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Eierskapsdrøfting Årvikbruket /

Eierskapsdrøfting Skjervøy Asvo /



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -17 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 
 Kommunestyret  

 

Investeringsrapport vår 2017 

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

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2018. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
501 – Adgangskontroll Helsesenteret 
Arbeidet er i rute, både budsjett og tidsmessig. 
 
503 – Signalsystem sykesenger 
Dette prosjektet sees i sammenheng med innkjøp av velferdsteknoligiutstyr i hele Nord-Troms. 
 
504 – Styresystem heis i Skoleveien 4  
Arbeidet er ferdigstilt innenfor ramma. 
 
508 – Teknisk utstyr kulturhuset 
Arbeidet er ferdig og vi venter på svar på spillemiddelsøknad for å finansiere et lite overforbruk. 
 
510 - Flytebrygger 
Vi fikk ikke tilskudd til dette prosjektet og er da tilbake til start. Vi ønsker å omdisponere disse 
lånemidlene til å fremskynde sikringen av kulturhustaket. 
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512 – Sikring kulturhustaket 
Sikring av taket ligger inne i økonomiplanen med kroner 1.500.000,- i 2019. Da det ikke ser ut 
til å bli noe av flytebryggeprosjektet i år fremskynder vi prosjektet med kulturhustaket ett år. 
Tiltaket må prosjekteres, og man håper å få gjort taket trygt før snøen kommer. 
 
513 – Tak barneskolen 
Prosjektet gjennomføres mens skolen har sommerferie og vil holde seg innenfor ramma. 
 
514 – Skredsikring Arnøyhamn 
NVE står for hele prosjektet i Arnøyhamn. Pengene reguleres derfor ut. En eventuell 
skredsikring i Årviksand vil gi kommunal egenandel, men man vet ikke når det blir. 
 
519 – Varebil terminalen 
Ikke kjøpt enda. Behovet har endret seg og en ønsker å kjøpe en litt større bil enn en varebil.  
 
520 – Inntaksdam Storbuktvannet 
Prosjektet skulle vært avsluttet i 2017, men en del justeringer og reklameringer gjør at en del 
kostnadene løper også i år. Her kommer det sluttrapport i år. 
 
525 – Prestegårdsjorda barnehage 
Her er arbeidet godt i gang. 
 
526 – SD-anlegg vann 
Dette prosjektet sees i sammenheng med SD-anlegg avløp. 
 
527 – SD-anlegg avløp 
Prosjektet satt på vent da man ikke har kapasitet til å ta alle prosjektene på en gang. 
  
528 – Renovering vannledninger 
Blir etter planen igangsatt etter 17. mai.   
 
529 – Renovering avløpsledninger 
Sees i sammenheng med vannledningene og blir etter planen igangsatt etter 17. mai.   
 
531 – Kaidekke terminalen 
Ikke igangsatt riktig enda. 
 
542 – Kai Kollagerneset 
Vi har per i dag ingen leietakere som kan finansiere kaia, og prosjektet er derfor ikke kommet 
stort lengre. Det jobbes med mulige løsninger. 
 
590 – Startlån 
Det har vært svært rolig på startlånsiden så langt i år og bare to tilsagn er gitt. 
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2018

Regulering

er 2018

Opprinnelig 

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 60 470 000 -1 480 000 61 950 000 36 592 414

Utlån og forskutteringer 0 0 0 200 000

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 947 626

Avdrag på lån 0 0 0 4 331 069

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 60 470 000 -1 480 000 61 950 000 42 071 109

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -54 320 000 -520 000 -53 800 000 -24 686 219

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -5 295 900

Tilskudd til investeringer -6 150 000 2 000 000 -8 150 000 -4 300 000

Kompensasjon merverdiavgift 0 0 0 -2 332 921

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 -4 786 069

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -60 470 000 1 480 000 -61 950 000 -41 401 109

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 -670 000

Sum finansiering -60 470 000 1 480 000 -61 950 000 -42 071 109

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

15.05.2018 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert budsjett 

2018 Reguleringer

Oppr. budsjett 

2018

Til investeringer anleggsmidler

Flytebrygger -                                 4 000 000-             4 000 000            

Tak på kulturhuset 1 500 000                      1 500 000             -                        

Teknisk utstyr kulturhuset 220 000                         220 000                 -                        

Skredforebygging 2 000 000                      2 000 000            

Varebil terminalen 400 000                         400 000                

Oppgradering vann 4 000 000                      4 000 000            

Oppgradering avløp 4 000 000                      4 000 000            

SD-anlegg avløp 800 000                         800 000                 -                        

Kai Kollagerneset 12 300 000                   12 300 000          

Adgangskontroll helsesenter 300 000                         300 000                

Kaidekke terminalen 600 000                         600 000                

Signalsystem sykesenger 800 000                         800 000                

Styresystem heis 450 000                         450 000                

Tak barneskolen 1 100 000                      1 100 000            

Ny barnehage 32 000 000                   32 000 000          

Sum fordelt 60 470 000 -1 480 000 61 950 000

15.05.2018 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -16 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 
 Kommunestyret  

 

Økonomirapportering vår 2018 

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

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B 
 
 

Saksopplysninger 
Etatene har foretatt en gjennomgang av sin virksomhet og laget en økonomirapport hver. 
Rådmannen lager denne sammenfatningen som også viser hvordan man imøtekommer etatenes 
behov. 

Vurdering 
Under følger etatsjefenes økonomirapporter, før behovene oppsummeres til slutt. 
 
SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
100 Politisk virksomhet 
Som budsjettert 
 
101 Valg 
Som budsjettert 
 
102 Kontroll og tilsyn 
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Som budsjettert 
120 Administrasjon 
Som budsjettert.  
 
121 Tiltak flyktninger 
Det er behov for interne regulere mellom postene. Det forventes at forbruk av 
introduksjonsstønad vil være mindre enn budsjettert og at statstilskuddet vil være mer enn 
budsjettert. Samtidig vil det være behov for å øke budsjettet på ekstravikarer og sykevikarer. Det 
har vært behov for å sette inn tiltak på aktivitetstilbud til barn. I tillegg er det behov for å øke 
budsjettet for etablering i forbindelse med at vi skal bosette 10 flyktninger i 2018. Utover dette 
er det små justeringer til driften. Det kan se ut som om tiltaket vil ha et overskudd som kan 
rapporteres til høsten. Regulerer 300 000,- til ansvar 140.  
 
140 EDB 
Det er behov internreguleringer mellom postene. I tillegg er det behov for å tilføre ansvaret 
380 000,-. Dette for å dekke opp utgifter til IT lisenser, telefoni og linjeleie for flere etater. Dette 
er utgifter som tas over dette ansvaret, uten at det er tilført midler. I tillegg har det vært en 
økning på drift av datasenteret i Kåfjord som ikke har vært budsjettert. Økningen til ansvaret tas 
fra ansvar 121 og ansvar 160. Det må forventes at fordi flere operasjoner og tjenester 
digitaliseres så vil kostnadene på IT økes. Dette vil bli tatt opp i arbeidet med budsjettet til 
høsten.  
 
141 Interkommunal EDB 
Som budsjettert 
 
160 Felles utgifter 
Behov for interne reguleringer mellom postene. Regulerer 80 000,- til ansvar 140.  
 
180 Frivillighetssentralen 
Det er behov for å tilføre midler til ansvar 180 med 250 000 kr til fastlønn. Dette var ikke 
budsjettert. Det er avhengig av en inntekt på kr 50 000 som er budsjettert. Denne inntekten er 
svært usikker spesielt siden det er det første året sentralen er i drift. Det kan derfor være behov 
for å tilføre ytterligere midler i løpet av året, det vil da ikke være aktuelt med mer enn inntekten 
som er budsjettert med 50 000 kr.  
 
 
KULTUR OG UNDERVISNING 
 
Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det ikke være behov for å tilføre midler i 
denne reguleringa til kultur- og undervisningsetatens i budsjettet for 2018.  
 
Det store bildet for etaten er:  
 
Vi har økte utgifter på: 

- Barnehagedrift, pga økt barnetall, ny pedagognorm og sped ped 
- Klassedeling på skolene 

 
Vi har innsparing/økte inntekter på: 

- Skole/barnehage: Refusjoner. 
- Mindre forbruk av sykevikarer. 
- Egenandeler i SFO og barnehager. 
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Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene: 
200 Administrasjon 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
203 PPT 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
210 Felles grunnskole 
De største kostnadene her er: husleie Newtonrom, betaling andre kommuner for 
grunnskoleopplæring fosterhjemsplasserte barn, spesialundervisning privatskolen og drift 
regionkontakt. 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
211 Skjervøy barneskole 
I økonomiplanen er det forutsatt ei økning på 10 t/u pedagog  fra 010818. Status pr idag: 
Økninga vil bli på 28 t/u pga klassedeling også i 6. klasse. 
Det vil være 13 klasser på skolen fra høsten, bare 40 klasse har ikke deling. 
På inntektssiden  er det svikt 300 000 ref tidlig innsats. Disse skal kompenseres over ramma. 
Kostnader på økning 18 t/u: 180 000 i 5 mnd + pensjon. 
 
212 Skjervøy ungdomsskole 
I økonomiplanen forutsettes et nedtak 17 t/u ped ressurs og 42 % ass. 
Ped ressursen blir i stedet økt med 33 t/u ift øk plan.  
Økning av ressurser skyldes en klasse mer (8 kl), økt seniortillegg og økt vikarressurs. 
Fastlønna økes med kr 210 000 + pensjon 
 
213 Arnøyhamn skole  
Budsjettet ser ut til å holde. 2 stillinger pedagog vil reduseres til 1,75 fom 010818. Rektor vil 
være styrer for begge barnehagene. I tillegg reduseres 50 % stilling som skoleass. 
Bemanning Ahm 010818: 1,75 st pedagog, 1 st barnehage, 0,5 st SFO. (I tillegg kommer vaktm 
og renhold på teknisk) 
 
221 Kino 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
222 Kulturhuset 
Budsjettet ser ut til å holde.  
 
224 Svømme og idrettshall 
Budsjettet ser ut til å holde, men noe usikkerhet rundt billettinntekter. Bassenget ble stengt 
tidligere enn planlagt pga. teknisk feil. 
 
270 Felles barnehager 
Den største posten her er tilskudd til private barnehager. Ennå uklart for hvor mange barn vi skal 
betale for fra august. Budsjettet er på 8,32 mill og ut fra hva vi ser idag skal det holde med god 
margin. Reduserer budsjettet med kr 180 000.  
  
271 Solstua  
Tilføres økte ressurser på fastlønna pga. ny pedagognorm 20 % og spesped: 50 % ped og 50 % 
ass, sum 120 %. 
Kr 85000 på fastlønn og kr 20 000 på pensjon. Økt egenbetaling 49 000 
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272 Eidekroken barnehage 
Tilføres økte ressurser på fastlønna pga. ny pedagognorm 30 %  (spesped 50 % ligger inne), sum 
30 %.. Økt egenbetaling 171 000 
Kr 50000 tilføres på fastlønn og kr 10 000 på pensjon 
 
273 Vågen barnehage 
Tilføres økte ressurser på fastlønna pga. ny pedagognorm 30 % og spesped 50 %, sum 80 %. 
Økt egenbetaling 185 000 
Kr 150 000 på fastlønn og kr 30 000 på pensjon 
 
274 Årviksand barnehage. 
Budsjettet ser ut til å holde 
 
275 Arnøyhamn barnehage 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
276 Akutten barnehage. 
Økt bemanning pga. økt barnetall, økt pedagognorm 30 % fra 010818. Fastlønn tilføres 170 000 
+ pensjon. Økt egenbetaling med kr 163 000 
 
281 SFO Skjervøy 
Økt egenbetaling 160 000 basert på dagens elevtall ved SFO også til høsten. 
 
282 SFO Årviksand 
Budsjettet holder, SFO overføres til privatskolen for samme kostnad fra 010818 
 
290 Kulturskolen 
Budsjettet ser ut til å holde 
 
293 Folkehelse  
Budsjettet ser ut til å holde. Regulering kr 29000 fra fond Friskliv. 
 
283 SFO Arnøyhamn 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
294 Voksenopplæringa 
Budsjettet styrkes med kr 197000 til undervisningsmateriell, smartboard/ipader, kursing ansatte 
og økt husleie. 
Vi har inngått ny samarbeidsavtale med Lerøy som refunderer kr 150 000 årlig til undervisning 
av arbeidsinnvandrere. 
 
HELSE OG OMSORG 
 
Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet 
 
300. Administrasjonen 

 Budsjettet ser ut til å holde gjennom året. 
 
310. Helsestasjonen 

 Budsjettet ser ut til å holde gjennom året. 
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320. Legestasjonen 

 Det er foretatt mange interne reguleringer innenfor ansvaret, uten behov for tilføring av midler. 
 

321. Fysioterapitjenesten 
 Noen små reguleringer av budsjettet internt uten behov. 

 
350. Sosialtjenesten 

 Ansvaret skal reguleres til høsten når en har bedre oversikt. Det er to stillinger som det gis 
dekning for gjennom Fylkesmannen, samt at det er gitt tilskudd til bolig der det skal tilbakeføres 
midler på ansvaret. 

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

 Det er gjort interne reguleringer av budsjettet uten behov.  
 Lønn forebyggende tiltak og utgiftsdekning – Sosialtjenesten har gjennom flere år hatt en 

bruker der behovet for bistand har blitt løst gjennom omsorgslønn og avlastning. Det har vært 
og er behov for å flytte bruker i egen bolig med heldøgns omsorgstilbud. Til nå har ikke dette 
lykkes. Det er på disse to kontoene størstedelen av forbruket på ansvaret ligger. 

 
355. Edruskapsvern 

 Ingen kommentarer. 
 

360. Barnevern  
 Det er gjort en mengde interne reguleringer uten behov for å tilføre midler. 
 Det knytter seg stor usikkerhet rundt postene diverse kjøp fra andre og advokatutgifter.  

 
370. Hjemmetjenesten  

 Det er gjort noen små reguleringer internt på ansvaret. 
 I budsjettet for 2018 ble det avsatt kr. 250.000 til velferdsteknologi. Skjervøy kommune deltar i 

et prosjekt sammen med alle Nord – Troms kommunene innenfor velferdsteknologi. 
Kommunene skal gå til felles innkjøp/leasing av utstyret. Da dette er relativt dyrt utstyr ser en 
at midlene avsatt i budsjett er for lite. 
En ber derfor om kr. 300.000,- ekstra på skjema 2. 

 I omsorgsboligen på helsesenteret bor det rullestolbrukere. Leilighetene er ikke tilpasset for 
rullestol.  
Det er behov for å sette inn hev/senk innredning både på kjøkken og bad. En del dekkes av 
hjelpemiddelsentralen mens resten må kommunen selv stå for. 
Dette vil være en utgift på kr. 120.000,- som settes på skjema 2. 

 Skjema 2. Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 420.000,- 
 
372. Hjemmehjelpstjenesten 
Ingen kommentar 
 
375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Bruk av variabel lønn er fremdeles for høy for dette ansvaret. Det skyldes vakanser i 
faste stillinger. Det er en merkbar forbedring på bruk av variabel lønn og det jobbes for å 
få forbruket ytterligere ned. Postene skal reguleres i løpet av året med mål om dekning 
innenfor eget budsjett.   

 Det er videre gjort noen små interne reguleringer uten ekstra behov. 
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377. Rus og psykiatritjenesten 
 Overforbruk på variabel lønn som delvis skyldes to som er ute i etterutdanning jf. 

Kompetanseplanens handlingsdel. Kontoene vil tilføres midler på høsten. 
 Noen få interne reguleringer uten ekstrabehov. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 
 Det er jevnt over et høyt forbruk på variabel lønn på ansvaret. Dette har sammenheng med 

helsetilstanden hos en bruker som har medført ekstra bemanning og større utgifter. 
 Det overnevnte har også ført til behov for tilførsel av midler på medisinske forbruksvarer fra 

skjema 2. 
 Det har blitt avviklet en del restferie i begynnelsen av året samt at budsjettposten er for lav 

som medfører at det må tilføres ekstra midler på skjema 2. 
 Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov. 
 Skjema 2. Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 133.000,- 

 
379. Aktivitetssenteret 

 Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov. 
 
380. Skjervøy sykestue og sykehjem 

 Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov. 
  
390. NAV 

 Holder budsjettet så langt. 
 
 
Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 553.000 
 
Hovedårsakene til dette er behov for velferdsteknologi og tilrettelegging av hev/senk på kjøkken 
og bad i en omsorgsleilighet for en rullestolbruker på 370. 
I tillegg er det brukt en del mer på medisinske forbruksvarer samt at budsjettet for ferievikarer er for 
lavt på 378. 
 
Som tidligere år er det grunn til å minne om 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. Dette er noe det jobbes med for å få kontroll på forbruket. 

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

 Økte utgifter i omsorgstiltakene. 
 
 
TEKNISK 
 
Ansvar 600 Administrasjon  
Byggesakskontoret har hatt et jevnt sig av byggesaker så langt i år. Da det er mye som skjer i 
kommunen for tiden kan ikke Teknisk sjef se at det er kapasitet til å få igangsatt kurs om 
offentlig anskaffelse som det er bevilget penger til i år, dette må utsettes til 2019. 
Administrasjonen har en person inne på tiltak, dette ser ut til å gå greit. Oppgaver som blir utført 
her er i hovedsak innen jordbruk, vilt og skuterløyper.  
Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år. 
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Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Festeavgifter og gebyrer er i rute og det forventes at dette går i balanse. En omtalt deling er blitt 
forlikt og erstatning utbetalt ihht budsjett. Avdelingsingeniøren vil sette i gang med arbeidet om 
å utarbeide driftsplan og reguleringsplan for bruddet i Vågdalen og da ihht pålegg fra 
Direktoratet for mineralforvaltning. Det bes om 400.000,- for dette arbeidet, dette føres 
imidlertid på ansvarsområde 606. Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år. 
 
Ansvar 606 Arealplanlegging  
Det bes om midler til utarbeidelse av driftsplan og reguleringsplan for bruddet i Vågdalen og da 
ihht pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det bes om 400.000,- til dette. 
Konsekvensen av at kommunen ikke igangsetter dette tiltaket straks er at bruddet blir stengt. 
Ihht budsjettet er det avsatt kr. 250.000 til regulering av steinbrudd samt deponi av forurensa 
masser i Årviksand, dette i forbindelse med mudring av Årviksand havn. Da Kystverket ikke får 
bestemt seg for hvordan de vil løse problemet omkring farlig avfall og steinbruddet, brukes disse 
midlene til utarbeidelse av driftsplan/reguleringsplan for bruddet i Vågvannet.  
Det ble avsatt kr 1.040.000 i budsjettet for 2017 til sentrums/områdeplan disse midlene er satt på 
fond og det bes om at disse midlene tilbakeføres ansvarsområde.  
Det bes om kr. 1.190.500,- på skjema 2. Budsjettet forøvrig ser så langt ut til å holde dette år.  
 
Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Anlegg seksjonen har slitt og sliter med noe gammelt utstyr. Vi har nå 2 hjullastere som 
fungerer greit. Det ble kjøpt inn ny strøkasse i vinter til 70.000,- da vi hadde problemer med å få 
strødd sanden (inneholder mye finstoff) da selve strøveiven var mye slitt. Det er kjøpt inn nye 
kjettinger. Det har vært sykemeldinger v/anlegg seksjonen som har medført at vi har måtte bruke 
overtid for å få utført alle oppgavene. Vi sliter enda med en gammel kostemaskin som vi 
reparerer så bra det lar seg gjøre. Det bes om å få tilført kr 218.000 på skjema 2.     
 
Ansvar 620 vannverk  
Det skjer mye på vannsiden både i kommunal og privat (statens vegvesen, Marine Harvest) regi. 
I forbindelse med veiprosjektet Langbakken har det vært lagt om vannledninger og erstattet 
noen. Det har vært gravet ned ny vannkumme v/bruddet slik at det er vann for fremtiden. Det 
nye industriområdet v/Rema 10000 skal hente vann herfra. Det må legges ny strømkabel frem til 
den gamle sjøledningen. Dette har vi et samarbeid på mellom Skjervøy kommune, Statens 
vegvesen, Målselv Maskin og Marine Harvest. Kirkegårdsveien vil bli påbegynt i mai. SD 
anlegg og videre planlegging er satt på vent inntil vi får oversikt over alle prosjektene. Det er 
blitt utarbeidet et IK (internkontrollsystem for Arnøyhamn og Årviksand vannverk) slik at disse 
er innenfor det akseptable og er blitt godkjent av mattilsynet.  Det jobbes enda med lekkasjesøk 
og rensing av eksisterende vannledninger.   
Ansvaret ser ut til å holde budsjettet. 
 
 
 
Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det er nye ledninger i Kirkegårdsveien som er det store i år innenfor ansvarsområde. Det er lagt 
frem kloakkledning v/bruddet som også det nye industriområdet skal koble seg på. Anlegget i 
Hollendervika vil bli kjørt i gang snart. SD anleggene er satt på vent inntil videre.  
Ansvaret ser ut til å holde budsjettet. 
 
Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt 
selskap. Utenom dette må kommune drifte lokal avdeling.  
Ansvarsområde er i balanse.   
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Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Ansvarsområde er i balanse 
 
Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten forventes å gå i balanse.  
 
Ansvar 660 Utleieboliger  
Gjengs leie er på begynt og takst av alle boenheter er blitt foretatt. Skriv til alle beboerne er 
sendt ut om at vi går over til gjengs leie. Det kan se ut som ved inngåelse av gjengs leie vil 
medføre en økning på husleien på 70.000,- i måneden. Teknisk sjef vil imidlertid be om at disse 
ekstra midlene blir tilført til ansvar 660 dette for at vi på sikt skal kunne holde/forbedre 
standarden på boenheten. Dette grunnet at standarden ikke skal synke og dermed også inntekten 
som nå er avhengig av standarden på boenheten. Ansvarsområde har for tiden 3 personer inne på 
tiltak. Boligforvalteren har gått inn i 100 % stilling som forvalter, dette for igangsette og 
ferdigstille vedlikeholdsplaner for virksomheten.  
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.   
 
 
Ansvar 670 Kommunale bygg  
Det er fremkommet noen ekstra hastegjøremål i år som er blitt utført. Dette er kloakken under 
herregarderoben på idrettshallen som gikk tett 2 ganger i løpet av 14 dager dette måtte utbedres. 
Utbredelsene kom på kr. 80.000,-. Arnøyhamn skole fikk feil med brannsentralen. 
Brannsentralen var 20-30 år gammel, og det var ikke mulig å skaffe deler til denne sentralen. 
Utbredelsene kom på 30.000,- Varmeovner til garderobene i svømmehallen var ikke blitt 
belastet «skoleprosjektet» i 2017 men ble belastet ansvarsområde 660 i 2018. Kostnader  
kr. 33000,- 
Det ønskes i tillegg å få installert en vannrenser på varmeanlegget på ungdomskolen, dette 
grunnet at vi ser at urenset vann tærer på dette anlegget. Kostnader for ny vannrenser er  
kr. 89.000,- Det ønskes videre å installere SD anlegg på ventilasjonssystemet på Bikuben 
barnehage, kostnad kr. 30.000,- 
Det bes overført kr. 262.000 på skjema 2.   
 
Ansvar 671 Park/idrettsanlegg 
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.  
  
Ansvar 675 Renhold  
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.  
 
 
Ansvar 676 Vaskeri  
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.   
 
Ansvar 680 Havneforvaltningen  
Skjervøy kommune har blitt enige med hurtigruten ang. for mye betalt anløpsavgift. Dette 
innebærer en tilbakebetaling på kr. 1.282.478. I tillegg til dette er det budsjettert med inntekter 
på kr 476.000,- i 2018. Ihht budsjett må det da gjøres fratrekk på kr. 1.758.500,- for 
anløpsavgiften. Det ble innvilget kr. 30.000,- til bølgeanalyse, noe som viste seg å være for lite. 
Tiltaket kom på kr. 143.000,-. Det har i ettertid fremkommet kr. 50.000,- til å lage en analyse for 
oppføring av liten pir rett frem med Nofi, dette for å bedre forholdene inne i havnen. Totalt 
bølgeanalyse kr. 193.000,-  
Viljen er nå skrotet, dette av en pris på 348.000,- i tillegg kommer leie for 2018 på kr. 52.000,- 
totalt kr. 400.000,-. I forbindelse med utfylling på Sandøra er det blitt lagt ca. 9100 m3 på selve 

16



fyllingen. Vi er her i dialog med Statens vegvesen å få disse massene fylt ut i sjøen, og 
kommunens egenandel vil da bli ca kr.100.000,- Totat ekstra tilført havna blir  
kr 2.451.500,- Vi har kr. 1.552.070.- på fond, slik at det som må dekkes av drifta er kr 899.430,- 
Dette bes det om på skjema 2.    
 
Ansvar 681 Skjervøyterminalen  
Ansvarsområdet forventes og gå i balanse.  
 
Ansvar 690 Kommunale veier 
Ansvarsområde har store utfordringer når det gjelder veger og veilys. Veilysene genererer store 
utgifter for at kommunen skal kunne ha lys i alle veilysene.  
I 2017 ble det gjort forskjellige oppgravinger i veier i forbindelse med vann og avløp, disse 
oppgravingene ble ikke asfalter i 2017 og det bes om kr. 250.000,- for å få asfaltert dette.  
I forbindelse med snøbrøyting mm ble det innvilget kr, 70.000,- til Hofsøy mekaniske for 
forskjellige gjøremål. Utfra gjeldene kontrakter mangler det kr. 100.000,- for å fullføre 
brøytingen for 2018.  
Det antas at det må betales en erstatning på inntil 60.000,- i forbindelse med brøytesaken. 
Det antas at kommende rettsak i Tromsø i Juli vil ha en kostnad på kr. 489.000,-. I tillegg 
kommer allerede betalte advokatutgifter for 2018 på kr. 511.000,-. Tilsammen kr. 1.000.000,- 
Sum tiltak fremkommer slik 1.000.000 + 60.000,- + 100.000,- + 250.000,- = kr 1.410.000,- 
Det ble innvilget kr. 750.000,- til sprenginger i bruddet. Det viste seg at det ikke var så mange 
m3 som anført og arbeidet kom på 160.000,- Det ble også sagt at vi skulle selge stein for samme 
beløp slik at vi skulle gå i balanse. Teknisk sjef antar at det vil kunne selges stein i år for kr. 
500.000,- dette i hovedsak til den nye barnehagen. Vi får da slikt regnestykke:  
Inntekt budsjettert   800.000,- 
Utgift budsjettert   750.000,- 
Budsjettert underskudd 50.000,- 
Salg av stein   500.000,-  
Utgift    160.000,- 
Budsjettert underskudd   50.000,- 
Til bruk konto 690  290.000,- 
Det bes om kr 1.120.000,- på skjema 2. 
Tallet fremkommer da slik: 
Sum tiltak    kr. 1.410.000  
Fratrekk til bruk konto 690  kr. 290.000,-  
Overført skjema 2  kr. 1.120.000,- 
 
 
FINANS 
 
900 Renter, avdrag og utbytte 
Det ble budsjettert med en rente på opp mot 2 % for 2018. Vi ser at det fortsatt er svært lav rente 
i markedet, noe som gjør at vi vil spare en del her. Regulerer ut kroner 560.000,- 
 
920 Skatt og rammetilskudd 
Det ser bra ut på skatteinngangen så langt i år, og vi justerer derfor opp inntektene med kroner 
500.000,- 
 
 
 
 
 

17



OPPSUMMERT BEHOV 
 
Sentraladministrasjonen  250.000,- 
Kultur og undervisning   0,- 
Helse og omsorg   553.000,- 
Teknisk            3.692.000,- 
Finans            -1.060.000,- 
SUM             3.435.000,- 
 
INNDEKNING 
Behovet på kroner 3.435.000,- dekkes inn med kroner 2.000.000,- fra lønnsbufferen. Det er 
varslet at det ikke blir lokalt lønnsoppgjør for kapittel 4 denne høsten. Dette gjør at det derfor er 
mulig å ta penger derfra allerede nå. Finansområdet har lavere rente og høyere skatteinngang 
som gir oss kroner 1.060.000,-. Resten av inndekningen hentes fra bundne fond på helse om 
omsorg som etter revisors gjennomgang ikke var bundne midler. Vi inntektsfører derfor kroner 
1.435.000,- som gjør at vi balanserer. 
 
OPPSUMMERING 
Totalt sett trengs det tilført mye penger. Mesteparten kommer fra teknisk etat der både Viljen og 
brøytesaken bidrar godt på skjema 2. Det bes også om penger til sentrumsplanen, men dette er 
penger som i 2017 ble avsatt til disposisjonsfond i påvente av at man kom i gang med planen. 
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -59 424 000 -59 424 000

Ordinært rammetilskudd -135 039 000 -134 539 000

Eiendomsskatt verk og bruk -950 000 -950 000

Eiendomsskatt annen fast eiendom -7 250 000 -7 250 000

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0

Andre generelle statstilskudd -10 729 200 -9 817 200

Sum frie disponible inntekter -213 392 200 -211 980 200

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -3 254 000 -3 254 000

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 844 218 6 404 218

Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0

Avdrag på lån 9 416 000 9 416 000

Netto finansinntekter/-utgifter 12 006 218 12 566 218

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnsk.messige merforb. 0 0

Til ubundne avsetninger 1 498 686 1 498 686

Til bundne avsetninger -1 435 000 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -1 367 000 -1 367 000

Bruk av bundne avsetninger -2 400 000 -850 000

Netto avsetninger -3 703 314 -718 314

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 875 000 875 000

Til fordeling drift -204 214 296 -199 257 296

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 214 296 199 257 296

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0

15.05.2018 Espen Li
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Regnskap 2017

-64 296 036

-127 493 315

-1 056 016

-7 053 890

0

-16 392 464

-216 291 722

-1 431 137

0

4 954 260

0

10 261 802

13 784 926

0

4 889 597

4 741 241

-1 980 651

-5 187 174

-4 066 530

-1 603 517

0

-204 110 313

197 706 501

-6 403 812
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2018

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 32 086 255 32 924 255 26 319 482

Kultur og undervisning 64 365 223 64 800 223 63 015 211

Helse og omsorg 92 439 939 91 886 939 91 811 562

Prosjekter 435 000 0 -98 306

Investering 0 0 0

Teknisk 22 813 879 17 571 879 17 177 340

Finans -7 926 000 -7 926 000 -518 788

Netto for Etat 204 214 296 199 257 296 197 706 501

15.05.2018 Espen Li
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 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 
 Kommunestyret  

 

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Årsregnskap 2017 
2 Årsberetning 2017 
3 Revisjonsberetning 2017 
4 Revisjonsbrev nr. 9 
5 Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2017 
6 Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 
7 Rådmannens årsmelding 2017 
8 Årsmelding Regionkontoret 2017 
9 Årsmelding Nord-Troms Museum 2017 
10 Årsmelding Nord-Troms brannvesen 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

Saksopplysninger 
Regnskap og årsmelding legges med dette frem for endelig godkjenning. Kontrollutvalgets 
uttalelse om regnskapet og årsmelding ble behandlet 3. mai og følger også med denne saken. 

Vurdering 
Regnskapet for 2017 ga et overskudd på kroner 6.403.812,- Kommunestyret må ta stilling til 
bruken av disse midlene. Årsakene til overskuddet er forklart i årsberetning, noter og 
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årsmelding. Rådmannen foreslår å sette av hele overskuddet til disposisjonsfond for å ha noe å 
gå på i årene som kommer. 
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Forord: 

Årsmelding 2017 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i 

kommunen. Det er virksomhetslederne sjøl som kommer til ordet i årsmeldingene. Den 

vanlige hverdagen med sin ordinære drift blir bare i liten grad kommentert. I stedet er lederne 

utfordra til å si noe om hvilke oppgaver/prosjekt de særlig har hatt fokus på i 2017, og hva 

som ligger foran.   

Skjervøy kommune har fremdeles et sterkt fokus på budsjettdisiplin i hele organisasjonen. 

Dette er synliggjort i årsmeldingene fra virksomhetene ved at de starter med noen sentrale 

nøkkeltall for budsjett og regnskap.  Tidligere har nøkkeltalla blitt supplert med ulike måltall 

for de ulike tjenestene, men det er ei utfordring å finne mål som beskriver noe essensielt ved 

tjenesten. Dette året er måla utelatt, men det vil bli igangsatt en prosess for om mulig å finne 

bedre målbare kriterier for de ulike tjenestene. Vårt felles mål er likevel å få best mulig 

tjenester ut i fra de rammebetingelsene en har. Da er det ikke bare de økonomiske 

rammebetingelsene som gjelder, men også de menneskelige ressursene som ligger i de 

ansatte.  

I tillegg til nøkkeltall inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke oppgaver 

virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales om «satsingsområder». 

Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer ser vi komme i 2018? 

Skjervøy kommune samarbeider med flere av nabokommunene innenfor noen 

tjenesteområder. Det arbeides med å få rutiner på at de interkommunale samarbeidene 

rapporterer på lik linje med andre tjenesteområder. Årsrapport for slike samarbeid er samla 

bakerst. De er pr nå ikke laga over samme mal, så her vil rapportene se ulike ut. 

Rådmannen håper kommunepolitikerne tar seg tid til å lese årsmeldingene fra virksomhetene. 

De gir et bilde av en tjenesteproduksjon som er omfattende, og som berører de aller fleste 

innbyggerne på én eller flere måter – direkte eller indirekte. 

Takk til alle ansatte, politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2017! 

 

 

 

 

 

 

Cissel Samuelsen, rådmann 
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Rådmannens årsmelding: 

Nøkkeltall: 

 2015 2016 2017 

Ant. årsverk1 277 293 299 

 

 2015 2016 2017 

Mer-/mindreforbruk 

(2017) 

- 3 002 463 - 1 980 651 -6 403 812 

 

 2015 2016 2017 

Netto driftsresultat2  

kr/% 

-10 103/3,6% -7 898/2,7% -4 800 295/1,6 

 

 2015 2016 2017 

Sykefravær, % 11,77 10,39 10,86 

 

Kommentarer til nøkkeltall: 

Bemanningsøkninga fra 2016 til 2017 på 6 årsverk skyldes opprettelsen av Bikuben 

barnehage og noe økning av spes.ped i barnehage og skole, styrking av hjemmetjenesten, 

hjemmehjelp og ergoterapeut/friskliv.  

Netto driftsresultat er litt i underkant av anbefalt nivå, 1,75 %. Når netto driftsresultat er 

såpass lavt sett i forhold til driftsresultat på 6,4 mill, skyldes det blant anna høgere 

avskrivninger. I samråd med revisor ble avskrivningstiden på en del veier, spesielt asfalterte 

veier som hadde en levetid på 40 år, justert ned til 20 års levetid. I tillegg er hele miljøgata 

avskrevet i sin helhet, da denne ikke fungerer. I tillegg er driftsutgiftene i 2017 noe høyere 

enn året før. 

                                                           
1 Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger) 
2 Tall i hele 1000 
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Driftsresultatet skyldes i hovedsak god skatteinngang, overføring fra Havbruksfondet på 1,1 

mill., mindreforbruk kombinert med merinntekt innen flyktningetjenesten og lav rente pluss 

seint låneopptak. Etatene har drifta nøktern og leverer overskudd eller balanse. 

Sykefraværet er fremdeles høgt, og til tross for vedvarende fokus med flere tiltak i gang, 

ligger 2017-resultatet så vidt over nivået fra 2016. Tallet er også høgt sammenligna med 

nabokommunene. I 2017 har to virksomheter deltatt i prosjektet iBedrift, et opplegg som har 

fokus på alminnelige helseplager. Poenget er at denne kunnskapen skal heve terskelen for når 

en føler seg så dårlig at en ikke kan gå på jobb. Skjervøy sykehjem og sykestue og Solsikken 

er med på dette prosjektet.  

Andre tiltak: tilsetting av fysioterapeut i 50 % stilling, som skal forebygging av helseplager 

som hovedoppgave. Skjervøy kommune har også deltatt i et lærende nettverk finansiert av 

KLP. Gjennom dette tiltaket skal kommuner i nettverket lære av hverandre. Til slutt har det 

vært ei 5-dagers skolering av lederne, siden de er nøkkelpersoner i det daglige nærværs- eller 

sykefraværsoppfølginga. Selv om resultatet lar vente på seg, er det viktig å holde trøkk på 

dette arbeidet. Det må også legges til at høgt sykefravær ikke bare gjelder innenfor kommunal 

sektor. Ei sammenligning av legemeldt sykefravær viser at kvartalssnittet i kommunal sektor 

lå på 9,8 %, mens det for hele kommunen var på 8,7 %. 

Fokusområder i 2017: 

Omstilling: Omstilling innenfor kommunal sektor er på mange måter en kontinuerlig prosess. 

Organisering av tjenester og arbeidsoppgaver er i stadig endring. I 2017 har det særlig vært 

arbeidet med omorganisering av helse- og omsorgsetaten. Etaten er stor og mange er berørt, 

slik at det er brukt svært lang tid på drøftinger med ledere og ansatte (tillitsvalgte og 

verneombud). Bakgrunnen for omstillinga er rapporten fra Bedriftshelsetjenesten (2016). 

Omstillinga berører i størst grad PU-tjenesten, som slås sammen fra to til én virksomhet. Også 

rus- og psykiatritjenesten splittes. Tjenestemottakere som ikke bor i omsorgsboligene, får en 

aktiv dagtjeneste. Omsorgsboligen kommer inn under hjemmetjenesten.  

Det har også pågått en omstillingsprosess innenfor merkantile tjenester som er lokalisert på 

rådhuset. I forbindelse med stillingsreduksjon (1 stilling) flyttes oppgaver til resterende 

personell. Det er også et mål å få ei mer helhetlig oppgavefordeling. Også innen renhold og 

vaktmestertjenester pågår omstillinger, både med bakgrunn i stillingsreduksjon, men også 

fordi det er behov for å gjøre tjenestene mindre sårbare ved fravær. Felles for alle 

omstillingene er ønsket om en bedre og mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Gjennomføring 

av omstillingene vil skje i løpet av våren 2018.  

Økonomi: Også for 2017 leverer Skjervøy kommune et bra resultat. Det er likevel viktig å 

være klar over at makroøkonomiske forhold også spiller positivt inn – det gjelder ikke minst 

rentenivå og skatteinngang. Reservene i disposisjonsfondet er på nærmere 20 millioner, 

omtrent samme nivå som året før. Den største utfordringa innen drift er å få bedre kontroll på 

variabel lønn innen helse og omsorg. Variabel lønn og høgt sykefravær henger sammen. 

Trekkes refusjoner ut, innebærer sykefraværet en merkostnad på ca 6,5 mill. Når det gjelder 

uforutsette enkeltutgifter, er det nok advokatutgifter i forbindelse med to saker i tingretten: 
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midlertidig forføyning brøytesaken og barnehagebygging som har gitt de største negative 

avvika.  

Rekruttering av kompetanse: Fremdeles er det på noen områder vanskelig å rekruttere 

arbeidskraft, særlig innenfor høgere utdanning. I 2017 har en særlig merka dette i forhold til 

vernepleiere. 2 stillinger har vært lyst ut med jevne mellomrom i løpet av året, uten å få 

kvalifiserte søkere. Det er 2 under utdanning nå, slik at det er håp om å besette stillingene eter 

hvert. Et annet område er barnehagelærere. I barnehageåret 2017/18 er 7 pedagogiske ledere 

tilsatt på dispensasjon på grunn av manglende formell kompetanse. Dette er en radikal 

endring fra tidligere, da det kun var dispensasjoner på de minste enhetene på Arnøya. 

Innovasjon: Skjervøy kommune er sammen med de andre Nord-Troms kommunene med i 

flere prosjekt, som vil få betydning for hvordan tjenester utøves og hvordan innbyggerne i 

større grad kan benytte digitale kanaler i kommunikasjon med kommunene. Dette er de 

teknologiske innovasjonene gjennom digitaliserings-  og helseteknologiprosjektet. Når det 

gjelder helseteknologi er anskaffelsesprosess igangsatt. Digitale trygghetsalarmer og 

medisindispensere vil i løpet av 2018 bli tatt i bruk. I tillegg til teknisk innovasjon har det i 

2017 vært gjennomført ei utredning av et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevern. 

Saken blir klar for politisk behandling våren 2018.  

Utfordringer framover: 

Barnehagebygging: Prosjektering av den nye barnehagen på Prestegårdsjorda er i gang, og 

snart settes spaden i jorda. Det medfører et stort ansvar å følge opp prosjektet både økonomisk 

og byggeteknisk. Selve bygget er i henhold til kontrakt kostnadsberegna til 34 mill. 

Prosjektleder og byggekomité vil måtte holde fortløpende orientert, men også kultur- og 

undervisningsetaten vil bli involvert. Mest realistisk vil overflytting til den nye barnehagen 

(Hva skal den hete?) skje sommeren 2019.  

Forventning og kapasitet: Det er ikke helt samsvar mellom forventninger – fra politikere og 

innbyggere -  og gjennomføringskapasitet i administrasjonen. Det er særlig merkbart innen 

planlegging – det gjelder planlegging generelt og planarbeid spesielt. Når det gjelder generell 

planlegging/forberedelse, kan manglende kapasitet føre til at saker ikke blir så grundig utreda 

som en kunne ønske seg. Grundighet satt opp mot ønsket om rask gjennomføring, kan noen 

ganger komme på kollisjonskurs. Et godt eksempel på dette er manglende konsekvensanalyse 

av bølgeforholdene i indre havn ved utbygging av Kollager.  

Manglende kapasitet og prioritet av planarbeid er et enda større problem, da det stilles stadig 

strengere krav til at kommunene har planhierarkiet på plass. Kommuneplanens samfunnsdel 

skal igangsettes våren 2018, og det er på høy tid. Det er 40 år siden sist Skjervøy kommune 

fullførte en slik plan. Da het den «generalplan», og bare begrepet tilsier at den er gått ut på 

dato for lenge siden! Dette planarbeidet må gjøres med eksisterende ressurser, noe som betyr 

at andre oppgaver må nedprioriteres.  

Det er satt av 1,04 mill til utarbeidelse av sentrumsplan. Selv om prosessledelse og utforming 

av plan kjøpes eksternt, er også denne planen et arbeid som vil kreve ressurser. Både 
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samfunns- og sentrumsplan skal ha stor grad av medvirkning, noe som betyr at en må få 

befolkninga i tale. Hvordan skal vi bruke de gjenværende arealene i sentrum? Hvordan vil vi 

at sentrum skal se ut? Hvilke veivalg skal Skjervøysamfunnet ta i neste 20-30 åra? Her er 

mange viktige spørsmål som bør besvares av flere enn politikere og kommunens 

administrasjon. 

I tillegg til planarbeid vil administrasjonens kapasitet bli satt på prøve i forhold til å følge opp 

opprusting av vann- og avløpssystemet. Kirkegårdsveien er først ute – her settes arbeidet i 

gang til våren. Etter hvert skal nye strekninger prosjekteres og renoveres. Et aktivt næringsliv 

utfordrer også kapasiteten. Fullføring av Kollager med infrastruktur og kai, regulering av 

steinbruddet, oppfølging av veiprosjekt «Langbakken» og Sandøra industriområde – for å 

nevne de største prosjekta. 

Boliger: Innenfor boligforvaltninga vil det være fokus på tre oppgaver: vedlikeholdsplan, 

gjengs leie og retningslinjer for tildeling av boliger. I løpet av året skal vedlikeholdsplan for 

kommunale boliger utformes. I forkant av dette vil det ved hjelp av ekstern kompetanse bli 

gjort ei verditaksering av boligene i forhold til standard. Dette er grunnlagsmateriale for å 

fastsette gjengs leie, som da skal gjøres gjeldende. Retningslinjene for tildeling av boliger skal 

gi husutleienemnda et bedre grunnlag for å treffe vedtak.  

Det er fremdeles slik at behovet for boliger ikke står i forhold til tilgangen på boliger. Det er 

særlig behov for små og mellomstore boliger. Private har bygd om næringsareal i sentrum til 

boenheter, og det er flere på gang. Likevel er etterspørselen større enn behovet. Gjennom OPS 

skal det bygges 4 boenheter i Arnøyhamn. Under forutsetning av tilskudd fra Husbanken 

planlegges også til sammen 8 boenheter på tettstedet (Hollendervika) – også dette gjennom 

OPS. I tillegg til boenheter for leie, kan det se ut som det er en viss interesse for 

selveierleiligheter. Eldre folk ønsker å kvitte seg med store hus og ditto vedlikeholdsansvar, og 

investere i leiligheter.  

Utfordringene som her er trukket fram, utgjør viktige element som styrer samfunnsutvikling. I 

tillegg vil fokus for 2018 være gjennomføring av omstillingsprosessen 
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Ansvar 100 – Politisk ledelse 

 2015 2016 2017 

Ant. årsverk/ansatte 1,2/2 1,2/2 1,2/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2017) 422 000 377 975 44 025 

 

Økonomien på området er oversiktlig. I år har det vært et avvik på kr 44 025. Årsaken til dette 

avviket er at ungdommens- og barnas kommunestyre har innvilget penger til skolene, på 

tilsammen kr 30 000,- disse har vi ikke mottatt faktura for enda, og de er derfor ikke utbetalt.  

Det reelle avviket for ansvaret er derfor kr 14 000,-  

Ambisjonen om utsendelse av sakspapirer med 8 dagers frist har vi overholdt 100 %, med 

unntak av 6-7 dager ved ekstraordinære møter. Ettersendelse av saksdokumenter har vært 

holdt på et minimum.  

Fokusområder i 2017: 

Samferdsel har vært et stort tema i 2017. Skjervøy kommune har store utfordringer innen 

området. Det har vært arbeidet målrettet opp mot fylkesråden og fylkeskommunen ang. 

prioritering av ras-/skredsikring i kommunen, Maursundtunellen og større ferge på 

fergesambandet til Arnøy har vært gjengangertema. Det har vært jobbet godt med svar på 

høringer på samferdselsområdet, og regional transportplan kom på plass i 2017.  

I desember 2017 kunne Skjervøys innbyggere kjøre på den nye Langbakken, her gjenstår det 

enda noe arbeid. Dette ferdigstilles våren 2018.  

Høsten 2017 har vært preget av anbudsprosesser, både for vintervedlikehold og 

Prestegårdsjorda barnehage. Saken ang. vintervedlikehold har vært behandlet i Nord-Troms 

tingrett og i KOFA, og anbudsprosessen har vært grunnlag for flere ekstraordinære politiske 

møter. Saken er ikke avgjort og vil dermed trekkes over i 2018. Anbudsprosessen for 

Prestegårdsgjorda barnehage ble også behandlet i Nord-Troms tingrett. Her fikk Skjervøy 

kommune medhold, og aktør for byggingen er på plass. Byggingen av barnehagen vil starte i 

2018.  

Båten «Viljen» var også tema for både politikere og innbyggere i året som har gått. Båten har 

stått på slipp, da kommunen har forsøkt å finne en løsning på hva som skal gjøres med båten. 

Om båten skal selges/gis bort eller hugges avgjøres i kommunestyret i mars 2018.  
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I 2017 fikk politikerne utdelt Ipad for bruk i politiske møter, her er de fleste politikerne 

fullelektroniske. Innkallingene til kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget blir nå 

sendt ut elektronisk på møteserver. Dette har fungert godt.  

 

Stortings- og sametingsvalget 2017 

Stortingsvalget og sametingsvalget ble avholdt i september 2017. Avviklingen av valget har gått 

utmerket. Bruken av systemet EVA ved registrering av stemmer og rapportering av resultat fungerte 

veldig godt. Her har det vært gjort mange forbedringer fra valget i 2015. Det ønskes at man ser på 

muligheten for å bruke elektronisk manntall i stedet for papirmanntall på valgdagene ved neste valg. 

 

Politisk Ledelse: 

Politisk ledelse er uendret fra 2016. 

Ordfører: Ørjan Albrigtsen 

Varaordfører: Irene Toresen 

 

 

Antall møter og saker: 

Utvalg/år 2014 2015 2016 2017 

 Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker 

Kommunestyret  5 58 7 61 7 85 6 89 

Formannskap 12 113 11 86 11 74 11 79 

Adm.utvalg 0 0 0 0 1 3 2 4 

Arb.miljøutv. 2 3 2 4 3 6 4 8 

Ansettelsesutv. 23 40 15 62 17 71 18 56 

 

Utfordringer for 2018: 

- Oppdatering av planverk i kommunen. Blant annet arealplanens samfunnsdel og sentrumsplan.  

- Få på plass næringsareal til bedrifter som ikke er sjørettet.  

- Boligproblematikk. Mangel på boliger som gjenspeiler dagens behov.  

 

Kathrine Kaasbøll Hanssen, Formannskapssekretær 
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Ansvar 120: Administrasjonen 

 2015 2016 2017 

Ant. årsverk/ansatte3 5,7/7 3,5*/4 3,5/4 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2017) 2 578 434 2 624 655,06 -46 211 

1 Ant. årsverk og ansatte 

 

*Antall årsverk som er oppgitt for 2016, er de som er ansatt under ansvar 120. Tidligere år er det 

rapportert på flere ansvarsområder og derfor er det ulike tall som er brukt i 2015 og 2016.  

Vi har fokus på å være tilgjengelig ved at minst én ansatt skal være tilstede i 

sentraladministrasjonen for å ta imot personlige henvendelser, svare på telefonen og besvare 

epost.  

Satsingsområder i 2017 

I 2017 har fokuset vært på omstilling, sykefravær, internkontroll og beredskap. 

Omstilling: etter at Bedriftskompetanse AS har gjennomført analyse av ressurser og 

organisasjonen, har kommunen arbeidet med å finne tiltak som kan møte utfordringene, særlig 

innen helse framover. Det har vært arbeidet med organisasjonskart og avklaring av roller og 

oppgaver. Arbeidet er presentert i Administrasjonsutvalget som en orienteringssak. 

Omstillingene iverksettes i 2018.  

Internkontroll: Det har vært gjennomgang på personalmøter og på virksomhetsledermøte for 

at systemet skal brukes. Det har vært lagt fram statistikk i Kontrollutvalget og AMU. Dette 

fungere godt innenfor Helseetaten, mens Kultur- og undervisningsetaten og teknisk etat har en 

vei å gå.  

Beredskap: Kommunen ble ferdig med helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt 

i kommunestyret i mars 2017. Det har vært gjennomført et kurs i krisekommunikasjon, kurs i 

utarbeidelse av beredskapsplan og tilsyn fra Fylkesmannen på kommunal beredskapsplikt. 

Her ble det avdekket avvik. Tilsynet vil være nyttig i det videre arbeidet med å få på plass 

overordnet beredskapsplan i 2018.  
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Lokale forhandlinger har vært gjennomført høsten 2017. Fokuset har vært å beholde og 

rekruttere gode ledere og ansatte, samt utjevne urimelige forskjeller. 

Sykefravær og arbeidsnærvær: Kommunen har fortsatt utfordringer på dette området. Selv 

om tallene er stabile, så er det høyt på 10.86% for hele organisasjonen. Vi har kommet i gang 

med et nærværsprosjekt med prosjektleder på plass i august. Det er gjennomført 

medarbeiderundersøkelse i en virksomhet, og det er utarbeidet tiltak som virksomhetene kan 

benytte seg av knyttet til Frisklivssentralens metodikk. 2 virksomheter har deltatt i iBedrift i 

regi av Nav arbeidslivssenter, og det har vært gjennomført Lederutviklingsprogram i henhold 

til kommunestyrets vedtak. Det er fortsatt nødvendig med stort fokus på dette området.  

Utfordringer framover 

Vi fortsetter arbeidet med omstilling i Skjervøy kommune. Utviklingen i samfunnet med 

digitalisering av tjenester og måten vi kommuniserer med våre innbyggere, vil endre seg 

framover. Dette vil utfordre måten vi utfører oppgaver på, og hvordan vi samhandler med 

våre innbyggere på.  

Arbeidet med sykefravær, internkontroll og beredskap fortsetter i 2018. Kommunen skal være 

en helsefremmede og utviklende arbeidsplass. Og vi skal være tydelig på de forventingene og 

krav vi har til våre ansatte. Det er et mål at det skal utarbeides Risiko og sårbarhetsanalyser 

for alle virksomhetene i år. Det er behov for å revidere rutiner på HMS-området også i år. 

Videre så skal Overordnet beredskapsplan revideres i 2018.  

Helene Solvang, Personalsjef 
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Ansvar 121/294: Flyktningetjenesten/Voksenopplæringa  

 2014 2015 2016                    2017 

Ant. årsverk/ansatte 0,5/1 114/3 150/3                  170/3 

Ant. flyktninger 12 29 50                         75 

Sykefravær (%) 0 0 8,05                     15,24 

Økonomi (2017) Rev. budsjett Regnskap Avvik 

 -4.529 185 -5.388 735 859 550 

Vi har et avvik på 859 550 i forhold til det reviderte budsjettet, noe som bl.a. skyldes mer 

tilskudd, og lavere utbetaling av introduksjonsstønader enn først beregnet. 

Kommunen besluttet i 2014 en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, 

noe som i løpet av 2015 ble utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016. I 2016 fulgte vi opp 

det utvidete vedtaket og bosatte 22 nye flyktninger. I 2017 hadde vi et vedtak om bosetting av 

20 nye flyktninger, noe vi innfridde, men med to familiegjenforente. Det totale antallet på 

75 i 2017 inkluderer også tre fødte i Norge.  

Satsingsområder i 2017 

Med økt bosetting av flyktninger, har det vært behov for økte stillingsressurser i 

flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til én enhet i 

august 2015, men med adskilte budsjett og regnskap. Våren 2015 var det 50 % stilling som 

flyktningkonsulent, men fra august ble bemanninga økt til 114 % fordelt på tre ansatte. I 2016 

økte ressursen ytterligere til 150 %, og i 2017 til 170 %. 

For hver bosatte flyktning, får kommunen et integreringstilskudd som i 2017 var på 

185000/235000 (år1), 230000 (år2), 167000 (år3), 84000 (år4) og 70500 (år5). 

Integreringstilskuddene skal bl.a. dekke bosettingskostnader, betaling for helsetjenester, 

integreringstiltak, arbeidsmarkedstiltak og introduksjonsstønader. Etter lang tid med liten 

bosetting av flyktninger, har flyktningetjenesten i perioden 2015-2017 jobbet for å etablere 

gode rutiner for fornuftig bruk av ressursene vi har til rådighet. 
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Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for Skjervøy voksenopplæring og 

flyktningetjeneste å få til et godt og yrkesretta introduksjonsprogram for flyktninger, med 

norskopplæring, språk-

/arbeidspraksis, helsefremmende 

tiltak og aktiviteter som 

fremmer trivsel, 

integrering/inkludering. Dette 

har vært vårt hovedfokus 

sammen med det å sørge for å 

dekke primærbehovene, 

ivaretakelse av den enkelte/tett 

oppfølging og grundig 

informasjon og veiledning om 

det å leve i det norske 

samfunnet.   

Aktivtetstiltak som trening på Formica, matlaging, svømming, strikking, volleyball og 

fotball har vært populært. Lørdagssvømminga har ofte mellom 30 og 50 badende, og 

tirsdagssvømminga for damer og barn har hatt 5-15 deltakere. Det er en instruktør og to/tre 

badevakter til stede for å ivareta svømmeopplæring og sikkerhet. 

I 2017 startet vi også Godt selskap i samarbeid med Kulturskolen og lokale lag og 

foreninger. Det er en lørdagskafe med underholdning, allsang, mat/kakesalg og åresalg, og vi 

hadde fem arrangementer i 2017, der 60-100 personer møtte hver gang. I tillegg sørger vi for 

at flyktningene er med på det som skjer i lokalsamfunnet, både når det gjelder konserter, 

kino og teater, og på dugnad 17. mai.  

 

 

 

 

 

Glade damer på strikking             

       

       

  Dugnad på 17. mai 

Utfordringer og tiltak  

- Boliger – Vi har løst boligutfordringene fint hittil, men er spent på neste års bosetting 

av 10 nye flyktninger. Det er stort press på boligmarkedet. 
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- Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet - i enda større grad fokusere på 

tiltak som kan styrke flyktningene på arbeidsmarkedet, og særlig i fiskeindustrien og 

helsevesenet.  

- Integreringstiltak - vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der 

skjervøyfolk møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også flyktningene selv, 

tar ansvar for trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre flyktningene positivt synlig i 

lokalsamfunnet med sin personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med 

hverandre. 

- Helse- og trivselsfremmende tiltak – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og 

voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet 

- Aktivitetsleder – Vi har mange aktive barn og unge som trenger litt drahjelp for å 

komme seg inn i det etablerte fritidstilbudet. Vi jobber med å få en avtale med SIK, 

eller ansette en person som kan gjøre denne jobben.  

 

Ragnhild Steien, Leder Flyktning tjenesten og voksenopplæringen 
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Ansvar 130: Økonomiavdelingen 

 2015 2016 2017 

Ant. årsverk/ansatte 5/5 5/5 5/5 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2017) 3.137.998 3.101.474 36.524 

Sykefravær (%) 19,06 1,12 5,34 

 

Tjeneste: Kommunekassa (130)   

Indikator Mål for 2017 Status 2017 

Andel arbeidsgiverkontroller 8 4 

Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall 95% 95% 

Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån 10 dager 10 dager 

 

Vi klarte halvparten av antall arbeidsgiverkontroller. Dette er bedre på samme nivå som i 

2016. Gjennomsnittlig behandlingstid på startlån holder seg på målet.  

 

Fokusområder i 2017: 

 

Kommunekassen fortsatte med samme fokus i 2017, og da spesielt på innfordring. Restansene 

fortsetter å gå ned og flere fakturaer blir betalt rettidig, men vi ser fortsatt en utfordring på 

husleiefaktura.  I 2017 ble Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen enige om at vi 

skal prøve å få ansatt en felles kontrollør som skal ta arbeidsgiverkontroller, da Tromsø 

kommune, som tidligere har gjennomført kontroller, ikke har kapasitet. På våren 2018 håper 

man å få lyst ut stillingen, med ansettelse så snart som mulig.    

 

Utfordringer fremover: 

Vi har per i dag ikke noen større utfordringer i vente i 2018. Vi vil fortsette å prøve å få flere 

fakturamottakere over på e-faktura. Dette vil vi spare både tid og penger på. På kontrollsiden 

på skatt håper vi at en interkommunal kontrollør skal få kommet i gang med kontroller, og at 

det skal bli et bedre miljø slik at også dagens kontrollører får mer inspirasjon. 

Espen Li, økonomisjef 
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Ansvar 140: IT-avdelingen 

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Ant. årsverk/ansatte 2 2 2 

 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2017) 3 297 323 2 645 604 -56 113 

 

Kommentar til avvik: det ble oppgradert en del infrastruktur i 2017, derfor havnet vi i et lite avvik. Det 

som ble oppgradert er nettverkssvitsjer og aksesspunkt for trådløst nett. For å forenkle faktureringen 

av bruk av fasttelefoni har IT tatt alle disse utgiftene, men det ble ikke tilført ekstra midler for å dekke 

dette inn. 

Satsingsområder i 2017  

I 2017 ble det innført ny TV-løsning for Skjervøy 

helsesenter, som medførte at de kunne bruke 

eksisterende coax-infrastruktur i bygget (tidligere 

brukt til kabel-TV). Dette er en institusjons-/hotell-

TV-løsning levert av 3net og Get som gjør at beboere 

kan bruke eksisterende TV-er, og slipper å ha en egen 

boks for å motta digitale TV-kanaler. Da slipper de 

også å ha flere fjernkontroller, noe som gjør det 

enklere for brukerne. Det er planen at flere avdelinger 

skal ta i bruk denne løsningen. 

Vi arbeidet videre med omorganisering av vårt 

samarbeid i Nord-Troms på IT, og gjorde ferdig vår 

rapport til rådmannsutvalget.  

Det ble i 2017 innført en ny supportportal eller helpdesk, for IT-samarbeidet i Nord-Troms, 

som skal gjøre det enklere for de IT-ansatte å holde oversikt over supportsaker. Dette gjør det 

også lettere for de ansatte å melde om behov for hjelp. Vi fikk også en ny lærling på IT-

avdelinga, etter at den forrige lærlingen var ferdig med sin fagprøve. 

I 2017 fikk Eidekroken barnehage fibertilkobling, og det samme gjorde Flyvo 

(Flyktningetjenesten og voksenopplæringen), som leier lokaler ved Nord-Troms videregående 

skole, skolested Skjervøy. I de samme lokalene er det nye Newton-rommet, som også ble 

koblet opp på nett via fiber. Dette er de siste avdelingene som er koblet opp mot kommunen 

via fiber. 
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Det ble også bestemt at politikerne i kommunestyret og formannskapet skal begynne å bruke 

iPad for å minske papirforbruket. Vi begynte med utdelingen før jul i 2017, og vil fullføre 

utrullingen i 2018. 

Utfordringer framover 

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel infrastruktur. Vi ønsker å skape 

et godt og harmonisk miljø for mennesker og maskiner. 

En annen utfordring framover blir å få en endelig avklaring av organiseringsformen i Nord-

Troms-samarbeidet, samt å gjennomføre denne endringen. 

 

Håvar I. Henriksen, IT leder  
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Ansvar 160: Felles utgifter/inntekter 

 2015 2016 2017 

Ant. årsverk/ansatte 0,70/2 0,70/2 0,70/2 

 Rev. budsjett Regnskap Avvik 

Økonomi (2017) -7 347 236,97 -7 714 928 367 691,03 

 

Under dette ansvaret lønnes hovedtillitsvalgt Fagforbundet som er 60% frikjøpt og 

hovedverneombudet som er 10% frikjøpt.  

Økonomisk avvik kan forklares med at Rådmannen har en rest på reservebevilgningen på kr 

28 000,-. Kurs/opplæring har et mindre forbruk på kr 78 000,-, Bedriftshelsetjenesten mindre 

forbruk på kr 76 000,- og det er et mindre forbruk for interkommunal innkjøpssjef på kr 

65 000,-. Det er også økte inntekter som ikke har vært budsjettert med økt salgs- og skjenke 

avgift på kr 58 800,-, refusjon av porto fra Nav med kr 35000 og kontorinntekter for 

interkommunal IT-leder med kr 74 000,-.  

Ansvarsområdet er knyttet til hele Skjervøy kommune. Forhold som faller inn under dette 

ansvarsområdet, blir tatt opp i andre deler av årsmeldingen.  

Vi nevner derfor bare følgende område:  

Tillitsvalgt- og vernetjenesten: 

Det har vært avholdt 4 møter i AMU. Det har også vært gjennomført flere møter med 

tillitsvalgte hvor vi har revidert permisjonsreglementet, fleksitidsreglementet, særavtale 

arbeidstøy og lønnspolitiske retningslinjer med endelig behandling i administrasjonsutvalget.  

Det er valgt nytt hovedverneombud - Heidi Granberg overtok vervet etter Magne Sørensen i 

september. Det har vært avholdt jevnlige møter med verneombudene, 4 ganger pr år.  

Næring:  

I 2017 er det behandlet 27 saker i Næringsutvalget.  

Maritim næringsutvikler har 25 % stilling som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-

Troms. I 2017 var det tett oppfølging av ombyggingsarbeidet på den videregående skolen. 

Dette krevde mye ressurser. Newton-rommet ble åpnet i nov. 2017 av næringsminister 

Monica Mæland. 

Utover dette var disse sakene de mest ressurskrevende: pliktsystemet, avfallsplan, 

fiskeflåtefondet, sertifiseringen som bærekraftig reisemål, ungdomsfiskeordninga, prosessen 

med avklaring areal ytre havn, planlegging Arbeidslivsdag for 10.klasse. 
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Foto: Øyvind A. Hansen 

Maritim næringsutvikler jobber tett med flere regionale prosjekter; 

leverandørutviklingsprosjektet Havbruk, i regi av Halti og Senja næringshage, 

entreprenørskapssatsinga HoppIDÈ i regi av Nord-Troms regionråd og Blått 

kompetansesenter i regi av Troms fylkeskommune.  

Næringsmedarbeideren er medlem i Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) som er koblet til 

Nord-Troms regionråd. NUNT jobber med oppfølging av den regionale 

entreprenørskapssatsinga og felles reisemålsutvikling. 

Kommunen ferdigstilte arbeidet med å fylle ut industriareal på Kollagernes og fikk midler til 

etablering av kai på området.  

Utfordringer:  

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy som ikke er sjøretta.  

Silja Karlsen, Maritim Næringsutvikler 

Den norske kirke – Skjervøy kirkelige fellesråd  

 
Gjennom Kirkeloven har kommunen ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. 

Dette omfatter blant annet utgifter til drift og vedlikehold av kirker, til anlegg og drift av 

gravplasser, til stillinger (kirketjenere, klokker, kantor og kirkeverge), samt administrasjon og 

kontorhold. Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring og utgifter til 

kontorhold for prester omfattes også av kommunens ansvar etter kirkeloven.  
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Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i 

soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan 

ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og 

fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.  

 

Fellesrådet drifter Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2017 

hadde kirka 4,7 årsverk fordelt på 6 ansatte. Presten er ansatt av biskopen og kommer i tillegg.  

 

Økonomi:  
Skjervøy kirkelige fellesråd hadde i mange år utfordringer knyttet til stort sykefravær i 

administrasjonen og liten kontinuitet i kirkevergefunksjonen. Dette medførte blant annet at 

regnskapene for årene 2012-14 ikke ble revisorgodkjente. I februar 2017 tiltrådte ny 

kirkeverge i fast stilling, og satte sammen med fellesrådet regnskapssituasjonen som øverste 

prioritert. Status pr 31.12.2017 er følgende:  

 

For regnskapsårene 2012-2014 ble det besluttet å ikke bruke ressurser på å få disse 

revisorgodkjente. Regnskapet for 2015 ble i 2017 avlagt og revisorgodkjent, 2016-regnskapet 

er avlevert og under revisjon. For 2017 er vi ajour og avleverer til revisjon i løpet av første 

kvartal 2018.  

 

Driftsregnskapene viser en bekmørk økonomisk situasjon:  

2013: underskudd på kr 313 000,  

2014: underskudd på kr 38 000,-  

2015: underskudd på kr 109 000,-  
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2016: underskudd på kr 420 000,  

2017: underskudd på kr 1 170 000,- (foreløpige tall)  

 

Disposisjonsfondet var ved årsskiftet på kr 638 000, så det hjelper litt på. Men reelt sett gikk 

vi altså inn i 2018 med et akkumulert underskudd på nesten 1,4 millioner kroner.  

Uten regnskap kan man ikke vite hvor man står. Nå vet vi, og vi har gjort – og vil fortsette å 

gjøre – betydelige grep for å redusere driftskostnadene.  

 

For 2017 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 2 500 000,- Kommunens 

tilskudd har nominelt sett vært omtrent likt fra 2011 til og med 2017; rundt 2,5 millioner. 

Legg til lønn- og prisstigning hvert år, så skulle tilskuddet vært økt med 358 000 kr i 2017. 

Underskuddene er dermed også en konsekvens av underfinansiering over tid.  

 

For 2018 vil fellesrådet også vurdere stillingsreduksjon, men vi har på ingen måte rom for å 

redusere kostnadene i størrelsesorden en million kroner. Kommunestyret må derfor være 

forberedt på å øke tilskuddet til et nivå som gjør at kommunestyret kan oppfylle sine 

forpliktelser iht kirkeloven.  

 

Investering  
Fellesrådet kjøpte i juli 2017 Strandveien 50 H (tidligere Slotnes Klær og sko), og startet i 

oktober ombygging av kontorlokalene med mål om innflytting i slutten av januar. Soknet har 

selv fått utforme planløsningen, og det virker å bli svært gode og tjenlige lokaler. Skåret i 

gleden er at vi pr nå ikke har økonomi til å ferdigstille menighetssalen i kjelleretasjen, dette 

håper vi får en snarlig løsning.  

 

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn  
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       OPPVEKSTNETTVERKET I NORD-TROMS    
                   ______________________________________________________ 
  Adr: Skjervøy kommune, Postboks 145 G, 9189 Skjervøy. Tlf. 77775588 

Mobil 93484791, e-post: ulla.laberg@skjervoy.kommune.no  

  
 

ÅRSMELDING 2017 
 
Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms. 
 
I løpet av 2016/17 ble det utarbeidet nye retningslinjer for regionalt samarbeid om 
skole i Nord-Troms. Det er også laget en handlingsplan med felles definerte 
utfordringer og satsingsområder; mål for satsinga, strategi og hvem som er ansvarlig. 
(Vedlagt). 
Oppvekstnettverket består av oppvekstlederne i kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. 
 
Oppvekstnettverkets mål og hensikt 
Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse 
med kvalitetsutvikling i skole og barnehage. 
Oppvekstnettverkets rolle er å være pådriver og støttefunksjon for kommunene i 
forhold til utvikling av felles kompetanse, organisasjonsutvikling og kvalitet. 
Arbeidet skal målrettes i forhold til barns danning, læring og trivsel, og elevers 
grunnleggende ferdigheter, med bedre gjennomføring av videregående opplæring 
som mål. 
 
Overordna mål for samarbeidet:  

- Sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i 
Nord-Troms 

 
Begrunnelse for regionalt samarbeid (målsettinger) 

- Å utvikle barnehagene i tråd med nasjonale føringer 
- Å bedre skoleresultatene i grunnskolen 
- Øke gjennomføring av vgo 
- Arbeide for å styrke tilhørighet til regionen 

 
Samarbeid på følgende områder: 

- Kompetanseutvikling og rekruttering 
- Skriftlig og muntlig eksamen 
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, 

barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo 
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert 

kompetanseutvikling 
- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning) 
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning) 
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø, mobbing 
- Kvalitetssikring av lovendringer 
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- Utvikle regionale handlingsplaner 
 
Finansiering: 
Kontoret driftes gjennom midler fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord. 
 
Kurs, utviklingsprosjekter, fagdager og annen virksomhet dekkes av kommunale 
midler, samt påsøkte prosjektmidler fra stat, fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark, Sametinget og andre. 
 
Eksterne midler til utvikling/kompetanse i Nord-Troms 2017 
Sametinget – prosjekt «Samiske språkreiser»    kr. 140 000,- 
Entreprenørskapsprosjektet del A     kr.   90 450,- 
 
Kostnader kommuner (kurs/kompetanse)    kr.   60 000,- 
 
RUP-midler entreprenørskapssatsing grunnskole 3- år  kr. 1 mill pr år 
 
Drift kontoret: 
1.1.-28.2. reg.koordinator 100% stilling 
1.3.-31.12.  «           «          60% stilling    
Drift 2017         kr. 670 000,- 
Rest refusjon fra kommunene som skal brukes til lønnsmidler 
til regionkoordinator Astrid Berg i 2018     kr. 190 000,- 
 
 
Styret i oppvekstnettverket 2017: 

- Oppvekstsjef i Lyngen Anette Holst (leder fra 2016) 
- Kultur- og undervisningssjef i Skjervøy kommune – Arild Torbergsen 
- Etatsleder oppvekst og kultur i Kvænangen – Alf Bjørnar Eriksen (tiltrådte 

desember 2017) 
- Sektorleder for oppvekst og kultur i Nordreisa Bernt Eirik Sandtrøen 

(tiltrådte stillingen i sept). 
- Oppvekstsjef i Kåfjord kommune: Elisabeth Gulbrandsen 
- Oppvekstsjef i Storfjord kommune: May-Tove Lilleng 

 
Ansatte (arbeidsgiveransvar Skjervøy) Ulla Laberg (leder for kontoret i 60% stilling 
fra 1.3.2017) 
Astrid Berg – utviklingskoordinator UIU 70% stilling ut 2017. 
 
Det er avholdt 4 møter i oppvekstnettverket i 2017, 14 saker ble behandlet. Et av 
temaene på møtene har vært «Utforming av vedtekter og samarbeid videre». 
Rådmann Cissel Samuelsen deltok på møtet 16.2. I tillegg ble det arrangert et 
samarbeidsmøte mellom rådmenn og oppvekstledere i november. Her ble de nye 
vedtektene og videre samarbeid presentert. 
 
 
 
 
Samarbeid på følgende områder: 
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- Kompetanseutvikling og rekruttering 
- Skriftlig og muntlig eksamen 
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, 

barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo 
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert 

kompetanseutvikling 
- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning) 
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning) 
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø 
- Kvalitetssikring av lovendringer 
- Utvikle regionale handlingsplaner 

 
Satsing samarbeid 2017-2019 
 
Grunnleggende ferdigheter og inkluderende læringsmiljø 
Delte nettverk (sør-nord): 
Tilsynsteam barnehage, rådgivernettverk, ulike læringsplattformer, PPT (styre), 
implementering ny rammeplan b-h 
Kvalitets- og fagnettverk grunnskole overgang vgo, samarbeid vgs 
Delte nettverk 4-2 (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen, 
Storfjord) gjelder: matematikknettverk, rådgivernettverk, yrkes- og 
utdanningsmesse 
 
Statlig satsing på kompetanseutvikling gjennom strategi «Kompetanse for kvalitet» 
gir retning for kompetanseoppbygging/utvikling i skolen. 
Staten bidrar med midler til statlig definerte videreutdanningstilbud i utvalgte fag som 
delfinansieres av staten. 
Statlige etterutdanningsmidler gis fra 2013 – 2017. Nord-Troms er i pulje 4 som 
avsluttes i desember 2017. (Aktivt med i nasjonal satsing fra høst 2016 til ut 2017. 
 
Regional kompetanseutviklingsplan 2016 – 2019 er i tråd med nasjonale satsinger og 
førende for utviklingstiltakene i regionen og vedtatt i hver kommune. 
 
 
Arbeid med prioriterte områder for skoleutvikling i skolene i Nord-Troms 2017. 
 
Statlig satsing «Ungdomstrinn i utvikling» Statlig strategi for ungdomstrinnet; 

Se rammeplan på http://www.udir.no  
Mål: at tiltakene i strategien skal inn i alle skoler i alle kommuner innen fire år. Satsingen har 
fokus på klasseledelse, regning, lesing, skriving, vurdering for læring - en praktisk, variert og 
relevant opplæring.  
Tiltakene baseres på skolebasert kompetanseutvikling i lærende nettverk. Nord-Troms inn i 
pulje 4 (fra høst 2016 til ut 2017) men jobber med LMT som forberedelse fram til vår 2016. 
I Nord-Troms er Astrid Berg tilsatt som utviklingsveileder (statlig finansiert stilling 70%) fra 
1.1.2014 og fire år framover. Utviklingsveileder skal være en støtte for skoleeiere og 
skoleledere i arbeidet. 

Astrid er faglig ansvarlig for kompetansedagene og veileder for skoler med u-trinn i 
regionen (14 skoler) mens Ulla har veilederansvar for barneskoler (7 skoler). 
Kommunene leverer rapport til fylkesmannen etter  30.12.2017. 
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Prosjekt ”Giellamatki – samiske språkreiser” (2014 – 2018) 
er et konsept utviklet av regionkontoret, Språksenteret i Storfjord og fagnettverket for 
samisk og finsk.  
Målsettinga er at elever på mellomtrinn og u-trinn i regionen skal møte hverandre og 
knytte kontakt, samt få en ny språkarena for elevene med samisk i regionen.  
Sametinget har bidratt med midler til prosjektet i 2015 -  2018 med kr. 140 000,-.  
Samarbeidspartnerne i prosjektet er blant annet Storfjord Språksenter og Kåfjord 
språksenter, som har vært med på planlegging og deltatt på samlinger sammen med 
elever og lærere. Regionkontoret er ansvarlig for søknad til Sametinget om midler og 
har prosjektledelse og praktisk ansvar for gjennomføring av ”språkreisene”. 
Fagnettverket har det faglige ansvaret.  
Det er gjennomført en språksamling i Helligskogen (tre dager) i mai 2017. 
 
Prosjekt ”Kielimatka” – finske språkreiser (2014-2016) 
Regionkontoret har søkt om midler til Fylkesmannen i Finnmark og Troms og fått til 
sammen kr. 91 000,-. 
Midlene er brukt til felles språksamlinger for elever med finsk i kommunene i Nord-
Troms. Samlingene er samlokalisert finsk og samisk da dette er kostnadsbesparende 
og nødvendig for å få nok lærere til alle oppgaver. 
 
På et møte i oppvekstnettverket i 2016 ble det vedtatt at det kun skal gjennomføres ei 
språkreise hvert år for å redusere kostnader for kommunene og grunnet ekstra 
kostnader i forbindelse med andre satsinger.  
Delrapport for prosjektet, samt søknad om utsettelse av prosjektet i tid ble sendt 
Sametinget oktober 2016. Prosjektet fikk utsettelse i tid til august 2018, da 
sluttrapport må være levert.  
 
Prosjekt: Regionalt Newtonrom 
Skjervøy kommune er eier og hovedansvarlig for etableringen av Newtonrommet. 
Tilbudet er regionalt, og alle kommunene i Nord-Troms og videregående skole i 
region vil være brukere av rommet ut fra egne behov. 
 
Prosjektleder i 25 % stilling er Silja Karlsen og tilsatt Newton-lærer i 25 % i 2017). 
Arbeidsgruppa består av lærere i regionen, samt næringslivet v/Lerøy. 
Regionkontoret er med i arbeidsgruppa, og gruppa har i 2016 jobbet videre med 
planlegging og hvordan tilrettelegge best mulig for at tilbudet skal kunne brukes av 
elever fra alle kommunene. Det er i 2017 søkt midler til et transportfond for elever og 
samarbeidsmuligheter med visningssenteret til Lerøy (som bygges ved siden av). 
Newtonrommet vil være et regionalt tilbud til realfagsopplæringa i skolene fra høsten 
2017. Alle Nord-Troms kommunene har i 2017 inngått samarbeidsavtale for bruk av 
Newtonrommet. Det er gjennomført to kursdager for lærere i modul «First Lego 
Leage» høsten 2017. 
 
 
3-årig prosjekt Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms. Oppstart 1.1.2016. 
(Årsrapport 2017 vedlagt). 
Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 
kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de 
bosetter seg på hjemstedet! 
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Nord-Troms Regionråd DA har vedtatt ei tredelt satsing på Entreprenørskap, hvor 
delprosjekt A gjelder grunnskole (6-16 år). Alle kommunene har signert en avtale om 
å delta. Delprosjekt B gjelder videregående skole og delprosjekt C unge gründere.   
 
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA, prosjektleder/prosjektadministrasjon: 
Regionkontoret i Nord-Troms. Tilsatt prosjektleder i 50% stilling fra 1.1.2016 og tre år 
framover; Tonny Mathiassen. 
Prosjektnavn: «Hoppidè».  
Nord-Troms Regionråd har fått innvilget RUP-midler med 1. mill.kr. pr. år i 3 år til 
delprosjekt A fra Troms fylkeskommunen. 
Det er inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Tjenester som 
omfattes av avtalen: Opplæring (av prosjektleder) i bruk av UE sine programmer 
(undervisningsopplegg), være behjelpelig med kursing av lærere, bidra til 
organisering og tilrettelegging for større arrangementer i skolene, rådgiving og faglig 
hjelp i forbindelse med prosjektet.  
Hovedmål i prosjektet:  

- Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen 
region. 

Aktivitetsmål:  
- Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling. 
- Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens 

stedskvaliteter i framtidig utvikling og entreprenørskap. 
- Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i 

grunnskolen i regionen. 
- Nærings- og arbeidsliv skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere 
og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms. 

 
Arbeidet i 2017:  
Prosjektet er gjort kjent i alle skoler i Nord-Troms. Alle lærerne i Nord-Troms har i 
løpet av 2017 fått opplæring i bruk av undervisningsoppleggene som brukes i 
klassene, og har startet opplæringa av elever.  
Det er også knyttet kontakter med næringslivet og innledet samarbeid blant annet om 
veiledere fra næringslivet.  
Det er gjennomført to innovasjonscamper i 2017. Målgruppe  u-trinn med 
næringslivet som veiledere. 
Regionkontoret har ansvar for administrasjon og regnskap, og har også jobbet ut mot 
en del av skolene med presentasjon av prosjektet, veilederopplæring og kontakt med 
næringslivet, samt deltatt som veileder på innovasjonscamper. Koordinator har i 2017  
gjennomført Sikk Sakk Europa med en klasse sammen med lærer. 
 
 
 
ANDRE ARBEIDSOPPGAVER 2017 
 
Yrkes- og utdanningsmesse for 10. trinn og VG1/VG2 i Nord-Troms.  
Det blei i løpet av vinteren 2017 vedtatt å arrangere yrkes- og utdanningsmesse i 
oktober 2017 for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. 
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Studiesenteret i Nord-Troms hadde ansvar for å søke midler. Denne messa måtte 
utsettes på grunn av at man fikk garanti for midler til transport fra kommunene. 
Arrangører av messa har vært: Regionkontoret, Halti Næringshage, Nord-Troms 
videregående skole og næringslivet i Nord-Troms. Nytt forsøk i 2018.  
 
Samarbeid om eksamen i grunnskolene i regionen 
 
Skriftlig eksamen 
Regionkontoret har ansvar for organisering og trekk av skriftlig eksamen i 
grunnskolen i regionen.  
Muntlig eksamen: regionalt samarbeid om sensorer, trekk og gjennomføring av 
eksamen.  Muntlig eksamen ble i 2017 gjennomført for alle avgangselevene i Nord-
Troms.  
Felles ”Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for Nord-Troms” er utarbeidet av 
regionkontoret og endret i tråd med ny eksamensforskrift gjeldende fra 2014.  
Fagdag med tema ”vurdering av muntlig eksamen” gjennomført i februar 2017 etter 
ønske fra skolene. 
 

Regionale nettverk 2017 
 
Fagnettverk for samisk/finsk lærere:  
Alle kommunene er representert i nettverket siden 2011. Nettverket er velfungerende 
og har flere funksjoner. 
Det har vært gjennomført  4 nettverksmøter i 2017.  
Tema i 2017: regionale læreplaner (i samisk og finsk) vurderingskriterier, 
erfaringsdeling, læreplanfornyelsen, språkleir, fagdager.. 
Regionkontoret har et meget godt samarbeid med Storfjord språksenter. 
Språksenteret har dyktige medarbeidere med fagkompetanse vi har fått benyttet oss 
av i regionen. 
Språksenteret i Storfjord og Språksenteret i Kåfjord er samarbeidspart i nettverket og 
tilfører mye og nyttig kunnskap. 
  
 
Rådgivernettverk grunnskole/vgs 
Leder for nettverket er rådgiver i vgs, og det er i 2017 gjennomført to rådgivermøter – 
samarbeid overgang grunnskole til videregående skole. Regionkontoret deltar, og har 
ansvar for organisering og videreføring av arbeidsoppgaver. 
Storfjord og Lyngen har også samarbeidsdager direkte opp mot Nordkjosbotn vgs i 
forbindelse med hospitering og overganger.  
 
 
Fagnettverk VO 
Opprettet høsten 2016. Regionkontoret gjennomførte en spørrerunde til 
voksenopplæringa i kommunene for å få kunnskap om behov for samarbeid, og 
«type» samarbeid. Alle kommunene ønsket samarbeid.  
Grunnleggende norskopplæring (planer, vurdering, læremidler, ideutveksling) samt 
kurs/kompetanse for lærerne blei nevnt som aktuelt. Fagdag med opplæring i bruk av 
læremateriell (apper/nettbrett) var planlagt i 2017, men av ulike årsaker ikke 
gjennomført. (Har en bestilling på opplæring/gjennomgang av alle deler av lovverket 
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for voksenopplæringa og grunnskole for voksne hos fylkesmannen). Målgruppe: 
lærere og ledere i VO, flyktningkonsulenter og event andre. 
Har oppretta samarbeid om eksamen grunnskole for voksne og invitert lærer og 
elever VO til yrkes- og utdanningsmesse (febr 2018). 
Det er arrangert et felles møte i forbindelse med en to-dagers kursdag for VO 
(kursene ble arrangert av fylkesmannen). Lærere fra alle Nord-Troms kommunene og 
regionkontoret deltok. 
  
Matematikknettverk grunnskole/vgs 
Oppvekstlederne gav 16.2. klarsignal til oppretting av et fagnettverk i matematikk 
mellom lærere på u-trinnet og i vgo. Begrunnelse for samarbeid er bedre 
gjennomføring av vgo. 
To fagnettverk startet opp: 1 for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord sammen med Nord-Troms vgs, et nettverk for Lyngen og Storfjord sammen 
med Nordkjosbotn vgs. 
Nettverk nord har avholdt 2 fagdager i 2017. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne. 
 
 
KURS OG KOMPETANSEDAGER I REGIONEN I 2017. 
 
Det har vært arrangert følgende kurs- og kompetansedager for pedagogisk personell 
i forbindelse med satsingene i Nord-Troms: 
   

- Fagdag samisk/finsk nettverk 
- Lyd/bilde kurs IBBY i hver kommune 8.12. 
- Fagdag muntlig eksamen 26.1. 
- 2 rådgivernettverk 
- To kurs Office 365 og Skooler  
- 2 fagdager/kurs matematikknettverk 

Fra høsten 2017 er det arrangert kurs- og kompetansedager i hver kommune i 
forbindelse med UIU. 
 
 
Andre samarbeidsoppgaver 
 
Samarbeid Nord-Troms studiesenter (NTSS) 
Nord-Troms Regionråd er i gang med et kompetanseprosjekt hvor helsesektoren har 
vært prioritert det første året. Utdanningssektoren er neste satsingsområde, og 
hensikten er å registrere i første omgang lærerkompetanse. Det ble først registrert 
kompetanse i fagene norsk/samisk, engelsk og matematikk. I disse fagene kreves 30 
st på barnetrinnet og 60 st på u-trinnet for å kunne undervise i faget (etter 2025). 
NTSS vil bruke resultatene til å jobbe ut nettbaserte studier i fagene i samarbeid med 
høgskoler/universitet.   
Arbeidet med kartlegging av lærerkompetanse sendt til leder for NTSS innen 1. 
februar 2017. 
Videre kartlegging vil gjelde barnehage, assistenter og andre fagarbeider i 
utdanningssektoren. 
 
Skooler og Office 365 
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Nordreisa meldte opp sak til fagnettverket for skole om misnøye med 
læringsplattformen Fronter, og man ønsket å vite om flere kommuner har problemer. 
Regionkontoret sendte ut forespørsel til de andre kommunene i samarbeidet og 
koblet IT (regionalt) til saken. Etter vedtak i fagnettverket for skole skal det 
arrangeres et møte hvor Office 365 (som alle lærere har tilgang til i dag) presenteres 
og man ønsker også en presentasjon av læringsplattformen Skooler, som kan brukes 
som en del av Office 365. Regionkontoret i samarbeid med Kurt Frantzen (regional 
prosjektleder). Møtet blei avholdt 19.1. og kurs 9.11. 
 
Arbeid regionkontoret 2017. 
Regionkontoret arbeider videre med prioriterte kompetanseområder i regionen.  
Påbegynte regionale prosjekter og andre samarbeidsprosjekter videreføres. 
 
Oppvekstlederne i kommunene i Nord-Troms avgjør eventuelle endringer samt nye 
oppgaver i tråd med felles utfordringer i kommunene. 
 
 
Skjervøy den 28.02.2017.  
 
Oppvekstnettverket i Nord-Troms 
 
 
 
Ulla Laberg 
leder   
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NORD-TROMS BRANNVESEN 
 Arkivsaknr:  
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Saksbehandler: Nils-Arnold Nilsen 

Dato: 24.04.2018 

 

 

 

 

MELDING OM BRANNVERNET 2017 

 

 

Visjon 

Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms regionen, der ingen skal 

skades eller omkomme i brann/ulykke. 

 

Nord-Troms brannvesen skal:  

Ved å være en aktiv aktør innen forebyggende, brann og redning, bidra til å øke sikkerheten i 

regionen Nord-Troms. Dekke regionens behov for tilføring av nødvendig kompetanse, 

fremme tverrfaglig forståelse og utøve samarbeid overfor etatene som inngår i 

totalberedskapen. 

 

Hovedmål  

 

 Nord-Troms brannvesen skal være ledende innen forebygging, brann og redning. 

 Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen brann, redning, beredskap og forebyggende 

brannvern.  

 Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.  

 Optimalisere ressursutnyttelsen ved gjennomføring av opplæring av høy faglig 

kvalitet. 

 

 

Organisering / Dimensjonering  

 

Interkommunalt brannvern 

100 % Brannsjef  

100 % Leder Forebyggende  

100 % Tilsyn Forebyggende   

300 % Feier Forebyggende  

 

1940 Kåfjord kommune 

020,00 % Leder Beredskap  

100,00 % Befalsvakt 

16 stk.    Beredskap (1-2% stillinger)    
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1941 Skjervøy kommune 

020,00 % Leder Beredskap  

100,00 % Overbefalsvakt 

100,00 % Sjåførvakt 

21 stk.    Beredskap (1-2% stillinger)    

 

1942 Nordreisa kommune 

025,00 % Leder Beredskap  

100,00 % Overbefalsvakt 

100,00 % Sjåførvakt 

22 stk.    Beredskap (1-2% stillinger)    

 

1943 Kvænangen kommune 

010,00 % Leder Beredskap  

16 stk.    Beredskap (1-2% stillinger)    

 

Årsmelding 

Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannvernet i kommunen foregående år.  

      

I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av 

brann- og eksplosjonsvernlovens §13 hvor kommunen selv er eier eller bruker, er fulgt opp. 

Utarbeides meldingen av andre enn brannsjefen skal uttalelse fra brannsjefen alltid følge 

meldingen. § 2-3 Årlig melding om brannvernet. 

 

Planer / rapportering  

Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene utarbeide 

nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og beredskapsrelaterte 

oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning. 
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Økonomi / Brannvesenet / 520 / Interkommunalt brannvern 
 

 
 

Note 

Regnskapet har ett overskudd på 52 720,- i forhold til budsjettert.  Overskuddet skyldes 

budsjettreguleringer, med endring av Overhead kostnader fra 10% til 2% av lønn og pensjon.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto Konto (T) Regnskap Oppr budsj (1) Budsjettreguleringer (1) Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i %

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1 579 354,54 1 616 000,00 0,00 1 616 000,00 36 645,46 97,73

10507 TELEFONORDNING 4 392,00 0,00 0,00 0,00 -4 392,00 0,00

10560 HONORARER 0,00 80 800,00 0,00 80 800,00 80 800,00 0,00

10900 PENSJON 236 903,18 242 399,99 0,00 242 399,99 5 496,81 97,73

01-09 Lønn inkl sos. utg. 1 820 649,72 1 939 199,99 0,00 1 939 199,99 118 550,27 195,46

11160 BEVERTNING MØTER, KURS 3 901,10 0,00 0,00 0,00 -3 901,10 0,00

11201 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 9 360,00 1 999,99 0,00 1 999,99 -7 360,01 468,00

11202 ARBEIDSTØY 5 620,00 4 000,00 0,00 4 000,00 -1 620,00 140,50

11219 Utlegg 10% overnatting/reise 0,00 1 999,99 0,00 1 999,99 1 999,99 0,00

11220 TEKSTILER/UNIFORMER 4 800,00 4 999,99 0,00 4 999,99 199,99 96,00

11301 Porto 460,00 499,99 0,00 499,99 39,99 92,00

11320 ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG AVISER 2 806,05 499,99 0,00 499,99 -2 306,06 561,22

11325 TELEFON OG TELEFAX 2 539,88 10 000,00 0,00 10 000,00 7 460,12 25,40

11330 DATAKOMMUNIKASJON 16 375,29 16 799,99 0,00 16 799,99 424,70 97,47

11500 KURS/OPPLÆRING 0,00 4 999,99 0,00 4 999,99 4 999,99 0,00

11601 KJØREG.GJ./PASS.TILLEGG skattefri 0,00 4 999,99 0,00 4 999,99 4 999,99 0,00

11655 OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR 0,00 1 999,99 0,00 1 999,99 1 999,99 0,00

11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKR. 20 976,00 10 000,00 0,00 10 000,00 -10 976,00 209,76

11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 28 878,80 29 999,99 0,00 29 999,99 1 121,19 96,26

11850 FORSIKRING 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

11951 EDB LISENSER 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

12705 KONSULENTER 0,00 1 999,99 0,00 1 999,99 1 999,99 0,00

12730 Overhead kostnader 36 299,00 0,00 0,00 0,00 -36 299,00 0,00

14290 MOMS 36 653,78 0,00 0,00 0,00 -36 653,78 0,00

15900 AVSKRIVNINGER 57 960,40 46 000,00 12 000,00 58 000,00 39,60 99,93

11-59 Øvrige utgifter 226 630,30 160 799,88 12 000,00 172 799,89 -53 830,41 1 886,55

17290 REFUSJON MOMS DRIFT -36 653,78 0,00 0,00 0,00 36 653,78 0,00

17501 Refusjon fra Kåfjord -432 206,00 -454 675,00 0,00 -454 675,00 -22 469,00 95,06

17502 Refusjon fra Skjervøy -516 023,00 -537 019,99 0,00 -537 019,99 -20 996,99 96,09

17503 Refusjon fra Nordreisa -728 373,00 -759 565,00 0,00 -759 565,00 -31 192,00 95,89

17504 Refusjon fra Kvænangen -334 024,00 -348 739,99 0,00 -348 739,99 -14 715,99 95,78

60-99 Inntekter -2 047 279,78 -2 099 999,98 0,00 -2 099 999,98 -52 720,20 382,82

520 Interkommunal brannvernordning 0,24 -0,10 12 000,00 11 999,90 11 999,66 2 464,83

0,24 -0,10 12 000,00 11 999,90 11 999,66 2 464,83
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Økonomi / Feiervesen / 530 / Interkommunalt brannvern 

 

 
 

Note 

Regnskapet har ett overskudd på 65 717,97,- i forhold til budsjettert.  Overskuddet skyldes 

budsjettreguleringer, med endring av Overhead kostnader fra 10% til 2% av lønn og pensjon.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Konto Konto (T) Regnskap Oppr budsj (1) Budsjettreguleringer (1) Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i %

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1 356 625,80 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 -56 625,80 104,36

10560 HONORARER 0,00 64 998,99 0,00 64 998,99 64 998,99 0,00

10900 PENSJON 203 493,87 195 001,00 0,00 195 001,00 -8 492,87 104,36

01-09 Lønn inkl sos. utg. 1 560 119,67 1 559 999,99 0,00 1 559 999,99 -119,68 208,71

11056 AKTIVITETSMATERIELL 9 112,80 13 999,99 0,00 13 999,99 4 887,19 65,09

11160 BEVERTNING MØTER, KURS 0,00 19 999,99 0,00 19 999,99 19 999,99 0,00

11201 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 4 034,21 0,00 0,00 0,00 -4 034,21 0,00

11202 ARBEIDSTØY 15 021,28 19 999,99 0,00 19 999,99 4 978,71 75,11

11210 ANNET FORBRUKSMATERIELL 6 056,80 19 999,99 0,00 19 999,99 13 943,19 30,28

11219 Utlegg 10% overnatting/reise 956,73 19 999,99 0,00 19 999,99 19 043,26 4,78

11220 TEKSTILER/UNIFORMER 150,00 19 999,99 0,00 19 999,99 19 849,99 0,75

11224 Utgiftsdekning 442,00 0,00 0,00 0,00 -442,00 0,00

11300 FRANKERING, PORTO, FRAKT 17 943,00 19 999,99 0,00 19 999,99 2 056,99 89,72

11320 ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG AVISER 1 718,02 0,00 0,00 0,00 -1 718,02 0,00

11325 TELEFON OG TELEFAX 5 636,46 29 999,99 0,00 29 999,99 24 363,53 18,79

11330 DATAKOMMUNIKASJON 24 002,50 19 999,99 0,00 19 999,99 -4 002,51 120,01

11500 KURS/OPPLÆRING 29 111,80 29 999,99 0,00 29 999,99 888,19 97,04

11610 DIETTGODTGJØRELSE 4 993,00 19 999,99 0,00 19 999,99 15 006,99 24,97

11655 OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11702 Årsavgift 5 640,00 0,00 0,00 0,00 -5 640,00 0,00

11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKR. 25 824,00 19 999,99 0,00 19 999,99 -5 824,01 129,12

11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 50 743,37 19 999,99 0,00 19 999,99 -30 743,38 253,72

11750 ANDRE TRANSPORTUTGIFTER 2 448,00 0,00 0,00 0,00 -2 448,00 0,00

11850 FORSIKRING 0,00 19 999,99 0,01 20 000,00 20 000,00 0,00

11981 LISENSER DATAPROGRAMMER 5 850,00 19 999,99 0,00 19 999,99 14 149,99 29,25

12000 INVENTAR OG UTSTYR 23 940,00 19 999,99 0,00 19 999,99 -3 940,01 119,70

12070 REDSKAPER OG VERKTØY 16 878,80 10 000,00 0,00 10 000,00 -6 878,80 168,79

12300 INNLEID VEDLIKEHOLD 16 735,60 10 000,00 0,00 10 000,00 -6 735,60 167,36

12705 KONSULENTER 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

12706 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2 270,40 1 999,99 0,00 1 999,99 -270,41 113,52

12720 KJØP AV TJENESTER 2 185,00 4 999,99 0,00 4 999,99 2 814,99 43,70

12730 Overhead kostnader 31 163,00 0,00 0,00 0,00 -31 163,00 0,00

14290 MOMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15900 AVSKRIVNINGER 71 304,12 69 000,00 2 300,00 71 300,00 -4,12 100,01

11-59 Øvrige utgifter 374 160,89 439 999,84 2 300,01 442 299,84 68 138,95 1 651,69

17100 REFUSJON SYKEPENGER -18 910,00 0,00 0,00 0,00 18 910,00 0,00

17290 REFUSJON MOMS DRIFT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17501 Refusjon fra Kåfjord -419 458,00 -409 994,99 0,00 -409 994,99 9 463,01 102,31

17502 Refusjon fra Skjervøy -442 897,00 -484 300,00 0,00 -484 300,00 -41 403,00 91,45

17503 Refusjon fra Nordreisa -704 227,00 -693 736,99 0,00 -693 736,99 10 490,01 101,51

17504 Refusjon fra Kvænangen -348 790,00 -411 967,99 0,00 -411 967,99 -63 177,99 84,66

60-99 Inntekter -1 934 282,00 -1 999 999,97 0,00 -1 999 999,97 -65 717,97 379,94

530 Interkommunal feiervesen -1,44 -0,14 2 300,01 2 299,87 2 301,31 2 240,34

-1,44 -0,14 2 300,01 2 299,87 2 301,31 2 240,34
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Økonomi / Brannvesenet / 620 / Kåfjord 

 

 
 

Note 

Underskuddet skyldes merforbruk på lønn beredskap, antall utrykninger varierer fra år til år, 

mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %).  

Konto Konto (T) Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i %

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 244 657,61 143 637,99 -101 019,62 170,33

10200 VIKARLØNN SYKEFRAVÆR 29 884,61 0,00 -29 884,61 0,00

10299 TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID 30 170,45 10 275,00 -19 895,45 293,63

10400 OVERTID 63 105,89 0,00 -63 105,89 0,00

10500 LØNN BEREDSKAP 560 939,76 470 173,99 -90 765,77 119,30

10507 EKSTRA BILGODTGJ. 3 465,00 0,00 -3 465,00 0,00

10508 BRANNØVELSER/UTRYKKNINGER 12 221,01 41 100,00 28 878,99 29,73

10522 ANNEN LØNN 130 188,20 10 275,00 -119 913,20 1 267,04

10532 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 2 708,40 0,00 -2 708,40 0,00

10543 BÆRING AV PERSONSØKER 311 655,51 284 617,00 -27 038,51 109,50

10803 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 18 026,00 10 275,00 -7 751,00 175,44

10900 PENSJONSUTGIFTER KLP 74 789,38 53 044,99 -21 744,39 140,99

01-09 Lønn inkl sos. utg. 1 481 811,82 1 023 398,97 -458 412,85 2 305,96

11000 KONTORUTGIFTER 35,59 0,00 -35,59 0,00

11003 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 7 120,00 6 879,00 -241,00 103,50

11007 FAG-ABONNEMENT 970,00 1 530,00 560,00 63,40

11150 MATVARER 73,40 0,00 -73,40 0,00

11151 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 104,00 0,00 -104,00 0,00

11153 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MVA KODE 0 75,00 0,00 -75,00 0,00

11202 ARBEIDSTØY 3 476,00 30 229,99 26 753,99 11,50

11210 FORBRUKSVARER BRANNVERN 35,60 10 200,00 10 164,40 0,35

11214 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1 514,88 0,00 -1 514,88 0,00

11263 VEDLIKEHOLDSMATERIELL UTSTYR/INVENTAR 8 348,80 15 300,00 6 951,20 54,57

11303 MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 980,00 1 068,00 88,00 91,76

11310 FREKVENSGEBYR 150 231,02 132 600,00 -17 631,02 113,30

11502 KURSAVGIFTER 81 058,00 51 000,00 -30 058,00 158,94

11507 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 4 874,07 0,00 -4 874,07 0,00

11600 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 24 123,90 5 334,00 -18 789,90 452,27

11601 SKYSS OG KOST VED KURS 987,00 0,00 -987,00 0,00

11700 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER 44 747,00 51 592,99 6 845,99 86,73

11701 DRIVSTOFF OG REKVISITA 14 267,14 25 501,00 11 233,86 55,95

11702 VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER 50 969,20 30 600,00 -20 369,20 166,57

11707 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 545,45 0,00 -545,45 0,00

11712 VERKSTEDUTG. / BILBERGING 39 556,80 30 600,00 -8 956,80 129,27

11800 STRØM 29 077,78 30 832,99 1 755,21 94,31

11853 FORSIKRINGER - BYGNINGER/MASKINER/UTSTYR 2 900,93 0,00 -2 900,93 0,00

11900 HUSLEIE 205 590,00 210 696,00 5 106,00 97,58

11951 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 27 299,20 17 062,99 -10 236,21 159,99

11956 ÅRSGEBYRER-AVGIFTER-GEBYR 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00

12000 INVENTAR OG UTSTYR 4 235,20 20 400,00 16 164,80 20,76

12008 REDSKAPER 4 622,95 14 379,00 9 756,05 32,15

12013 BRANNVARSLINGSUTSTYR 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00

12016 MOBILTELEFONER/FASTTELEFONER 168,19 0,00 -168,19 0,00

12025 UTSTYR TIL BRANNVERN 9 229,60 21 328,00 12 098,40 43,27

12202 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 20 000,00 10 200,00 -9 800,00 196,08

12403 VEDLIKEHOLD UTSTYR 21 342,40 20 400,00 -942,40 104,62

12406 SNØBRØYTING ETTER REGNING 3 450,00 6 120,00 2 670,00 56,37

13500 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM 432 206,00 464 920,00 32 714,00 92,96

13507 TROMSØ KOMMUNE - BRANNVARSLING 241 009,79 171 360,00 -69 649,79 140,65

13510 BEDRIFTSHELSETJENESTE 8 242,00 0,00 -8 242,00 0,00

13531 ANDEL INTERKOMMUNAL OLJEVERNBEREDSKAP 22 900,00 23 554,00 654,00 97,22

13703 AVFALLSSERVICE - RENOVASJON 2 783,44 0,00 -2 783,44 0,00

14290 MOMS 170 634,89 168 618,00 -2 016,89 101,20

11-59 Øvrige utgifter 1 639 785,22 1 582 505,95 -57 279,27 2 725,25

16511 DIV SALGSINNTEKT M/MVA -24 326,00 0,00 24 326,00 0,00

17100 REFUSJON SYKEPENGER -106 922,00 0,00 106 922,00 0,00

60-99 Inntekter -131 248,00 0,00 131 248,00 0,00

620 BRANNVERN 2 990 349,04 2 605 904,93 -384 444,11 5 031,22

2 990 349,04 2 605 904,93 -384 444,11 5 031,22
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Økonomi / Feiervesen / 621 / Kåfjord 

 

 
 

Note 

Feiertjenesten er ett selvkost område som skal gå i balanse. 

 

Økonomi / Brannvesenet / 650 / Skjervøy 

Note 

Regnskapet 2017 har et overskudd på 99 545,24 i forhold til budsjettert. 

Konto Konto (T) Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i %

11000 KONTORUTGIFTER 40,55 0,00 -40,55 0,00

11001 KOPIPAPIR 13,55 0,00 -13,55 0,00

11002 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 5,00 0,00 -5,00 0,00

11151 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 118,70 0,00 -118,70 0,00

11214 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 34,42 0,00 -34,42 0,00

11302 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 21,70 0,00 -21,70 0,00

11700 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER 5 979,00 0,00 -5 979,00 0,00

12201 LEASING KOPIMASKIN 291,86 0,00 -291,86 0,00

12400 SERVICEAVTALER 231,06 0,00 -231,06 0,00

12401 VEDLIKEHOLDSAVTALER - IT 11 589,38 0,00 -11 589,38 0,00

13500 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM 419 458,00 411 060,00 -8 398,00 102,04

15506 AVSETNING TIL  BUNDNE FOND 41 448,61 0,00 -41 448,61 0,00

11-59 Øvrige utgifter 479 231,83 411 060,00 -68 171,83 102,04

16400 ÅRSGEBYRER -479 231,83 -411 060,00 68 171,83 116,58

60-99 Inntekter -479 231,83 -411 060,00 68 171,83 116,58

621 FEIERVESEN 0,00 0,00 0,00 218,63

0,00 0,00 0,00 218,63
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Økonomi / Oljevernberedskap / 651 / Skjervøy 

 
Note 

Underskuddet utgjør 0,5 % av budsjettert. (892,-)   

 

 

Økonomi / Feiervesen / 652 / Skjervøy 

 
Note 

Overskuddet skyldes regulering av selvkost området.  
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Økonomi / Brannvesenet / 691 / Nordreisa 

 

 
 

Note 

Bunnlinjen for ansvar 691 har et underskudd på 298 488,27,- 

 

Underskuddet skyldes merforbruk på lønn beredskap. Antall utrykninger varierer fra år til år, 

mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %). videre merforbruk på øvrige utgifter, spesielt 

konto 13500 tjenestekjøp.  

 

 

Konto Konto (T) Funksjon Regnskap Totalt budsjett (1) Oppr budsj (1) Budsjettreg. (1) Rest Forbruk i %

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 339 188 346,42 690 334,01 677 091,00 13 243,01 501 987,59 27,28

10190 FASTE TILLEGG 339 0,00 46 450,00 46 450,00 0,00 46 450,00 0,00

10201 LØNN SYKEVIKARER 339 55 765,20 0,00 0,00 0,00 -55 765,20 0,00

10400 OVERTID 332 -108,98 0,00 0,00 0,00 108,98 0,00

10400 OVERTID 339 433 463,14 0,00 0,00 0,00 -433 463,14 0,00

10500 LØNN BEREDSKAP 339 1 538 078,57 948 558,00 948 558,00 0,00 -589 520,57 162,15

10509 ANNEN LØNN/GODTGJØRING 339 274 423,90 646 100,00 646 100,00 0,00 371 676,10 42,47

10803 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 339 26 720,85 0,00 0,00 0,00 -26 720,85 0,00

17100 REFUSJON SYKEPENGER 339 -35 240,00 0,00 0,00 0,00 35 240,00 0,00

01-09 Lønn inkl sos. utg 2 481 449,10 2 331 442,01 2 318 199,00 13 243,01 -150 007,09 231,91

10900 PENSJON KLP 339 346 488,07 330 415,00 330 415,00 0,00 -16 073,07 104,86

11010 ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 339 5 120,00 0,00 0,00 0,00 -5 120,00 0,00

11150 MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 339 2 859,91 0,00 0,00 0,00 -2 859,91 0,00

11153 BEVERTNING MØTER, KURS OL 339 2 393,10 0,00 0,00 0,00 -2 393,10 0,00

11202 ARBEIDSTØY 339 65 285,60 48 380,00 48 380,00 0,00 -16 905,60 134,94

11203 FORBRUKSVARER 339 984,39 0,00 0,00 0,00 -984,39 0,00

11219 HOTELL/OVERNATTING 339 4 453,71 0,00 0,00 0,00 -4 453,71 0,00

11223 HOTELL/OVERNATTING 339 2 306,80 0,00 0,00 0,00 -2 306,80 0,00

11300 TELEFON,LINJE,SAMBAND 339 198 409,95 227 007,00 227 007,00 0,00 28 597,05 87,40

11500 KURS/OPPLÆRING 120 0,00 11 409,00 11 409,00 0,00 11 409,00 0,00

11500 KURS/OPPLÆRING 339 79 926,00 82 971,00 82 971,00 0,00 3 045,00 96,33

11505 FLYREISER 339 3 605,45 0,00 0,00 0,00 -3 605,45 0,00

11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 120 0,00 2 075,00 2 075,00 0,00 2 075,00 0,00

11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 332 537,00 0,00 0,00 0,00 -537,00 0,00

11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 339 29 469,10 0,00 0,00 0,00 -29 469,10 0,00

11605 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE OPPGAVEPL.339 1 926,00 0,00 0,00 0,00 -1 926,00 0,00

11653 UTGIFTSDEKNING 339 6 418,00 0,00 0,00 0,00 -6 418,00 0,00

11700 DRIVSTOFF 339 15 566,49 1 934,00 1 934,00 0,00 -13 632,49 804,89

11701 VEDLIKEHOLD BILER 339 65 905,36 50 000,00 50 000,00 0,00 -15 905,36 131,81

11702 VEIAVGIFT 339 22 577,00 19 602,00 19 602,00 0,00 -2 975,00 115,18

11703 TRANSPORT 339 128,80 0,00 0,00 0,00 -128,80 0,00

11800 STRØM 338 0,00 4 668,00 4 668,00 0,00 4 668,00 0,00

11800 STRØM 339 1 477,62 0,00 0,00 0,00 -1 477,62 0,00

11850 FORSIKRING 339 21 371,00 0,00 0,00 0,00 -21 371,00 0,00

11855 ANSVARSFORSIKRING 338 0,00 6 622,00 6 622,00 0,00 6 622,00 0,00

12000 INVENTAR OG UTSTYR 339 2 234,40 0,00 0,00 0,00 -2 234,40 0,00

12300 KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG 339 57 400,00 40 760,00 40 760,00 0,00 -16 640,00 140,82

12312 VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 339 28 444,00 17 942,00 17 942,00 0,00 -10 502,00 158,53

12401 DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE 339 9 377,52 0,00 0,00 0,00 -9 377,52 0,00

12500 VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 339 0,00 17 942,00 17 942,00 0,00 17 942,00 0,00

12501 MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 339 57 098,94 19 809,00 19 809,00 0,00 -37 289,94 288,25

12503 MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG 339 57 338,88 0,00 0,00 0,00 -57 338,88 0,00

12706 BEDRIFTSHELSETJENESTE 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13500 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM 339 1 268 097,49 1 015 040,00 1 015 040,00 0,00 -253 057,49 124,93

13707 FRAKT 339 375,20 0,00 0,00 0,00 -375,20 0,00

11-59 Øvrige utgifter 2 357 575,78 1 896 576,00 1 896 576,00 0,00 -460 999,78 2 187,95

16200 SALGSINNTEKTER 339 -9 313,90 0,00 0,00 0,00 9 313,90 0,00

16511 DIV SALGSINNTEKT M/MVA 339 -170 104,70 -100 000,00 -100 000,00 0,00 70 104,70 170,10

16901 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG 339 -233 100,00 0,00 0,00 0,00 233 100,00 0,00

60-99 Inntekter -412 518,60 -100 000,00 -100 000,00 0,00 312 518,60 170,10

691 Brannvern 4 426 506,28 4 128 018,01 4 114 775,00 13 243,01 -298 488,27 2 589,96

4 426 506,28 4 128 018,01 4 114 775,00 13 243,01 -298 488,27 2 589,96
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Økonomi / Oljevernberedskap / 692 / Nordreisa 

       

 
 

Note 

Overskuddet skyldes budsjett reguleringer. Oljevernaksjoner blir normalt belastet forurenser. 

 

Økonomi / Feiervesen / 551 / Nordreisa 

  

 
 

Note 

Feiertjenesten er ett selvkost område som skal gå i balanse. 

 

Brannforebyggende arbeid 

 

 Nord-Troms regionen har pr. i dag 131 objekter som er registrert som særskilte 

brannobjekter og er omfattet av §13 i brannvernloven. 

 

 Etter ønske har brannvesenet stilt opp for samarbeids kommuner med fokus på skoler 

og barnehager for informasjon og brannforebyggende tiltak.  

 

 Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd. 

 

 Brannvernuka 2017 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet. 

 

Feiing / ildstedstilsyn 

 

 Det ble gjennomført feiing av 1481 piper av totalt 7163 stk. 

 

1940 – 1216 – 616 feiing   

1941 – 1279 – 033 feiing    

1942 – 2036 – 416 feiing   

1943 – 2632 – 416 feiing   

 

 

 

 

Konto Konto (T) Funksjon Regnskap Totalt budsjett (1) Oppr budsj (1) Budsjettreg. (1) Rest Forbruk i %

13500 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM 339 39 370,00 0,00 0,00 0,00 -39 370,00 0,00

13502 KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27 339 0,00 42 756,00 42 756,00 0,00 42 756,00 0,00

11-59 Øvrige utgifter 39 370,00 42 756,00 42 756,00 0,00 3 386,00 0,00

692 Oljevern 39 370,00 42 756,00 42 756,00 0,00 3 386,00 0,00

39 370,00 42 756,00 42 756,00 0,00 3 386,00 0,00

Konto Konto (T) Funksjon Regnskap Totalt budsjett (1) Oppr budsj (1) Budsjettreg. (1) Rest Forbruk i %

11900 HUSLEIE 338 81 500,00 0,00 0,00 0,00 -81 500,00 0,00

13500 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM338 665 605,00 658 000,00 658 000,00 0,00 -7 605,00 101,16

15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND 338 45 151,00 0,00 0,00 0,00 -45 151,00 0,00

11-59 Øvrige utgifter 792 256,00 658 000,00 658 000,00 0,00 -134 256,00 101,16

16400 KOMMUNALE AVGIFTER 338 -790 280,68 -658 000,00 -658 000,00 0,00 132 280,68 120,10

60-99 Inntekter -790 280,68 -658 000,00 -658 000,00 0,00 132 280,68 120,10

551 Feiing interkommunalt 1 975,32 0,00 0,00 0,00 -1 975,32 221,26

1 975,32 0,00 0,00 0,00 -1 975,32 221,26
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 Det ble gjennomført tilsyn med 1367 ildsteder av totalt 7163 stk. 

 

1940 – 1216 – 278 tilsyn 

1941 – 1279 – 329 tilsyn  

1942 – 2036 – 380 tilsyn 

1943 – 2632 – 380 tilsyn 

 

Det utføres feiing og tilsyn etter forskrift om brannforebygging §17 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  

  

  

Tilsyn § 13  

 Det er utført tilsyn med 123 av regionens 131 objekter  

1940 – 34 – 31 tilsyn   

1941 – 29 – 28 tilsyn    

1942 – 51 – 49 tilsyn   

1943 – 17 – 15 tilsyn   

 

Det utføres feiing og tilsyn etter forskrift om brannforebygging §18 

            https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 

 

 

Vurderinger 

 

Tilsyn 
Tilsyn ble gjennomført som ordinære tilsyn. Gjennomføringen viser økt forståelse for 

brannvernarbeid. Vi må gi nødvendig opplæring til brannvernledere på respektive bygg. 

 

Beredskap 

Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav 

til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å ha på plass minste kravet til 

utdanning ihht. Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  

 

Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til å takle 

alle hendelser på en tilfredsstillende måte.  

 

Regionen Nord-Troms tilfredsstiller de krav som kan forventes til ett trygt og godt samfunn.  
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Tidsplan 

Hovedaktiviteter og milepæler 

 

Hoved- Tidsplan – 2017  

Aktiviteter                    

Administrasjon X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                            

Forebyggende X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                                      

Tilsyn §13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                                      

Feiertjenesten X X X X X X X X X X X X X X X X X X 300% 

                    

Beredskap X X X X X X X X X X X X X X X X X X 575% 

75 stk. Deltidsmannskap (1-2% stilling) kommer i tillegg til hele stillinger  Sum: 1175%  

Konklusjon  

Jfr. LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven §11 Brannvesenets oppgaver har Nord-Troms 

Brannvesen tilfredsstillende måloppnåelse for brannvernarbeidet. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20 
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Evalueringsrapport 2017 

 

7 Evaluering  

Det skal årlig avholdes ett evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen jfr. 

Samarbeidsavtalen. Brannsjefen samordner evalueringen. 

 

Når evalueringsrapporten er ferdig skrevet sendes den til brannsjefen som er ansvarlig for 

delemnet, og legges fram for styret. Dersom evalueringen inneholder forhold som krever 

større endringer og/eller ressurser, må dette behandles i styret. 

 

1. Hva er evaluert 

Tilsyn  – 2017 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav 

Feiing  – 2017 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav  

Adm.   – 2017 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav 

Avtale  – 2017 – samarbeidsavtalen er evaluert med forbedringskommentarer  

 

2. Evalueringsmetode 

 

Kvantitative metoder gjør bruk av informasjon (data) som er målbart og tellbart 

(kvantifiserbart). Når det er mulig å framskaffe de nødvendige data, er slike metoder 

best egnet til å gi mest mulig konkret og presis informasjon, for eksempel om i hvilken 

grad målene for bistand er oppnådd.  

Målene er innenfor lovkrav til forebyggende arbeid, fagsystemet KOMTEK 

 

Kvalitative metoder gjør bruk av informasjon som er vanskeligere å telle og måle. 

Slike metoder er godt egnet til å forstå hvordan bistand virker inn i kompliserte 

samfunnsforhold og til å analysere informasjon som vanskelig kan uttrykkes gjennom 

tall. 

 

Effektevalueringer (impact evaluation) er en egen type evaluering som søker å gi 

mest mulig pålitelig informasjon om effektene av tiltak gjennom såkalte 

eksperimentelle eller kvasi-eksperimentelle metoder. 

 

3. Tiltak/endringer som var foreslått ved forrige evaluering 

 

a. Tiltak/endringer fra forrige evaluering 

 Samarbeidet skal jobbe for felles rammeavtale (utstyr)  

 Samarbeidet skal jobbe for felles ROS for sektor brann (lokal beredskap trekkes inn) 

 Samarbeidet skal jobbe for felles fagmiljø. 

 Samarbeidet skal jobbe for god kommunikasjon i alle ledd. (referat, tilstedeværelse)  

 Samarbeidet skal jobbe for god ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. (beredskap)  

 Samarbeidet skal jobbe for felles erfaringsutveksling (møte, Skype) 

 Samarbeidet skal jobbe for felles informasjon og synlighet i hele regionen. 
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b. Effekt av de foretatte endringene 

Ingen, da dette er første evaluering av samarbeidsavtalen 

 

4. Beskrivelse av funn og tolkinger 

 

Evalueringen er gjennomført mellom de ansatte i samarbeidet og etatslederne med sine 

beredskapslederne i samarbeidskommunene. 

 

 Samarbeidet skal jobbe for felles rammeavtale (utstyr)  

 Samarbeidet skal jobbe for felles ROS for sektor brann (lokal beredskap trekkes inn) 

 Samarbeidet skal jobbe for felles fagmiljø. 

 Samarbeidet skal jobbe for god kommunikasjon i alle ledd. (referat, tilstedeværelse)  

 Samarbeidet skal jobbe for god ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. (beredskap)  

 Samarbeidet skal jobbe for felles erfaringsutveksling (møte, Skype) 

 Samarbeidet skal jobbe for felles informasjon og synlighet i hele regionen. 

 

Deltagerliste  

Nils-Arnold Nilsen, Bernt-Thomas Åbyholm, Per Richard Reiersen, Geir 

Wahlgren, Hans Henrik Karlstrøm, Jan Otto Johnsen, Hilde Henriksen, Arnt 

Furubakken, Pål Edvardsen, Dag Funderud, Kjell Ove Lehne. 

 

Forfall: Jan Inge Karlsen, Håkon Gjøvåg Olaisen, Gunn Andersen 

 

5. Tiltak/endringer til neste gang  

 

 På bakgrunn av tolkingen av evalueringen skal avdelingen beskrive hvilke 

tiltak som planlegges gjennomført. Angi hvem som følger opp ulike tiltak og 

hvordan eventuelt tiltak/endringer ved samarbeidet skal følges opp. Dette 

avsnittet tas med ved neste evalueringsrapport. (Se punkt 3) 

 

6. Tiltak/endringer som krever vedtak i styret, kommunestyret    

  

 Dersom det kreves større endringer som innebærer at styret må ta stiling til 

dette, presenteres det her. Dette vil være mer eller mindre ressurser/tid, endring 

i arbeidsvilkår, endring i emne-/delemnebeskrivelse, endringer som involverer 

samarbeidspartnere som inngår i samarbeidet, må dette behandles i styret/ 

kommunestyret etter behov. 
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Avdelingssykepleier 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet godkjenner økning i administrasjonstiden for avdelingssykepleier stillingen ved 
Solkroken.  
Økningen tilsvarer 32% som innarbeides i budsjettet. 
De nye vilkårene gjelder fra 01.06.2018 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Avdelingslederstillingen ved skjermet enhet for personer med demenssykdom – Solkroken har 
stått vakant i 2 år. Stillingen har vært lyst ut jevnlig gjennom årene uten at noen har søkt på den. 
Tilbakemeldingene fra de som har vært i stillingen er at det er for lite administrasjonstid. 
Administrasjonstiden har vært og er for denne stillingen på 18%. 
 
Det siste året har avdelingssykepleieren ved sykestua og sykehjemmet jobba på Solkroken noe 
som har medført at sykestua og sykehjemmet har vært uten avdelingssykepleier. 
Dette er ikke en situasjon som kan vedvare lengre.  
 
Å tenke seg avdelingssykepleier i 100% som skal dekke både sykestua/sykehjemmet og 
Solkroken er en løsning som er vurdert som lite hensiktsmessig. Dette da en anser 
kombinasjonen administrativ jobbing og ute i avdelingene som svært verdifullt. 
 
 

Vurdering 
En vurderer det som svært viktig for det videre arbeidet at stillingen nå blir besatt. Slik som 
utlysningen nå foreligger er det tatt høyde for de tilbakemeldinger som er gitt i forhold til 
manglende administrasjonstid i stillingen. 
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Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter 
for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri 
og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, 
hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen. 
Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, 
kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.  

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige 
fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år. 

Avdelingssykepleier  

Under forutsetning av politisk vedtak har vi har ledig ei 100% fast stilling som 
avdelingssykepleier på Solkroken med tiltredelse så raskt som mulig.  
Avdelinga er ei skjerma enhet for personer med demenssykdom med 9 plasser. 
 
 
Stillinga har 50% administrasjonstid og fri alle høytidsdager. Man jobber i 2 delt turnus 
med vakter hver tredje helg. Stillinga kan ikke reduseres. 
 
 
Avdelingssykepleieren vil i tillegg til ansvaret for drift av avdelinga også være en del av 
kommunens demensteam.  
 
 

Vi søker etter en sykepleier/vernepleier som: 

 Har gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper med fokus på dialog med de 
ansatte, brukerne og pårørende 

 Er ansvarsbevisst, tydelig og beslutningsdyktig- og som kan ta et fullverdig ansvar- 
både når det gjelder ressursbruk, utvikling og organisering  

 Er fleksibel, imøtekommende, har godt humør og er løsningsorientert med evne til å 
motivere de ansatte å se nye løsninger og våge å gå nye veier 

 Kan motivere personalet i arbeidet med å skape et godt og trygt lærings- og 
arbeidsmiljø 

 Er villig til å påta seg nye utfordringer og oppgaver 
 Har god kjennskap til- og interesse for å bruke data som verktøy i det daglige arbeidet 
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Stillinga vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver: 

 Inngå i lederteam sammen med leder for institusjonen og avdelingssykepleier for 
sykestue/sykehjem hvor samhandling om bruk av personal- og økonomiske ressurser 
vektlegges 

 Sikre og utvikle et kvalitetsmessig godt og individuelt behandlings-, pleie- og 
omsorgstilbud til beboerne i avdelinga 

 Direkte pasientretta arbeid  
 Ansvar for gjennomføring og oppfølging av sykehjemsvisitt 
 Pårørendearbeid 
 Personalansvar, herunder medarbeidersamtaler 
 Delegert budsjettansvar 

 

Det er svært ønskelig med utdanning/erfaring innen ledelse og/eller demensomsorg 

 

Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som en del av Nord– Troms: 
 Nedskriving av studielån med inntil kr. 25 000 pr år 
 Skattemessige fordeler—på alminnelig inntekt   
 Lavere kostnader på strøm– bortfall av mva. og elavgift 

  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelse skjer 
etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og 
reglement. 
Lønn etter avtale. 
Den som blir tilsatt vil få utbetalt en engangssum på kr. 50.000,- som et etableringstilskudd, 
samt ytes flyttegodtgjøring. Den som får stillingen oppfordres til å ta videreutdanning 
innenfor geriatri. Kommunen vil yte permisjon med lønn under studiet etter egne regler jfr. 
kompetanseplan. 

Dette mot bindingstid på 2 år. 

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 

Politiattest kreves før tilsetting. 
Nærmere opplysninger om stillinga fås ved å kontakte leder for Skjervøy sykestue og 
sykehjem, Åshild Hansen tlf. 77775742. 

Søknad med oppdatert arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger 
om referanser sendes Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, boks 145 G, 9189 
Skjervøy, evt. helseogomsorg@skjervoy.kommune.no. 

 

Søknadsfrist 18. mai 2018.
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Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)   
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20   

 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

2. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

3. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta 
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver.  
Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet 
brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med 
personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. 
 
Kommunestyrene vedtok i 2014 Avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene: Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, med virkning fra 01.01.15. Avtalen bygger på samarbeid 
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om brannvern og har hittil ikke omfattet brannberedskapen. Brannsamarbeidet har i dag 6 
stillinger. (Brannsjef, forebyggende avdeling og feiertjenesten) 
 
Videre har styret i brannsamarbeidet gjort vedtak av 18.11.2016 om at brannsjefen igangsetter 
utredning av utvidelse av brannsamarbeidet jfr. Samarbeidsavtalens punkt 5.6 «samarbeidet har 
intensjon om felles leder beredskap» og at denne utredningen inneholder en vurdering av 
mulighetene for å samarbeide også om brannberedskapen. Rapport side 3 
 
Prosjektet utredet tre alternativ (1-3) med medvirkning fra de ansattes organisasjoner og 
beredskapsledere i de respektive kommuner.  
I praksis vil det også foreligge et fjerde alternativ (jfr. alternativ 0 i rapporten) som er helt lik 
alternativ 1, men uten virksomhetsoverdragelse.  
 
Styret har vurdert alternativene opp mot hverandre og fremmer forslag om revidering av 
samarbeidsavtalen med utvidelse av felles beredskapsleder i 100% stilling. Kommunene i 
brannsamarbeidet har i dag en total stillingsbrøk på 75% denne blir utvidet med 25% for å 
tilfredsstille krav i dimensjoneringsforskriftene.  
  
Ny dimensjoneringsforskrift 
Regjeringen har gitt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å legge 
frem forslag til nye krav i forskrift om organisering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) 
som er tilpasset større brannsamarbeid og ny utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell. Blant annet skal følgende vurderes: 
 

 Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innenfor 
forebygging og beredskap    

 Krav om å etablere fagmiljøer som gir bred kompetanse og god kunnskapsutvikling 
innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører 

 Kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om 
brannforebygging 

 Krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell 

 Krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og brukes 
nasjonalt dersom det er behov for det. 

 
 

Utkast til ny dimensjoneringsforskrift ble lagt fram for Justisdepartementet 01.11.17, og 
forskriften sendes videre ut på høring etter at departementet har behandlet saken.   
 
Det betyr i praksis at om ny dimensjoneringsforskrift blir vedtatt med dagens forslag, så blir alle 
kommuner pålagt lederstillinger på heltid (leder brann- og redningsvesenet, leder forebyggende, 
leder innsats og leder beredskap)  
 
Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. 
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 
 
Kommune Fast del Variabel Sum fordeling 
Kvænangen          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Kåfjord          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Skjervøy          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Nordreisa          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Kontrollsum        11 200 000,00                                        -                       11 200 000,00  
Tabellen viser total kostnad på faste heltidsstillinger etter ny dimensjoneringsforskrift for alle kommuner uten samarbeid 
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Ny utdanningsreform 
Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten 2019.   
Ny utdanning har som mål at alle brannkonstabler, uavhengig om de jobber hel- eller deltid, skal 
ha kompetanse til å løse primæroppgavene til brann- og redningsvesenet.  
 
Arbeidet med utvikling av en ny deltidsutdanning er i startgropa, og vil dra veksler på kunnskap 
og erfaringer fra arbeidet med etablering av fagskole i Tjeldsund. Den nye utdanningen av 
deltidspersonnel skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning. 
 
Innsatstid 
Regjeringen foreslår at dagens krav til brann- og redningsvesenets innsatstid skal opprettholdes, 
se figur 5.3 Dette skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og ressurser. 

 
 
Figur 5.3 Innsatstid i brann- og redningsvesenet (DSB) 
 

Vurdering 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannvernsamarbeidet. 
Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. 
Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
 
Kostnad – felles beredskapsleder 
KOMMUNE REGNSKAP 2017 KALKYLE 2019 

1940 – Kåfjord  140 000,- (20%) 150 201,00,- 

1941 – Skjervøy  114 000,- (20%) 178 349,57,- 

1942 – Nordreisa  194 000,- (25%) 255 061,21,- 

1943 – Kvænangen  106 800,- (10%) 116 387,28,- 

SUM  554 800,- (75% stilling) 700 000,- (100% stilling) 
Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden 
fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
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KOMMUNE REGNSKAP 2017 KALKYLE 2019 

1940 – Kåfjord  140 000,- (20%) 133 669,91,- 

1941 – Skjervøy  114 000,- (20%) 180 582,61,- 

1942 – Nordreisa  194 000,- (25%) 308 435,35,- 

1943 – Kvænangen  106 800,- (10%) 077 312,13,- 

SUM  554 800,- (75% stilling) 700 000,- (100% stilling) 
Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling etter innbyggertall i den 
enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 

KOMMUNE REGNSKAP 2017 KALKYLE 2019 

1940 – Kåfjord  140 000,- (20%) 175 000,00,- 

1941 – Skjervøy  114 000,- (20%) 175 000,00,- 

1942 – Nordreisa  194 000,- (25%) 175 000,00,- 

1943 – Kvænangen  106 800,- (10%) 175 000,00,- 

SUM  554 800,- (75% stilling) 700 000,- (100% stilling) 
Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, lik fordeling pr. 
kommune.   

 
 
 
Organisering med felles Beredskapsleder 
 

 
 
Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 
 
 
Beredskapsleder: (Beredskapsleder) (N-0-7) 
Beredskapsleder er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Videre sikre at tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig 
effektivt og til beste for brukerne og i samsvar med lover og regelverk og at arbeid utføres 
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innafor de rammer og bestemmelser som fremkommer av kommunale vedtak. Beredskapsleder 
har ansvar for at samarbeidets brann- og redningsutstyr til enhver tid er på plass og driftsklart. 
 
Sammenstilling  
Overgangen som gir minst endring for beredskapstroppene i Nord-Troms vil være felles 
beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse. Denne organiseringen tilfredsstiller lovkravet i 
den enkelte kommune.  
Styret har vurdert alle alternativ (0-3) som ligger i rapporten. Og kommet til at felles 
beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse vil sikre god kvalitet og optimal tjenesteyting.   
 
Styret har diskutert hvilken kostnadsfordeling som bør ligge til grunn i ett brannvernsamarbeid.  
 

1. Kostnadsfordeling 40 % av totalkostnaden fordeles fast 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

2. Kostnadsfordeling etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 
hvert år.   

3. Kostnadsfordeling med lik fordeling pr. kommune.   
 
Dagens samarbeidsavtale har kostnadsfordeling: 
40 % av totalkostnaden fordeles fast og 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.  
Forslag til samarbeidsavtale er en revidering av eksisterende avtale av 01.01.15.  
Styret anbefaler en videreføring av dagens prinsipp i samarbeidsavtalen. 
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1. Mål og rammer  

1.1 Bakgrunn 
Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver.  
 
Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet 
brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med 
personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. 
 
Kommunestyrene vedtok i 2014 Avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene Kvænangen, 
Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa, med virkning fra 01.01.15. Avtalen bygger på samarbeid om 
brannvern, med intensjon om felles leder beredskap. 
 
Styret har gjort vedtak, Styrevedtak av 15/2016. Brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av 
vertskommune samarbeidet 01.01.17 her trekkes beredskapen i Nord-Troms inn. 
Brannsjefen trekker inn beredskapslederne, fagbevegelsen og nødvendige ressurser i prosessen. 
 
Sluttrapport leveres styret i juni mnd. 2017 
  

1.2 Effektmål 
Nord-Troms Brannvesen skal jobbe for et trygt og godt samfunn, med økt fokus på forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver.  Vi skal gi innbyggerne en trygg og god region, med optimale 
levevilkår. 

1.3 Resultatmål 
Samarbeidet har intensjon om felles brannberedskap, med felles ledelse.     

1.4 Prosjektmål 
Hovedmålsettingen vil være å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. Dette vil medføre 
økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil 
gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver.   
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2. Forord  
 
Nord- Troms Brannvesen er et samarbeid som ble inngått i 2014 med felles brannsjef og 
forebyggende avdeling. Denne rapporten er gjort på bakgrunn av intensjonen å utvide samarbeidet 
til å også gjelde felles leder beredskap i kommunene, i tråd med samarbeidsavtalen for Nord- Troms 
Brannvesen.  

Styret har gjort vedtak, Styrevedtak av 15/2016. Brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av 
vertskommune samarbeidet 01.01.17 her trekkes beredskapen i Nord-Troms inn. 
Brannsjefen trekker inn beredskapslederne, fagbevegelsen og nødvendige ressurser i prosessen. 
 

Alle alternativene i denne rapporten er med en forutsetning om virksomhetsoverdragelse, der en ser 
på konsekvensene dette vil medføre. 

Alternativ 0: lik alternativ 1 men uten virksomhetsoverdragelse, altså ingen endringer fra dagens 
situasjon. Alle er ansatt i respektive kommuner. 

Alternativ 1: Virksomhetsoverdragelse, men man beholder beredskapen slik den er organisert i dag. 

Alternativ 2: Virksomhetsoverdragelse med en felles Beredskapsleder for Nord- Troms Brannvesen 

Alternativ 3: Virksomhetsoverdragelse med bemanning etter dimensjoneringsforskriften og felles 
Beredskapsleder samt overordnet vakt for Nord- Troms Brannvesen.  

 

Disse alternativene vil bli gjennomgått i rapporten med en overordnet konsekvensutredning for 
alternativene.  

 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 15.Samarbeid mellom kommuner 

Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. 
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Viser til begrepsforklaring s. 10 

Utdrag fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
FOR-2002-06-26-729 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
§ 1-1.Formål 
Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og 
bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal 
forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og 
sårbarhet som foreligger. 
 
§ 4-10.Overordnet innsatsledelse 
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der 
overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er 
tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. 
 
Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en 
brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til. 
 
Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende 
registrering og dokumentasjon av enhver innsats. 
 
§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 
 
§ 5-3.Vaktberedskap 
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte 
ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. 
 
§ 5-6.Overordnet vakt 
I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 
 
 Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. 
 Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. 
 Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 

 
 
§ 7-1 Kommunens plikter  
Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som 
denne forskrift stiller.  

Som hovedregel har kommunen ansvaret for at alt personell i brannvesenet har tilfredsstillende 
kvalifikasjoner. Det bør også finnes planer for hvordan kommunen skal nå dette målet.  
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§ 7-3 Brannkonstabel  

Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.  

Når det gjelder opplæring av deltidspersonnel, er det utarbeidet et desentralisert utdanningsopplegg 
for grunnkurset. Utdanningsopplegget gjennomføres i den enkelte kommune/region og det er en 
kombinasjon av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og en avsluttende praksisuke.  

Det forutsettes at det er gjennomført Nettbasert kurs i brannvern ved Norges brannskole, samt 
systematisk internopplæring i brannvesenet før opptak til grunnkurs deltid.  

 
§ 7-7 Utrykningsleder  

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning 
trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II. 

 

§ 8-5. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser  

Forskriften trer i kraft 1. juli 2002. Kravet om opplæring og kompetanse i kapittel 7 for konstabel og 
utrykningsleder i deltidsstilling som ikke er overbefal trer i kraft 1. januar 2007.  

Kravene i § 7-3 og § 7-7 når det gjelder henholdsvis konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må 
være oppfylt innen 31. desember 2013.  

Inntil utdanningen er gjennomført i henhold til § 7-3 og § 7-7 gjelder følgende:  

1. Konstabel i deltidsstilling skal i første tjenesteår gjennomgå en grunnopplæring i eget eller annet 
brannvesen. Grunnopplæringen skal omfatte detaljert innføring i alle de funksjoner som er 
aktuelle for konstabelen i deltidsstilling i det brannvesen disse skal tjenestegjøre. 
Grunnopplæringen skal også omfatte faremomenter i tjenesten og aktuelle vernetiltak, 
orientering om brannvesenets organisasjon og da særlig om eget brannvesen.  

2. Utrykningsleder i deltidsstilling skal ha opplæring som konstabel i deltidsstilling og minst ha 
Norges brannskoles nettbaserte kurs i brannvern  

 
Kravet i § 7-3 og § 7-7 gjelder allikevel ikke for konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling født før 1. 
januar 1957 og med lang praksis i brannvesen. For disse gjelder kompetansekravet i 3. ledd punkt 1. 
og 2. 
 

Norske kommuner har ulik størrelse, og mange av dem har lavt innbyggertall. For å sikre god 
ressursutnyttelse og kvalitet har samarbeid mellom kommuner i en årrekke vært anbefalt.  
 
St.meld. nr. 15 fra 1991-92 nevner at det ofte vil være store ressurser å spare for kommunene ved å 
inngå ulike former for brannvernsamarbeid.   
 
Den enkelte kommune skal, alene eller sammen med annen kommune, ha et brannvesen som 
ivaretar de lovpålagte brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver, jf. brann- og 
eksplosjonsvernloven §§ 9 og 11. 
 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 
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§ 4-10 Overordnet innsatsledelse 
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der 
overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er 
tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. 
 
Med små kommuner menes de som har under 2000 innbyggere i største tettsted. Når risiko- og 
sårbarhetskartleggingen for disse kommunene viser at en innsatsstyrke på 16 mannskaper 
medregnet brannsjef og stedfortreder er dekkende, kan disse inngå som to av utrykningslederne. Det 
forutsettes at brannsjefen og stedfortreder i slike tilfeller tilfredsstille kravet til kompetanse for 
utrykningsleder i deltidsbrannvesen, jf. § 7-7. 
 
Vaktordning 
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte 
ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.  
 
Vaktberedskapen og den samlede innsatsstyrke i kommunen må heves i forhold til standardkravet i 
de tilfeller der:  
 Kommunens enkelte innsatsstyrker ikke kan operere samlet innen 10-15 minutter etter 

at førsteinnsatsen er iverksatt  
 Risiko- og sårbarhetskartleggingen avdekker risikoobjekter eller situasjoner som ikke kan 

dekkes av beredskapen, jf. § 2-4  
 Det er jevnt dårlig oppmøte av personell  
 Brannvesenet, i tillegg til de lovpålagte oppgavene, pålegges oppgaver som svekker 

beredskapen  
 Vær- eller føreforhold gjør det vanskelig for samlet innsatsstyrke å nå frem til brann- eller 

ulykkesstedet innen 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt 
skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 
I kommuner der det er jevnt dårlig oppmøte av personell skal man iverksette tiltak.  
 

Virksomhetsoverdragelse: 

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 beskriver arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 
Hovedpunktet her med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og 
plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt 
overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir bundet av 
tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av 
alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny 
arbeidsgiver.  
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§ 16-3. Reservasjonsrett mv.  

(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.  

(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig 
underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være 
kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.  

(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før 
overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har 
fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med 
mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom 
arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at 
tilbudet ble mottatt.  

§ 16-4. Vern mot oppsigelse  

(1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller 
avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.  

(2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører 
vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en følge av 
arbeidsgivers forhold.  

§ 16-5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte  

(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen 
med arbeidstakernes tillitsvalgte.  

(2) Det skal gis særskilt informasjon om:  

a) grunnen til overdragelsen,  

b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,  

c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,  

d) endringer i tariffavtaleforhold,  

e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,  

f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.  

(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig 
som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.  
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§ 16-6. Informasjon til arbeidstakerne  

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om 
overdragelse som nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i § 16-5 andre 
ledd bokstavene a til f.  

§ 16-7. Representasjon  

(1) Hvis virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal de tillitsvalgte som berøres av overdragelse som 
nevnt i § 16-1, beholde sin rettsstilling og funksjon.  

(2) Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere som var 
representert før overdragelsen, fortsatt være representert på en egnet måte fram til nyvalg kan finne 
sted.  
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3. Begrepsforklaringer  
 
Brannsjef:  
Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. 

Brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt har overordnet innsatsledelse 

Brannsjef i kommune eller region med inntil 20.000 innbyggere skal ha gjennomført yrkesutdanning i 
forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn III og enten ha: – utdanning som ingeniør fra 
ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller – kvalifikasjoner som leder for forebyggende 
avdeling og minst to års erfaring som leder jf. § 7-9, eller – kvalifikasjoner som leder for 
beredskapsavdeling og minst to års erfaring som leder, jf. § 7-8. 

 

Beredskapsleder:  
Leder for beredskapsavdeling, skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III og ha enten: – 
utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt 
brannteknisk utdanning på samme nivå, eller – kvalifikasjoner som utrykningsleder i 
heltidsbrannvesen, jf. § 7-7. 

 

Overordnet vakt (Overbefal, Innsatsleder, stedfortreder brannsjef, fagleder brann):  
Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens myndighet 

Brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt har overordnet innsatsledelse 

Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller leder 
av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av beredskapsutdanning trinn III. 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt 
skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 

 

Utrykningsleder:  
Utrykningslederen i innsatslaget som først ankommer brann-/skadestedet skal lede brannvesenets 
innsats inntil brannsjefen, stedfortreder eller overordnet vakt overtar ledelsen  

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning 
trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II 

 

Brannkonstabel:  
Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.  
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Sjåfør:  
Fører av utrykningskjøretøy/brannbil/tankbil. Andre oppgaver vil variere med stillingsinstruks. 

 

Støttestyrke:   

- Fører for tankbil 
 - Fører for snorkel-/stigebil 

 

Røykdykker:   
Brannkonstabel med røykdykkerkompetanse.  

 

Vaktlag:  
Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke 
Et vaktlag skal minst bestå av 4 stk.: – 1 utrykningsleder – 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

 

Deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning:  
Oppmøtebasert beredskap på minimum 16 mann. I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 
3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider 
hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende 
vakt. 

Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heltidsstilling, eller 
personell med annen tilknytning til brannvesenet med definert omfang mindre enn heltidsstilling. 

 

Deltidsbrannvesen med dreiende vaktordning: 

Deltidsbrannvesen med minst et vaktlag på kontinuerlig vakt. Styrken deles i vaktlag med 4 
mannskaper på hvert lag. 

 
Virksomhetsoverdragelse: 
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 beskriver arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 
Hovedpunktet her med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og 
plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt 
overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir bundet av 
tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av 
alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny 
arbeidsgiver.  
 
Virksomhetsoverdragelse gjelder alle ansatte inne forebyggende og beredskap. 
De ansatte overføres vertskommunen, med samme rettigheter som de har i dag.  
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4.1 Alternativ 1: Dagens dimensjonering med 
virksomhetsoverdragelse 

Alternativ 0: er lik alternativ 1, men uten virksomhetsoverdragelse 
 
I dag er beredskapen i kommunene dimensjonert etter minstekravet i forskriften, deltidsbrannvesen 
uten dreiende vaktordning, med lokale tilpasninger for å sikre oppmøte av overbefalsvakt og sjåfør i 
enkelte kommuner. I et deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning vil konstablene ikke ha 
hovedstilling i brannvesenet, og er ansatt i små stillinger (1-2%). Mannskapet i et deltidsbrannvesen 
blir kalt ut over samband ved alarm. Hver kommune har egen Beredskapsleder i prosentstilling, fra 
10% - 25%, 16-22 konstabler, hvorav minst fire er utdannet utrykningsleder. 
 
Vaktordninger, overbefal og sjåfør 
Nordreisa og Skjervøy har tettsteder med over 2000 innbyggere og har etablert overbefalsvakt i 
henhold til krav i forskrift. Kåfjord har ikke store nok tettsteder til at kravet om overbefalsvakt slår 
inn, men har etablert overbefalsvakt for å sikre oppmøte av utrykningsleder/befal ved utrykning. 
Overbefalet blir i praksis brukt som utrykningsleder på vakt også i Nordreisa og Skjervøy. I kommuner 
med krav om overordnet vakt skal et vaktlag med utrykningsleder og minst tre 
konstabler/røykdykker rykke ut. Overordnet vakt skal være i tillegg til dette, og skal kunne lede 
samtidig innsats på flere skadesteder og ha brannsjefs myndighet. 
 
Deltidsbrannvesen uten dreiende vakt er basert på oppmøte, der det forventes at en av fire har 
mulighet til å møte ved en hendelse. Hver kommune skal ha minst fire sjåfører og utrykningsledere 
slik at dette skal være tilstrekkelig. Nordreisa og Skjervøy har etablert vaktordning for sjåfør for 
mannskapsbil/tankbil, dette for å fjerne usikkerheten rundt oppmøte av sjåfør. Kåfjord og 
Kvænangen forventer oppmøte av sjåfør uten vaktordning.  
 
Beredskapsleder 
Hver kommune har egen Beredskapsleder som står for oppfølging av personell og planlegging av 
utdanning og øvelser. I dag har Nordreisa og Kåfjord Beredskapsleder fast ansatt. På Skjervøy og i 
Kvænangen er Beredskapsleder ansatt i midlertidig stilling. Beredskapsleder er i dag en del av 
beredskapen og vil kunne delta på utrykninger på lik linje med konstablene for øvrig, og vil kunne 
fungere som utrykningsleder. 
 
Bemanning 
Antallet konstabler vil variere noe fra kommune til kommune, der Skjervøy har et depot med 
tilhørende konstabler (4 stk.) på Arnøy og Nordreisa har økt bemanningen basert på risiko og 
tidligere erfaring med oppmøte. 
 
Vedlikehold 
Vedlikehold av utstyr blir i dag håndtert på ulik måte i de fire kommunene. Nordreisa har en 
prosentstilling (20%) som står for dette. På Skjervøy, Kåfjord og i Kvænangen blir dette tatt hånd om 
av mannskapet eller Beredskapsleder. Dagens ordning kan ikke endres før ny ordning er etablert. 
 
Med dagens dimensjonering av beredskapen vil en virksomhetsoverdragelse gi minimale endringer. 
Man vil ha fire Beredskapsledere og likt antall konstabler, overbefalsvakter og sjåførvakter som i dag.  
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 Kvænangen Kåfjord Skjervøy Nordreisa 
Konstabler 11 11 15 17 
Utrykningsledere 4 4 4 4 
Beredskapsledere (1) 1 (1) 1 
Totalt 16 16 20 22 

 
For: 

 Ingen endring i daglig drift. Forutsigbarhet. 
 Hver kommune beholder mer kontroll over egen dimensjonering og kostnaden av 

dette. 
 Beredskapsleder er en del den lokale beredskapsstyrken, med kjennskap til utfordringer 

i troppen. 
 
Mot: 

 Unaturlig splittelse av ansvarsområdene dersom det skal være felles brannsjef, men fire 
Beredskapsledere. 

 Beredskapsledere vil som i dag være i prosentstillinger. 
 Hver beredskapsavdeling planlegger øvelser hver for seg. Dette vil kunne gjøres mer 

effektivt samlet. 
 Vaktordningene slik de er i dag er en «mellomløsning», og vil ikke være forskriftsmessig 

løsning på for lavt oppmøte. Overbefal og utrykningsleder har i dag samme funksjon.  
 
 

4.2  Alternativ 2: Dagens dimensjonering med felles 
Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse 
 
Ved felles Beredskapsleder i samarbeidet vil man få samlet nærmeste leder til beredskapsstyrkene til 
en stilling. Dette vil gi økt evne til å utveksle og dra nytte av hverandres erfaringer. Dette vil gi en 
redusert driftskostnad på bakgrunn av stordriftsfordeler for samarbeidet. Ved felles Beredskapsleder 
beholder kommunene sine ordninger for befalsvakt og sjåførvakt. Kommunene som har befalsvakt 
har gitt uttrykk for at det å fjerne denne vaka er det samme som å redusere beredskapen i de tre 
kommunene med flest oppdrag. Det er uttrykket bekymring ovenfor vedlikehold av utstyr og 
kjøretøy, da enkelte kommuner har prosentstillinger som tar seg av dette. Organisering rundt 
vedlikehold av kjøretøy og utstyr vil bli vurdert av Beredskapsleder, og diskuteres ikke i detalj i denne 
rapporten. 
 
 
Overtallighet ved felles Beredskapsleder: 

 Ved overtallighet i stillinger blir denne personen videreført i samarbeidet.  

For: 
 Heltidsstilling på Beredskapsleder for Nord- Troms Brannvesen. 
 Felles øvelsesplan (lettere/mindre logistikk for planlegging). Beredskapsleder må også 

organisere/fordele øvelser for hvert enkelt korps.  
 Bedre utnytting av ressurser og kompetanse. Mer effektiv bruk av tid da mange oppgaver 

kan gjøres en gang for alle kommunene.  
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 Reduserte utdanningskostnader på beredskapsledernivå. 
 Oversiktlig utdanningsplan og oppfølging. 
 Lettere kommunikasjonslinje mellom avdelingsleder, forebyggende avdeling og 

Beredskapsleder. 
 Kompetanse og økt kapasitet for å holde seg faglig oppdatert. 
 Helhetlig beredskap i Nord-Troms regionen. 
 Felles standard for kontroll og oppfølging av utstyr i regionen. 

 
Mot: 

 Lokal kunnskap og kjennskap til lokale forhold kan risikeres å bli mindre.  
 Nåværende Beredskapsledere sies opp. 
 Omstillingsfase (Viktig med forutsigbarhet og kommunikasjon). 
 Vaktordningene slik de er i dag er en «mellomløsning», og vil ikke være 

forskriftsmessig løsning på for lavt oppmøte. Overbefal og utrykningsleder har i dag 
samme funksjon. 

4.3  Alternativ 3: Bemanning etter 
dimensjoneringsforskriften, med felles Beredskapsleder og 
felles overordnet vakt med virksomhetsoverdragelse 
 
Alternativet vil medføre en felles Beredskapsleder, felles overordnet befalsvakt og dimensjonering 
etter dimensjoneringsforskriften. Dersom man har perioder eller situasjoner som tilsier at man ikke 
får nok oppmøte, skal det opprettes rullerende vaktlag.  

Ved en slik dimensjonering, må det tas hensyn til blant annet risiko og oppmøte av troppen på 
hendelser.  

Det er ikke gitt at en dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften blir billigere, da estimatet på 
økonomi er etter minstekravet. Det er tenkelig at man må oppjustere beredskapen noe i regionen i 
framtiden. 

For: 
 Økt fokus på utdanning og kompetanse for utrykningsledere.  
 Kvænangen og Kåfjord vil og være dekket av overordnet vaktordning. 
 Tar høyde for risiko/lokale tilpasninger. 
 Reduserte lønnsutgifter for overordnet vakt i regionen. 
 Reduserte utdanningskostnader på sikt, bedre ressursutnyttelse. 
 Samme fordeler som felles Beredskapsleder. 

Mot: 
 Mer ansvar og oppgaver til utrykningsleder. 
 Overordnet vakt har ikke alltid mulighet til å rykke ut med førsteinnsats. 
 Færre befalsvakter totalt. 
 Vanskeligere å rekruttere? (Færre befalsvakter derfor lavere lønn)  
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4.4  Diskusjon 
Lokalisering av eventuell felles Beredskapsleder. 
 
Ved ansettelse av en ny Beredskapsleder er det kommet forslag om at denne skal måtte ha 
kontorsted og bosted i en av kommunene med overbefalsvakt og relativt høyt antall utrykninger. 
Beredskapsleder vil ofte være inkludert i overbefalsvakt, og er tidvis en del av beredskapen. Å 
inkludere Beredskapsleder i overbefalsvakt og utrykninger vil være med på å vedlikeholde 
kompetansen og øke erfaringen til Beredskapsleder.  
 
Dersom Beredskapsleder skal inngå i vaktordning i en spesifikk kommune vil denne i vaktperioden 
være bundet til kommunen. Dersom man har felles Beredskapsleder men kommunal beredskap vil 
kommunen måtte ta kostnaden for å inkludere Beredskapsleder i vaktordning. Ved 
virksomhetsoverdragelse med felles overordnet vakt vil denne kostnaden dekkes av samarbeidet.  
 
Bekymringer fra beredskapsstyrkene angående felles overordnet vakt og eventuell svekkelse av 
sjåførvakt 

Kommuner med overbefalsvakt utrykker bekymring om å potensielt være uten ledelse lokalt på 
skadested dersom overbefalsvakt befinner seg i en annen kommune enn der hendelsen er, og at en 
da vil stå uten kvalifisert ledelse frem til overbefal er på plass. Det vil, avhengig av skadested og 
oppholdssted for aktuell overordnet vakt, ta opptil 2 timer før overordnet vakt er på skadested, og da 
er vanligvis den mest kritiske fasen over. Beredskapsledere i kommunene frykter at manglende 
vaktordning kan føre til at enkelte ansatte vil vegre seg for å møte ved alarm, da det vil være 
usikkerhet rundt hvem som skal lede innsatsen, evt. at konstabler må lede innsatsen selv uten å være 
kvalifisert, komfortabel og ikke minst egnet for lederrollen. Det stilles også spørsmål om hvem som 
har ansvar for personsikkerheten på skadestedet dersom utrykningsleder ikke møter. 

Den samme bekymringen gjelder delvis for sjåfører, der man forutsetter at en av fire møter dersom 
det ikke er etablert vaktordning.  

Dersom det skal endres på vaktordninger vil det bli utdannet flere sjåfører og utrykningsledere for å 
kompensere for usikkerheten ved reduksjonen. 

Vedlikehold av utstyr 

Det er også knyttet bekymringer opp mot bruk av ressurser på vedlikehold av kjøretøy etter som 
praksis i en av kommunene er at man har en kommunal deltidsstilling som har arbeidsinstruks å 
vedlikeholde brannmateriell, utstyr og utrykningskjøretøy. Organisering rundt vedlikehold av 
kjøretøy og utstyr vil ved en virksomhetsoverdragelse og ansettelse av felles Beredskapsleder bli 
vurdert av ny Beredskapsleder. Dagens ordning kan ikke endres før ny ordning er etablert. 
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Dimensjonering 
 
På forebyggende avdeling er det samarbeid mellom kommunene, med leder forebyggende, 
branningeniør og tre feiere. Det sees på som naturlig og ønskelig å utvide samarbeidet til å også 
gjelde beredskap. 
 
Overordnet vakt er et lovkrav for Nordreisa og Skjervøy. Overordnet vakt kan være felles for flere 
kommuner. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder.  

Ved å samarbeide med overordnet vakt på alle fire kommunene, vil man beholde beredskapen krevd 
i loven samtidig som å spare kostnader for alle (spesielt for Nordreisa og Skjervøy). Arbeidsgruppen 
har ytret bekymring om skadestedsledelse uten at overordnet vakt er tilstede ved hendelsen. Denne 
rollen skal ivaretas av utrykningsleder frem til overordnet befal er kommet til skadestedet. «Via 
samband vil faglig bistand kunne styrke innsatsen, spesielt i de tilfeller brannsjefen eller hans 
stedfortreder ikke er tilgjengelig i den brann- eller ulykkes rammede kommunen.» Veiledning til 
Dimensjoneringsforskriften §5-6. 

Dimensjoneringsforskriften veiledning legger opp til at dimensjoneringen som er foreslått er 
tilstrekkelig dersom det ikke finnes særskilte grunner for å øke beredskapen, som lavt oppmøte, 
risiko osv.  

Risikovurderinger i henhold til gjeldende brannordninger (vedlegg 7,8,9,10 og 11), og risikobaserte 
branntilsyn gjort av forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen viser at risikoen i regionen er 
lik det man kan forvente i områder/tettsteder av tilsvarende størrelser. Spesielt tettsteder langs E6.  

Objektene med risiko det må tas høyde for er: Tunneler, asylmottak, helsesentre/eldresenter og 
kraftverk. Flyplass har egen beredskap, og kommunen vil bli kalt inn som ekstra ressurs ved behov, så 
beredskapen blir ikke dimensjonert av dette.  

 
Kostnader 
Ser man på kostnadene forbundet med alternativ 3: felles beredskap, vil det være potensiale for 
innsparing ved å ha felles overordnet vakt for kommunene. Dette vil frigi midler for å oppgradere 
utstyr og utdanne personell i henhold til lovkrav. Se kalkyler for kostnad i vedlegg 4,5 og 6.  
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5.1  Anbefalinger fra Beredskapsledere: 
 
Kåfjord:  

 Ingen virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ellers som i dag. Overbefalsvakt  

Skjervøy:  

 Ingen virksomhetsoverdragelse, egen Beredskapsleder. Alt som i dag. Overbefalsvakt og 
sjåførvakt. 

Nordreisa:  

 Ingen virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ellers som i dag. Overbefalsvakt og 
sjåførvakt. Egen prosentstilling for vedlikehold av utstyr. 

Kvænangen:  

 Ønsker alternativ 3. Virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ønsker felles 
overbefalsvakt, noe som kommunen ikke dekkes av i dag. 

 

5.2  Anbefalinger fra arbeidsgruppen 
Anbefalinger fra arbeidsgruppen: Ved vedtak om felles Beredskapsleder skal ansettelse være en av 
de fire Beredskapsledere. Felles Beredskapsleder for å ha heltidsstilling med fokus kun på beredskap, 
med ansettelse av en av de fire eksisterende Beredskapsleder. Beredskapsleder må være bosatt i 
sentrum i en av de to største kommunene, og delta i beredskapen i befalsordning. Dette for å ivareta 
kompetanse og forståelse for lokal beredskap. Ingen virksomhetsoverdragelse. Beredskapen i den 
enkelte kommune beholdes som den er i dag.  
 

5.3  Anbefalinger fra brannsjef i Nord-Troms brannvesen 
 
Bemanning etter dimensjoneringsforskriften og samarbeid om overordnet vakt vil gi god 
ressursutnytting og overordnet beredskap til regionen, alternativ 3. Det må vurderes om det skal 
igangsettes dreiende vaktordning i kommuner med høyere risiko enn for kommuner av tilsvarende 
størrelse. En vaktordning vil styrke beredskapen i regionen og være et gode for alle kommunene, da 
disse fungerer som en ressurs for nabokommunene.  
 
Utfordringen ved en utvidelse av samarbeidet, er dersom deler av beredskapsstyrken ikke ønsker å 
være med på virksomhetsoverdragelse. Da kan en få større utdanningskostnader i starten av 
samarbeidet, og det kan bli utfordrende å ha god nok beredskap i overgangsperioden.  
 
Overgangen som gir minst endring for beredskapstroppene vil være felles Beredskapsleder med 
virksomhetsoverdragelse for alt mannskap. Man beholder en dimensjonering som tilfredsstiller 
lovkravet. Alle alternativene tilfredsstiller lovkrav.  
 
Brannsjefen anbefaler Alternativ 2 felles Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse av alt 
mannskap til vertskommunen etter dagens dimensjonering.
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Vedlegg 1: Alternativ 1: Dagens dimensjonering 

 

Figur 1: Organisering alternativ 1 
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Vedlegg 2: Alternativ 2: Felles Beredskapsleder 

 

Figur 2: Organisering alternativ 2 
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Vedlegg 3: Alternativ 3: Dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften med felles Beredskapsleder og overbefalsvakt 

 

Figur 3: Organisering alternativ 3 
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Vedlegg 4: Alternativ 1 
 

 

Figur 4: Økonomi alternativ 1 
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Vedlegg 5: Alternativ 2 
 

 

Figur 5: Økonomi alternativ 2: Felles Beredskapsleder 
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Vedlegg 6: Alternativ 3 
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Figur 6: Økonomi alternativ 3: minstekost på dimensjonering etter veiledning 

 

Vedlegg 7,8,9,10 og 11 er egne filer (Brannordninger og Risikovurdering). 
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom  
 

Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
 
 
 
1 Intensjon 
Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta 
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter 
brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. § 15. 
Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har 
tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsamarbeidet skal jobbe 
for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.   
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene har en tilfredsstillende brannordning 
(dokumentasjon ihht Brann og eksplosjonsvernlovens § 10). Avtalen er basert på de krav som 
følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i 
kartlagte risikoer i den enkelte kommune og dimensjoneres deretter. 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
 
3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av 
brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte 
brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor 
forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med 
fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver.  
   
4 Organisering og administrativ plassering  
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til 
administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. 
kommunelovens § 6.  
 
Beslutningsmyndigheten har også betydning ved eventuell klagesaksbehandling, jf. Forskrift 
om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 10-2.  
 
Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine 
arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk. 
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Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine 
arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk. 
 
Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / § 
28-1 e. Samarbeidsavtalen.  
 
Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i 
samarbeidskommunene. Styreleder er rådmannen/administrasjonssjefen i samme kommune 
som brannsjefen er tilsatt. Styrets leder velges av styre for to år av gangen. 
 
Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt, arbeidsgiverkommunen for brannsjefen har det 
juridiske ansvaret.  Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og er juridiske 
ansvarlig. 
 
Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ivaretas av den kommunen som brannsjefen er tilsatt i. 
Nødvendige fysiske lokaliteter for samarbeidet lokaliseres til hjemme kommunene.  
Nødvendig samling organiseres av brannsjefen. Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til 
styret. 
 
Antallet ansatte fremkommer gjennom punkt 5 og 6 i avtalen. Det samlede personellbehovet 
knyttet til samarbeidet bør være heltidsstillinger. 
 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa delegerer med denne avtalen 
oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen. 
Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen.   
 
5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Kommunene i samarbeidet inngår avtale om felles brannsjef for de fire kommunene. 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. i forhold til tilgjengelige ressurser. Brannsjefen skal legge til rette for 
at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og 
utføres på en tilfredsstillende måte.  Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med 
forebyggende oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å 
uttale seg i brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ., jf. 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 2-2. Brannsjefen skal ha et 
delegert ansvarsområde gitt av kommunestyrene. Delegasjonsfullmaktene må herunder klart 
definere hvilke områder som er delegert.  
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5.2  Dimensjonering  
Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler: 
 
100 % brannsjef  
100 % leder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % forebyggende personell  
300 % feier personell 
100 % leder beredskap  
 
Stillingshjemler som den enkelte kommunene har, tilknyttes samarbeidet. 
Ved endring av grunnlag (Forskrift, tilsynsobjekt, antall piper/ildsted, feierfrekvens, mv) kan 
antall stillinger måtte endres. Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og 
endringer legges fram for godkjenning i styret. 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale har inngått 
avtale med Tromsø kommune om varsling av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral. 
Denne avtalen forutsettes videreført og tilpasset de forhold som følger av ny brannordning og 
forhold nevnt i denne avtale. 
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannsamarbeidet.  
 
Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende 
avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann- og 
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
   
5.5.1 Arbeidsplan 
Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med forebyggende avdeling, 
utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og 
beredskapsrelaterte oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning. 
Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for 
aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
  
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.   
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5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn § 5-3 brannforebygging ivaretas av samarbeidet og deles mellom brannsjefen og 
forebyggende avdeling.    ivaretas av samarbeidet.     
 
 
  
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannsamarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til 
gjennom Kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. forskrift om 
brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til 
enhver tid gjelder. 
 
Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende.  
Brannsamarbeidet skal jobbe etter felles feieforskrift. jobber etter forskrift om 
brannforebygging. 
 
5.6  Beredskap 
Samarbeidet har intensjon om felles leder beredskap. Brannsjefen utreder og forbereder 
gjennomføring av felles leder beredskap etter at første evaluering er utført.   
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal 
utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap 
Leder beredskap, beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring i den enkelte 
kommune.  Opplæringene koordineres av leder beredskap. 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser.  
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Driften av et brannvesen er avhengig av en del teknisk materiell og verneutstyr. Innkjøp av 
slikt materiell er veldig tidkrevende med hensyn på kvalitet og funksjon. Gjennom denne 
avtalen vil den enkelte kommune i samarbeidet forplikte seg til å inngå felles rammeavtaler 
for innkjøp av brannmateriell. Rammeavtalene er forhandlet frem for å ivareta kvalitet, pris, 
betalingsbetingelser og lignende. 
Gjennom denne avtalen vil brannsamarbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp. 
Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser.  
 
6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.01.01.07 hvert år. 
 
 

209

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    

Rev. 23.03.18 5 

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen 
kommune. Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr administreres av vertskommunen. 
Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet. 
 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune.   
 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for 
lokal brannberedskap (brannstasjon, branngarasje, depot) i egen kommune.  
 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen 
kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det 
legges fram for kommunestyrene. 
 
Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte 
kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsamarbeidet. 
  
6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.01.01.07 hvert år i den 
enkelte kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Vertskommunen administrerer betaling av 
utgifter og innkreving av gebyrer. Kommunene krever inn gebyr sammen med andre 
kommunale gebyr. Brannvernsamarbeidet administrerer grunnlaget for fakturering.  
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Frist for oppsigelse av samarbeidsavtalen er ett år. 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.15 01.01.19 og er vedtatt i: 
 
 

Kommunestyre, Kåfjord  sak 0050/14 – 22.09.14 
      sak 0000/00 – 00.00.18 

Kommunestyre, Nordreisa  sak 0041/14 – 04.11.14 
      sak 0000/00 – 00.00.18 

Kommunestyre, Skjervøy  sak 0047/14 – 29.10.14 
sak 0000/00 – 00.00.18 

Kommunestyre, Kvænangen  sak 2014/69 – 17.12.14 
sak 0000/00 – 00.00.18 
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 Formannskap 30.05.2018 

 

Fellingstillatelse av elg 2018 på Kågen og Uløya 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.81, §§ 16, 17 og 18. 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  
 

Vedlegg 

1 Medlemslister for grunneierlag med utregning av tellende beiteareal for elg i Skjervøy 
kommune 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2018: 
 
Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen. 
 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på å 
regulere elgstammen.  
 
Kågen Grunneierlag totalt 3 dyr, 1 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 6 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år, og 1 valgfri 
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«1 Felles dyr» på Kågen - valgfri. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 6 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr 
på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år, og 1 valgfri 
 
 
Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 
opp dyr ved eventuell skadeskyting. 
 
 
Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 
viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 
for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er 3 elgvald i Skjervøy kommune, 2 på Kågen/Taskeby og ett vald på Uløya. Slik 
godkjenning og tildeling gjøres av kommunen og benevnes som godkjenning av vald og 
tildeling av fellingstillatelse, jamfør hjorteviltforskriften § 11 og § 18. Kommunes myndighet til 
godkjenning av vald og tildeling av fellingskvote er delegert Skjervøy formannskap. 
 
Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om 
forvaltning av hjortevilt § 6, 7 og 8. 
 
§ 1. Åpning av jakt 
Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 
§ 2. Minsteareal 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  
§ 3. Ikrafttreden 
 
En ny utregning av tellende beiteareal ble utført jfr. §8 i forskrift om hjorteviltforvaltning, etter 
søknad om det fra alle 3 grunneierlag. Grunneierlagenes medlemslister med gnr og bnr fulgte 
med søknadene. Så godt som samtlige eiendommer fikk mer beiteareal enn tidligere utregnet. 
Det ble under gjennomgang oppdaget noen feil med medlemslistene. De følgende eiendommene 
på Kågen er ikke er oppført med tilknytning til noen grunneierlag, og er dermed er trukket ut av 
arealberegningen:  
Gnr 52, bnr 20 , Roger Bergly 
Gnr 52, bnr 5. Siri D. Jørgensen 
Gnr 52, bnr 21. Herulf jørgensen. 
 
Metode:  
Skogareal og myr under skoggrensa er de arealtypene som skal regnes som tellende areal. I 
tillegg kan jaktrettshaver søke om å få godkjent andre arealtyper som tellende areal. Areal som 
vurderes som tellende areal, vil primært være områder som etter plan- og bygningsloven er lagt 
ut som LNF(R)-områder. I mange kommuner felles for eksempel en stor andel av dyrene på 
innmark. I slike områder vil det være helt naturlig at kommunen god-kjenner hele eller deler av 
innmarksarealet som tellende areal. 
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De nyeste ortofoto ble lagt over grunnkart med AR5 kartlag og eiendomsgrenser, og deler av 
arealtyper som jorddekt fastmark, skrinn fastmark, innmarksbeite m.m ble regnet med da disse 
arealtypene er av stor betydning for elg på Kågen. Utregning av arealfordeling er basert på 
innsendt liste over medlemmer (Vedlegg 1) i grunneierlagene. 
 
 
Nye tall for areal på Kågen: 
  

Total areal Tellende areal 
Kågen utmarkslag 38739,4 16275,2 
Kågen grunneierlag 12460,3 9474,9 
SUM 51199,7 25750,1 
 
Nye tall for Nord Uløy:  
  

Total areal daa. Tellende areal daa. 
Nord Uløy jaktformidling 28111,9 15557,3 
 
 
Kågen grunneierlag og Kågen utmarkslag søkte på fellingstillatelse på 9 dyr fordelt på 
fordelingen av tellende beiteareal med fordelingen Grunneierlag- 4, utmarkslag 5. Jaktskille for 
fordeling av jaktbart terreng går ved hovedveien. Ny arealutregning viser et grunnlag for å ta ut 
9 (10) dyr. 
 
Utregning beiteareal delt på minsteareal: 
Kågen grunneierlag : 9479,4 daa. : (50% fravik av minsteareal) 2500 daa. = 3,79 =3 dyr 
Kågen utmarkslag  :16275,2 daa. : (50% fravik av minsteareal) 2500 daa. = 6,51 = 6 dyr 
(Kågen total           : 25754,6 daa : (50% fravik av minsteareal) 2500 daa. = 10,3 =10 dyr) 
«Felles dyr» hvis enighet oppnås:                                                                               1 dyr 
Sum Kågen           (10)  9 dyr 
 
Restareal fra begge lagene viser ca. en halv elg hver, og det er teoretisk sett mulig å fordele 1 
dyr til på Kågen, hvis man regner ut samlet beitegrunnlag fra begge lagene. Dette dyret kan hvis 
det er ønskelig fordeles mellom grunneierlagene annet hvert år eller etter egen avtale. 
 
Utregning beiteareal delt på minsteareal: 
Nord Uløy                 :15557,3 daa. : (50% fravik av minsteareal) 2500 daa. = 6,22 = 6 dyr. 
Totalt i kommunen:                                                               (16)  15 dyr 
 
 
 
Dette er et relativt høyt tall på uttak av elg, men telling i 2017 viste 57 observerte elg i 
kommunen. Ved bestandsberegning legger man til 17% av observasjonene og havnet på 67 elg i 
kommunen. Det er ingen grunn til å tro at antall elg skal være betydelig redusert, men selv med 
et estimat på 60 elg vil uttak av 15 elg bare utgjøre 25% av bestanden. For regulering av en 
elgbestand er det de aller fleste steder i Norge kalkulert med et uttak av 30% observerte dyr. 
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Vurdering 
Alle valdsansvarlige er fra tidligere enige om at de først og fremst ønsker på å fokusere på å ta 
ut voksne uproduktive hunndyr. Forvaltningsmessig er det fornuftig å alder- og kjønnsfordele 
uttaket jevnt med ca. 1/3 på hver av gruppene voksen hann, voksen hunn og kalv. Fordeling av 
elguttak i kommunen burde da teoretisk bli 5 voksen hann, 5 (6) voksen hunn og 5 kalv. Det er 
midlertidig kommet inn et samlet ønske om å begrense uttak av kalv grunnet få 
kalveobservasjoner tidligere år. Uttak av valgfri dyr bør vurderes av jaktlagene etter 
observasjoner av alder og kjønnssammensetningen av elgstammen under jakta.  
 
 
 
Litt om elgvald og elgjakt og regler 
Krav til oppretting av vald og tildeling av fellingstillatelse i Skjervøy kommune er et 
minsteareal på 5000 dekar. Kommunen har ikke anledning til å godkjenne vald som er mindre 
enn fastsatt minsteareal. Kommunen har heller ikke anledning til å redusere minstearealet for 
dette området for så å godkjenne valdet.  
 
Definisjoner og regelverk: 
I det følgende gis en gjennomgang av begreper og regler som grunnlag for vurdering og 
beslutning i saken med henvisninger til viltloven, forskrift om forvaltning av hjortevilt med 
kommentarer og forskrift om adgang til jakt etter elg i Skjervøy kommune. 
 
Jaktrettshaver 
Retten til å jakte på egen eiendom tilhører grunneier hvis ikke annet er bestemt, jf. viltloven § 
27. En grunneier kan avtale særskilt bortleie av jaktrett, men denne skal da være skriftlig, jf. 
viltloven § 28 
 
Tellende areal 
Tellende areal er det arealet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. Det er 
størrelsen på det godkjente tellende arealet som skal legges til grunn ved beregning av antall 
fellingstillatelser som tildeles et vald. Kommunen skal som hovedregel regne skogareal og myr 
under skoggrensa som tellende areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, 
og både lauvskog og barskog. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal 
der disse er av stor betydning for vedkommende art. 
 
Minsteareal 
Begrepet har to rettsvirkninger: 
1) Størrelsen på det tellende arealet som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse 
som jaktrettshaverne har krav på. 
2) Areal-størrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig myndighet kan 
godkjenne som et vald. 
 
Endring av minsteareal: 
Jaktrettshavere, jordbrukere, jegere og andre som har rettslige interesser i elg, hjort og rådyr kan 
fremme forslag overfor kommunen om endring av minsteareal. Dette må gjøres innen 15. 
januar. Ved endring av minsteareal fastsettes en endringsforskrift som kunngjøres og sendes 
Norsk Lovtidend. Fristen for å fastsette en endringsforskrift er 15. mars. 
Datoen er tilpasset andre frister: Fristen for å trekke en eiendom ut av et vald eller melde 
endringer i eksisterende vald er 1. april, og fristen for å søke om godkjenning av vald for jakt på 
elg, hjort og rådyr er 1. mai. 
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Før endring av minstearealet skal kommunen vurdere bestandsutvikling i forhold til kommunens 
mål, bestandenes størrelse og sammensetning, beitegrunnlag og artens livsvilkår ellers, herunder 
sesongtrekk, eventuelle konflikter i forhold til jord-, hage- og skogbruk, viltpåkjørsler og annen 
irregulær avgang. 
 
Minsteareal som virkemiddel 
Fastsetting av minstearealet er det viktigste virkemiddelet i reguleringen av bestands-størrelse. 
Minstearealet bør samordnes med de øvrige virkemidlene for å nå kommunens mål i 
hjorteviltforvaltningen. Andre virkemidler er fravik av minstearealet, jf. § 7 og 
bestandsplanlegging, jf. § 15. I særskilte tilfeller, der øvrige virkemidler er forsøkt uten hell, 
eller der akutte situasjoner oppstår, kan kommunen vurdere skadefelling, jf. naturmangfoldloven 
§ 18 fjerde ledd, eller uttak av eget tiltak, jf. delegering etter naturmangfoldloven § 18 tredje 
ledd første punktum, datert 16. september 2013. 
 
§ 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) 
Kommunen har mulighet til å fravike det fastsatte minstearealet med 50 prosent opp eller ned. 
Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som skal gjelde et bestemt geografisk område og for 
en bestemt tidsperiode, fortrinnsvis kun ett år. Vilkårene for fravik framgår i bestemmelsen. 
Vedtaket skal begrunnes og kan påklages av partene. 
Fravik fra minstearealet gjelder kun for beregning av fellingskvote for det valdet eller de 
valdene som inngår i det bestemte geografiske området. Bestemmelsen er et tillegg til de 
ordinære virkemidlene for å regulere bestandsstørrelsen. 
 
Begrensninger ved bruk 
Det er ikke anledning til å fravike fastsatt minsteareal for å kunne godkjenne et vald som har 
mindre tellende areal enn det minstearealet som er fastsatt i medhold av § 6. 
 
Vald 
Det geografiske området som er offentlig godkjent for jakt på en eller flere hjortevilt-arter, og 
som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen. Valdet skal være sammenhengende og ha en 
avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende 
areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg 
omfatte annet areal enn tellende areal. 
 
 
Krav til størrelse og form 
Jakt på elg, hjort og rådyr kan kun foregå i godkjent vald. Et vald skal være sammen-hengende 
og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til utøvelse av jakt. Størrelsen på det 
tellende arealet må minst tilsvare det fastsatte minstearealet for arten. Jaktrettshaverne kan 
samarbeide for å oppnå ønsket størrelse på valdet, men kan selv dele valdet opp i mindre 
enheter, jaktfelt, av hensyn til jaktutøvelsen. 
 
Valdet kan omfatte andre arealtyper enn tellende areal. Valdets bruttoareal kan derfor være 
større enn størrelsen på det tellende arealet. Det er imidlertid kun det tellende arealet 
kommunen skal legge til grunn for godkjenning av vald og for tildeling av fellingstillatelser. 
Fellingstillatelsene er derimot gyldige over hele valdets areal. 
 
Eiendommer der jaktrettshaveren ikke har stilt sin jaktrett til disposisjon kan godtas innenfor 
valdets yttergrenser, men ikke som en del av valdets areal. Dersom en eller flere slike 
eiendommer deler valdet i to, kan imidlertid ikke valdet betraktes som sammenhengende og det 
kan dermed ikke godkjennes. 
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Godkjenning eller avslag er enkeltvedtak 
Kommunens godkjenning av vald eller avslag på søknad om godkjenning av vald er et 
enkeltvedtak og skal begrunnes. Vedtaket kan påklages av partene, og som parter regnes først 
og fremst søker og tilstøtende naboer. I særlige tilfeller kan også andre betraktes som part, noe 
som avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 
Kommunen kan be om at opplysninger som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på 
nytt, eller be om ny søknad om vald-godkjenning. Kommunen bør be om slik dokumentasjon 
eller søknad så snart de oppdager at dette kreves, og senest innen 1. april for allerede godkjente 
vald. Dette skal skje skriftlig. Samtidig skal kommunen opplyse om gjeldende valdgodkjenning 
trekkes tilbake eller ei. 
 
Areal og elgforvaltning i Skjervøy kommune. 
Minstearealet for hver fellingstillatelse og for godkjenning av vald i hele Skjervøy kommune er 
5.000 dekar, fastsatt i forskrift. 
Kommunen skal som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. 
Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for 
elgen.
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Medlemslister for grunneierlag med utregning av tellende beiteareal for elg i Skjervøy kommune 

 

 

 

 

Stedsnavn Gnr Bnr Eier Tot. Areal Uprod&prod skog Myr Jorddekt f.m Innmark,vannskrinn fm, andre Tellende areal

49 1 Arne Eriksen m.fl. 353 171,8 30,2 29,2 231,2

49 2 Anita Kobi 630,2 335,1 59 24,1 418,2

Steinbakkneset 49 3 Rudi Kjeldsberg 90,4 49,2 37,7 3,4 90,3

Lialandet 49 4 Arnfinn Simonsen m.fl. 1561 673,9 35,2 150,6 859,7

Steinbakken 49 7 Torill Andersen m.fl 540,2 212,8 22,2 26,3 261,3

Steinbakken 49 8 Torill Andersen m.fl

49 9 Edgar Olsen 634,2 310,1 37,7 15,3 363,1

49 10 Svein O. Olsen 379,5 233,9 10,6 41 285,5

Elvejord 49 12 Reidun Kjeldsberg 147,2 82,9 15 97,9

Brutto 49 14 Olaug andersen 432,8 169,4 7,3 61,3 238

49 15 Sanne Eriksen 591,4 148,8 18,4 41 208,2

49 13 Per Samuelsen 258,6 135,1 76,2

Kvalvika 50 1 Håkon Nielsen 3331,6 960,1 174,7 403,6 1538,4

Maursund 50 2 Einar giæver 271,3 53,6 50 103,6

Maursund 51 1 Karin Nyvoll m.fl.

51 3 Karin Nyvoll m.fl. 6478 3555,8 46,2 531,7 216,8 4350,5

54 4 Maks Samuelsen 1529,6 473,2 212,8 686

51 5 Gerd Giæver 647,6 348,8 101,1 449,9

51 6 Kjell Viggo Berg 499,3 227 68,9 295,9

Lutberg 51 7 Thi Le Hang Tran 66 46,3 11,8 58,1

51 8 Heidi Fredriksen 132,6 69,2 4 28,2 101,4

51 9 Arnulf Steffensen 207,7 64,6 39,8 97,5 201,9

51 10 Geir J. Angell 143,3 82,3 45,5 127,8

51 12 Jorunn Granberg 104 76,4 18,3 94,7

Stangnes 51 14 Pål Tore Antonsen 138,8 79,7 3,9 2,5 86,1

51 16 Magne Eriksen m.fl. 61,1 58

51 26 Pål Tore Antonsen 0,9 0,4 0,4

51 31 May Kvamme Larsen 87,9 70,8 10,8 4,7 86,3

52 9 Trond Hågensen 319,1 301,2 8,4 309,6

52 14 Tom Einevoll 129,7 80,9 7,8 14,3 103

54 1 Jan Henriksen 81,1 42,6 2,9 20,1 2 67,6

54 2 Willy, Kirsti Ytregård 12328,3 1599,2 6,8 1870,3 104 3476,3

Storbuktdalen 54 5 Arne Eriksen m.fl. 6563 157,6 868,7 1026,3

38739,4 16275,2

Kågen utmarkslag
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Stedsnavn Gnr Bnr Eier Tot. Areal Uprod&prod skog Myr Jorddekt f.m Innmark,vann andre Tellende areal

49 11 Thomas Pedersen/ Ruth Samuelsen 539 195,1 33 228,1

49 5 Aud Samuelsen 396,8 182,6 16,8 201

49 6 Aud Samuelsen 120 97 17,6 114,6

51 2 Marit Solheim 673,6 277,9 31,7 4,2 313,8

51 18 Marit Solheim 0,5 0,5 0,5

51 20 Marit Solheim

51 4 Rolf Halvorsen 370,8 217,9 6,8 69,8 294,5

Skogås 51 11 Tom Rune Sandstrand 79,9 54,4 6,3 7,7 68,4

51 13 Lutz Molkentin 399,9 309,2 5,2 2,9 317,3

51 15 Lutz Molkentin

Skognes 51 17 Åse Adolfsen m.fl. 375 322,2 18,9 341,1

Skognes 51 23 Johan A. Hansen arvinger 7,8 7,4 0,4 7,8

52 1 Aina Isaksen 59,2 46,6 3,1 5,6 55,3

52 2 Asbjørg Nygård v/bjørn Kristoffersen 1275,4 968,6 25,9 4,4 998,9

Nygård 52 3 Jan Erik Eriksen 242,4 200.6 27,9 8,3 236,6

Sæter 52 4 John Pedersen 866,1 680,3 31,5 6,2 718

Vestby 52 6 Astrid Eriksen m.fl. 293,1 277,4 7,5 284,9

Seternes 52 7 Pål Jørgensen 446,9 365,2 17,9 28,3 411,4

Midtgård 52 8 Jens Konst 424 380,6 4 7,1 391,7

52 10 Bengt Thomassen 43,5 32,7 4,5 37,2

Bjørkli 52 18 Nils Peder Gaup 65,1 42,6 1,3 13,5 57,4

52 22 Siri Pedersen 4,4 3,6 3,6

52 23 Vidar Brox-Antonsen 99 80,4 80,4

52 24 Tove, Olav G. Slettvold 100,2 97,4 97,4

52 25 Svein Emil Johansen 110,1 102,3 102,3

53 1 Johan Adolfsen 725 346,7 49,6 23,3 69,6 489,2

Skognes 53 2 Tor Håvard Pedersen 469,2 338,1 8,6 346,7

Lille Taskeby 53 3 Annbjørg Reiersen/Ellen Reiersen 1628,9 591,8 66,6 3,2 587,3 1248,9

Sandvåg 53 4 Rolf Magne Albrigtsen 895,3 324 52,3 71 447,3

Fagernes 53 5 Ørjan Sørgård 441,2 405,7 16,8 422,5

Sørgård 53 6 Arne Roger Jørgensen 159,3 88 23,6 23,9 135,5

Fagervoll 53 7 Roy Andersen 195,6 179 2,1 11,6 192,7

Berglund 53 8 Tetyana Adolfsen 188,4 171,5 9,1 180,6

53 9 Rolf Magne Albrigtsen 64 16 17,5 19,3 52,8

53 10 Inger Reiersen 11 5,4 5,4

Leirvågen 53 13 Johan Adolfsen 1 0,2 0,2

Simavåg 54 3 Esther Stenehjem 688,7 311,6 72,2 179,6 27,5 590,9

12460,3 9474,9

Kågen grunneierlag
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Stedsnavn Gnr Bnr Eier Tot. Areal Skog/uprod myr Jorddekt fm Innmark,vannskrinn fm, andre Tellende areal

Rakkenes 39 1 Yngvar Einarsen 2905 2050

39 2 Yngvar Einarsen

Rakkenes 39 3 Thor Ole Jenssen 909 419,9 51,6 24,7 496,2

Rakkenes 39 4 Magnar Mikkelsen 2707 272,9 4,3 449,1 726,3

Rakkenes 39 5 ………. 1131,4 297,3 67 91 455,3

Storbukt-Storvik 40 1 O. Storvik 2140 943,3 68,1 549,4 1560,8

Storelven 40 3 ………. 3082 895,5 10,6 380,8 382,3 1669,2

Berlevik 40 4 O.Storvik 234 159,2 7,3 48,7 18,2 233,4

Follesøy Lille 41 1 Bjørg J Kalnes 1297,6 401,5 2,1 122,2 525,8

Sole 41 2 Gunnlaug Horn 1861,8 358,3 17,2 36,8 108,8 521,1 slått sammen med gnr44 bnr7

Stenvoll 41 4 Bjørg kristiansen 165 65,8 44,3 50,9 161

Lassamok 41 6 Trine Wahlmann 550 172,8 5,9 178,7

Klauvnes 42 1 Håkon Hansen 393 180,1 72,1 56,3 43,7 352,2

Klauvnesbukt 42 2 ……….. 396 258 51,2 18,8 63,4 391,4

Klauvnesvollen 42 4 Håkon Hansen 20 14,9 14,9

Nyheim 42 5 Torb. Mikkelsen 91,7 10,3 16,4 34,2 23,4 84,3

Nylund 42 6 Ragnhild S … 65 18,6 9,5 31,9 60

Solstrand 42 7 Thor Helge Mikkelsen 65 29,4 10,1 15,1 5,6 60,2

Hole 43 2 Nina B. Hole 1520 640 74,3 185,6 899,9

Lyngslett 43 6 Svein Hole 159 88,9 34 21,6 6,3 150,8

Bjørkestøl 44 2 Roger Bjørkestøl 1265,3 206,3 3,9 3,2 266,4 479,8

Prestberget 44 3 ……….. 921 240 31,1 20,3 62,6 354

Rydningen 44 4 Trond Johansen 428 138,9 9,1 107,4 10,9 266,3

Lilleng 44 6 Dagfinn Emil Lilleng 283 87 43,3 130,3

Myrvoll 44 7 Gunnlaug Horn satt sammen med gnr41 bnr2

Solheim 44 8 Jakobsen 121 53,8 30,6 84,4

Seljestad 44 9 ……. 95 61,1 14,4 4,9 5,7 86,1

Bergli/Ullvang 44 10 Bente Bergli Karlsen

Bergli/Ullvang 44 13 Bente Bergli Karlsen 2649,6 599,2 13 1428

Tunstad 44 14 Ken-Sture Samuelsen 354 43,2 3,8 16,1 19,4 82,5

Uløybukta 45 1 Elsa Kløvnes 197,1 184,9 2,8 5,6 193,3

Uløybukt 45 2 …….. 1625,4 1168,8 29,1 179,2 30,8 1407,9

Uløybukt 45 5 slått sammen med gnr45 bnr2

Sæter 46 2 ………... 480 369 9 64,9 10,3 453,2

28111,9 15557,3

Nord Uløy jaktformidling
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Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge" 2. 
gangsbehandling - gnr 69 bnr 841 

Henvisning til lovverk/planer: 
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027 
PlanID 1941201701 
 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse  for Skjervøy Brygge 
2 Reguleringskart for Skjervøy Brygge 
3 Reguleringsbestemmelser  Skjervøy Brygge 
4 Statens vegvesen uttalelse 
5 Fylkesmannen i Troms samordnet høringsuttalelse 
6 Fylkesmannen i Troms samordnet høringsuttalelse 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Forslagstiller Arctic Innovation v/Finn Steffen Steffensen ønsker å få omregulert eiendommen 
gnr.69, bnr.841 til fritids- og turistformål, med mål om bygge et turistanlegg med overnatting og 
servering på stedet. OHC arkitektur & design AS har utarbeidet den detaljerte regulerings-
planen.  
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Bakgrunn 
Eieren av tomta Finn Steffen Steffensen har nære familiebånd til Skjervøy. 
Da Finn Steffen Steffensen overtok eiendommen kom ideen om at den sentrale tomten kunne 
utnyttes bedre enn i dag. Arkitekt Ole Henrik Christensen (OHC arkitektur & design AS) ble 
engasjert for å lage en mulighetsstudie og skisseprosjekt til et turistanlegg med overnatting og 
servering – type «moderne rorbu». Ut av dette vokste prosjektet «Skjervøy Brygge» fram.  
Befaring på stedet bekreftet at eiendommen kunne egne seg godt for et anlegg av en viss 
størrelse og bygge videre på elementer fra bryggebebyggelsen litt lenger ut i Vågen. 
Kommunens ønske om å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som forlengelse av 
en påtenkt «promenade» var naturlig å innpasse som del av planene. 
 
Planprosessen  
Det ble sendt ut varsel om oppstart regulering 30.06.2016 til blant annet: 
Norsk Lysningsblad, Nordlys, Framtid i Nord, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Fiskarlaget, 
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Skjervøy kommune, Kystverket, 
Sametinget, Universitet i Tromsø, Ymber AS, Statens kartverk, Barnas talsmann Skjervøy. 
Frist for kommentarer var 01.09.2016.  
 
Detaljregulering Indre Havn «Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841» 1. gangs behandling - gnr 69 
bnr 841, etter vedtak i Skjervøy formannskap 21.02.2018, var ute på offentlig ettersyn i 30 dager 
med høringsfrist 07.04.2018.  
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet strekker seg fra sjøen i øst og til riksveien i vest og fra atkomstvei småbåthavn i sør 
til «nausttomt» mot nord. Området er forholdsvis flatt mellom sjøen og bunn av skråningen opp 
mot vei. Det er en sjøbod av nyere dato på tomten som forutsettes revet. Det er videre en 
steinkai anlagt av tiltakshavers bestefar hvor deler av denne søkes bevart. Formålet med 
reguleringsplanen er å legge til rette for et anlegg knyttet opp mot turisme, overnatting og 
servering. Tomta ligger innerst i Vågen på Skjervøy og er lett synlig når en kommer kjørende 
hovedveien fra fastland. En viktig gang-/sykkelforbindelse vil bli etablert over eiendommen. En 
slik forbindelse har vært etterspurt lokalt i mange år. 
 
Parkering og adkomst 
Hovedtyngden gjester forutsettes ankomme uten egen bil (fra flyplassen Sørkjosen + 
taxi/skyttelbuss og Hurtigruta) Det legges opp til 5 parkeringsplasser og disse er først og fremst 
med øye for den daglige drift og hente/bringe tjeneste. 1 stk av ovennevnte plasser skal utformes 
som HC parkeringsplass. Anlegget er knyttet til offentlig lokalveinett og som har snuplass ved 
tomtegrense. 
Det skal videre etableres en gang- og sykkelvei for offentligheten. Denne skal ha minimums-
bredde 2,5 meter og ha maks stigning 1/12. Gang- og sykkelvei gjennom eiendommen må være 
ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis til fremtidig byggeprosjektet.  
 
Tilgjengelighet for gående og syklende 
Den nye gang- og sykkelveien som etableres vil gi en langt bedre tilgjengelighet for myke 
trafikanter og knytte sammen Skjervøys «havnepromenade» fra molo til molo. 
Gang- og sykkelveien vil også fungere som atkomstvei til anlegget «Skjervøy Brygge».  
Eier av grunnen vil være tomteeier. 
 
Universell utforming 
Den smale stien som i dag krysser eiendommen er ikke universelt utformet. Dekket er ujevnt, 
stigningsforhold er for bratt mv. Den planlagte gang- og sykkelveien skal rette opp i dette 
forholdet og gjøre det mulig for nær sagt alle å krysse eiendommen – derunder gåstol- og 
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rullestolsbrukere. Terskelfri atkomst til brygger og hus skal tilrettelegges hjelp av arondering og 
bruk av ramper hvor nødvendig. Dette vil måtte dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.  
 
 
Uteoppholdsareal 
Alle uteoppholdsareal som kaianlegg rundt bygg vil være offentlig tilgjengelig slik at en skal 
kunne bevege seg fritt langs kaikant/sjøfront. Ettersom det er privat eiendom med overnatting 
vil det kunne stilles krav til ro og orden mv som er forenlig med virksomheten. 
 
Det kom ingen innsigelser på planen i høringsperioden, men noen merknader. 
 
Innen fristens utløp er det kommet inn uttalelser/merknader fra følgende etater: 
 
Fylkesmannen i Troms: 

1. Plandokumentene: 
I henhold til plan- og bygningsloven §4-2 skal alle forslag til planer til offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som sier noe om rammer, formål, hovedinnhold og virkninger. Presentasjon av 
dokumentene, slik de foreligger, virker noe rotete og vi ber kommunen endre navn på dokumentet 
oppsummering med svar på merknader til omregulering gnr 69 bnr 841 – Skjervøy kommune til 
planbeskrivelse for Skjervøy brygge. 

 
2. Universell utforming: 

I forbindelse med Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart sa vi blant annet at 
planbeskrivelsen måtte redegjøre for dagens situasjon og antatte problemstillinger for å kunne 
ivareta universell utforming. Dette kan vi ikke se at er ivaretatt i plandokumentene. 
Planbeskrivelsen sier ingenting om hvordan universell utforming er ivaretatt og 
planbestemmelsene er mangelfulle. I punkt 3.2 til reguleringsplanveilederen fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (2017) del III står det at lovbestemte krav er unødvendige og gir 
inntrykk av at planforslaget styrer noe den ikke gjør. I forslag til bestemmelsene punkt V b) er 
universell utforming omtalt uten at det gis noen føringer utover det som er bestemt i lov. 
Bestemmelsen V b) har dermed liten verdi. 
Planbeskrivelsen kunne med fordel utdypet universell utforming. Det kunne videre følges opp 
med en uteromsplan som viste hvordan hensynet ble ivaretatt. Det er dette som vil danne 
grunnlag for bestemmelser i reguleringsplanen. I det videre arbeidet ber vi Skjervøy kommune 
tilføre en bestemmelse om HC parkeringsplasser som skal lokaliseres nært inngangsparti til 
fasilitetene. 

 
Ovennevnte merknader er gjennomgått, og etterkommet, rettet opp i kartet, planbeskrivelsen og 
planbestemmelsene på alle områder 
 
Statens vegvesen har følgende uttalelse til planen: 

Reguleringsbestemmelsene: 
Byggegrensen til fylkesveien må fremkomme i bestemmelsene. 
Pkt. 3. Grønstruktur: Grøntområdet i planen er lagt på vegeiendommen (sett ut ifra 
kartdatabase). Planavgrensningen må avslutte ved eiendomsgrense til veg. Dette 
området kan heller ikke brukes til snødeponi/snøopplag. 
 
Gang- og sykkelveg, atkomster og annet veg areal bør planlegges og utformes ihht. 
vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Også øvrige internveger i 
planområdet bør opparbeides i henhold til denne håndboka. 

 
Ovennevnte merknader er gjennomgått, og etterkommet, rettet opp i kartet, planbeskrivelsen og 
planbestemmelsene på alle områder som angår Statens vegvesen.  
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Skjervøy Båtforening har kommet med følgende uttalelse: 
 
Generelle merknader. 

I utgangspunktet synes vi det er positivt at noen er villig til å satse på anlegg for maritime 
turistformål på Skjervøy. Våre medlemmer og stor del av Skjervøys befolkning benytter området 
til gjennomgang fra snuplassen ved brygge 3 til området ved Sverdrup kaia. 
Vi vil derfor stille følgende krav til utbygger: 
 

1. Den planlagte hensynsonen i minimum 20 meters avstand fra vår hovedbrygge 3a må 
respekteres helt og holdent, og det må ikke komme noen etableringer innafor denne sonen. 
Herunder flytebrygger, fortøyde båter eller annet. 

2. Arbeid og kostnader med endring av bryggas fortøyninger må i sin helhet utføres og dekkes av 
utbygger. 

3. Det må etableres en åpen og fri gang og sykkelsti gjennom området. 
 
Ovennevnte merknader er gjennomgått, og ivaretas i planen og planbestemmelsene. 
 
Troms fylkeskommune er positive til intensjonen i planforslaget er kommet med følgende 
merknader til noen av løsningene i forslaget: 

 Samferdselsanlegg 
Vi finner det uheldig at biltrafikk og generell parkering er forutsatt å skje lagt inn i 
Planområdet med adkomst fra sør. Det er ikke entydig samsvar mellom beskrivelse, formål på 
plankart som gang-/sykkelveg og torg og bestemmelsenes pkt. III - 2. Blanding av 
fotgjengersykkel- og biltrafikk er uheldig, og ev. biladkomst- og parkeringsmulighet inne i feltet 
bør begrenses til ev. HC-parkering og varelevering. Øvrig parkering bør søkes løst i tilknytning 
til p-plass sør for planområdet. 

 
 Bebyggelse 

Vi savner byggegrenser. Dette er ikke omtalt i bestemmelser eller vist på plankart. Utforming er 
for øvrig omtalt grundig både i bestemmelsenes pkt III – 1.1 og pkt. IV – a). Dersom det skal 
brukes henvisning til «skisseprosjekt» som i 4 strekpunkt under pkt III – 1.1, må dette være 
nærmere identifisert og helst lagt inn i planbeskrivelsen. 

 
 Det er positivt at alle rorbuer og uteområder skal være universelt utformet (jfr. bestemmelsenes 

pkt. V b). For ev. annen type publikumsrettede bygg i området vil også krav i lov og forskrift 
ang. tilgjengelighet gjelde. Dette kan med fordel omtales i planbeskrivelsen. 
 

 Plandokumenter 
Jfr. PBL § 4-2 skal «Alle forslag til planer […] ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for området.» 
Planbeskrivelse mangler i kommunens oversendelse, selv om vi finner innhold til denne i 
dokumentet kalt «Oppsummering …». Etter nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister (del 1) kapittel 1.1.3 skal det være gjennomgående navnsetting på 
plandokumentene. 

 
Ovennevnte merknader er gjennomgått og rettet opp i plandokumentene. 
 
Vurdering 
Slik planen nå framstår og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vil det anbefales at 
planforslaget godkjennes med tilhørende bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn 
"Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 
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Oslo, 20.11.2017 
 
Skjervøy kommune ved teknisk etat 
Postboks 145 
9189 Skjervøy 

 
Deres ref: 2015/958-4 

 

 
Planbeskrivelse for Skjervøy Brygge 
 

 
 
1. Sammendrag  
Forslagstiller Arctic Innovation ønsker å få omregulert eiendommen gnr.69, bnr.841til fritids- og 
turistformål med mål om bygge et turistanlegg med overnatting og servering på stedet. 
OHC arkitektur & design AS er engasjert til å utarbeide den detaljerte omreguleringsplanen.  
 
2. Bakgrunn 
Eieren av tomta Finn Steffen Steffensen har nære familiebånd til Skjervøy. 
Hans mor Jenny vokste opp her og hans onkel Harry Steffensen bodde rett over veien frem til 
han flyttet på sykehjem. Da Finn Steffen Steffensen (FSS) overtok eiendommen kom id 
een om at den sentrale tomten kunne utnyttes bedre enn i dag. Arkitekt Ole Henrik Christensen 
(OHC arkitektur & design AS) ble engasjert for å lage en mulighetsstudie og skisseprosjekt til et 
turistanlegg med overnatting og servering – type «moderne rorbu». Ut av dette vokste prosjektet 
«Skjervøy Brygge» fram. Befaring på stedet bekreftet at eiendommen kunne egne seg godt for et 
anlegg av en viss størrelse og bygge videre på elementer fra bryggebebyggelsen litt lenger ut i 
Vågen. Kommunens ønske om å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som 
forlengelse av en påtenkt «promenade» var naturlig å innpasse som del av planene.    
 
3. Planprosessen  
Det ble sendt ut varsel om oppstart regulering 30.06.2016 til blant annet: 
Norsk Lysningsblad, Nordlys, Framtid i Nord, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Fiskarlaget, 
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Skjervøy kommune, Kystverket, 
Sametinget, Universitet i Tromsø, Ymber AS, Statens kartverk, Barnas talsmann Skjervøy. 
Frist for kommentarer var 01.09.2016. 
Alle mottatte bemerkninger er nå gjennomgått og kommentert i denne oppsummeringen 
som sendes til kommunen november 2017. Den formelle planhøringen med offentlig ettersyn 
ventes finne sted i løpet av vinteren 2017-18. Prosessen er blitt forsinket på grunn av  
forhold som ikke angår reguleringen.           
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4. Planstatus og rammebetingelser  
I den siste kommuneplanen vedtatt 11.05.2016 er tomten satt av i arealplanen til «område for 
turistformål». I den gjeldende reguleringsplanen for området er det avsatt til veiformål (vedtatt 
11.02.1992) og dette må derfor endres.  
 
5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
Planområdet strekker seg fra sjøen i øst og til riksveien i vest 
og fra atkomstvei småbåthavn i sør til «nausttomt» mot nord.  
Området er forholdsvis flatt mellom sjøen og bunn av skråningen opp mot vei.  
Det er en sjøbod av nyere dato på tomten som forutsettes revet. 
Det er videre en stenkai anlagt av tiltakshavers bestefar hvor deler søkes bevart. 
 
6. Beskrivelse av planforslaget  
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et anlegg knyttet opp mot turisme, 
overnatting og servering. Tomta ligger innerst i Vågen på Skjervøy og er lett synlig når en 
kommer kjørende hovedveien fra fastland. En viktig gang-/sykkelforbindelse vil bli etablert over 
eiendommen. En slik forbindelse har vært etterspurt lokalt i mange år. 
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Mellom riksveien og byggeområde reguleres det inn et grøntområde som også fungerer som 
sneopplag på vinteren. Byggeområdet er oppdelt i to av innregulert gang- og sykkelvei som også 
fungerer som atkomstvei. Bebyggelsen vest for veien legges langs kotene slik at den skjermer mot 
veien på over siden. Bebyggelsen øst for veien legges tilnærmet vinkelrett på strandlinjen og 
betoner kontakten mot sjøen.  
 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
1.etg. kotehøyde er satt til +4,00 over middels vannstand iht kommuneplanen .  
Bruttoetasjehøyde fra plan 1 til 2: 3,0 meter. 
Maks gesimshøyde: 6,0 meter 
Maks mønehøyde: 8,5 meter  
Maks takvinkel: 45 grader. Min takvinkel 35 grader. 
Maks husbredde: 5,4 meter 
 
6.3.2 Grad av utnytting 
Bruttotomt = 1319 m2 
Nettotomt = 1319 m2 – 151 m2 (vei) -69 m2 (torg) = 1099 m2  
Felt A: 250 m2 BYA (inkludert 5 p-plasser) 
Felt B: 100 m2 BYA 
Felt C: 200 m2 BYA 
Totalt: 550 m2 BYA 
%-BYA = (100% x 550 m2)/1099 m2 = 50,0% 
 
6.3.3 Antall arbeidsplasser og næringsareal 
Det antas at et ferdigstilt anlegg vil kunne gi 1 fast arbeidsplass (daglig leder) og flere 
deltidsansatte varierende med sesong. Det antas videre at virksomheten vil kjøpe flere tjenester 
lokalt som derigjennom skaper arbeid. Detaljert utforming av næringsarealet vil bestemmes ut fra 
endelig profil for anlegget.   
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6.4 Parkering 
Hovedtyngden gjester forutsettes ankomme uten egen bil (fra flyplassen Sørkjosen + 
taxi/skyttelbuss og Hurtigruta) Det legges opp til 5 parkeringsplasser og disse er først og fremst 
med øye for den daglige drift og hente/bringe tjeneste. 1 stk av ovennevnte plasser skal utformes 
som HC parkeringsplass. 
Vis-a-vis parkeringen ligger det en ankomstplass hvor en kan lesse av/på og snu en bil. 
Gjester som bringer egen bil vil kunne kjøre frem for å droppe bagasje, men forutsettes parkere 
på et annet dertil egnet sted på Skjervøy. Dette er viktig for at anleggets profil og at det skal 
fremstå hyggelig og miljøvennlig. Sykler/elsykler vil kunne nyttes lokalt. Det vil være plass til 
disse ute og i bod ved ankomsten.  
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Anlegget er knyttet til offentlig lokalveinett og som har snuplass ved tomtegrense. 
 
6.7.2 Utforming av veier 
Det skal etableres en gang- og sykkelvei for offentligheten. Denne skal ha minimumsbredde 2,5 
meter og ha maks stigning 1/12.  
 
6.7.3 Krav til opparbeidelse 
Gang- og sykkelvei må være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis til byggeprosjektet.  
 
6.7.4 Varelevering 
Mindre kjøretøy, maxi-taxi mv vil kunne kjøre frem til ankomstplassen og snu der uten problem. 
Større kjøretøy som lastebil/flyttebil vil også kunne kjøre inn dit og det vil da fordre at et par 
parkeringsplasser frigjøres før bilen kan snus. Dette vil kun skje unntaksvis.  
 
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Den nye gang- og sykkelveien som etableres vil gi en langt bedre tilgjengelighet for myke 
trafikanter og knytte sammen Skjervøys «havnepromenade» fra sentrum til båthavn mv. 
 
6.7.6 Felles atkomstvei, eiendomsforhold 
Gang- og sykkelveien vil også fungere som atkomstvei til anlegget «Skjervøy Brygge».  
Eier av grunnen vil være tomteeier. Hvem som har ansvaret for vedlikehold og drift av gang- og 
sykkelveien over eiendommen vil måtte reguleres i en særskilt avtalt mellom tomteeier og 
kommunen.     
 
6.8 Universell utforming 
Den smale stien som i dag krysser eiendommen er ikke universelt utformet. Dekket er ujevnt, 
stigningsforhold er for bratt mv. Den planlagte gang- og sykkelveien skal rette opp i dette 
forholdet og gjøre det mulig for nær sagt alle å krysse eiendommen – derunder gåstol- og 
rullestolsbrukere. Terskelfri atkomst til brygger og hus skal tilrettelegges hjelp av arondering og 
bruk av ramper hvor nødvendig. Dette vil måtte dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.  
 
6.9 Uteoppholdsareal 
Alle uteoppholdsareal som kaianlegg rundt bygg vil være offentlig tilgjengelig slik at en skal kunne 
bevege seg fritt langs kaikant/sjøfront. Ettersom det er privat eiendom med overnatting vil det 
kunne stilles krav til ro og orden mv som er forenlig med virksomheten. 
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7. Virkninger av planforslaget  
 
Vegetasjon: 
Eiendommen har et par bjørketrær og har ellers lav vegetasjon bestående av busker og gress 
Vegetasjonen har ingen kjente truede arter.  En vil beholde et grøntdrag i skråning mellom 
bebyggelse og vei og som knytter an til grøntdrag på naboeiendommer i sør og nord. 
 
Klima: 
Tomta er beliggende innerst i Vågen og skjermet for de fleste vindretninger.  Vindretning inn 
sundet kan være kraftig, men dette er ikke fremherskende vindretning.  
Solforholdene er relativt gode. Fjell mot sør og åskam mot vest begrenser solinnfall noe.    
 
Grunnforhold: 
Det er synlig grunnfjell nord på tomta og det antas at tomta er godt egnet for fundamentering til 
fjell. En ca. 70 år gammel stenkai har stått seg fint og tyder på stabile grunnforhold.  
På naboeiendommen i sør er det tidligere fylt ut god del masse i forbindelse med etableringen av 
lokalvei til småbåthavnen. Ved fjære sjø er det grunt utover et stykke. Det antas at det lenger ut 
(østover) er mudret i forbindelse med opparbeiding av havn for fritidsbåter. Ytterligere mudring 
vil være aktuelt ved etablering av kaianlegg og flytebrygge.  
 
Dyreliv: 
Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter på tomta. 
 
Kulturminner: 
Det er ingen kjente kulturminner med vernestatus på eiendommen.  
En stenkai bygget av tiltakshavers bestefar vurderes som verdt å ta vare på og søkes innarbeidet i 
prosjektet.  
 
 
 
8 Konsekvensutredning  
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning (ref Troms Fylkeskommune) 
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9 Innkomne innspill/merknader  
 
Skjervøy kommune 
Forhåndsvurdering ved formannskapet 21.12.2015 - enstemmig vedtatt: 
«Skjervøy kommune er positive til planene om turistprosjektet Skjervøy Brygge samt planen for 
utarbeidelse av reguleringsplanen på tomten. Det vil i det videre arbeidet med reguleringsplanen 
komme frem om det rent praktisk er mulig å etablere et turistanlegg på denne tomten»  
 
Troms fylkeskommune 
«Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, og vurdert til å ikke utløse krav om 
konsekvensutredning. Troms Fylkeskommune ser positivt på tiltaket, og at det er lagt vekt på 
allmenhetens tilgjengelighet til- og bruk av området, samt estetetiske kvaliteter. Dersom prosjektet 
realiseres som skissert, mener vi det kan være et positivt bidrag til Skjervøysamfunnet.» 
«Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og vi vurderer det heller ikke 
som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt.» Det bes likevel om at det i planens 
generelle bestemmelser tas med punkt om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt. 
 
Fylkesmannen i Troms: 
«Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan (1992)». 
Kommentar:  
Fylkesmannen har ikke innsigelser knyttet til dette arealformålet i den nye kommuneplanen 2015-2027 
og som ble vedtatt av enstemmig kommunestyre 11.05.2016.  
 
«En utbygging av denne type og størrelse som er foreslått i planområdet vil måtte forholde seg til krav 
om universell utforming.» «Skjervøy kommune har en plan-ide om en strandpromenade langs 
sentrumsområdet. Det blir dag viktig at dere ser på turistanlegget og koblinger opp mot eventuell 
strandpromenade» 
Kommentar:  
Det er innarbeidet punkt i reguleringsbestemmelsene vedrørende universell utforming. 
 
Statens Vegvesen: 
«Planområdet er lokalisert tilstøtende til fylkesveg 866. Våre interesser vil bli berørt om 
omreguleringen. Vi har på dette stadiet begrenset innspill å komme med 
Etaten har på dette stadiet begrenset innspill å komme med.  
De påpeker at det ble gjort en reguleringsendring langs strandlinjen i Vågen i 1992 som bør sjekkes 
opp mot hva som ble endret og hvor plangrensen går. Forslagstiller vil ta dette opp i møte med teknisk 
etat i kommunen tirsdag 15.nov. 
 
Kystverket Troms og Finnmark 
«Det gjøres oppmerksom på at ethvert tiltak med betydning for havna eller bruk av havna skal søkes 
tillatelse fra Kystverket.» «Det bemerkes spesielt at trafikkforhold og manøvreringsareal er noe som vil 
bli sett nærmere på.» 
Kommentar: 
Tiltakshaver vil naturlig sende inn en søknad både til Kystverket og lokal plan- og bygningsetat når det 
er utarbeidet forprosjekt for eiendommen – for å få rammetillatelse / igangsettingstillatelse. 
Et forprosjekt vil redegjøre    
 
«Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen må dette avklares med 
disse. Dette av privatrettslige hensyn.» 
Kommentar: 
Dette gjelder ethvert byggetiltak og vil selvfølgelig være en del av utbyggers ansvar å ivareta. 
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Fiskeridirektoratet 
«Tiltaket vil ligge nær en fiskerihavn. Utbygger må vise hensyn så tiltaket ikke kommer i konflikt med 
fiskeriaktiviteten.» 
Kommentar: 
Prosjektet «Skjervøy Brygge» vil ikke generere mye båttrafikk. Aktiviteten som vil være antas bare å 
være positivt tilskudd for en levende havn og på ingen måte å være konflikt med kommersiell 
fiskerihavn. Videre vil tilreisende gjester til Skjervøy Brygge kunne utgjøre et nytt marked for fiskere 
som vil vise nysgjerrige turister hvordan fiske drives og havets verdier forvaltes.  
Lerøy Auroras visningssenter…. 
 
UIT- Norges arktiske universitet 
Vurdering av kulturminner under vann 
«Vi vurderer sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes som liten 
og har derfor ingen merknader til planforslaget». 
 

 
 
10 Avsluttende kommentar 
Det har ikke kommet merknader/innspill i denne runden som tyder på annet enn at prosjektet kan 
realiseres tilnærmet slik som skissert. Nær sagt alle synes positive til tiltaket og forslagstiller oppfatter 
innspillene som konstruktive og greie å innarbeide i reguleringsplanen.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
På vegne av Arctic Innovation ved Finn Steffen Steffensen  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ole Henrik Christensen 
sivilarkitekt  
MNAL og Arkitektbedriftene 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Reguleringsbestemmelser 
- Reguleringskart 
- Merknader  
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR «SKJERVØY BRYGGE» 

 
 

I 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for 
det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 
 
 

II 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-5 er området regulert til følgende formål: 
 

1. Bebyggelse og anlegg 
- Fritids- og turistformål (Felt A, B og C inkl. parkering) 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Gang- og sykkelvei 
- Torg 
- Kai 

 
3. Grøntstruktur 

- Vegetasjonsskjerm 
 

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
- Hensynsone trafikk til sjøs 

 
 

III 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for 
det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
Utforming 

1.1 Fritids- og turistformål 
- Innenfor arealet tillates etablert 7 bygninger samt tilhørende kai og flytebrygge. 
- Utnyttelsesgrad: 550 m2 BYA som tilsvarer maks %-BYA 50 % 
- Eventuell kjeller kommer i tillegg og inngår ikke BYA 
- Hovedplannivå (1.etg) skal ikke ligge lavere enn +4,00 over middels vannstand. 
- Bebyggelsen skal inndeles i mindre volumer (alla skisseprosjekt) med maks 

bredde 5,6 meter. 
- Bygninger i bakkant skal ha møneretning tilnærmet parallells med riksvei.  
- Bygninger i sjøkanten skal ha møneretning tilnærmet vinkelrett mot sjøen. 
- I forkant av bebyggelse skal det bygges trekai. Planum kai skal være på kote +3,80 o.m.v. 

Ved utfylling av byggeområde skal fyllingsfoten ikke overskride byggegrensen.  
Eventuell fylling foran bebyggelse skal avsluttes (være tilnærmet skjult) med vertikal 
bryggekant i plank og plankedekke over fylling. 

- Flytebrygge må etableres parallelt med kaifront og slik at båter ca. 20 fots størrelse 
kan legges langsetter denne. Flytebryggene må ikke berøre «Hensynssone trafikk til sjøs»   

- Vann- og avløp skal tilknyttes offentlig anlegg 
- Det er ikke tillatt med luftspenn ved installering av strøm.  
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- Det tillates bruk av solcelle-paneler. Disse må plassers/integreres på en slik måte at de 
ikke virker skjemmende for omgivelsene. 

- Det tillates ikke montert parabolantenne. (Det forutsettes installert nedgravd fiber). 
- Det er ikke tillatt å gjerde inn eiendommen 
- Det er ikke tillatt å kaste fiskeavfall i sjøen.   

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBLparagraf 12-5,2) 

- 5 stk. parkeringsplasser for gjester til turistanlegget. 
- Gang- og sykkelsti 

 
3. Grønnstruktur (PBLparagraf 12-5,3) 

- Areal mellom vei og bebyggelse på nedsiden beholdes som gressbakke 
 
 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.1 gis følgende bestemmelse vedr 
utforming av arealer, bygninger og anlegg: 
 

a) Estetikk:  
Bygningene skal tilpasses tomta på en god måte mht. form og farge og utforming av 
utearealer. (Det vises til skisseprosjekt) 

- Etasjeantall: Maks 2 ½ etasje (1.etg, 2.etg + hems/loft) 
- Maks takvinkel 45 grader. Min takvinkel 35 grader. 
- Det tillates inntil 2 rettvinklede takoppløft per takflate (ikke trekant ark) 

Maks utvendig bredde for takoppløft skal være 1,4 meter. 
Takoppløft må avsluttes minst 2 meter fra gavl og 1 meter fra møne.  

- Maks gesimshøyde 5,5 meter over 1.etg. i det enkelte bygg. 
- Maks mønehøyde 8,0 meter over 1.etg. i det enkelte bygg. 

 
 

V 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav 
 

a) Brannsikkerhet:  
Krav til brannsikkerhet i bygningene skal ivaretas 

b) Universell utforming:  
Uteområder og rorbuer skal tilfredsstille krav til universell utforming.  

 
 
 

VI 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.6 gis følgende bestemmelser vedr. 
verneverdier 
 

Kulturminner:  
Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over automatiske vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stanses og 
kulturvernmyndighetene varsles jfr. kulturminneloven.  
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VII 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.10 gis følgende bestemmelse vedr vilkår 
og rekkefølge: 
 

a) Det kan ikke gis brukstillatelse til bygningene eller anlegget før parkeringsplass er bygget 
og atkomst fra kommunalvei i syd til parkeringsplass er godkjent av kommunen.  
Videre må gang- og sykkelsti må være ferdigstilt før brukstillatelse kan gis.   
 

b) Plass for avfallshåndtering innpasses bod og skal vedlegges søknad om rammetillatelse.  
 

VIII 
I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.12 gis følgende bestemmelse vedr. 
nærmere undersøkelser: 

a) Grunnforhold mht. kvikkleire mv skal være avklart før det gis byggetillatelse (IG) 
b) Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om 

byggetillatelse (IG) for fundamentering for bygg, brygger og flytebrygge  
c) Før byggetillatelse (IG) gis skal det være kartlagt eventuelle nedgravde kabler i området. 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 

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

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9180 SKJERVØY 

  

 

   

 

  

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

Region nord Hanne Lunde Vangen / 

48605584 

18/35527-2 2015/958-13 16.03.2018 

     

      

Uttalelse på offentlig ettersyn av reguleringsplan Skjervøy Brygge  - gnr. 69 

bnr. 841 

Det vises til skriv datert 12.12.2018, hvor reguleringsplan for Skjervøy brygge sendes på 

offentlig ettersyn.  

 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- 

og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttalers 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet.  

 

Saksopplysninger 

Formålet med planene er å legge til rette for turistanlegg med mulighet for overnatting og 

servering.  

 

Området grenser til Fylkesveg 866. Våre interesser vil derfor bli berørt.  

 

Statens vegvesen har følgende uttalelse til planen: 

 

Reguleringsbestemmelsene: 

 Byggegrensen til fylkesveien må fremkomme i bestemmelsene.  

 Pkt. 3. Grønstruktur: Grøntområdet i planen er lagt på vegeiendommen (sett ut ifra 

kartdatabase). Planavgrensningen må avslutte ved eiendomsgrense til veg. Dette 

området kan heller ikke brukes til snødeponi/snøopplag. 

234



  

 

 

2 

 Gang- og sykkelveg, atkomster og annet veg areal bør planlegges og utformes ihht. 

vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Også øvrige internveger i 

planområdet bør opparbeides i henhold til denne håndboka 

 

Vi savner en bedre beskrivelse og skisse over bygningenes plassering. Vi forutsetter at bygg 

plasseres slik at drift og vedlikehold av fylkesveg 866 ikke hindres, samt at frisikt gjennom 

svingen opprettholdes.   

 

 

 

 

  

Med hilsen 

Plan- og forvaltning, Troms 

 

Hanne L. Vangen 

Avdelingsingeniør 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 19.03.2018 15:25:41
Til: skj-teknisk
Kopi: 

Emne: FW: Reguleringsplan Skjervøy brygge (SBF sak 40/17)
Vedlegg: Skjervøy brygge rev.docx
Mvh
 
Cecilie Korneliussen
Konsulent for politisk sekretariat og arkiv
Skjervøy Kommune
77 77 55 03
 
Besøk Skjervøy hvert 10 min.
http://portskjervoy.kystnor.no/
 
 
 

From: Skjervøy Båtforening [mailto:post.sbf@nordtroms.net] 
Sent: Wednesday, March 7, 2018 6:37 PM
To: Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>
Subject: Reguleringsplan Skjervøy brygge (SBF sak 40/17)
 
Hei.
Oversender herved uttalelse om reguleringsplan Skjervøy brygge. Behandlet i styremøte 1 mars.
Vedlagt også link til gule sider som viser området ved fjære sjø. https://kart.gulesider.no/m/3qkY1
 
Mvh.
 
Skjervøy båtforening.
Dag
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 

9189  SKJERVØY 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

16/4062-9 Bjørg Kippersund L12 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

25107/18 77 78 81 57   06.04.2018 

 

 

Uttalelse - Strandveien 106: Offentlig ettersyn av privat Reguleringsplan "Skjervøy 

Brygge" -  gbnr 69/841 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 12.02.2018, med høringsfrist 07.04.2018. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Planens formål er å omregulere eiendommen gnr.69, bnr.841 til fritids- og turistformål med 

mål om bygge et turistanlegg med overnatting og servering på stedet. Kommunens ønske om 

å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som forlengelse av en påtenkt 

«promenade» er søkt innpasset i planen. 

 

Troms fylkeskommune er positive til intensjonen i planforslaget, men vil i det følgende 

komme med merknader til noen av løsningene i forslaget. 

 

Samferdselsanlegg 

Vi finner det uheldig at biltrafikk og generell parkering er forutsatt å skje lagt inn i 

planområdet med adkomst fra sør. Det er ikke entydig samsvar mellom beskrivelse, formål på 

plankart som gang-/sykkelveg og torg og bestemmelsenes pkt. III - 2. Blanding av fotgjenger- 

sykkel- og biltrafikk er uheldig, og ev. biladkomst- og parkeringsmulighet inne i feltet bør 

begrenses til ev. HC-parkering og varelevering. Øvrig parkering bør søkes løst i tilknytning til 

p-plass sør for planområdet. 

 

Bebyggelse 

Vi savner byggegrenser. Dette er ikke omtalt i bestemmelser eller vist på plankart. Utforming 

er for øvrig omtalt grundig både i bestemmelsenes pkt III – 1.1 og pkt. IV – a). Dersom det 
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skal brukes henvisning til «skisseprosjekt» som i 4 strekpunkt under pkt III – 1.1, må dette 

være nærmere identifisert og helst lagt inn i planbeskrivelsen. 

 

UU 

Det er positivt at alle rorbuer og uteområder skal være universelt utformet (jfr. 

bestemmelsenes pkt. V b). For ev. annen type publikumsrettede bygg i området vil også krav i 

lov og forskrift ang. tilgjengelighet gjelde. Dette kan med fordel omtales i planbeskrivelsen. 

 

Plandokumenter 

Jfr. PBL § 4-2 skal «Alle forslag til planer […] ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse 

som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer 

og retningslinjer som gjelder for området.»  

 

Planbeskrivelse mangler i kommunens oversendelse, selv om vi finner innhold til denne i 

dokumentet kalt «Oppsummering …». Etter nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 

digitalt planregister (del 1) kapittel 1.1.3 skal det være gjennomgående navnsetting på 

plandokumentene. 

 

Kulturminnevernet har ingen merknader til planforslaget. 

 

Avslutning 

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid med planen. Ta gjerne kontakt ved behov for 

avklaringer, råd og veiledning underveis. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Larsen Loso 

plansjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105,  9291 TROMSØ 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/595 -10 

Arkiv: Q01 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 22.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 

 

Endring av avkjørsel 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
2 kart innkjøring 
3 merknader ang innkjøring til Alfheimveien 6 
4 Endring av avkjørsel 
5 Endring av avkjørsel 
6 Innkjøring 
7 Innkjøring2 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det ikke dispensasjon til endring av avkjørsel 
for reguleringsplanen for Ratamajorda. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en endring ikke vil 
bedre noe av siktforholdene. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har tidligere behandlet søknad om flytting av avkjørsel til Alfheimveien 6. 
Søker er Jørn Larsen. 
Av søknaden ønsker søker å flytte avkjørselen nærmere bebyggelsen i Mellomveien. 
Begrunnelsen for dette er at det vil gi bedre trafikksikkerhet. 
Det er innkommet merknader til nabovarsel. Nabo i Mellomveien mener at skråningsfoten vil 
komme for nær tomtegrensa og at det vil medføre vannproblemer på eiendommen. De mener at 
etter at avkjørselen er etablert har de fått fukt i kjelleren. 
Saken ble tidligere behandlet administrativt med avslag med begrunnelse av at flyttingen ikke 
vil bedre siktforholdene.   
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I ettertid har søker klaget på dette vedtaket. Se vedlegg med bilder. 

Vurdering 
Reguleringsplanen for Ratamajorda ble utarbeidet i 2012 som et privat planforslag fra søker. 
Avkjørselen fra Alfheimveien til boligtomta er regulert med frisiktsone med tilhørende 
bestemmelser. Der står følgende: Innenfor frisiktsone i veikryss skal det ikke forekomme 
sikthindrende gjenstander, anlegg eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende 
kjørebaners plan. 
Hvis dette blir overholdt vil det innenfor frisiktsonen være overkommelige sikt. Om vinteren vil 
det i perioder oppstå hindringer med mye snø som kan hindre denne sikten. En mener at denne 
hindringen også vil være til stede selv om avkjørselen blir flyttet. Med bakgrunn av dette og 
hensynet til naboene i Mellomveien vil en ikke ta klagen til følge.  
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Fra: Eivind Mathisen (Eivind.Mathisen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 22.12.2016 10:37:42
Til: Grethe Ihlang
Kopi: 

Emne: FW: Vår Innkjøring I Alfheimveien 6
Vedlegg: kart innkjøring.PNG
 
 
From: Jørn Larsen [mailto:jornlarsen1976@gmail.com] 
Sent: Monday, November 14, 2016 2:39 AM
To: Eivind Mathisen <Eivind.Mathisen@skjervoy.kommune.no>
Subject: Vår Innkjøring I Alfheimveien 6
 
Hei
 
Viser til samtale hos deg tidligere I høst om ønske å legge om innkjøringa til vårt hus I Alfheimveien 6.
 
Slik som det er I dag så er det veldig uoversiktelig, spesielt overfor bila og sykkelister som kommer ned Alfheimveien.
Ønsker derfor å legge om innkjøringa ca slik det kommer på vedlagt bilde.  Benytter også anledninga til å fremme
ønske om at vi får kjøpt området.
 
Mvh
 
Jørn Larsen
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Jørn Larsen 
Alfheimveien 6 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/595-7 1609/2018 Q01 23.02.2018 

 

Endring av avkjørsel 

 
Saksopplysninger:  
Teknisk etat har mottatt søknad om endring av avkjørsel til Alfheimveien 6. 
Søker er: Jørn Larsen 
 
Av søknaden ønsker søker å endre plasseringen for å bedre siktforholdene for trafikken i 
Afheimveien. Endringen er å flytte avkjørsel noen meter ned i Alfheimveien, mot bebyggelsen i 
Mellomveien. 
 
Det er innkommet merknad på nabovarsel til tiltaket i fra beboer i Mellomveien. Merknaden går 
ut på at skråningsfoten vil komme for nær tomtegrensa og at det vil medføre vannproblemer på 
eiendommen. 
I reguleringsplanen for Ratamajorda er omsøkte areal regulert til friområde. Det kreves derfor 
dispensasjon i fra reguleringsplanen 
 
Vurderinger: 
Reguleringsplanen for Ratamajorda ble utarbeidet 2012 som et privat planforslag fra søker. 
Avkjørsel fra Alfheimveien til boligtomta er regulert med frisiktsone med tilhørende 
bestemmelser. En kan ikke se at en endring av plasseringen av avkjørselen vil endre noe av 
siktforholdene. Av den grunn vil en beholde avkjørselen slik den er i dag. 
 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det ikke dispensasjon til endring av avkjørsel for 
reguleringsplanen for Ratamajorda. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en endring ikke vil 
bedre noe av siktforholdene.  
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Eivind Mathisen 
Avdelingsingeniør 
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Fra: Jørn Larsen (jornlarsen1976@gmail.com)
Sendt: 05.04.2018 05:36:24
Til: Eivind Mathisen
Kopi: 

Emne: Re: Endring av avkjørsel
Vedlegg: Innkjøring.jpg;Innkjøring2.jpg
Hei
 
Viser til avslag fra deg om å legge om avkjørselen fra oversiden til nedsiden av stolpen som star ved innkjøringen vår.
 
Legger med bilder som viser faktiske forhold. I tillegg kan det nevnes at nabo i Alfheimveien 8 ikke har noen plass å
legge snøen slik som det er no med det resultat at snøen blir lagt ut på veien.
Nabo som har klagd vil ikke få noen endringer mot sin tomt da endringen ikke berører dem.
Vi mener bildene som er vedlagt viser at avslaget fra dere er feil, Trafikksikkerhet må komme først når vi har alle
muligheter å ordne det slik.
 
Om dette ikke fører fram vil vi ha saken opp for politisk behandling.
 
Mvh
 
Jørn Larsen
 
 
 
 
 
2018-02-26 15:16 GMT+01:00 Eivind Mathisen <Eivind.Mathisen@skjervoy.kommune.no>:

 

Endring av avkjørsel: Endring av avkjørsel.PDF
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/979 -11 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 15.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 

 

Søknad om forlenging av tomtetildeling 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Hans Ballovarre får tildelt tomta frem til 31,12,2018.   
Det er en forutsetning at bygget ikke kommer i konflikt med oljeledning. Avstanden til oljetank 
må avklares. Dersom ombygging ikke er startet innen 31,12,2018 frafaller vedtaket.  
Vedtaket forutsetter at parkerings areal til AR-Eiendom blir avklart. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om forlenging av tildelt tomt i midtre havn. 
Hans Ballovarre fikk i f.sak 13/17 den 15,02,2017 endret plassering av sin tidligere tildelte tomt. 
I vedtaket stod det følgende: Han Ballovarre tildeles tomt som omsøkt. Det er en forutsetning at 
bygget ikke kommer i konflikt med oljeledning. Avstanden til oljetank må avklares.  
Dersom ombygging ikke er startet innen 1 år frafaller vedtaket.  
Vedtaket forutsetter at parkerings areal til AR-Eiendom blir avklart.  
 
I søknad datert 17,04,2018 søker Hans Ballovarre om å få tildelingen forlenget med ett år.  

Vurdering 
Det er ikke kommet inn andre søknader, eller interesser for denne tomta. Av den grunn ser en 
det ikke problematisk og gi en forlengelse av tildelingen. En vil derfor gi en forlengelse frem til 
årsskiftet.  
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Fra: HANS TARALD BALLOVARRE (haball@online.no)
Sendt: 17.04.2018 20:33:21
Til: Eivind Mathisen
Kopi: 

Emne: tomt
Vedlegg: 
deres arkivsaknrt.2015\979-7
søker om forlengelse fra 1 år til 2 år frist for påpegynt bygging på tomta. det blir bygging i 2018  hans
ballovarre
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/67 -27 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 

 

Nye veinavn i Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om stadnamn 
 
Vedlegg 
2 Veinavn 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Skjervøy 
kommune og som legges ut til høring med frist til 13,07,2018. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy formannskap har tidligere behandlet forslag til veinavn på Laukøya og Arnøya. 
På strekningen fergeleiet på Skaret til krysset til Akkarvik var strekningen tidligere delt i flere 
parseller. Det samme ble gjort på Laukøya. 
I ettertid ser vi at dette var noe uheldig siden det er vanskelig å finne naturlige skiller mellom 
parsellen. Vi har derfor valgt å sammenføye parsellene slik at det er en parsell på strekningen 
mellom fergeleiet på Skaret til krysset til Akkarvik og en parsell på Laukøya. 
 
Vi har tidligere mottatt navneforslag fra bygdelaget på Laukøya. Deres forslag for hele parsellen 
er «Laukøyveien».  
For Arnøya er det kommet inn flere forslag, se vedlegg. De som skiller seg ut som de mest 
aktuelle er «Kågsundveien» og «Arnøyveien». 

Vurdering 
De foreslåtte veinavna har lokal tilknytting, er tydelige og lette å lese. Det anbefales at følgende 
forslag sendes på offentlig høring: Laukøyveien og Kågsundveien.
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Fra: Rolf Egil Larsen (rolf.egil.larsen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 14.05.2018 08:55:03
Til: Eivind Mathisen
Kopi: 

Emne: Veinavn på Arnøya
Vedlegg: Veinavn.docx
Go mårn, Eivind.
Har samla opp de nye innspillene.
Fristen var i dag. 
Legger ved facebooktråden og ett innspill på bygdelagets mail.
Ser ut som to alternativ peker seg ut:  Kågsundveien og Arnøyveien.
Arnøyveien er det trygge, men skipsleia og kågsundet ser du fra fergeleiet til forbi Haugnesodden, så det er et
godt forslag.
Lykke til.
Hilsen Rolf.
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Karin Marie Anette Henriksen Da må det bare bli Arnøy veien !!!!!!!! 
 

 
Ann-Kristin Henriksen Enig med Arnøyveien 👍 

 
Rolf Egil Larsen Arnøyveien godt forslag, men litt kjedelig. Eg går for Kågsundveien. 

 
Nils-Arne Larsen Kågsundveien er best! Alternativt Langfjordveien siden det er nokså vanlig 
å gi veier navn etter endepunktet. 
 
Og selvfølgelig fornuftig å gi hele veistrekninga ett navn og ikke lage et fiktivt veidele etter 
Stakenes, selv om også Elva kunne være et akseptabelt veidele. 

 
Line Monika Simonsen Pettersvei, Ørneveien, Grunnfjordveien, indre arnøyvei, 

 
Nils-Arne Larsen Ørneveien er opptatt (i Hollendervika). 

 
Line Monika Simonsen Stemme det 
 

 
Rolf Egil Larsen Skredveien � 
 
Forslag på veinavn: 
Kågsundveien, Arnøyveien og Fjæraveien er mine forslag. 
Hilsen Gerd Ingrid Larsen 
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https://www.facebook.com/kmhenriksen?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/annkristin.henriksen.5?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/annkristin.henriksen.5?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/rolf.e.larsen?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/rolf.e.larsen?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/nilsarne.larsen.1?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/nilsarne.larsen.1?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/line.m.simonsen.9?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/line.m.simonsen.9?fref=gc&dti=1694060147531623
https://www.facebook.com/nilsarne.larsen.1?fref=gc&dti=1694060147531623
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https://www.facebook.com/rolf.e.larsen?fref=gc&dti=1694060147531623
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Skjervøy kommune 
          Helse- og omsorgsetaten  

 
 
 
 
 
 
Orientering til formannskapet om innvilget tilskudd 
 
Søknad til Helsedirektoratet under tilskuddsordningen Styrking og 
utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (her har vi fått svar og har fått 
det vi søkte om kr.225 000 som tilsvarer en ca 20% stillingsressurs) 
 
Tittel: Styrking av forebygging i helsestasjon med fokus på ungdom, barselomsorg og 
foreldreveiledning. 
Bakgrunnen er ønske om å systematisere og øke frekvens i arbeidet med barselgrupper, samt 
tett oppfølging og veiledning av foreldre i barnets første leveår. Vi ser dette i sammenheng 
med den store betydningen av tidlig tilknytning og styrking av foreldrerollen. Ved å få inn 
jordmor kompetanse og økt ressurs i forhold til dette arbeidet ser vi dette som en svært viktig 
styrking av det forebyggende arbeidet.  
Ressursen skal samtidig brukes til å styrke Helsestasjon for ungdom med jordmor kompetanse 
hver andre eller tredje uke og ha fokus på sex og samliv. 
 
Overordnede mål: 

 Styrke foreldres kompetanse, kunnskap og trygghet 
 Styrke ungdoms kompetanse og forberedthet på samliv, ansvar og foreldrerollen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Tommy Arne Hansen 
Helse- og omsorgssjef 
77775550
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Skjervøy kommune 
          Helse- og omsorgsetaten  

 
 
 
 
 
 
Orientering til formannskapet om søkt tilskudd 
 
Søknad til BUFdir. Om støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 
 
Tittel: «Ung og aktiv» 
Vi har søkt midler til tiltaket «Ung og aktiv» som er et tilbud til elever i ungdomsskolen. Noe 
av bakgrunnen er Helsesøsters obligatoriske samtaler med alle 8.klassinger hvor trivsel, 
mestring, helsesituasjon, aktivitet, kostvaner, søvn osv. kartlegges. I disse samtalene tilbys 
«Ung og Aktiv» til dem som ikke deltar i aktiviteter, som føler seg alene eller har andre 
utfordringer. Tilbudet (2 timer i uka) har i flere år vært gitt til jenter og har vært drevet av 
Line Nilsen Eliassen. (som har vært lønnet av fondsmidler i TRG) Fra 2018 har vi også 
engasjert en ung mann (Josef Samane) for å kunne gi tilbudet også til gutter. 
 
Noe av målet med tiltaket er at barna i målgruppen skal oppleve anerkjennelse og mestring, 
tilegne seg ressurser som fører til økt sosial deltagelse både i skole og fritid. 
 
«Losfunksjonen» organiseres under helsestasjonens øvrige virksomhet 
Vi har søkt kr. 400.000,- totalt i en treårsperiode for å kunne løfte opp og verdsette dette 
tiltaket.  Kommunen må stille med en tilsvarende egenandel. Søknadsmidler er hovedsakelig 
tenkt til lønn og godtgjørelse til to «loser». Kommunens egenandel vil være i form av 
administrasjonskostnader, ressurser til planlegging, kartlegging, evaluering, rapportering mm. 
Tiltaket «Ung og Aktiv» er også et av tiltakene i kommunens handlingsplan mot fattigdom. 
 
Søknadsfrist var 20.april.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Tommy Arne Hansen 
Helse- og omsorgssjef 
77775550
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/234 -2 

Arkiv: 69/542 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 22.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap 30.05.2018 

 

Klaus Dreyers vei 29: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Dreyerjorda i forbindelse med bygging av garasje gnr 69 bnr 542 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Dreyerjorda 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.11 i reguleringsbestemmelsene om å øke TU graden fra 0,3 til 
0,45 slik at de kan bygge en garasje på inntil 50 m2. 
 
Liss Johnsen og Arild Henriksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom som 
omsøkt. Avkjørslene er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø 
og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Vedtaket er gjort under forutsetning av at ingen naboer protesterer på tiltaket. 
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Saksopplysninger/vurderinger 
Liss Johnsen og Arild Henriksen søker om dispensasjon fra pkt. 1.11 i regulerings-
bestemmelsene for Dreyerjorda og om å øke TU graden fra 0,3 til 0,45 slik at de kan bygge en 
garasje på inntil 50 m2. Det søkes også om å anlegge ny avkjørsel. Tomta er på 556 m2. 
 

 
 
Å gi dispensasjon begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Bjørn Are Sjøtun 
Eideveien 18 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/132-3 3214/2018 69/519 07.05.2018 

 

Eideveien 18: Søknad om tillatelse for bygging av tilbygg som selvbygger  - 
gnr 69 bnr 519 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
Da huset i  Matrikkelen er oppført som et SEFRAK-minne SEFRAK er en forkorting for 
SEkretariatet for Registrering av faste Kulturminner ble saken oversendt Olav Austlid, kulturavd, 
i Troms fylkeskommune den 3. april 2018 med følgende tekst: 
 

«Huset har vært ombygd en rekke ganger tidligere. Vedlagt følger tegning over ny utbygging. Hva 
gjør vi?» 

 
Vi har ikke fått noen tilbakemelding på henvendelsen. 
 
Søknaden gjelder byggetillatelse som selvbygger til bygging av tilbygg/stue på 32 m2 BRA i 
hovedetasje. Bruksarealet til Eideveien 18 er før ombyggingen 111 m2.  Det er gitt 
byggetillatelser på huset i 1974 og i 1984. 
 
Søker opplyser om at han skal leie inn kompetanse der han har behov. 
 
Stortinget har fastslått at det er lov å være selvbygger i Norge. § 6-8 åpner for personlig 
ansvarsrett for den som ønsker å bygge til eget bruk. Det er kommunen som avgjør om det skal 
gis godkjenning som selvbygger. Selvbygger må sannsynliggjøre at arbeidet blir utført i samsvar 
med plan og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggeteknisk forskrift og gjeldende plan-
bestemmelser. Selvbyggeren må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført. At en 
som selvbygger overfor kommunen søker om personlig ansvarsrett innenfor funksjoner SØK, 
PRO og UTF innebærer ikke at han må utføre samtlige arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke 
til hinder for at selvbyggeren henter inn kompetanse på områder selvbyggeren selv ikke 
behersker. Dette har søker gjort rede for muntlig til saksbehandler. 
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Det er videre et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Enebolig (eventuelt med 
sekundærleilighet) omfattes. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Bjørn Are Sjøtun byggetillatelse for tilbygg 
som omsøkt i Eideveien 18. 
 
Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8, gis Bjørn Are Sjøtun ansvarsrett som selvbygger i 
funksjonene SØK, PRO og UTF til bygging av tilbygg som omsøkt. 
 
Vedtaket er gjort under forutsetning av at tilbygget blir utført i samsvar med plan og 
bygningsloven, byggesaksforskriften og byggeteknisk forskrift. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Skjervøy kommune  
Teknisk etat 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no  
  

Skjervøy menighetsråd 
 
   
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/310-10 509/2018 69/320 19.01.2018 

 

Strandveien 50: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr 69 bnr 320 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 19.01.2018 fra ansvarlig søker. 
  
I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen 
ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse. 
 
Brukstillatelsen gjelder følgende hele tiltaket. 
 
Gjenstående arbeid: 

 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 15.02.2018 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest. 
 
Med hilsen 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
 
 
 

Kopi til: 
Skjervøy Byggeservice AS    

271



 
 Side 2 av 2

 

272



 

Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

RA bolig og eiendom AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/77-7 2987/2018 69/883 02.05.2018 

 

Ørnveien 9: Søknad om igangsettingstillatelse (1) til bygging av vertikaldelt 
bolig 

 
Saksopplysninger:  
Rammetillatelse for tiltaket ble gitt 21.02.2018. 
 
RA Bolig & Eiendom AS, v/Robert Albrigtsen søker nå om igangsettingstillatelse (1) av 
grunnarbeider samt VA tilknytning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Kreahvita Interiør & Byggkonsult AS om 
PRO oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral 
godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Einar Ingebrigtsen ENK ansvarsretter i 
PRO og UTF i av terreng og gravearbeider og PRO og UTF av utvendig overvann og drens. Alle 
ansvarsområder i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Acorus AS ansvarsretter i PRO og UTF av 
fundamentering betong og murerarbeid,  PRO og UTF av Radonsikring, UTF av 
trekonstruksjoner og tømrerarbeid og UTF av innmåling og utstikking. Alle ansvarsområder i 
tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes delvis med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Rørlegger Helgesen AS ansvarsretter i PRO 
og UTF av utvendig VA anlegg og PRO og UTF av innvendig sanitæranlegg. Alle 
ansvarsområder i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral godkjenning. 
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Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis RA Bolig & Eiendom AS 
igangsettingstillatelse (1) for å bygge en vertikal delt bolig med 2 boenheter og dobbel garasje i 
Ørnveien 9. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kreahvita Interiør & Byggkonsult AS om 
PRO oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Einar Ingebrigtsen ENK ansvarsretter i PRO 
og UTF i av terreng og gravearbeider og PRO og UTF av utvendig overvann og drens. Alle 
ansvarsområder i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Acorus AS ansvarsretter i PRO og UTF av 
fundamentering betong og murerarbeid,  PRO og UTF av Radonsikring, UTF av 
trekonstruksjoner og tømrerarbeid og UTF av innmåling og utstikking. Alle ansvarsområder i 
tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen AS ansvarsretter i PRO 
og UTF av utvendig VA anlegg med tilknytning til kommunalt nett. PRO og UTF av innvendig 
sanitæranlegg. Alle ansvarsområder i tiltaksklasse 1. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
KreaHvita Interiør & Byggconsulent as    
Einar Ingebrigtsen    
Rørlegger Helgesen AS    
Acorus AS    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Skjervøy Byggeservice AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/86-6 3283/2018 69/884 08.05.2018 

 

Vågvannet forretningsområde: søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av 
forretningsbygg og lager - gnr 69 bnr 884 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
 
Skjervøy Byggeservice AS søker om tillatelse i ett trinn til bygging av forretningsbygg og lager - 
gnr 69 bnr 884. Bygget har et BRA på 1925 m2. 
 
I brev av 19.02.2018 skriver arbeidstilsynet: 

 
Tiltaket er for øvrig i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene: 
SØK i tiltaksklasse 2. 
PRO arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1. 
PRO grunnarbeider/landskapsutforming i tiltaksklasse 1.   
PRO konstruksjonssikkerhet for fundamenter i tiltaksklasse 1. 
PRO bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Profilteknikk AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO prosjektering av konstruksjonsteknikk og UTF montering av bærende metallkonstruksjoner 
i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Enervent AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
prosjektering av ventilasjonsinstallasjoner og UTF montering av ventilasjonsinstallasjoner i 
tiltaksklasse 2. Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Firesafe AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF av sanitærinstallasjoner, varmeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene: 

 UTF Taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2. 
 UTF plass støpte betongkonstruksjoner – fundamenter i tiltaksklasse 1. 
 UTF plass støpte betongkonstruksjoner seksjoneringsvegger i tiltaksklasse 2 
 UTF tømrerarbeid trekonstruksjoner og etasjeskille, balkong av sanitær-installasjoner, 

varmeinstallasjoner i tiltaksklasse 1.  
 
Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral godkjenning. 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Robertsen og Slotnes AS 
ansvarsrett i funksjonen UTF grunnarbeider og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker TKS Heis AS ansvarsrett i funksjonene: 

 PRO prosjektering av løfteinnretninger i tiltaksklasse 1. 
 UTF installasjon av løfteinnretninger i tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy Byggeservice AS tillatelse i ett trinn 
til bygging av forretningsbygg og lager på gnr 69 bnr 884. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene: 
SØK i tiltaksklasse 2. 
PRO arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1. 
PRO grunnarbeider/landskapsutforming i tiltaksklasse 1.   
PRO konstruksjonssikkerhet for fundamenter i tiltaksklasse 1. 
PRO bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Profilteknikk AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO prosjektering av konstruksjonsteknikk og UTF montering av bærende metallkonstruksjoner 
i tiltaksklasse 1.  
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Enervent AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
prosjektering av ventilasjonsinstallasjoner og UTF montering av ventilasjonsinstallasjoner i 
tiltaksklasse 2.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Firesafe AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF av sanitærinstallasjoner, varmeinstallasjoner i tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene: 

 UTF Taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2. 
 UTF plass støpte betongkonstruksjoner – fundamenter i tiltaksklasse 1. 
 UTF plass støpte betongkonstruksjoner seksjoneringsvegger i tiltaksklasse 2 
 UTF tømrerarbeid trekonstruksjoner og etasjeskille, balkong av sanitær-installasjoner, 

varmeinstallasjoner i tiltaksklasse 1.  
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes AS 
ansvarsrett i funksjonen UTF grunnarbeider og landskapsutforming i tiltaksklasse 1.  
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis TKS Heis AS ansvarsrett i funksjonene: 

 PRO prosjektering av løfteinnretninger i tiltaksklasse 1. 
 UTF installasjon av løfteinnretninger i tiltaksklasse 1. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Ar-Ing as    
Profilteknikk AS    
Enervent AS    
Firesafe AS    
Nord-Troms Rør AS    
Skjervøy Byggeservice AS    
Robertsen og Slotnes AS    
TKS Heis AS    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/457-4 2721/2018 69/1 16.04.2018 

 

Kirkegårdsveien: Søknad om endring av ansvarlig søker og om 
igangsettingstillatelse (1) av grunn og fundamentarbeider til bygging av 
barnehage - gnr 69 bnr 1 

 
Saksopplysninger/Vurderinger:  
 
Det søkes om igangsettingstillatelse av grunn og fundamentarbeider til bygging av 
barnehage, endring av ansvarlig søker, justert plassering av bygget -vridd litt ift rammesøknad 
og justering og detaljering av utomhus for å ivareta UUkrav i bratt terreng. 
 
15.11.2017 ble det gjort følgende vedtak. 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune rammetillatelse til bygging 
av 4 avdelings barnehage på Prestegårdsjorda. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonen SØK i 
tiltaksklasse 1.» 

 
Ar-Ing As skrev følgende i søknaden: 

 
 
Verte Landskap & Arkitektur AS søker nå om ansvarsrett i funksjonene SØK for hele prosjektet 
og PRO arkitektonisk utforming, i forbindelse med bygging av barnehage i tiltaksklasse 2. 
Ansvars-områdene dekkes med sentral godkjenning. 
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Peyma Entreprenør AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF på plassstøpte betong-
konstruksjoner og UTF på tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, tiltaksklasse 2. 
Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
Robertsen og Slotnes AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF på Grunnarbeid og 
landskapsutforming, tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Norsurvey AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO oppmålingsteknisk prosjektering og UTF 
på innmåling og utstikking av tiltak, begge i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes med 
sentral godkjenning. 
 
Rambøll Norge AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, konstruksjonssikkerhet, egne 
arbeider og stabilitet, tiltaksklasse 2. Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
Steinar Pettersen VVS-teknikk AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO Varme og 
kjøleanlegg og PRO på sanitæranlegg i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdene dekkes med sentral 
godkjenning. 
 
DMR Miljø og geoteknikk AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO geoteknisk prosjektering 
i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF på sanitærinstallasjoner og UTF på 
varme og kuldeinstallasjoner, begge i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral 
godkjenning. 
 
Nord Troms Rør AS søker har gjort tilsvarende arbeider for Lerøy AS og for Arnøylaks AS. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune igangsettingstillatelse 
(nr.1), som omsøkt, til grunn og fundamenteringsarbeider til bygging av barnehage på 
Prestegårdsjorda. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Verte Landskap & Arkitektur AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO arkitektonisk utforming, i forbindelse med bygging av barnehage på 
Prestegårdsjorda i tiltaksklasse 2. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Peyma Entreprenør AS ansvarsrett i 
funksjonene UTF på plass støpte betong-konstruksjoner og UTF på tømrerarbeid og montering 
av trekonstruksjoner, i tiltaksklasse 2.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF på Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Norsurvey AS søker om ansvarsrett i 
funksjonene PRO oppmålingsteknisk prosjektering og UTF på innmåling og utstikking av tiltak, 
begge i tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rambøll Norge AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO, konstruksjonssikkerhet, egne arbeider og stabilitet i tiltaksklasse 2.  
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Steinar Pettersen VVS-teknikk AS ansvarsrett 
i funksjonene PRO Varme og kjøleanlegg og PRO på sanitæranlegg i tiltaksklasse 2.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis DMR Miljø og geoteknikk AS ansvarsrett i 
funksjonen PRO geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 
UTF på sanitærinstallasjoner og UTF på varme og kuldeinstallasjoner, begge i tiltaksklasse 2.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Verte Landskap & Arkitektur AS    
Peyma Entreprenør AS    
Robertsen og Slotnes AS    
Norsurvey AS    
Rambøll Norge AS    
Steinar Pettersen VVS-teknikk AS    
DMR Miljø og geoteknikk AS    
Nord Troms Rør AS    
Einar Lauritzen    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/77-9 3431/2018 69/883 15.05.2018 

 

Ørnveien 9: Søknad om igangsettingstillatelse for resterende del av tiltaket til 
bygging av vertikaldelt bolig 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Rammetillatelse for tiltaket ble gitt 21.02.2018. 
Igangsettingstillatelse (1) for tiltaket ble gitt 02.05.2018. 
 
 
RA Bolig & Eiendom AS, v/Robert Albrigtsen søker nå om igangsettingstillatelse av resterende 
del av tiltaket. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Kreahvita Interiør & Byggkonsult AS om 
PRO konstruksjonssikkerhet og PRO av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes 
ikke med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker RA Bolig & Eiendom AS ansvarsretter i 
PRO og UTF av montering og innregulering av ventilasjonsanlegg PRO og UTF av fall og 
tettskikt i våtrom. Alle ansvarsområder i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes ikke med 
sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Leif Lauknes om ansvarsretter i KONT 
kontroll av lufttetthet og KONT av våtrom. Alle ansvarsområder i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral godkjenning. 
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Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis RA Bolig & Eiendom AS 
igangsettingstillatelse for resterende del av tiltaket til å bygge en vertikal delt bolig med 2 
boenheter og dobbel garasje i Ørnveien 9. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kreahvita Interiør & Byggkonsult AS 
ansvarsretter i PRO konstruksjonssikkerhet og PRO av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis RA Bolig & Eiendom AS ansvarsretter i PRO 
og UTF av montering og innregulering av ventilasjonsanlegg PRO og UTF av fall og tettskikt i 
våtrom. Alle ansvarsområder i tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Leif Lauknes om ansvarsretter i KONT 
kontroll av lufttetthet og KONT av våtrom. Alle ansvarsområder i tiltaksklasse 1.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
KreaVita AS    
Leif Lauknes    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/457-6 3451/2018 69/1 18.05.2018 

 

Prestegårdsjorda: Søknad om tillatelse tiltak uten ansvarsrett til bygging av 
midlertidig brakkerigg i forbindelse med bygging av barnehage - gnr 69 bnr 1 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
 Det søkes om tillatelse tiltak uten ansvarsrett til bygging av om tillatelse tiltak uten ansvarsrett til bygging 
av midlertidig brakkerigg i forbindelse med bygging av barnehage - gnr 69 bnr 1. Brakkene inneholder 
spiserom, garderobe, bad, toalett og kontor. 
 
Bebygd areal for brakkeriggen er på 73,6 m2 og bruksarealet er på 57,6 m2. 
 
Nabovarsling ble gjort i rammesøknaden. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Peyma AS byggetillatelse uten ansvarsrett for 
oppføring av midlertidig brakkerigg som omsøkt. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/38-17 3153/2018 43/1 03.05.2018 

 

Uløybukt: Søknad om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg - 
gnr 45 bnr 3 

 
Saksopplysninger/ Vurderinger: 
Søknaden gjelder utslipp på en ny utslippsledning til sjø for privat avløpsanlegg på eiendommen 
gnr 45, bnr 3.  Den skal betjener 3 boenheter med egen slamavskiller. Utløpet skal legges 2 m 
under laveste lavvann i sjø. 
 
11.07.2017 fikk Zapa DA rammetillatelse for ombygging av bygninger tilhørende eldre fiskebruk 
til reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3. 
 
Det søkes om følgende ansvarsretter: 
 
Storeste Entreprenør AS søker om SØK og PRO av anlegget. 
Ansvarsområdet dekkes ikke inn ved sentral godkjenning. 
 
Henriksen Grunn og Bygg AS søker om UTF av avløpsanlegget.  
Ansvarsområdet dekkes ikke inn ved sentral godkjenning. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 gis Zapa DA utslippstillatelse for alt av 
avløpsvann fra 3 boenheter, på gnr 45 bnr 3 som omsøkt.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Storeste Entreprenør AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK og PRO for anlegging slamavskiller og utslippsledning til sjø for privat 
avløpsanlegg på eiendommen gnr 45, bnr 3 i tiltaksklasse 1. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Henriksen Grunn og Bygg AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF for anlegging slamavskiller og utslippsledning til sjø for privat avløpsanlegg på 
eiendommen gnr 45, bnr 3 i tiltaksklasse 1. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Storeste` Entreprenør as Hovedvegen 16 9151 STORSLETT 
Henriksen Bygg og Grunn AS    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/234-3 3358/2018 60/38 14.05.2018 

 

Akkarvikdalen: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av tilbygg - 
gnr 60 bnr 38 

 
Saksopplysninger:  
Søknaden gjelder bygging av tilbygg på gnr 60 bnr 38 i Akkarvikveien 785. På eiendommen står 
en fritidsbolig på med kjeller på 39 m2, 1. etg på 39 m2 og loft på 12 m2. Nå søkes det om å sette 
opp et tilbygg på 12 m2. Tilbygget skal inneholde sanitæranlegg med snu Området definert som 
LNFR område i Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027. 
 
Vurderinger: 
 
Miljø: 
Arbeidet som skal utføres ligger langt utafor 100 metersbeltet langs sjøen der det særlig skal tas 
hensyn til natur- og kulturliv, landskap og andre allmenne interesser 
 
Kulturminner: 
I følge https://askeladden.ra.no/ er det ikke funnet et automatisk freda kulturminne som berører 
eiendommen.  
 
Risiko og Sårbarhet: 
Ifølge skrednett ligger omsøkte tiltak utafor aktsomhetsområde for snøskred. Tiltaket anses som 
uproblematisk. 
 
Landbruk /reindrift: 
Berøres ikke. 
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Naturmangfold: 
Kommunen har sjekket ut naturbasen for område og artsdatabankens karttjeneste. Her er det ikke 
registrert noen verneverdige forhold verken av dyreart eller annen naturmangfold. Kommunen 
har vurdert søknaden om bygging i forhold til naturmangfoldloven, og etter en konkret 
helhetsvurdering og sjekket av de karttjenester som eksisterer i området, samt lokalkunnskap 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å si at denne søknaden ivaretar lovens intensjon 
om bevaring av naturmangfoldet. 
 
Siden eiendommen er bebygd kan ikke Skjervøy kommune se noen hindringer for å innvilge 
søknaden.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Ståle Jacobsen byggetillatelse uten ansvarsrett 
for oppføring av tilbygg på 12 m2 som omsøkt på gnr 60 bnr 38. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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