvendelse.  
 
Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. 
offentleglova § 32.  
 

Med vennlig hilsen 
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS 

 
Robert Myhre 

Advokat 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/65 -53 
Arkiv: 026 
Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 
 Dato:                 22.09.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/17 Kommunestyret 25.10.2017 

Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd 

Henvisning til lovverk: 

Tidligere behandling av saken 

1. 22.09.16 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd
2. Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid i Nord-Troms
3. 25.04.17 Behandling i Rådsforsamlingen (representantskapet + styret)
4. 19.05.17 Orienteringssak til kommunestyrene i Nord Troms: Regionalt samarbeid Nord-

Troms
5. 05.09.17 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd

Ordførers innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med

virkning fra 1.1.2018. Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i
Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i
gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3
oppnevnte kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene
utgjør representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd.

2. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd.
Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018.

3. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en
administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og
sekretærtjenester for RU. Skjervøy kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs
til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling i neste økonomiplanperiode.
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Saksopplysninger 

Bakgrunn: 
I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede 
framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å foreta en totalgjennomgang av 
alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt 
nye samarbeidsområder. I møte den 10. november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser 
for arbeidet fram til rådsforsamling 25.04.17. 

Arbeidet har to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av 
innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge dimensjoner.  Interkommunale 
tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling er fulgt opp av RU. Regional samhandling på politisk 
nivå og organisering av regionrådet er fulgt opp av regionrådets styre (ordførerne i de 6 
kommunene). 
 
Administrativ dimensjon  
RU startet sitt arbeid i møte 17.11.16 med en gjennomgang av alle samarbeidstiltakene. 
Pr dato har man 20 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles 
tjenester), utenom regionrådet. I tillegg kommer samarbeidsprosjekter. Det er utarbeidet en 
status for samarbeidet (eget dokument).  
 
Fokus er satt på mangfoldet i typer av interkommunale samarbeid og utfordringene med å følge 
disse opp på en god måte. Struktur for å styre porteføljen er satt på agendaen. RU som 
samarbeidsorgan er også drøftet og forankret i vedtektene. Arbeidet er fulgt opp i RU-møtene. 
 
I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for rådmannsutvalget. Disse er oversendt styret i 
regionrådet for godkjenning.   
I tillegg arbeides det med to andre styringsdokumenter for rådmannsutvalget: 

 Prosedyrer for porteføljestyring av samarbeidsprosjekter og tiltak (nytt) 
 Strategi og handlingsplan for rådmannsutvalget 2016 – 19 (revidering)  

Politisk dimensjon 
Regionrådet startet sitt arbeid med møte 22.09.16 og har hatt saken på agendaen i alle møter 
siden.Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre 
saker av administrativ karakter).  Man ønsker i større grad å bruke regionrådet som arena for å 
utvikle politikk på valgte områder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad og 
stå sterkere.  
 
Fokus på strategisk politisk lederskap – tid og forutsetninger for samskapt politikkutvikling: 
- Definere utfordringer som kaller på kollektiv handling 
- Utvikle nye problemløsningsstrategier 
- Mobilisere støtte til gjennomførelse 
 
Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt 
hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne 
fram. Oppsummert: 
- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder 
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen) 
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut) 
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til 
- Strategisk bruke andre aktører som bygger opp under  

PS 60/17



- Redefinering av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og tilrettelegger slik at man 
kan være i forkant på de valgte politikkområdene (hva skjer; meldinger, saker som kommer 
opp sentralt med betydning for regionen etc.) 

 

Videre har man diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune 
– og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet. Diskusjonsnotat av 22.03.17 om regionalt 
samarbeid i Nord-Troms har vært sentralt i dette arbeidet. 

- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene ved å koble formannskapene opp mot 
regionrådet gjennom representantskapet 

 

Diskusjonsnotatet dannet også grunnlag for vedtak i Rådsforsamlingen den 25.04.17, der det var 
enighet om at alle kommunene skulle delta i utformingen av ny plattform for Nord-Troms 
Regionråd. Rådsforsamlingen konkluderte med: 

«Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er enig i intensjonene som er trukket opp i 
dokumentet. Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om å jobbe videre med saken på 
følgende måte: 

1. Ta med innspill fra dagens møte i det videre arbeidet 
2. Utarbeide en milepælsplan for videre prosess 
3. Lage en felles saksutredning til alle k-styrene med forslag til modell for endra 

organisering av regionrådet. Saken skal behandles i alle k-styrer i løpet av året.» 
 
 
Mål 
POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – prioritering av 
politikkområder – utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette. 

ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig 
og administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer 
for gjennomføring. 

ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene 
politisk og administrativt. 

 

Forslag til organisering 

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) 

Kommuneloven er under endring. Det er ventet at proposisjonen fra departementet vil 
oversendes Stortinget allerede før sommeren 2018, og at ny lov skal gjelde fra neste 
kommunestyre- og fylkestingsperiode, dvs fra høsten 2019.  

Utvalget (NOU kap.18.6.4 tom kap.18.6.6) foreslår å ta inn en ny organisasjonsform beregnet 
for produksjonssamarbeid, og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefellesskap. 

Videre foreslår utvalget å regulere regionråd i kommuneloven, delvis basert på gjeldende 
kommunelov §27. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast juridisk innhold. Etter utvalgets 
oppfatning er det viktig med en regulering for å klargjøre at kommunelovens regler om 
møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i regionrådets organer. Utvalget 
foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle 
samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De skal 
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ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer 
må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid). 

Sentrale punkter i forslaget er: 

 Hva regionråd skal drive med bør komme klart fram 
 Deltakerkommunene pålegges å ta standpunkt til om regionrådet skal være selvstendig 

rettssubjekt 
 Deltakerne hefter ubegrenset for sin andel av regionrådets forpliktelser 
 Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale for regionrådet 
 Det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet 

 

Organisering av regionrådet etter § 27 i gjeldende kommunelov 

Nord-Troms Regionråd foreslås organisert etter § 27 i Kommuneloven som eget rettssubjekt og 
med et styre bestående av ordførerne i hver kommune. 

Nord-Troms Regionråd er i dag et eget rettssubjekt med egne ansatte. Dette videreføres i forhold 
til § 27, og kan, når ny kommunelov inntrer, omdannes til regionråd som eget rettssubjekt. Ny 
kommunelov vil ha egne overgangsbestemmelser for dette.   

Nytt i dette forslaget er at representantskapet består av formannskapene. Et viktig prinsipp som 
videreføres er at kommunene eier 1/6 hver og har like mange stemmer i representantskapet. 
Forslaget legger til grunn at hver kommune har 5 stemmer. Hvordan dette i praksis skal 
gjennomføres vil framgå av vedtektene som utformes i etterkant. 

Samarbeidsavtale og vedtekter utformes i henhold til dagens kommunelov, og nødvendige 
endringer foretas når ny kommunelov foreligger. 

 
Organisasjon 

Representantskapet består av formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene (5 
stemmeberettigede pr kommune). Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av hver 
kommunestyreperiode. 

Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i Nord-Troms, 
med varaordfører som vararepresentant. Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne 
med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. Daglig leder møter 
med tale- og forslagsrett. 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene 
skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne, jfr. vedtekter. 
Regionrådet må løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunene til endelig 
behandling. 
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Arbeidsformer  
Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet. 

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode.  
Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes rådsforsamlingen (mars/april) før det går 
videre til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i regionrådets møte i juni. 

Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å utvikle 
regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste 
samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil være å sette dagsorden, 
synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samarbeidstiltak. 
 
Ønskede effekter 
- Involvering 
- Forankring  
- Legitimitet 
- Forpliktelse 
-  
-  
Administrativ organisering og kobling av regionrådets utviklingsaktivitet 
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Rådmannsutvalget (RU) - samme som i dag med møte, tale og forslagsrett 
Rådmannsutvalget har ansvar for ledelse, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og felles 
prosjekter /fagnettverk/andre aktiviteter iverksatt av RU.  
Medarbeider er sekretær i rådmannsutvalgets møter. Vedtekter for RU vedtas. 

Næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT) består av næringsmedarbeidere i kommunene. 
Rådgivende funksjon i næringssaker. Har egne vedtekter. 

Regional Ungdomssatsing (RUST)består av Nord-Troms Ungdomsråd og har egne vedtekter 
og eget fagråd. 

Regionrådets administrative ressurs består i dag av 100 % stilling som daglig leder for 
oppfølging av regionrådet, og 50 % stilling som regional ungdomskonsulent (RUST). I 
prosessen med ny organisering av regionrådet 
 
har styret og representantskap signalisert større tyngde på politisk arbeid. Dette innebærer at 
daglig leders rolle må dreies til et større politisk fokus og tilrettelegger for de politiske 
prosessene som pågår på ulike nivå. Forslag til ny kommunelov legger opp til et tydeligere skille 
mellom produksjonssamarbeid og politiske samarbeidsorganer.  

Oppfølgingen av de 20 administrative samarbeidene krever koordinering for å få effekt og 
resultat av samarbeidene. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget 
tilføres en administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for RU.  

Det vises til vedtak i RU den 4. september17 -Sak 39/17 Godkjenning av prosedyrer for 
porteføljestyring av samarbeidsprosjekter og tiltak: 

1. Rådmannsutvalget er tydelige på at det er avgjørende for samarbeidet å ha en 
administrativ ressurs.  

 

Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling i regionrådet med to ansatte. Egne 
vedtekter og eget budsjett. Delvis finansiert av Troms Fylkeskommune og kommunene. 

Økonomi  

Vedtatt fordelingsnøkkel driftstilskudd 40 % flatt mellom eierkommunene og 60 % etter 
folketall. Driftstilskuddet dekker lønn og kontorhold for ansatte, administrasjonskostnader 
(regnskap/data) alle møtekostnader i regionrådets regi, reisekostnader for representanter som er 
oppnevnt av regionrådet / når man opptrer på vegne av regionrådet. Årlig budsjettramme kr 2 
145 000 (samme nivå for årene 2014-2017).   

Drift av studiesenteret dekkes likt av Troms Fylkeskommune og Nord-Troms kommunene, samt 
at man bidrar med egeninntjening. 

RU har inngått egen avtale om beregning av overheadkostnader interkommunale samarbeid (fra 
2016). 
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VURDERING 

Ordførerne i Nord-Troms har satt innhold og organisering av Nord-Troms Regionråd på 
agendaen. I løpet av et års tid har man gått gjennom og vurdert samarbeidet slik det fungerer i 
dag og konkludert med hva som er ønskelig framover. Rådsforsamlingen hadde saken oppe den 
25.04.17 og støttet initiativet. 
 
Ordførernes syn på regionrådet som en arena for samskapt politikkutvikling på valgte 
politikkområder, sammenfaller med intensjonen som ligger i forslag til ny kommunelov: 
«Regionråd er en politisk samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak befatter seg med 
generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer, og da spesielt regionalpolitiske saker.» 
 
Ordførerne i regionen har lagt til grunn at det er viktig i denne type saker å ha en felles holdning 
utad for stå sterkere.Vi vet at Nord-Troms har en del samfunnsutfordringer som er felles for de 6 
kommunene. Her kan nevnes demografi, kompetanse, etc. Sentrale politiske prosesser påvirker 
regionens framtid. Hvordan kan kommunene sammen styrke regionenes posisjon og påvirke 
debatten?  Aktuelt nå er for eksempel styrking av regionenes posisjon mot sterke bysentra eller 
sett i forhold til storfylket når Troms og Finnmark slås sammen. 
 
Regionrådets politikkområder vil derfor være på områder som ikke kan løses kommunevis. Et 
god indre dialog er forutsetning for å lykkes. Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som 
styrker et regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i posisjon og være i 
forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne fram. 
 
En viktig forutsetning er at de samfunnsprosessene som har størst betydning for utviklingen av 
Nord-Troms settes tidlig på dagsorden. Sammen må man definere problemer som kaller på 
kollektiv handling, og utvikle strategier for løsninger. Det krever en beredskap der 
administrasjonen kan tilrettelegge og bidra til innhenting av kunnskap for å etablere en felles 
forståelse for utfordringene og sette dagsorden. Videre har man diskutert hvordan man forankrer 
saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet.  
 
Forslaget innebærer at formannskapene i hver kommune utgjør representantskapet, med lik 
stemmerett, noe som vil styrke koblingen mellom regionrådet og kommunene. 
Representantskapet vil ha som oppgave å definere de prioriterte politikkområdene. Kommunene 
kan spille inn type saker der det er viktig å bruke regionrådet som en spydspiss for å fremme 
regionens standpunkt overfor regionale og nasjonale beslutningstakere. At formannskapene 
inngår som representantskap og er med på å velge ut noen strategiske politikkområder, vil gjøre 
koblingen mellom kommune og regionråd sterkere og bidra til en god «indre» dialog også 
mellom kommunestyrene og regionrådet. Regionrådet utarbeider handlingsplan på bakgrunn av 
representantskapets føringer. 
 
Ny plattform for regionrådet vil kunne bidra til: 

 Tydeliggjøring av regionrådet som politisk samarbeidsorgan 
 Større fokus på det politiske lederskapet i Regionrådet – samskapt politikkutforming 
 Struktur for koblinger mellom Regionrådet og kommunene gjennom formannskapene 
 Klare linjer mellom politikk og administrasjon 
 Felles arenaer for representasjonsrollen – ambassadører for regionen 
 Dreining av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og tilrettelegger for at de 

folkevalgte til enhver tid har det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig  
 Struktur for å følge opp tjenestesamarbeid og felles prosjekter gjennom RU 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Videreføring av felles innkjøpstjeneste i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1999-07-16-69 
Vedlegg 
1 Beskrivelse innkjøpsfunksjon 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringa av innkjøpstjenesten til orientering. 
 

2. Skjervøy kommune ønsker å videreføre samarbeidet om en felles innkjøpstjeneste i 
Nord-Troms. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune inngikk høsten 2010 et samarbeid med de andre fem Nord-Troms-
kommunene om en felles innkjøpstjeneste. Bakgrunnen for etableringa var et stadig mer 
omfattende og komplisert regelverk mht offentlige anskaffelser. Samtidig så en også muligheter 
for økonomisk gevinst ved at flere gikk sammen om å forhandle fram gode rammeavtaler for 
varer og tjenester. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe med én representant for hver av de seks 
kommunene, og gruppa kom fram til at kommunene burde tilsette en felles innkjøpssjef. 
Hovedoppgavene for innkjøpssjefen: Arbeid med felles rammeavtaler og bistand til den enkelte 
kommune ved større enkeltinnkjøp. Innkjøpssjefen ble gitt beslutningsmyndighet i 
anskaffelsesprosessen fram til signering av avtaler. 
 
I det daglige arbeidet skulle innkjøpssjef forholde seg til kontaktpersoner i kommunene (én for 
hver kommune). Disse skulle utgjøre styringsgruppe. Rådmennene hadde det overordna ansvaret 
for samarbeidet. Kostnadene for den felles innkjøpssjefen skulle fordeles på vanlig måte med 40 
% flat fordeling og 60 % i forhold til folketall. 
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Felles innkjøpstjeneste er et vertskommunesamarbeid der hjemkommunen for innkjøpssjefen 
også er vertskommune. Storfjord har vært vertskommune for samarbeidet siden 2010.  
 
I forbindelse med anbudsprosessen med nye brøytekontrakter har det vært reist spørsmål om 
Skjervøy kommune skal videreføre samarbeidet. Nåværende innkjøpssjef går neste år av med 
pensjon, og det er derfor en anledning til å vurdere en eventuell videre deltakelse i samarbeidet.  
 
I det følgende har innkjøpssjef Ole Rødum gitt ei evaluering av innkjøpssamarbeidet fra sitt 
ståsted. Evalueringa tar først for seg rammeavtaler siden dette er hovedoppgaven til 
innkjøpssjefen.  Deretter følger innkjøpssjefens erfaringer med felles innkjøpstjeneste. 
 

Hva er en rammeavtale? 
Rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører 
som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som skal inngås i løpet av den 
perioden rammeavtalen varer. Kontraktsvilkårene vil typisk være om hva som skal leveres, 
priser, leveringsbetingelser og annet som er relevant for den ytelsen rammeavtalen omfatter. 
Ved å inngå rammeavtaler etter kunngjøring og konkurranse i overensstemmelse med 
anskaffelses-regel-verket, kan man tildele kontrakter (foreta avrop på rammeavtalen) i henhold 
til ramme-avtalens betingelser, uten å foreta (ny) kunngjøring. Konkurransen om å vinne 
rammeavtalen dreier seg i realiteten om retten til å få levere de varer eller tjenester 
rammeavtalen omfatter, i hele den perioden rammeavtalen varer.  

Hva kan en rammeavtale omfatte? 
Kommunene kan inngå rammeavtale for både varer og tjenester. Typisk vil man inngå 
rammeavtale om en vare eller tjeneste man til stadighet har behov for. 

Hvorfor inngå rammeavtale? 
En rammeavtale kan gi fleksibilitet og administrative besparelser for oppdragsgiver. Dette ved 
at avrop kan gjøres raskt uten at ny konkurranse må kunngjøres. 

Rammeavtalens varighet 
En rammeavtale kan som hovedregel ikke vare mer enn 4 år. 

Rammeavtale med én eller flere leverandører 
Rammeavtale kan inngås med én eller flere leverandører. Dersom rammeavtale med én 
leverandør må du fastsette alle kontraktsvilkårene for de fremtidige kontraktene i rammeavtalen 
En kan også inngå rammeavtale med flere leverandører om leveranse av de samme varer eller 
tjenester. Dette kalles parallelle rammeavtaler. I en parallell rammeavtale trenger ikke alle 
kontraktsvilkårene å være fastsatt.  

Alternativ til rammeavtale 
Et godt alternativ til å inngå rammeavtale er å etablere en dynamisk innkjøpsordning. 

Dynamisk innkjøpsordning 
Dynamisk innkjøpsordning har blitt mer effektivt og fleksibelt i den nye anskaffelsesforskriften. 
For mange ytelser hvor du tidligere har inngått rammeavtaler, bør en nå vurdere om dynamisk 
innkjøpsordning er et bedre alternativ. 
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En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir rask og enkel tilgang 
på tilbud fra et stort leverandørmarked. Ordningen kan brukes når du skal kjøpe inn 
standardytelser som er tilgjengelige i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. 
Ytelsene kan være både varer og tjenester. 

Besparelse ved rammeavtale 
Rammeavtaler gir betydelige besparelser sett i forhold til å gjennomføre en konkurranse hver 
gang behovet skal dekkes. Besparelsene er i forhold til arbeidstid for å gjennomføre 
konkurranse hver gang en skal kjøpe noe, økonomien i tilbudene og forenkling ved bestilling og 
levering. Et par eksempel: 
 
Rammeavtalen på skolebøker - der bestiller med én gang har den økonomiske kontrollen over 
hvor mange bøker som kan kjøpes innenfor den økonomiske ramme en har. Bøkene blir billigere 
sammenlignet med f.eks kjøp av bøker på den lokale bokhandel. Lokale bokhandlere er ikke 
konkurransedyktige på levering av skolebøker. Større volum gir lavere innkjøpspriser. For å få 
til dette må de samarbeide. 
 
Rammeavtalen for kontor-, data- og skolemateriell - her er det kun rammeavtale innenfor 
kommunesamarbeidet som lønner seg. Dette er blitt prøvd ved at 3 Nord-Troms kommuner 
samarbeidet og spurte lokale og nasjonale leverandører om tilbud. Da halvparten av 
produktene var summert fra lokale leverandører, var de dyrere enn nasjonale leverandører.  
Det er ikke tvil om at rammeavtaler lønner seg.  

Våre rammeavtaler 
De største rammeavtalene er innenfor områdene: (gjelder alle 6 kommuner) 

 Medisin/medikamenter ca NOK 2.500.000 pr år (varierer +/- NOK 200’ over år) 
 Medisinske forbruksvarer ca NOK 4.800.000 pr år 
 Tekniske konsulenttjenester ca NOK 3.000.000 pr år - varierer 
 Skolebøker (ikke fått oppgitt tall) 
 Se videre tabell 
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Rammeavtaler Kvæ Nor Skj Kåf Lyn Sto Leverandør
1 Brannvegger IT ja ja ja ja ja ja IT-Partner
2 Elektrisk Kraft ja ja ja ja ja ja Fjordkraft
3 Telefoni Ja ja Ja ja ja ja Atea
5 Medikamenter ja ja ja ja ja ja NMD
6 Medisinske forbruksvarer ja ja ja ja ja ja Helseservice

7
Rammeavtale på rengjøringsmidler og -
rekvisita

ja ja ja ja ja ja Staples

8 Kontor-,data og skolematriell ja ja ja ja ja ja Staples
9 Arbeidsklær, ny konkurranse ja ja ja ja ja ja

10 Næringsmidler ja ja ja ja ja ja ASKO
11 Frukt og grønt ja ja ja ja ja ja BAMA
12 Bakervarer ja ja ja egen egen egen Fristelsen
13 Fersk fisk ja ja ja ja ja ja Schølberg
14 Forsikringer skade/person ja ja ja ja ja ja Ørstasamarb
15 Hotell og overnatting ja ja ja ja ja ja Rica
16 Kjøttvarer ja ja ja ja ja ja Mydland
19 Medisinsk og tekn gass ja ja ja ja ja ja Yara

20
Fyringsolje, drivstoff (bulk) og service 
fyringsanlegg 

ja ja ja ja ja ja Statoil, Shell, 

21 Pumpeleveranse drivst parallell ja ja ja ja ja ja Flere
22 Papir og plast ja ja ja ja ja ja Staples
23 Biler ja ja Helgesen
24 Biler Kjøpt Ja Ja Kjøpt Autoplan
25 Bygg & konstr prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
26 Plan & arkitektur prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
27 Vann & avløp prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
28 Samferdsel prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
29 Sikkerhet prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
30 Energi prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
31 Miljø prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
32 VVS prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
33 Brann prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
34 Elektro prosjektering ja ja ja ja ja ja Parallell avt
36 Oppmåling ja ja ja ja ja ja Parallell avt
37 Prosjektledelse ja ja ja ja ja ja Parallell avt
38 Byggeledelse ja ja ja ja ja ja Parallell avt
39 Legemiddel- og medikamentgj.gang ja ja ja ja ja ja NMD/Vitus  
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Hva er rollefordelinga mellom kommune og innkjøpssjef ift å jobbe med anskaffelser? 

Rollefordelingen ved hensyn til anskaffelser er fra innkjøpssjefens ståsted at forholdsvis lite av 
de forberedende aktiviteter som er nødvendige for å iverksette en anskaffelse, foretas av 
kommunene. Når innkjøpssjefen kobles inn, blir det fokus på behovet som kommunen har og få 
dette avklart. Inntrykket er at behovet er lite avklart. Dette betyr at en prosess der innkjøpssjefen 
skal være veileder og sekretær blir til at innkjøpssjefen må eie prosjektet. Dette er ikke optimalt.  
Når dette er sagt, så er der noen i kommuner som har alt på greit stell når innkjøp kobles inn, 
og fokuset blir på konkurransedokumenter og kunngjøring/evaluering/tildeling. Men ofte blir 
det innkjøpssjef som må ta beslutningene.  
 
Bruk av innkjøp varierer også mellom kommunene når det gjelder anskaffelser som kun gjelder 
én kommune.  

Erfaringer i løpet av de syv åra vi har hatt felles innkjøpstjeneste   
Erfaringer fra disse årene er til dels positive. Det har vært gjennomført mange konkurranser 
(153 kunngjøringer over 6 år), og innkjøp er blitt brukt mer og mer, selv om jeg skulle ønske at 
jeg ble kontaktet umiddelbart etter at det ble besluttet å iverksette en anskaffelsesprosess. Jeg 
ønsker på ingen måte å være ledende i prosessen, men jeg ønsker å være veileder og sekretær 
for anskaffelsesgruppa og overta når anskaffelsesdokumentene er ferdige. På en slik måte kan 
anskaffelsesprosessen planlegges på en bedre måte. 
 
Jeg savner deltakelse fra styringsgruppa for innkjøp. Denne gruppa ble etablert da jeg ble 
rekruttert til jobben og fungerte til dels så lenge Rune Stifjell var leder, men så forsvant liksom 
gruppa. Etter at Einar Eriksen (Kåfjord) ble daglig leder i Ungbo har det ikke vært møte, og det 
har ikke blitt valgt ny leder. Jeg har ikke forstått det slik at det er innkjøpssjefen som skal styre 
sin egen styringsgruppe. Slik det er nå, kan denne gruppa oppløses og innkjøpssjefen kan 
forholde seg direkte til RU (rådmannsutvalget), som innkjøp gjør i dag når det skal rapporteres.  
Når det gjelder kompetanse på anskaffelser i kommunene, så bør den oppgraderes. Fram til nå 
har vi hatt Fylkeskommunens innkjøpsavdeling til å støtte oss på når det gjelder innkjøp som 
fylkeskommunen og kommunene har felles behov for. Dette blir det slutt med etter at 
Fylkeskommunen besluttet at samarbeid med kommunene på innkjøp skal opphøre. Dette betyr 
at dette behovet må dekkes av innkjøpssjefen, og disse anskaffelsene er alle såkalte del -3- 
anskaffelser (anskaffelser over NOK 1,75 mill.). 
 
For kommunene bør derfor mesteparten av anskaffelser under NOK 1,1 mill, og som ikke dekkes 
av rammeavtale, gjennomføres av den kommunen som har behovet. Det er laget ferdige maler, 
og slike konkurranser skal ikke kunngjøres via Doffin.no, men ved bruk av 
konkurransegjennomføringsverktøy fra 1.7.2018. 
 
Det som er negativt er det økende engasjement fra politikere i anskaffelser. Dette er ikke bra. 
KS har utformet en oppstilling som kan definere hva som er politikernes oppgaver og hva som 
er administrasjonens oppgaver i en anskaffelsesprosess. Denne oppstilling legges ved og er en 
illustrasjon på hva som inngår i anskaffelsesprosessen 
 
Som det framgår av innkjøpssjefens vurdering, fungerer offentlige anskaffelser i Nord-Troms 
ikke optimalt. Det vil være hensiktsmessig å definere roller tydeligere, men det er også viktig at 
innkjøpssjefen ikke blir alene om å utforme anskaffelsesdokument. Det er kommunene som er 
nærmest behovet, og innkjøpssjefen bør ha medspillere i kommunene. For å få dette til, er det 
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viktig at kommunene har ansatte med kompetanse innen offentlige anskaffelser. I Skjervøy 
kommune vil de største anskaffelsene høre inn under teknisk etat, og rådmannen anbefaler 
derfor at økonomisjef og ansatt(e) innen teknisk etat gis mulighet til kompetanseheving innenfor 
offentlige anskaffelser. Slik kompetanse er relevant både ved utarbeidelse av anbudskriterier/ 
definering av behov, men også i forhold til å følge opp anskaffelsesreglementet internt i 
kommunen. Det er også behov for opplæring i bruk av konkurransegjennomføringsverktøyet, 
slik at kommunene i større grad selv gjennomfører mindre anskaffelser. Her kan en felles 
innkjøpssjef fungere som en veileder for kommunene.  
 
Når det gjelder rammeavtaler, gjelder de for en begrensa periode, og det er viktig at en felles 
innkjøpssjef følger opp avtalene på overordna nivå, mens det internt i kommunen må være en 
kontaktperson som kan bistå virksomheter/ansatte ift å informere om avtalene og veilede 
brukerne i det daglige. Pr i dag er dette ansvaret lagt til økonomisjefen.  
 
Skjervøy kommune har rammeavtaler ift en rekke varer og tjenester. De mest brukte er Staples 
(rengjøring og kontorrekvisita), hotell og overnatting, arbeidstøy, telefoni, medisinske 
forbruksvarer og tekniske tjenester innen prosjektering og plan. Det er ikke mulig å gi en eksakt 
sum for besparelser ved bruk av disse avtalene. Her må en bruke en allmenn erfaring om at det 
lønner seg å handle inn i store kvanta. Den største besparelsen er nok tidsbruk, da det tar tid å 
definere og beskrive behov, som i neste omgang skal sendes til aktuelle tilbydere i stedet for å 
kunne bruke rammeavtaler. 

Vurdering 
Rådmannen anbefaler at Skjervøy kommune viderefører samarbeidet om en felles 
innkjøpsfunksjon i Nord-Troms. Det er flere grunner til det: For små kommuner er det krevende, 
både i forhold til tid og kompetanse, å arbeide med store anskaffelser på egenhånd. Lovverket er 
omfattende, og det er stadig i endring. Tid og kompetanse er her nøkkelfaktorer. 
 
For mindre anskaffelser vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig å benytte rammeavtaler. 
«Kjøttvekta» har ofte betydning når en skal forhandle/reforhandle avtaler, og det er også mest 
effektivt at en felles innkjøpsfunksjon (innkjøpssjef) forhandler på vegne av flere. Økonomi er 
her en nøkkelfaktor. 
 
En felles innkjøpsfunksjon bør også drive veiledning for kommunene, og det bør i alle 
kommuner være ansatte med en viss kompetanse innen offentlige anskaffelser, slik at kvaliteten 
på offentlige innkjøp økes. Beskrivelsen av felles innkjøpsfunksjon, slik den ble utforma i 2010, 
er i stor grad dekkende også for dagens behov. Det største forbedringspotensialet ligger i lokal 
kompetanseheving og i «linken» mellom felles innkjøpsfunksjon og lokal kontaktperson, slik at 
kompetansen flyter utover i organisasjonen og at problemstillinger rundt innkjøp følges opp 
internt i kommunen.   
 
Deltar ikke Skjervøy kommune i en felles innkjøpstjeneste må kommunen dedikere en person 
som skal jobbe kun med innkjøp. Det vil ikke være tilfredsstillende å la forskjellige personer 
gjennomføre innkjøpene, spesielt de mellom NOK 1,1 mill og oppover. Del 3 innkjøp, dvs over 
NOK 1,75 mill er blitt mer og mer krevende noe de siste innkjøp har vist. Det er store 
leverandører som gir tilbud på dette, og de liker ikke å tape og bruker penger for å stå imot. Å gå 
bort fra det interkommunale samarbeidet vil derfor innebære ei ressursøkning for å kunne 
ivareta de store anskaffelsene. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Søknad om kommunal støtte til oppgradering og utvikling av Eidevannet 
Friluftsområde 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
 

1. Skjervøy kommunestyre støtter oppgraderingen og utviklingen av Eidevannet 
Friluftsområde som gjennomføres i regi av Eidevannet Vel.  

2. Kommunestyret søker innarbeidet i BØP 18-21 budsjettet kr 50.000 i tilskudd til hvert av 
de 3 gjenstående delprosjektene rundt vannet (lys og grillplass, brygge m/båthus, 
treningsapparater), og 400 000 til prosjekt ‘Tømming/rensing av vannet.’ (engangsbeløp) 

3. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og Eidevannet Vel som sikrer 
vedlikehold av anlegget i ettertid. Det søkes innarbeidet kr 50 000 pr år til vedlikehold 
av området etter at prosjektet er ferdigstilt.  

4. Det tas forbehold om prosjektene er fullfinansierte før det utbetales kommunalt tilskudd. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eidevannet Vel har tatt initiativ til utvikling av området ved Eidevannet.  
Prosjektet består av 4 delprosjekter rundt vannet som kan utløse spillemidler (Nærmiljøanlegg). 
Høsten 2015 ble det utarbeidet et forprosjekt som ble fullt ut finansiert ved tilskudd fra 
Formannskapet. Delprosjekt 1 er gjennomført høsten 2017. 
I tillegg er det et prosjekt som går på tømming av vannet. (omsøkt midler fra 
Miljødepartementet i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd) 
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Oversikt: 
Prosjekt Påbegynt/ 

Ferdigstilles 
Budsjett:  
(i tusen kr) 
 

Spillemidler/kommunalt 
tilskudd/egenkap og gaver 

Forprosjekt 2015 70  -/70/- 
Del 1: Gangsti rundt vannet 2017 630 300/100/230 
Del 2: Lysanlegg og grillplass 2018 621 300/50/271 
Del 3: Brygge m/brygge, 
mindre robåter 

2019 Kommer Kommer 

Del 4: Treningsapparater 2020 Kommer Kommer 
    
Del 5: Tømming og 
rehabilitering av vannet 

2018 1.650.000 820*/400/430 

   *Miljødirektoratet 
 
 
Eidevannet Vel skriver i forbindelse med søknaden, sitat: 
 
Eidevannet Vel ble etablert 20. april 2015 med følgende formål: 
 

«… å fremme medlemmenes felles interesse i å utvikle og bevare Eidevannet 
Friluftsområde som definert i reguleringsplanen for området, vedtatt av Skjervøy 
kommune. Heri inngår rensing og vedlikehold av Eidevannet for bading og andre 
vannaktiviteter, samt utvikling, bevaring og tilgjengeliggjøring av området for alle, 
uavhengig  av alder eller fysiske/mentale funksjonsbegrensninger.» 

 
Høsten 2015 ble det søkt om spillemidler for å tømme vannet. I februar 2016 fikk styret beskjed 
om at formålet ikke var tilskuddsberettiget. Styret vedtok å forsøke å finne annen finansiering. I 
samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd ble det i september utarbeidet søknad til 
Miljødirektoratet om såk. statlig sikring av området til friluftsformål og samtidig søkt om et 
tilskudd på 1 million kroner til formål som beskrevet i vårt forprosjekt. I tilsagnsbrev av 
23.06.17 imøtekom direktoratet søknaden og ga et tilskudd på kr. 820.000, men gjorde det 
samtidig klart at tilskuddet bare kunne utgjøre 50% av de samlede kostnadene. 
 
I dialog nå i høst mellom Skjervøy kommune, Nord-Troms Friluftsråd og Eidevannet Vel  ble 
det enighet om følgende: 
 
Eidevannet Vel er eier av prosjektet. Skjervøy kommune er den som de facto har fått tilskuddet 
gjennom Nord-Troms Friluftsråd. Det søkes avklart med Miljødirektoratet om det kan inngås 
avtale mellom Skjervøy kommune og Eidevannet Vel om at sistnevnte har det praktiske 
vedlikeholdsansvaret for de tiltakene som omfattes av direktoratets tilskudd, også etter at hele 
prosjektet med alle deltiltak er ferdigstilt. 
 
Eidevannet Vel er registrert i Frivillighetsregisteret. Styret består av: Dagfinn Thomassen 
(leder), Eyolf Steffensen (nestleder/sekretær) og styremedlemmene Marit Sakka (kasserer), 
Sveinung Sørli og Oddvar Karlsen. Per dags dato er det 73 betalende medlemmer. 
Sitat slutt 
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Vurdering 
Skjervøy kommune ser positivt på det engasjementet som er tatt for å oppgradere området ved 
Eidevannet. Området vil når det er ferdig, fremstå som viktig med tanke på rekreasjon og i et 
folkehelseperspektiv. Eidevannet Vel har som sitt primære mål å legge til rette for at personer 
med fysiske og mentale funksjonsbegrensninger kan benytte området. 
I dag er det også klatrejungel og gapahuk i området, og kort vei til området Bratteidet, Finneidet 
og Sjøbornes som er mye brukt til stangfiske fra land. 
Derfor vil Eidevannet Friluftsområdet bli et enda mer attraktivt rekreasjonsområde enn det er 
idag, og Eidevannet vil igjen bli badevann og andre vannbaserte aktiviteter for hele Skjervøys 
befolkning. 
Det vises til vedlagte brev fra Miljødirektoratet side 2 pkt 1-8 vedr forutsetninger for utbetaling 
av midler. Pkt 6 : «Bekreftelse fra Skjervøy kommune om at de påtar seg ansvaret for drift og 
tilsyn av Eidevannet Friluftsområde». Det bes om kr 50 000 i BØP som et varig tilskudd til 
Eidevannet Vel for å ivareta vedlikeholdet.  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om tilskudd fra Eidevannet Vel 
2. Prosjektbeskrivelse  
3. Mailveksling mellom kommunen og AR-ing 
4. Tilskudd fra Miljødirektoratet 
5. Avtale om bruk av området mellom kommunen og Eidevannet Vel 
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Jå Eidevannet Vel

Skjervøy 16. oktober 2017

Skjervøy kommune

9180 SkjervØy

SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD I FORBINDELSE MED TØMMING OG REHABILITERING AV

EIDEVANNET

Vi søker med dette om et tilskudd på kr. 400.000 fra Skjervøy kommune som delfinansiering av

tømming og rensing av Eidevannet, opparbeidelse av ny strand og etablering av parkeringsplass. De

påtenkte arbeidene er beskrevet i tidligere innsendte forprosjekt og spesifisert i Miljødirektoratets

tilsagnsbrev av 23.06.17.

Det omsøkte prosjektet har følgende

KOSTNADSRAMME

Utgraving/skraping av bunn og sider- masser bestående av myrjord, grus og stein 342.000

- bortkjøring

Deponering av masser, stip. 115.000

lnnfylling av masser i vannet 180.000
Fiberduk 60.000

Steinmur (vegg mot myrområde) 250.000
Badestrand (inkl. masseutskifting 15cm., fiberduk, sand 0,4), parkeringsplass, 603.000
kantstein, biotoalett, avfallsbeholdere, informasjonsskilt

Dugnadsarbeid 100.000

Sum kostnader 1.650.000

FINANSIERINGSPLAN

Miljødirektoratet - tilskudd Tilsagn av 23.06.17 820.000

Skjervøy kommune -tilskudd Omsøl<t 400.000
Tilskudd fra bedrift Omsøkt 200.000
Tilskudd fra organisasjon Omsøkt 50.000
Eidevannet Vel - egne midler Reservert på egen konto 50.000
Eidevannet Vel - dugnad 100.000

Sum finansiering 1.650.000

Alle beløp er inkl. 25% mva.

Strandveien 40A—918O Skjervøy l Telefon:932 908 43  ]  post@eidevannet.no I www.eidevannet.no

Eidevannet Vel - Org. nr. 915 301 509 PS 62/17



få Eidevannet Vel

Kostnadene er beregnet av AR-lng AS, med unntak av kostnaden for steinvegg som tilsvarer tilbud

gitt per telefon idag av Robertsen pg Slotnes AS. Dybder og bunnforhold er kvalitetssikret ved

lodding og prøvegraving i bunnen i Eidevannet, utført av Robertsen og Slotnes AS.

Under fortsetning av fullfinansiering av prosjektet vil oppstart skje neste vår og være fullført i løpet

av sommeren/tidlig på høsten.

Vi håper Skjervøy kommune vil se med fortsatt velvilje på vårt arbeid med utvikling av Eidevannet

Friluftsområde, og spesifikt på denne søknaden som omhandler tømming og rehabilitering av

Eidevannet, slik at det igjen kan bli egnet for bading og andre vannbaserte aktiviteter for Skjervøys

befolkning.

Med vennlig hilsen

Dagfinn Thomassen (sign.)

styreleder

 0b$c cu

Eyolf Steffensen

nestleder/sekretær

Strandveien 4OA-9180 Skjervøy l Telefon: 932 908 43 l post@eidevannet.no l www.eidevannet.no

Eidevannet Vel - Org. nr. 915 301 509 PS 62/17
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AR-Ing AS
Rådgivende ingeniør og taksering

Eidevannet Friluftområde

Oppdraget, generelt sammendrag
Tiltakshaver, styret i grendelaget Eidevannet friluftsområde v/Eyolf  Steffensen, ønsker å oppgradere

eksisterende Eidevann slik at vannet og området rundt kan brukes av flest mulig i alle aldergrupper og

funksj ons grader.

Eidevannet ligger i øvre del av bebyggelsen på Skjervøy og er et mye benyttet omrâde til friluftsliv

både av barn og voksne. Tidligere ble vannet benyttet mye til bading men de siste årene har vannet

grodd mye igjen av siv og myr og bruken har opphørt. Sist det ble ort noe med vannet var i 1977,

hvor vannet ble tømt med tanke på at det skulle bli bedre, men det ble ikke iverksatt større tiltak.

Vannet har derfor delvis grodd igjen.

Skjervøy kommune har i mange år hatt planer for å gjøre Eidevannet med omkringliggende område til

en perle på tettstedet, og i 2005 ble det utarbeidet reguleringsplan for området. Etter denne tid har det

skjedd lite før interessegruppa for området ble etablert og tok initiativ. interessegruppa består av bl.a.

Dagfinn Thomassen og Eyolf Steffensen, og de kontaktet AR-lng AS for et samarbeid om planlegging

av området. Med bakgrunn i dette legges det fram forslag til renovering av vannet og utvikling av

området rundt.

Planlagt utførelse og omfang
Planlagt oppgradering og utvikling er kostnadsberegnet i flere trinn. Dette med tanke på at hele

arbeidet kan utføres i ett byggetrinn eller i flere byggetrinn alt avhengig av finansieringsmuligheter.

Hele området skal være universelt utformet.

Fase 1. Vannet

Vannet tømmes, ca.  6000  m3 (antatt), arealet er ca. 3000 m2. Oppgraving, rensing av bunn og

sider, montasje av nødvendig fiberduk, innfylling med sand og stein, erosjonssikring mot myrområder

med trespunt. Spuntvegg antas å måtte ha en høyde på 7 m, men dette må vurderes i forbindelse med

utførelse av arbeidene.

I  kostnadsanslaget er det beregnet utgraving i bunn ca. 70 cm, og hvis dette ikke blir

nødvendig vil det være mulig å redusere kostnadene noe.

Kostnadsanslag kr. 1.140.000,-

Fase 2. Gangsti  rundt  vannet.

Ca. 500meter sti rundt vamiet tihettelegges for rullestolbrukere/funksjonshemmede. Stien går

over et myrlendt område som det peles ned trepeler og bygges trevandring/bru over. Øvrig ornråde

asfalteres. Alternativt benyttes grus som koinprimeres slik at gangstien blir så hard og slett at den kan

benyttes av rullestolbrukere.

For gangsti er det medtatt fjerning av eksisterende masser og fiberduk under grusmassene.

Besøksadresse: Strandveien 72, 2.  etasje

Mobil: 95 8034 5l
Postadresse: Postboks ll2, 9189 SKJERVØY

Foretaksnummer: 953 499 290 MVA E-post: finnapost@ar-ing.no

l
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AR-lug AS
Rådgivende ingeniør og taksering

Det monteres kjøresperre/bom mot Klaus Dreyers vei og Verftsveien for å hindre

motorkj øretøy i friluftsområdet.

Kostnmlsanslag kr. 680.  000,-

Fase 3. Lys.

Det er medtatt montering av 8 lys i master langs anlegget. Kostnadene inkluderer framføring

av strøm og fundamenter for lysmastene.

Kostnadsmzslag kr. 220. 000,-

Fase 4. Badestrand og parkeringsplass

På nordsiden av vannet etableres hovedparkeringsplass med direkte adkomst til gangstien. Det

bygges også sykkelparkering og handikap-parkering på sørsiden av vannet hvor det er kort avstand til

grillplasser og utfluktsområde. Terrenget på nordsiden arronderes og tilrettelegges med masser for

badestrand med parkområde rundt for soling og piknik.

Her er det medtatt masseutskifting i 15 cm dybde og fiberduk under tilførte masser.

Det er medtatt ett toalett som kan tas inn vinterstid, og 3  avfallsbeholdere, oppmerking av

parkeringsplasser og kantstein rundt parkeringsplass, samt informasj onsskilt.

Kostmulsmzslag kr. 480. 000,-

Fase 5. Brygge m/båtlager/utstyrslager.

Det monteres brygge som tilrettelegges for padling og roing. Båter, kajakker og annet utstyr

kan lagres i båthus som føres opp på brygga. Det er medtatt 145 H12 brygge og 6 ml uisolert bod.

Kostnadsanslag kr.  570. 000,-

Fase 6. Grillplass.

På sørsiden av vannet anlegges grillplass i tilknytning til stien.

Her er det medtatt masseutskifting i l5 cm dybde, grusdekke, parkbenker med bord,

avfallsbeholdere og to griller i ulik utførelse.

Det er medtatt parkeringsplass for sykler med stativ betong kantstein og asfaltert dekke..

Kostmulsmzslag kr. 230.  000,-

Fase 7. Styrketreningsapparater.

Langs turstien i vestre område monteres 6 styrketreningsapparater under tak. Disse kan

benyttes av alle brukere av gangstien. Det er medtatt fundamentering og grus- og gummidekke, samt

avfallsbeholder.

Ifostmulsmzsltrg kr. 500. 000,-

Postadresse: Postboks 112,  9189  SKJERVØY

E-post: firmapost@ar-ing.no

Besøksadresse: Strandveien 72, 2. etasje

Mobil: 95 80 34 51 Foretaksnummer: 953 499 290 MVA

2
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AR-Ing AS
Rådgivende ingeniør og taksering

For øvrig henvises det til vedlagte tegninger nr. 990  -  03, 04, 05, 06 og 07.

Fase l. Vannet

Fase  2.  Gangsti rundt vannet.

Fase  3.  Lys.

Fase 4. Badestrand og parkeringsplass

Fase 5. Brygge m/båtlager/utstyrslager.

Fase 6. Grillplass.

Fase  7.  Styrketreningsapparater.

Totale kostnader:

kr  1.140.000,-

kr  680.000,-

kr  220.000,-

kr  480.000,-

Kr  570.000,-

kr  230.000,-

kr  500.000,-

kr 3.820.000;

Generelle kostnader som administrasjon av byggesaken, planleggingsbistand, rentekostnader etc. er

innkalkirlert i prisene ovenfor.

Finansiering søkes løst gjennom 50  %  egenkapital/dugnad og 50  %  tilskudd.

Kostnadsanslagene er basert på utførelse og omfang som beskrevet. Priser er dels innhentet ved

direkte forespørsel til entreprenøler/leverandører, og dels basert på erfaringstall fra tilsvarende

arbeider. Alle priser refererer til dagens prisnivå. Kostnadsoverslaget har' en nøyaktighet på +/- 20%.

Skjervøy 29.  september  2015

Roald Sebergsen

Besøksadresse:

Mobil:

Strandveien 72, 2. etasje

95 80 34  51 Foretaksnummer: 953 499 290  MVA

Nandor Reidl

(siv.ark.)

Postadresse: Postboks l  12, 9189  SKJERVØY
E-post: fim1apost@ar—ing.no

3
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Eyolf Steffensen

Eidevannet Friluftsområde
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Arild Torbergsen

Fra: Roald Sebergsen <roald@ar-ing.no>
Sendt: 16. oktober 201714121

Til: Arild Torbergsen
Emne: SV: Eidevannet

Hei!

Bortkjøríng er medtatt innenfor en avstand fra vannet og til steinbruddet i Vågdalen.

Med vennlig hilsen

Roam sebergsew

Tlf. 95803451

AR-Ing AS
Postboks 112

9189 Skjervøy

Fra: Arild Torbergsen [mailto:Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no]

Sendt: mandag 16. oktober 2017 13.29

Til: Skjervøy lderettsråd <roald@ar-ing.no>

Emne: RE: Eidevannet

Hei

Takk for tilbakemelding.

Skjønnerjeg rett så er det i overslaget ikke tatt med pris på bortkjøring av masser, 2100 m3?

Mvh arildt

From: Roald Sebergsen [mailto:roald@ar—ing.no]

Sent: Monday, October 16, 2017 12:54 PM

To: Arild Torbergsen <Arild.T0rbergsen@skiervoy.kommune.no>; eyolf.steffensen@gmail.com

Subject: VS: Eidevannet

Hei!

Vi har gått gjennom enhetsprisene sammen med Steinar Robertsen fra utførende entreprenør Robertsen & Slotnes

AS. Kalkulasjon i forprosjektet fra 2015 vil kunne holde.

Vannet:

Graving av masser i vannet til enhetspriser på kr. 130,- eks. mva. pr. me' og det er beregnet fjerning av ca. 2100 m3.

Vi hadde beregnet et snitt på ca. 70 cm masser. Robertsen & Slotnes har utført prøvegraving og ut fra disse vil vi ikke

overstige det vi hadde beregnet.

innfylling av masser i vannet til enhetspriser på kr. 320,- eks. mva. pr. ma og det er beregnet innfylling med ca.

450 ma'

Fiberduk til en pris av kr. 24,- eks. mva. pr. ml og det er beregnet ca. 2000 m2

Spuntveggprisen burde også holde.  I  våre opprinnelige beregninger har vi medtatt peling av impregnerte

rundstolper, deretter påmontert plank horisontalt mellom. Vi hadde beregnet en lengde på 7 meter på stolpene og

etter lodding/prøvegraving vil vi ikke overstige dette. Det kan se ut som at de blir kortere enn 7 meter da dybden

bare er ca. 3  — 3,5 meter og vi treffer på harde masser ca. 2- 3 meter under bunnen.

Badestrand:

Samme pris for sand som til innfylling i vannet.

Med vennlig hilsen
Roma! Sebergsen

[Side #1
PS 62/17



Tlf. 95803451

AR-Ing AS
Postboks 112

9189 Skjervøy

Fra: Roald Sebergsen [maiIto:roald@ar-ing.no]

Sendt: fredag 6. oktober 2017 11.25

Til: Arild Torbergsen (Arild.Torbergsen@skiervov.kommune.no) <Arild.Torbergsen@skiervoy.kommune.no>

Kopi: 'steinar@robertsenogslotnes.no' <steinar@robertsenogslotnes.no>; 'eyolf.steffensen@gmail.com'

<eyolf.steffensen@gmail.com>

Emne: Eidevannet

Heri!

På forespørsel harjeg gått gjennom grunnlaget for kostnadsoverslaget og for vannet er følgende lagt til grunn:

Vannet tømmes, ca. 6000ml (antatt), arealet er ca.  3000  ml. Oppgraving, rensing av bunn og sider, montasje

av nødvendig fiberduk, innfyllíng med sand og stein, erosjonssikring mot myrområder med trespunt.

Spuntvegg antas å måtte ha en høyde på 7 m, men dette må vurderes i forbindelse med utførelse av

arbeidene.

lkostnadsanslaget er det beregnet utgraving i bunn, senkning med ca. 70cm over et areal på ca. 3000ml som

tilsvarer 2100 ml' og her harjeg benyttet en enhetspris på kr. 450,-.

Videre harjeg beregnet montasje av fiberduk over et område på ca. 2000ml til en enhetspris på kr. 30,-.

Deretter innfyllíng med et sandlag/grus på ca. 15 cm tykkelse tilsvarende 450 m3 til en enhetspris av kr. 400
3

Spuntvegg er medtatt i en dybde på 7 meter og i en lengde på 74 meter til en pris av kr. 900,- pr ml.

Når det gjelder innfyllíng bør det vurderes om det skal fylles inn et tykkere lag.

l tillegg har ligger masser til badestrand etc. utenom dette.

Prisene er fra september 2015 og er beregnet ut fra forespørsel til entreprenører og fra erfaringstall og har en

nøyaktighet på 120%.

Ã kunne få eksakt oversikt over arbeidet er umulig da det ligger usikkerhet i grunnforholdene etc. Jeg mener det må

bes om eller gjennomføres en gjennomgang av prosjektet med utførende entreprenør å få fremlagt enhetspriser.

Arbeidet må igangsettes og så får en korrigere omfanget ut fra bunnforholdene etc. Dette vil være riktig vei å gå. En

kan ikke ukritisk sette igang hele arbeidet og håpe på at kostnadsrammen holder.

Det presiseres at prisene er inkl. mva.

Med vennlig hilsen
RnaLøl sebergsew

Tlf. 95803451

[Side #]
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M I  LIØ  -
DIRE KTORATET 

Nord-Troms friluftsråd
Kommunehuset
9180 SKJERVØY Trondheim, 23.06.2017

Saksbehandler:Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
Nils-Yngve Berg2016/11408

Deres ref.:
[Deres ref .]

Vederlagsfri omgjøring av Eidevannet, del av gnr  69  bnr 1  i
Skjervøy kommune, til statlig sikret friluftslivsområde for
allmennheten

Vi viser til Nord-Troms friluftsråd sin søknad av 1.12.16, fylkeskommunens uttalelse av 28.3.17 og

friluftsrådets e-post av 23.6.17.

Nord-Troms friluftsråd søker på vegne av Skjervøy kommune om vederlagsfri omgjøring av

Eidevannet friluftsområde, del av gnr 69 bnr 1 i Skjervøy kommune, til statlig sikret

friluftslivsområde for allmennheten. Omsøkte areal er avgrenset i henhold til reguleringsplan

vedtatt i 2005 for Eidevannet friluftsområde, med unntak av friområde F1 og areal avsatt til

byggeområde. Det søkes også om statlig medvirkning til grunnleggende istandsetting av området,

totalt kr 1 000 000,-.

Søknaden om vederlagsfri omgjøring, samt grunnleggende istandsetting i form av restaurering av

vannet, badestrand, parkeringsplass og informasjonstavle tilfredsstiller de kriteriene som er satt for

tildeling av statlige midler. Søknaden tilrådes av Troms fylkeskommune.

Miljødirektoratet gir med dette tilsagn om inntil kr 820 000,- inklusive kostnader til sikring og

grunnleggende istandsetting av ovennevnte areal til friluftslivsområde for allmennheten. Tilsagnet

er begrenset til å dekke inntil 50% av kostnadene til restaurering av vannet, badestrand,

parkeringsplass og informasjonstavle. Det forutsettes at eventuelle nødvendige tillatelser fra

offentlig myndighet til å utføre istandsettingstiltakene innhentes av tiltakshaver.

Begrunnelse for tilsagnet

Eidevannet friluftsområde er et sentrumsnært vann og turområde i Skjervøy. Vannet er preget av

gjengroing og manglende tilrettelegging, men har stort potensial til å bli et populært

friluftslivsområde med mange brukere i flere aldersgrupper.

Statlige midler til tilrettelegging av sikrede friluftsområder tildeles først og fremst fra

fylkeskommunen. I forbindelse med sikring av områder kan direktoratet likevel enkelte ganger

medvirke økonomisk til grunnleggende istandsetting som anses nødvendig for at området skal være

tilgjengelig for allmennheten. Direktoratets mulighet til å medvirke til denne type tiltak vil være

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim lTelefon: 03400/73 58 05 00 lFaks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no l Internett: www.m1'ljc1direktoratet.no lOrganisasjonsnummer:  999  601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Grensesvingen 7, 0661 Oslo]
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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avhengig av budsjettsituasjonen. l denne saken har vi prioritert å gi midler til grunnleggende

istandsetting for å gjøre området tilgjengelig for allmennheten.

Vi forutsetter at eventuell opparbeiding skjer på en naturvennlig måte, jf. prinsipper og råd omtalt i

DN-håndbok nr. 27-2006 "Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv". Håndboka er publisert på

direktoratets nettsider.

Miljødirektoratet har utviklet en egen grafisk profil for informasjonstavleri friluftslivsområder som

er sikret med statlig økonomisk medvirkning. Profilen er tilgjengelig på direktoratets nettsider.

Utbetaling

Utbetaling av tilsagnet kan foretas når vi har mottatt følgende:

1. Kopi av tinglyst skjøte

2. Pantattest som viser at eiendommen er fri for økonomiske heftelser, og andre tinglyste

heftelser som kan hindre eller vanskeliggjøre utnyttelse av eiendommen til friluftslivsformål

3. Matrikkelutskrifter med tilsvarende opplysninger som i tidligere målebrev

4. Grensene for området levert på digital form (for eksempel etter oppmåling), i standard

kartformat (SOSI). SOSI-filen skal vise det sikrede friluftslivsområdets ytre grense

(reguleringsplangrensen) og ellers være rensket for andre opplysninger (som interne

eiendomsgrenser, høydekurver, bygninger osv.).

5. Tinglyst erklæring om at eiendommen ikke kan nyttes til annet enn friluftslivsformål uten

samtykke fra staten v/Miljødirektoratet. Direktoratets foretaksnummer er 999 601 391.

6. Bekreftelse fra Skjervøy kommune om at de påtar seg ansvaret for drift og tilsyn av

Eidevannet friluftsområde.

7. Bekreftelse på at tilretteleggingstiltakene er utført, samt en oppstilling over de ulike

delkostnadene ved tiltakene.

8. En forvaltningsplan som viser planlagte tilretteleggingstiltak i området. Mal for

forvaltningsplan er lagt ut på Miljødirektoratets nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at tilsagnet vil bli trukket tilbake hvis saken ikke er avsluttet innen

15.08.2019.

Vi ber om at det opprettholdes dialog med Miljødirektoratet under gjennomføring av saken, hvis det

oppstår tvil om forutsetningene for tilsagnet kan være endret. Det kan f.eks. gjelde ved endringer

av kostnader, arealstørrelse og vilkår i avtaler som inngås.

Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om midlene er benyttet i

samsvar med forutsetningene. Vi forutsetter at kostnadene regnskapsføres slik at det er mulig å ta

ut et separat regnskap for arbeidene som utføres.

Ved informasjon om og markedsføring av friluftslivsområde ønsker vi at det vises til den økonomiske

støtten som er gitt fra staten ved Miljødirektoratet.

2
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Veiledning om forvaltningen

DN-håndbok nr. 30-2011 "Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder" viser søkers ansvar ved

sikring av områder ved hjelp av statlig medvirkning, samt ansvar når det gjelder drift og tilsyn av

disse friluftslivsområdene. Håndboka er publisert på direktoratets nettsider. Vi gjør oppmerksom på

at ansvar for drift blant annet omfatter ansvar for å bekoste normale driftsutgifter som påløper

området (f. eks. kommunale avgifter, strøm, eiendomsskatt, utgifter som følge av deltakelse i

veilag ol).

Det er en forutsetning for tilsagnet at søker tar på seg dette ansvaret. Etter dialog med Nord-Troms

friluftsråd har vi fått en muntlig bekreftelse fra friluftsrådet om at de har stått for det praktiske

arbeidet med søknaden, og at Skjervøy kommune påtar seg ansvaret for drift og tilsyn av Eidevannet

friluftsområde. En skriftlig bekreftelse fra Skjervøy kommune er likevel en forutsetning for

utbetaling av tilsagnet.

Videre forutsettes at naturens mangfold forvaltes i henhold til naturmangfoldlovens formål,

forvaltningsmål, prinsipper og aktsomhetsplikt, jf. lovens kapittel 1 og 2.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Berit Lein

Avdelingsdirektør

Terje Qvam

seksjonsleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til:

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 Skjervøy

Troms fylkeskommune  /  Romssa fylkkasuohkan Postboks 6600 9296 Tromsø

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105 9291 Tromsø
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AVTALE OM TILRETTELEGGING AV EIDEVANNET

FRILUFTSOMRÁDE

Mellom Skjervøy Kommune (grunneier) av eiendommen

gnr.69 bnr.1 i Skjervøy kommune og Eidevannet vel.

Avtalens omfang

1. Avtalen er beregnet for bruk ved tilrettelegging av Eidevannet Friluftsområde.

2. Arealet som omfattes av avtalen er identisk med arealet i reguleringsplankartet

for Reguleringsplanen for Eidevannet Friluftsområde, med regulerings-

bestemmelser, sist vedtatt av Skjervøy kommunestyre 21.09.2005.

3. Tilretteleggeren har rett til å anlegge:

Gangstier, universelt utformet, med grus, tre eller asfalt slik at det er

mulig for gående, sykkel, bevegelseshemmede og barnevogner å ta

seg frem.

Flytebrygge tilrettelagt for kano/kajakkpadling.

Anlegning av badeplass jfr. skisseforslag.

Treningsplass med treningsapparater.

Eventuelt andre tiltak det er naturlig å legge inn i et friluftsområde.

Det vises til vedlagte skisseforslag datert 28.09.2015.

Tiltak som er søknadspliktig iht. Plan og bygningsloven evt. annet lovverk, må

det søkes om på vanlig måte.

Erstatning

Det ytes ikke erstatning til grunneieren for de tiltak avtalen omfatter.

Varighet

Denne avtalen gjelder i 30 år og fornyes automatisk for 30 år ad gangen dersom

ingen av partene har sagt den opp ett år før avtaletidens utløp.
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/433 -2 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Statue av hundekjører Leonhard Seppala 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad om midler til statue av hundekjørerlegenden og polarhelten Leonhard Seppala med 

lederhunden Togo 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret støtter ideen om etablering av statue av Leonhard Seppala. 
 

2. Kommunestyret søker innarbeidet i budsjett- og økonomiplanen kr. 200.000,- til 
prosjektet. 
 

3. Det tas forbehold om at det legges frem en finansieringsplan som viser at prosjekt er 
fullfinansiert før det utbetales kommunalt tilskudd. 
 

4. Kommunestyret tar stilling til en endelig plassering av statuen når prosjektet er 
fullfinansiert. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Leonhard Seppalas venner v/ Birgit Paulsen søker Skjervøy kommune om kr. 200.000,- for å 
finansiere realiseringen av å sette opp en statue av Leonhard Seppala. 
 
Leonhard Seppala (1877-1967) er en verdens kjent hundefører født i Skibotn, oppvokst på 
Skjervøy. I 20-års alderen dro Seppala til Nome i Alaska på jakt etter gull. Hundesleden var på 
denne tiden det mest effektive transportmiddelet i Alaskas villmark om vinteren og Seppala 
utviklet en lidenskap for hundehold, avl og hundekjøring. Denne interessen gjorde at han deltok 
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i flere konkurranser for hundekjørere. Seppala er i dag Alaskas og USAs mestvinnende 
hundekjører.  
I 1925 brøt det ut difteri i Nome. Været hindret datidens primitive fly å levere den nødvendige 
medisinen til Nome. Serumet ble i stedet fraktet med tog til Nenana og videre i stafett med 
hundekjørere de siste 1085 kilometerne. Det var storm og iskaldt. Flere hundekjørere meldte seg 
til oppgaven med å frakte medisinen for å stoppe epidemien, deriblant Seppala og 
kvænangsværingen Gunnar Kaasen.  
Seppala reiste den lengste strekningen, 547 km fra Nome og tilbake gjennom den mest farefulle 
strekningen i Alaskas villmark. Han fraktet serumet mer enn 145 km langs stafettruten, til 
sammenligning kjørte de fleste andre kjørerne 50-80 km. Kaasen fullførte siste etappe. Stafetten 
ble kalt «Serumsløpet». Omtrent 10.000 personer var truet av den fryktede epidemien og den 
forventede dødeligheten var nær 100 % uten motgiften. De offisielle dødstallene var 5-7, antallet 
er antakelig noe høyere. 
 
Epidemien og stafetten ble en mediebegivenhet i USA. Selv om Seppala hadde den mest 
farefulle delen av løpet, var det Kaasen med hunden «Balto» som tok størstedelen av 
oppmerksomheten, og i alt oppstyret etterpå ble det reist en statue av lederhunden «Balto» i 
Central Park i New York. Nordmennene visste å utnytte publisiteten de fikk etter Serumsløpet, 
de brukte begge flere tiår på å turnere det nordamerikanske kontinentet. Dette har nok ført til at 
de i flere tiår senere fortsatt er ansett som anerkjente hundeførere. 
I 1950 besøkte Seppala Norge og Skjervøy for siste gang. I 1957 ga han Tromsø Museum flere 
gjenstander fra sin tid i Alaska. Den største samlingen finnes imidlertid på Univerisity Museum 
of Alaska. I 1965 oppkalte Tromsø kommune Leonhard Seppolas vei etter ham. Slektninger 
reiste et minnesmerke for ham i Skibotn i 1999. 
 
Serumløpet til Nome, også kjent som «Kappløpet med døden» blir årlig minnet med 
Iditarodløpet. Det følger i stor grad samme trase som Serumsløpet. En av prisene i dette løpet er 
oppkalt etter Seppala, prisen går til den føreren som har tatt best vare på hundene sine. 
 
Initiativtakerne Leonhard Seppalas venner v/ Birgit Paulsen jobber med å få lagd et 
minnesmerke, en statue, av Seppala som skal reises på Skjervøy. Skjervøy kommune innvilget 
kr. 50.000,- til forprosjektet som viser hvordan statuen skal se ut. Forprosjektet avdekte at 
utarbeidelsen av en slik statue vil koste kr. 1 mill.  
Dette tenkes finansiert på følgende måte: 
 
Eget salg av bøker, loddsalg mm.  kr.    100.000,- 
Skjervøy kommune    kr.    200.000,- 
Sparebank1 Nord-Norges gavefond  kr.    500.000,- 
Næringslivet i Skjervøy   kr.    200.000,- 
Totalt      kr. 1.000.000,- 
 
 
Initiativtaker mener statuen vil bidra til økt historiefortelling av området vårt, og ha betydning i 
reiselivssammenheng. I tillegg vil den være et vakkert kunstverk. 
 
Statuens plassering og størrelse 
Det er ikke avklart hvor statuen skal plasseres. Slik saksbehandler kjenner til kan det være to 
aktuelle plasseringer. Det ene er at statuen blir stående på tomten der Seppalas hadde sitt 
barndomshjem (ved siden av Birgit Paulsens forretningsbygg). En annen mulighet er å reise 
statuen i Seppala-parken. Statuen blir satt på sokkel, og vil være i full størrelse. Seppala var 162 
cm høg. 
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Vurdering 
Skjervøy har ingen statuer som attraksjon. Slike attraksjoner skaper en merverdi for gjester som 
besøker en plass. En statue av Leonhard Seppala vil være av stor interesse for folkegrupper med 
interesse for hundekjøring og historien om utvandringen til USA (gulljakten). Men aller mest vil 
den være av stor lokalhistorisk interesse. Seppala er ansett som tidenes hundekjører. At hans 
historie fortelles på Skjervøy, der han vokste opp, er positivt.  
Turister etterspør kulturhistorier og Skjervøy har mange historier å fortelle. Men det er vel få av 
disse historiene som har slikt engasjement for realisering bak seg som vi ser av Leonhard 
Seppalas venner v/ Birgit Paulsen.   
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at kr. 200.000,- til realiseringen av statuen søkes 
innarbeidet i budsjett og økonomiplanen. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/813 -7 

Arkiv: C60 

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 17.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Oppfølging av bibliotekplan for Troms 2017-2028 - Skjervøy folkebibliotek 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
Skjervøy kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028 og inngå i samarbeid 
med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.  
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger  
 
Ifølge Lov om folkebibliotek (fra 01.01.2014) skal alle kommuner ha et folkebibliotek. I 
formålsparagrafen står det at: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og 
andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en 
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine 
tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold 
og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem». 
 
Folkebibliotekene er unike kulturinstitusjoner på grunn av sitt brede samfunnsoppdrag som 
kunnskapsaktør, litteratur- og kulturarena og lokalt møtested. Folkebibliotekene må være der 
hvor folk bor og tilby kvalitetsmessig gode bibliotektjenester som styrker innbyggerne som 
samfunnsborgere og enkeltmennesker. 
 
I mars 2017 ble Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 vedtatt i fylkestinget (sak 14/17). 
Bibliotekplanen har status som regional plan og har vært på to høringsrunder i kommunene i 
Troms. Det overordnede målet for bibliotekplanen er gode og likeverdige tjenester og 
tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms. Strategiene i den regionale 
bibliotekplanen følges opp gjennom Handlingsplan 2017-2020 som er utviklet i samråd med 
kommunene. 

PS 64/17



 
Ifølge Lov om folkebibliotek er det fylkeskommunens oppgave å ivareta regionale 
bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Regional utvikling handler blant annet om å 
utvikle kommunale bibliotektjenester, gi råd til lokale myndigheter og yte bibliotekfaglig 
veiledning og assistanse.  
 
De samlede bibliotektjenestene i fylket må ses i sammenheng med hverandre. Som 
fylkeskommunal planmyndighet tar fylkesbiblioteket initiativ, koordinerer arbeidet og utvikler 
samhandlingen i samspill med kommunene. Det forutsetter i praksis at kommunene avsetter 
ressurser og at man har en felles forståelse for retning.  
Planen tar stilling til hvordan bibliotekene i Troms skal ivareta sin samfunnsrolle og peker på 
samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og UIT Norges arktiske universitet for å 
utvikle tilstrekkelig kompetanse og oppnå samhandling på flere nivåer og på tvers av 
kommunegrensene. 
 
Det er en forutsetning at kommunene har som intensjon å følge opp bibliotekplanen lokalt. 
Fylkestingssaken understreker at planen bør behandles politisk i kommunene og skal legges til 
grunn for lokal bibliotekplanlegging. Det er et ønske at man arrangerer dialogmøte mellom 
fylkesbiblioteket og kommunen for å diskutere videre samarbeid og avklare hvordan man i 
fellesskap skal forankre bibliotekplanen lokalt. 
Folkebibliotekenes tilbud er avhengig av kommunal økonomi.  Folkebibliotekenes 
samfunnsoppdrag er større enn det de fleste kommunene klarer å løse alene. Det er et gap 
mellom de nasjonale målsettingene om hva som skal leveres og det som blir levert. Det er 
utfordrende å tilby bredden av folkebibliotekenes lovpålagte tjenester innenfor små ressurser. 
 
Bibliotektjenesten i Skjervøy kommune 
Folkebiblioteket i Skjervøy kommune har potensial som lokal utviklingsaktør og partner, og kan 
være et middel for å nå kommunens mål i samarbeid med andre tjenester innen for eksempel 
skole-, helse- og kulturfeltet. Biblioteket har pr. i dag et godt samarbeid med skole og 
barnehage. I tillegg samarbeiders det med andre kommunale virksomheter etter behov, for 
eksempel voksenopplæringa, PPT, kulturskolen og kulturhuset. 
Skjervøy folkebibliotek er et bibliotek med økende aktiviteter. I 2016 hadde biblioteket 38 ulike 
arrangementer i løpet av året, i 2015 var det 32 ulike arrangementer, mens det i 2014 var 10 
ulike arrangementer. 
 
Det er 150 % stilling ved Skjervøy folkebibliotek, fordelt på en 100 % biblioteksjef og 50 % 
bibliotekar. Pr i dag er 10 % av bibliotekarstillingen vakant. 
Biblioteket har regionalt samarbeid med de andre bibliotekene i regionen gjennom det regionale 
biblioteksamarbeidet og Skjervøy folkebibliotek samarbeider med Nord-Troms studiesenter 
(NTSS) ved å være den lokale møteplassen og studiebibliotek. 
Skjervøy folkebibliotek har deltatt i flere prosjekter de seneste årene. Prosjekter som har 
involvert flere kommuner og har vært sektorovergripende. Prosjektet Framtidas kunnskapsarena 
som hadde som hovedmål å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-
Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena.  Biblioteket 
er som tidligere nevnt også med i NTSS. Biblioteket har vært med siden oppstarten av NTSS og 
utviklingen av studiebibliotektjenesten. 
 
Skolene i Skjervøy har lesing som satsningsområde og biblioteket er involvert. Biblioteket og 
Skjervøy barneskole har i samarbeid utviklet en lesefestival i forbindelse med Verdens bokdag i 
april. Festival er i samarbeid med Nordreisa kommune og har en del muligheter. 
Ole Bok er et prosjekt som har vært i kommunen siden 2012, oppstarten var en del av prosjektet 
Framtidas kunnskapsarena. Ole Bok sin målsetning er å skape leselyst og leseglede for barn i 
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Skjervøy. Biblioteket har også en lesekampanje hver sommer, Les for svingende!, med mål å få 
barn i barneskolealder til å lese i sommerferien.  
 
Videre arrangerer biblioteket strikkekafe i vintermånedene og har andre ulike arrangementer 
gjennom hele året. Biblioteket er et Bok til alle-bibliotek som vil si at vi har en egen samling 
med lettleste og tilrettelagte bøker for de som har problemer med å lese.  
Biblioteket har utviklet bokkofferter for bruk i skoler, barnehager og institusjoner. Koffertene 
med innhold skal bidra til begrepslæring, språkutvikling, samtaler, lytting og undring. Det er 
nettopp utviklet en koffert i samarbeid med PPT som er tilrettelagt for større grupper. 
Det er i dag et stort fokus på digitale tjenester. I dag får du tilgang til flere databaser og ressurser 
du kan søke på biblioteket. Det kan for eksempel være lokalhistoriske databaser, ordbøker, 
aviser eller tidsskrifter. 
Potensialet og muligheten til samarbeid med flere er til stede, men ressurs og kapasitet kan være 
utfordrende. 
 
Bibliotekplanen er et bibliotekutviklingsprogram og et styringsverktøy som vil bidra i 
utviklingen av bibliotektjenesten i kommunen, og i fylket. Vi bør ha en intensjon og legge til 
rette for å oppfylle hensiktene i planen, slik at vi i fellesskap i kommune klarer å utvikle og gi 
Skjervøys befolkning en god bibliotektjeneste. 
Utfordringene er nok mange og ikke alltid like enkle å forutse, men økonomi, kompetanse og 
struktur er en utfordring i utviklingsarbeid. Biblioteksamarbeidet i regionen er med på å styrke 
bibliotektjenesten i Skjervøy og det må fortsatt samarbeides med Troms fylkesbibliotek som er 
en sentral utviklingsaktør for folkebiblioteksektoren i Troms.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
I bibliotekplanen står det at: «Bibliotektjenester er et kommunalt ansvar og må organiseres til 
beste for befolkningen. Bibliotekene er i stadig utvikling og nye roller gjør at man trenger ny og 
oppdatert kompetanse på forskjellige områder». Videre kan en lese at: «Likeverdig samhandling 
og deling av faglighet og flere fellestjenester kan være løsning på en del av 
ressursproblematikken. Alle kommunene bør tilby minst ei 100 % stilling til bibliotektjenesten» 
(s.11). 
Det er ønskelig i arbeidet med planen å utvikle en minstestandard for hvilket nivå en skal legge 
seg på for bibliotektjenestene, som er i samsvar med loven. Det er ment å være et verktøy til 
bruk i bibliotekutviklingen, for bibliotekeiere, ledere og ansatte. 
Biblioteket må følge den digitale utviklingen og omstille seg i takt med samfunnsutviklingen. I 
bibliotekplanen står det at «bibliotekene skal være moderne digitale kunnskapsressurser og 
kunne ta i bruk og gi tilgang til nødvendig teknologi, tjenester og kompetanse» (s. 9). Skjervøy 
folkebiblioteket må være med i den digitale utviklingen som skjer med oppdatert utstyrspark og 
kompetanse. 
 
Biblioteket må delta på møter og kompetanseheving for å henge med i utviklingen som skjer. 
Det er viktig å delta på møter for å kunne ha et ord med i drøftingene og debattene. 
Kommunen bør opprettholde stillingene og budsjettet for Skjervøy folkebibliotek, slik at 
biblioteket kan være med i bibliotekutviklingen og videreutvikle bibliotektjenestene lokalt. 
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Vedlegg: 

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/bibliotekplan-med-illustrasjoner.pdf 
Handlingsplan 2017-2020 
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Handlingsplan_horingsutkast.pdf 
Saksfremlegg til Fylkestinget: 
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Saksfremlegg_fylkestinget.pdf  
Se her for mer informasjon om planprosessen: 
http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/planarbeid/regional-bibliotekplan-for-troms-2017-
2028/  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/435 -1 

Arkiv: 534 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 17.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Vaktordning vann og avløp 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med tillitsvalgte om etablering av en 
vaktordning for VA (vann og avløp) Det legges til grunn en omregningsfaktor på 1/5 som 
innebærer 1 times lønn for 5 timers vakt ihht tariffavtale, HTA pkt 4.3.2. 
 
Kostnadene kr. 315.225,- i året for forslått vaktordning innarbeides i budsjettet for 2018-2022. 
 
Vaktordningen iverksettes strakt det foreligger enighet mellom partene. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har i dag vaktordning/beredskap innenfor ansvarsområde brann  
(befal og sjåfør) og vintervedlikehold (brøyting og strøing kommunale bygg).  
 
Innen VA har vi pr i dag ikke vaktordning. Vi har 1 person på vann og 1 person på avløp som 
har vakttelefon som er koblet opp mot SD anleggene. De 2 personene har ikke ordinær vakt med 
tilstedelsesplikt, dersom de er bortreist og alarmen går må de prøve og få tak i stedfortreder. 
Med stedfortreder menes de personer som er tilknyttet anlegg seksjonen 5 i tallet. Det har hendt 
at pumpestasjon har gått i overløp og at dette ikke blir reparert før personell er på jobb. Det gis 
kr. 18.000 i året til hver av personene som har vakttelefonen som da utgjør  
kr. 18.000,- x 2 = 36.000,- 
 
Kommunen har ca. 20 anlegg som skal driftes og en ser nødvendigheten av å ha kontinuerlig 
vakt på disse anleggene for å forhindre at leveransen av vann forringes og at 
kloakk/renseanleggene går i overløp.  
Kostnaden for en slik vaktordning som forholder seg til gjeldende tariffavtale, HTA pkt 4.3.2.  
vil utgjøre totalt med helge- og høytidstillegg ca. kr. 315.225,- i året etter dagens lønnssats. 
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Vurdering 
 
Etablering av vaktordning innen VA vil naturligvis være et økonomisk spørsmål, men i høgst 
grad også et spørsmål om forutsigbarhet og sikkerhet for brukerne av VA tjenesten og et gått 
arbeidsmiljø for berørte ansatte i og utenfor ordinær arbeidstid.  
 
Dagens løsninger hviler i stor grad på velvillighet hos driftspersonell der nøkkelpersonene sin 
tilgjengelighet er avgjørende for hvordan komplekse uønskede hendelser blir handtert. Over tid 
virker dette belastende da en til stadighet må respondere på telefon fra innbyggeren/bedrifter og 
alarmer på mobiltelefoner. Dette gir en følelse av å aldri ha fri noe som virker negativt inn på 
arbeidsmiljøet. Driftspersonellet har gitt beskjed om at dette medfører stor slitasje på 
organisasjonen. Dagens løsning er også sårbar da mye av kompetansen er lokalisert hos noen få 
personer. Ved sykdom/annet fravær vil en derfor komme i situasjoner hvor en ikke er i stand til 
å handtere de hendelser som oppstår. For kommunen er dette alvorlig og en bør derfor sette inn 
tiltak som reduserer denne sårbarheten og som gir grunnlag for et bedre arbeidsmiljø hos 
ansatte.  
 
Skjervøy kommune har investert og står også foran store innvesteringer innen vann og avløps 
sektoren. Det er bygget nytt renseanlegg på Fiskenes, renseanlegget i Holendervika er restaurert, 
inntaksdammen på Kågen er snart ferdigstilt, SD anleggene er påbegynt og restaurering av 
ledningsnettet starter i 2018.     
 
For å få en optimal drift av anleggene våre ser en at vi må ha en heldøgns vaktordning for å 
ivareta anleggene.   
 
Til sammenligning innførte Nordreisa kommune VA vakt for ca. 25 år siden men da som 
helgevakt. Uke vakt ble innført i Nordreisa Kommune tidlig på 2000 tallet. Nordreisa kommune 
har VA vakt utenom andre vaktordninger i kommunen.  
 
Anlegg seksjonene i Skjervøy kommune har i dag 2 stillinger, vann har 1,65 stillinger og avløp 
1,85 stillinger. 25% stilling på vann og 25% stilling på avløp er lokalisert på Arnøya. 
 
Vaktordningen er i første rekke tenkt fordelt på de 2 på anlegg seksjonene og en på vann og en 
på avløp. Etter hvert er det også tenkt å involvere VA ingeniøren i denne vaktordningen.  
 
Det samme driftspersonellet som skal gå vaktordning på VA har også vaktordning innenfor 
brøyting og strøing ved kommunale bygg. En av personellet på anlegg seksjonen og en på vann 
har forholdsvis sjåfør vakt og befsalsvakt innen brann. Det er ikke avklart i skrivende stund 
hvordan dette kan samkjøres.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/226 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

K-Sekretariatet IKS - Endring selskapsavtale pr 01.06.2017 

 
Vedlegg 
1 Selskapsavtale k.sekretariatet IKS. 1.6.2017 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 
 
 

Saksopplysninger 
K-Sekretariatet eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet skal 
ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at saker som behandles 
av kommunestyrene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt.  
Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.  
 
Kommunestyret i Evenes kommune har vedtatt å gå inn som deltaker i K-Sekretariatet IKS. 
Som følge av denne endringen må deltaker(fylkes-) kommunen vedta ny ajourført 
selskapsavtale, jf. Vedlegg.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/381 -4 

Arkiv:  

Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 17.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/17 Kommunestyret 25.10.2017 

 

Kommunale vigsler 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om ekteskap (ekteskapsloven) LOV-1991-07-04-47 
- Forskrift om kommunale vigsler FOR-2017-09-18-1421 

 
Vedlegg 
1 rundskriv-q-11-2017-om-kommunale-vigsler 
 

Ordførers innstilling 
1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis 

rådmannen og folkevalgt Øystein Skallebø(AP) vigselsmyndighet 
 

2. Kommunestyresalen stilles til disposisjon som vigselsrom. 
 

3. Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag. 
Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslene. 
Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert 
brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.  
 

4. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden 
 
 

Saksopplysninger 
På bakgrunn av endringer i ekteskapsloven som trer i kraft 01. januar 2018 vil ansvaret for 
gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra domstolene til kommunene.  
 
Lovendringen innebærer at ordførere og varaordførere får en direkte myndighet til å utføre 
vigsler etter loven. I tillegg til disse kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er 
ansatt eller folkevalgt i kommunen. Dette må skje skriftlig.  
Kommunene vurderer selv hvem som er egnet for oppgaven, det settes ikke krav til særlig 
kompetanse eller erfaring. Det har derimot i lovforarbeidene kommet frem at det kan være 
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hensiktsmessig at det i tillegg til ordfører og varaordfører tilbys vigslere som er politisk 
nøytrale.  
 
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som 
ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. Ekteskapsloven 
§ 12a.  
 
I følge forskrift om kommunale vigsler § 1 kan kommunen selv bestemme hvor og når det skal 
tilbys vigsler. Tilbudet skal likevel være tilgjengelig og dekke etterspørselen på en god måte.  
Etter kontakt med Nord-Troms Tingrett kommer det frem at det ikke finnes en statistikk for hvor 
mange vigsler de har gjennomført for innbyggere fra Skjervøy kommune. Men på årsbasis har 
tingretten rundt 170 vigsler. Et anslag for vigsler fra Skjervøy kommune er ca 5 til 10 vigsler på 
årsbasis.  
 
Skjervøy kommune må ha rutiner for når vigsel kan avtales, som eksempel det tidspunkt der det 
foreligger gyldig prøvingsattest.  
 
I lovforarbeidene er det uttalt at det er viktig at kommunene legger til rette for vigselens 
seremonielle karakter. Herunder vigselsformular og egnet lokale. Lokalet skal være tilrettelagt 
for personer med funksjonsnedsettelse og for andre særskilte behov.  
 
Det følger at forskrift om kommunale vigsler § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for 
kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men fyller vilkårene 
for å inngå ekteskap her. I § 2 andre ledd følger det at det kan tas betaling for nødvendige 
merkostnader dersom det tilbys vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted (eksempel 
utgift for vigsel, transport, oppvarming av lokale). 

Vurdering 
I Skjervøy kommune foreslås det at rådmannen og folkevalgt Øystein Skallebø (AP) gis 
vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører. Dette for å kunne tilby vigsler som er 
politisk nøytrale.  
 
Etter en vurdering er kommunestyresalen det best egnede rommet for gjennomføring av vigsler. 
Dette for å opprettholde høytideligheten med seremonien. Det må ses på løsninger med ramper i 
salen for å kunne gi et fullverdig tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Innenfor fastsatt arbeidstid og på de vedtatte dagene vil tilbudet om vigsel være gratis. Ved 
ønsker om vigsel utenfor disse tidene (helger og ettermiddager) vil nødvendige kostnader som 
transport, utgifter for vigsel o.l bli belastet brudefolkene. Informasjon om kostnader vil bli gitt i 
god tid. 
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Rundskriv  

 

 

 

Nr.         Dato 

Q-11/2017       21. september 2017 

 

Kommunale vigsler  

Kort om inngåelse av ekteskap  

Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de 

erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for 

ektefolk.  

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at 

de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten 

(skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.  

Lovendring 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om 

inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. Lovendringene som er vedtatt er 

(endringer i kursiv):  

§ 12 Vigslere 

Vigslere er: 

a) prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller 

seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 

nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av 

ekteskap. 

b) ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret 

selv gir slik myndighet. 

c) utsendt utenrikstjenestemann, jf. utenrikstjenesteloven § 14. 

d) Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegere vigselsmyndighet til 

tjenestemenn ved sysselmannskontoret. 

e) særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn 

av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år. 
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Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder 

eller tilsvarende i livssynssamfunn. 

§ 12 a Vigsler i kommunen 

Kommunen skal ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er 

bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter kapittel 1. 

Departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler om at vigselstilbudet 

skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler. 

Vigselsmyndighet i kommunen 

Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte 

som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og 

varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi 

vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes 

både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne 

oppgaven. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.  

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig 

kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene1 blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at 

det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.  

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller 

vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre 

dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.  

Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har 

vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige 

skifter av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler 

departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det 

ikke tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller. 

Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i 

kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er 

vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for 

folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.  

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved 

dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 

5. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må være skriftlig.  

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen 

gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i, 

for eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen.  

                                                 

1 Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) 
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Dersom kommuner ønsker å inngå interkommunalt samarbeid om vigselsoppgaven, må dette 

gjøres innenfor reglene i ekteskapsloven og kommuneloven. Dette innebærer blant annet at 

ordfører og varaordfører i kommunene som samarbeider, fortsatt har vigselsmyndighet og det 

er kommunestyrene selv som må gi myndighet til ansatte eller folkevalgte i de deltakende 

kommunene som skal få slik myndighet. Denne oppgaven vil innebære myndighetsutøvelse, 

og det vil derfor være vertskommunemodellen etter reglene i kommuneloven kapittel 5 A som 

er egnet samarbeidsmodell.  

Tilbud om vigsel 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. 

ekteskapsloven § 12 a.  

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem 

som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av 

bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.  

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av 

ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som 

bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både 

for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene 

skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik 

ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.  

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere.  

Forberedelse til vigselen 

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 

prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. § 

10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire 

måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge 

brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ 

dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på 

skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv. Folkeregistermyndigheten skal på 

bakgrunn av disse opplysningene prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt.  

Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra 

det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest.  

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Det er likevel viktig at 

tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte, jf. 

forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet legger til grunn at kommunene har 

rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige for vigsler.  

Gjennomføring av vigselen 

I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for 

vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen 
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rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor 

betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.  
 

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 

benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt 

hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og 

musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva 

de vil tillate av ekstra innhold.  

Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er 

prøvet, jf. ekteskapsloven § 14. Brudefolkene bør legitimere seg for å godtgjøre at de er de 

samme personene som det er foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og 

bankkort fremlegges. Om legitimasjonen skal godtas, beror på en konkret vurdering.  

To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan 

være forloverne eller to andre myndige personer.  

Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk.2 Det finnes oversettelser til 

samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Alle versjonene kan finnes på Bufdir sine 

hjemmesider.  

Det følger av ekteskapsloven § 14 andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å 

inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn 

til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis 

for at vilkåret er oppfylt.  

Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf. 

ekteskapsloven § 13 og § 14.  

Melding om vigsel og registrering 

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok 

(skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/ Vigselsbok skal fylles ut av vigsler. 

Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og 

vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til 

folkeregistermyndigheten senest innen tre dager, jf. forskrift om registrering og melding av 

vigsel § 4.  

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin 

vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. For ordfører og 

varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. 

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig 

vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.  

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i 

kommunen, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det 

originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok", som beholdes av vigsler, 

                                                 

2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263?q=vigselsformular  
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utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller 

oppbevares.  

Økonomi 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler.  

Det følger av forskriften § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne 

innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå 

ekteskap her.  

Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader 

dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid 

menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om 

kostnaden i god tid før vigselen.  

Det følger av § 3 at dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2 (egne 

innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge), kan kommunen ta betaling for 

nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før 

vigselen.  

Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel 

utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen 

til å ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader.  

Krav om betaling for vigsler etter forskriften § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne 

bestemmelser, jf. forskriften § 4. Slike bestemmelser bør angi at det kan tas betaling, hvilke 

type kostnader betalingen skal dekke og hvilke satser som gjelder for de enkelte kostnadene.   

Ugyldige ekteskapsinngåelser 

En vigsel er av seremoniell karakter, men en vigsel er også en offentligrettslig handling, og 

vigsler har ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt.  

Ekteskapsloven § 16 har bestemmelser om ugyldige vigsler. For at en ekteskapsinngåelse skal 

være gyldig må fremgangsmåten i ekteskapsloven § 11 første ledd, jf. § 12, følges. Det 

innebærer at begge brudefolkene må være til stede under vigselen, og erklære at de ønsker å 

inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk. Vigselen vil 

være ugyldig hvis den er foretatt av en person som ikke har myndighet til å foreta vigsler. 

Hvis en vigsel blir gjennomført av en kommunalt ansatt eller folkevalgt som ikke har fått 

myndighet til dette av kommunestyret, vil det innebære at ekteskapet ikke er gyldig. 

En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke forelå gyldig prøvingsattest på 

vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 10. 

Hvis de formelle reglene for inngåelse av ekteskap ikke er fulgt, innebærer det at ekteskapet 

ikke anses for å være inngått og ekteskapet vil da heller ikke ha noen rettsvirkninger. Etter 

begjæring fra en av partene, kan et ugyldig ekteskap likevel godkjennes. Det er Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige 

ekteskap. For at fylkesmannen kan gi etterfølgende godkjenning, må det foreligge «særlige 

grunner», jf. ekteskapsloven § 16 andre ledd. Departementet understreker at adgangen til å gi 

etterfølgende godkjenning er en unntaksregel. 
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Departementet oppfordrer på denne bakgrunn vigsler til å være påpasselig med at 

formalitetene ved vigselen blir fulgt. Vi viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig 

ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene. 

Det framgår av ekteskapsloven § 1b at ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget 

samtykke. Et ekteskap som ikke er inngått frivillig kan bli kjent ugyldig av domstolene, jf. 

ekteskapsloven § 16 tredje ledd.  

Rettskilder 

Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47 

Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421 

Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854 

Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel  av 18. september 2017 

nr. 1422 

Forarbeidene til lovendringen om overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til 

kommunen finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017)  

Rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven    
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/438 -15 

Arkiv: U63 

Saksbehandler: Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 16.10.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
68/17 Kommunestyret 25.10.2017 

Endring i salgstider for alkohol - dagligvarebutikker i Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) LOV-1989-06-02-27

Rådmannens innstilling 
1. Dagligvarebutikker med salgsbevilling i Skjervøy kommune gis mulighet til å selge

alkoholholdig drikk gruppe 1 på valgdagen, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.

2. Salget av alkoholholdig drikk skal opphøre kl 18.00 på disse dagene.

Saksopplysninger 
Det har vært vedtatt flere endringer i Alkoholloven i løpet av 2016. Den siste endringen kom 
01.07.2016, der det ikke lenger er et forbud mot å selge alkohol på valgdagen, nyttårsaften, 
påskeaften og pinseaften. Kommunestyret har nå muligheten til å selv velge om det skal kunne 
selges alkoholholdige drikker på disse dagene.  

Ved sist behandling av bevillingspolitikk 2012-2016 i sak PS 16/12, ble det vedtatt at det ikke 
skulle selges alkoholholdig drikk på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 
kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt av lov.  

Etter denne endringen i alkoholloven kom ble det behandlet en søknad fra AS Vinmonopolet der 
de fikk innvilget muligheten til å selge alkoholholdig drikk på valgdagen, nyttårsaften, 
påskeaften og pinseaften frem til kl 15.00. Søknaden ble behandlet i kommunestyret 
05.desember 2016 i sak PS 83/16.

I forkant av Stortingsvalget 2017 ble saksbehandler kontaktet av flere dagligvarebutikker i 
kommunen ang. salg av alkohol. Da Skjervøy kommune ikke har rullert Ruspolitisk plan etter 
endringen trådte i kraft, sees det nå et behov for at kommunestyret tar stilling til dette. 
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Det henvises til alkohollovens § 3-7 1. og 2. ledd: 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager fra søn- og helligdager skal salget opphøre kl 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke 
eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger første ledd. Salg av drikk som nevnt 
i første ledd er likevel forbudt etter kl.20.00 på hverdager og etter kl 18.00 på dager før 
søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Vurdering 
Etter endringen i alkoholloven kan kommunestyret selv bestemme om dagligvarebutikker med 
salgsbevilling skal ha mulighet å selge alkoholholdig drikk på valgdagen, nyttårsaften, 
påskeaften og pinseaften.  

Rådmannen har innstilt positivt til salg av alkoholholdig drikk på disse dagene da dette er i tråd 
med endringen i lovverket, samt at AS Vinmonopolet har fått samme mulighet.  

Da det er forskjell på drikkene som selges i Vinmonopol og dagligvarebutikk blir det innstilt på 
salg frem til kl 18:00 disse dager. Dette er i tråd med salgstider på lørdager.  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 6-2017 
STED: Reisafjord hotell, Sørkjosen/Halti, Storslett 
TIDSPUNKT: 4. og 5. september 2017 

 
Program: 
Mandag – Reisafjord hotell 
kl 1600-1900 Behandling av saker på sakslista 
 
Tirsdag - Halti 
kl 0800-1400 Samskapt politikkutvikling  

  – prosessamling med mål å prioritere viktige politikkområder for 
Nord-Troms 

 
MØTESTART MANDAG KL 1600:  
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
 
Merknad til sakslisten: det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendt 
saksliste: 

 Sak 37/17 Newton-rom Nord-Troms 
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VEDTAKSSAKER: 

Sak 33/17  Godkjenning av referat fra møte 23.06.17  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra skype-møte 23.06.17

Merknad til referat: 
Til sak 29/37 felles vannscooterforskrift for Nord-Troms: 
Presisering vedrørende vedtak: «lokal forskrift for vannskuter og andre fartøy» 

Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte 23.06.17 
med merknad. 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

Sak 34/17 Regnskap pr 30.06.17 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 30.06.17
 Delregnskaper 30.06.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

Saksopplysninger:  
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord-Troms. 

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 
 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter:

o Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd)
o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for

rapport og regnskap)
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport),
regionrådet prosjekteier

 Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage
 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og

rapport), regionrådet prosjekteier
 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT
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 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 
Regionrådet har økonomisk ansvar. 

 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et 
underskudd pr 30.06.17 på kr 19.004. 
 
Underskuddet skyldes posten «kjøp av tjenester», hvor regionrådet har gjort vedtak 
i forbindelse med utredningsarbeid vedrørende interkommunalt samarbeid, 
informasjonsarbeid mm (se note 2 i regnskapet). 
 
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - stillingen som regional ungdomskonsulent 
har stått vakant i mai og juni 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet, 
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «datakostnader» - påløper 2. halvår – det samme gjelder «kjøp av datautstyr» 
o «tiltak ungdom» - forventes brukt i 2. halvår 

 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 84.867 pr 30.06.17. 
Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet 
«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ 
kostnadsfordeling. 
 
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms 
fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, 
avvikling av eksamen o.l. 
 
Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette 
utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 
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Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). 
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.17 på 
kr 65.863. 
 
Merknad i møtet: 
Totalregnskap bør settes opp mot halvårsregnskap året før. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.17 til orientering.  
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 35/17  Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 
Saksdokumenter:  

 Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan 2018-2029 
 Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag regional transportplan 2018-2029 

 
Saksopplysninger: 
Fylkesrådet har vedtatt at forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 
som er sendt på høring med høringsfrist 4. september 2017. 
 
Vedtak fra møte 23.06.17: 

1. Saksordførere for samferdsel (Johnsen og Mevik) utarbeider forslag til 
høringsinnspill som behandles på regionrådsmøte 4.-5. september 2017.  

2. Styret i Nord-Troms Regionråd vil bestille en 
utredning/grunnlagsdokumentasjon fra Transportutvikling, Narvik, som kan 
benyttes i innspillet til RTP fra Nord-Troms.  Kostnaden dekkes av 
fondsmidler i regionrådet, dersom behov kan kommunene være med på 
spleiselag. 

 
 
Forslag til høringsinnspill fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd vil støtte fylkeskommunen i at det er behov for en 
betydelig økt satsing på samferdsel. Dette innebærer at det må på plass et 
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nasjonalt program for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene og at 
skredsikring i fylket prioriteres.  
 
Ny tunellforskrift for fylkesveger trådte i kraft januar 2015. Det må være 
innlysende at Storting og regjering følger opp dette gjennom økte bevilgninger 
øremerket til oppgradering av tunellene. 
 
I NTP kan det virke som ÅDT er et avgjørende kriterium for at veibygging skal være 
samfunnsøkonomisk lønnsom. Mens de nordlige fylkene fremholder at 
dokumentasjonen i rapporten «fra Kyst til Marked 2014» argumenterer for at også 
verdiskapning må tillegges vekt ved vurdering av lønnsomhet i veiprosjekter. 
 
Nord-Troms Regionråd vil påpeke at vi har en betydelig verdiskapning innen 
industri, primærnæring og turisme. I forhold til samfunnsøkonomisk verdiskapning 
mener vi at disse næringsområdene må bli synliggjort og tatt i betraktning når 
midler til opprusting av fylkeskommunale veger og tuneller fordeles. Det er ønskelig 
med en egen strategi for disse næringsområdene. Nord-Troms Regionråd forventer 
at fylkeskommunen prioriterer økt satsing på fylkesvegene i Nord-Troms. 
 
 
INVESTERINGSSTRATEGI 
Nord-Troms Regionråd anbefaler fylkeskommunen om å gå for en strategi for bruk 
av rentekompensasjonsordningen for fylkesveger. Skal det være mulig å oppfylle 
kravene i tunellforskrift innen 2025 og i tillegg ta større investeringer i rassikring, 
vil man være helt avhengig av å utnytte denne ordningen. Så får vi i fellesskap jobbe 
for at Storting og regjering øker overføringen til fylkeskommunen betraktelig i årene 
som kommer. 
 
Nord-Troms Regionråd mener at realisering av Ullsfjordforbindelsen med 
hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil bli en viktig næringsmessig 
transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. 
 
 
RASSIKRING 
Nord-Troms er en rasutsatt region og er helt avhengig av god regularitet. Det være 
seg snøskred, marin leire og store fjellskred. Dette gjør det ekstra utfordrende for 
næringslivet spesielt i Skjervøy, Lyngen og Kåfjord. Nord-Troms Regionråd mener 
det er viktig at Troms fylkesting prioriterer og setter fokus på rassikring. Nord-
Troms forventer at rassikring av FV 347 Singla og forlengelse av Pollfjelltunnelen 
prioriteres i planperioden. 
 
 
HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionrådet ber fylkeskommunen hensyn ta følgende når det gjelder 
hurtigbåt og ferger: 

 Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 
 Pendlingsmuligheter for skole-elever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 
 Større ferge Storstein-Lauksundskaret 

 
 
FLY 
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Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet 
og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen.  
 
Vedtak:  forslag til høringsinnspill fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 37/17  Newton-rom Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Presentasjon av Newton-rom (vedlagt) 
 
Orientering ved regionrådets representant i styringsgruppa Knut Jentoft og  
prosjektleder Silja Karlsen. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler at det inngås langsiktige avtaler for bruk av 
Newton-rommet mellom Skjervøy kommune og de andre Nord-Troms 
kommunene.  

2. Nord-Troms Regionråd ber den enkelte kommune behandle saken om bruken 
av Newton-rommet politisk for å sikre felles forståelse om langsiktig bruk av 
rommet. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Rapport fra Troms fylkeskommune; «Fylkesferd 2016» klikk på lenke: 
https://www.tromskortet.no/arsrapport-2016/category1746.html 

 Rapport til orientering 

 
Næringskonferanse Nord-Troms 28. september 

 Samarbeid mellom regionrådet og Halti næringshage – konferansen er knyttet 
til nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 

 Program klart 
 Ordførere er vertskap – bli med å rekrutter næringsliv/politikere fra egen 

kommune 

 
Studenttreff og arbeidslivsdag 13.-14. september 

 Pizzakveld på Jonas – ordførere tar regi – korte innlegg 3 min 
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Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år november 2017 

 Synliggjøre regionrådet og våre satsinger 
 Kontrakt inngått med JS Norge 
 Annonsesalg startet  
 Skal lages artikler – ulike satsinger/beskrivelse av regionen/næringsliv – 

muligheter for jobb mm 

 
RUST – ordførertur i forbindelse med møte 27.-28. november i Lyngen 

 Forespørsel fra RUST om muligheter for tur i forbindelse med møte i Lyngen – 
aktuelt med tur mandag formiddag, så fellesmøte med mobbeombud, 
parallelle møter tirsdag 

 Ordførerne ønsker å få til fellestur i november slik foreslått 

 
Forprosjekt ny kontorstruktur NAV Troms 

 Saken gjelder oppstart av utredningsarbeid gjennom et forprosjekt for å se på 
ny kontorstruktur for NAV i Troms 

 Rådmennene er invitert til å sitte i arbeidsgrupper. Politisk nivå er ikke 
involvert/invitert med i forprosjektet 

 Regionrådet kjenner lite til saken p.t.  
 Hver enkelt kommune følger opp saken videre 

 
 
Møtet hevet kl 1900. 
Berit Fjellberg 
referent 
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MØTESTART TIRSDAG 5. SEPTEMBER KL 0800:  
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Rådmenn: 
 

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

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Lisbeth Holm, konsulent 

 
Petter Steen jr var prosessveileder hele dagen 
 
Program: 
08.00-08.15. Velkomst ved regionrådsleder. Kort om målsettingene for prosjektet. 
08.15-09.00. Målsettinger for dagen. Muligheter som følger av et tett og tillitsfullt 
regionalt samarbeid. Forelesing ved prosessveileder. 
09.10-10.00. Hva er regionens sterke sider? Hva er vi gode på? Hva kan vi bygge på 
når vi vil utvikle regionen videre. 
10.10-10.40. Nord-Troms sett fra Vestlandet. Forelesing ved prosessveileder. 
10.40-11.30. Samskapt regionutvikling. Hva må vi prioritere siden vi ikke kan gjøre 
alt samtidig?  
12.00-13.00. Å spille hverandre gode og unne hverandre suksess. Kort humoristisk 
innledning om regionalt samarbeid som ikke fører frem fordi tenkningen er som 
følger: «Egen suksess er dog det beste, men naboens fiasko er heller ikke å forakte!» 
Ved prosessveileder. 
Deretter: Ærlighetens time i Nord-Troms Regionråd. Hvordan er egentlig klimaet hos 
oss? Samarbeider vi? Deler vi? Opptrer vi samlet utad? Er vi lojale mot det vi har 
bestemt i fellesskap? Er vi ambassadører for regionen, eller bare for vår egen 
kommune? 
13.10-14.00. Vegen videre. Plenumssamtale med hovedfokus på forpliktelse, 
prioritering og forankring hos eierne (Representantskapet) 
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Sak 36/17  Vedtak etter prosess-samling – prioriterte politikkområder 
Saksdokumenter:   

 Diskusjonsnotat til rådsforsamlingen 25.04.17 
 Notat fra rådsforsamlingen 25.04.17 

 
Det er utarbeidet et utvidet referat/arbeidsnotat fra prosessamlingen. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er enige om følgende videre prosess: 

1. Sept-okt 17: Orientering i formannskapene (tidlig involvering). Sekretariatet 
utarbeider en felles presentasjon som ordfører benytter i eget formannskap. 

2. Okt-nov 17: Behandling i kommunestyrene, «ny» organisering. Felles 
saksfremlegg til k-styrene utarbeides 

3. 28. nov 17: Regionrådsmøte – konklusjoner – veien videre/årshjul 2018 
4. Første kvartal 18: Felles formannskapsmøte Nord-Troms – politikkområder 

på agendaen (Finne ett til to politiske områder som vi går i gang med) 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1400  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent
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