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Fylkespian for Troms 2010-2013
Høringsdokument av juni 2009
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Reguleringsplan for Prestegårdsjorda, 2.gangs
behandling

2009/4826

PS 26/09

Reguleringsplan for St. Hanshaugen
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Ordføreren orienterer

2009/8465

PS 2 8/09

Interpellasjoner

2009/8466
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Referatsaker
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Søknad om fritak fra politisk verv

2009/623 7

RS 19/09

Høringsuttalelse, fylkesvegplan for troms

2009/75 77

-

2009/8418

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/8418-2

Arkiv:
Saksbehandler: Reidar Mæland
Dato:

10.09.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
23.09.2009

Fylkespian for Troms 2010-2013 Høringsdokument av juni 2009
-

Vedlegg:
Skiv fra Fylkesrådsleders kontor
Høringsdokument av juni 2009

—

Forslag til fylkespian for Troms 2010-2013 på høring.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Ordføreren innledet i saka hvoretter kommunestyret debatterte planen.
Vedtak:

Innstillinga enst. Bifalt.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret slutter seg til høringsdokumentet i Fylkespian for Troms 2010- 2013
med de seks beskrevne politikkområder samt visjon, verdigrunnlag og utviklingstrekk.
Fylkespianen vil være et godt styringsverktøy i en framtidsretta og positiv utvikling i Troms.
Skjervøy kommune vil legge vekt på et framtidig tett og positivt samarbeid med Troms
fylkeskommune som er en viktig regional utviklingsaktør.

Innenfor alle beskrevne omrader i fylkesplanen vil det være av stor betydning at de
distriktmessige og overordnede målene nås sett i forhold til en framtidsretta og positiv utvikling
i Skjervøy kommune og regionen for øvrig. Det må legges stor vekt på utviklingen av
Skjervøy’ s senterstatus som senter for maritime funksjoner i Troms.
I forhold til infrastruktur vises det spesielt til formannskapets uttalelse vedrørende ønskede
prioritereringer for Skjervøy i Fylkesvegplanen 2010- 2019.

Saksopplysninger
Planen er på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist i

.-

oktober 2009.

Fylkespianlegging er forankret i plan- og bygningsloven §19. Fylkeskommunen skal sørge for at
det innen fylkets område utføres en løpende fylkespianlegging. Hensikten er å samordne statens,
fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunenes fysiske, økonomiske og kulturelle
virksomhet i fylket.
Troms fylkeskommune skal være en regional utviklingsaktør. Innenfor regional utvikling gjelder
det bl.a. samferdesel, videregående opplæring, kultur, tannhelse, forvalte regionale
forskningsfond, være medeier i Innovasjon Norge, tildele akvakulturtillatelser og forvaltning av
marine ressurser, ansvar innen landbruk, ansvar for riksveger og ferjestrekningen, ansvar for
fagskoleutdanning, ansvar som regional vannregionmyndighet, ansvar for allment friluftsliv og
vilt- og ferskvannsfisk, veiledning i klimaarbeid, forvaltning av spillemidler til idrett og kultur,
arbeide for folkehelse.
Planen beskriver seks politikkområder som er løftet ut som særskilte politiske innsatsområder i
planperioden. Rådmannen vil trekke fram noen små biter av beskrivelsene fra hvert område.
Planen må imidlertid leses i sin helhet.
Robuste og attraktive lokalsamfunn:

For å utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn er det nødvendig med positiv næringsutvikling
og et godt kulturtilbud. Tilsvarende er utvikling av gode tjenestetilbud, attraktive møteplasser og
engasjerende kultur- og fritidstilbud avhengig av lokalt engasjement og pådriverkraft.
Folk ønsker å bo på attraktive steder som har et godt sosialt miljø, gode boligtilbud, levende
handel, mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode service- og velferdstjenester.
Et virkemiddel i arbeidet med å bevare et desentralisert bosettingsmønster er den fastlagte
senterstrukturen i fylket.
Lokalsamfunn, kommuner og regioner med spesielle fortrinn, som økonomiske eller naturgitte
fortrinn, må være oppmerksom på å framheve disse. Kommunene i Nord-Troms bør
markedsføre sine økonomiske fordeler ved å være del av tiltakssonen.
Nordområdesatsingen skal sikre velferd og sysselsetting i nord. Et levende og robust NordNorge med livskraftige lokalsamfurm er med på å styrke Norge som nasjon.

Miljø- og klimapolitikk:

Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning og en
klimavennlig samfunnsutvikling.

Næringspolitikk:
Det har vært en langvarig trend med nedgang i sysselsettingen i primærnæringene Til tross for
dette er det fortsatt fiskeri og oppdrett som er landsdelens viktigste eksportnæring. Andre
næringer har fatt økt betydning. Kunnskapsbaserte næringer har en positiv utvikling og blitt
stadig viktigere, og opplevelsesbaserte næringer som reiseliv har over tid blitt viktigere for
økonomien og sysselsettingen.
.

Det er en sentral utfordring å sikre fremtidig utvikling av fiskeindustrien gjennom økt
videreforedling og merverdi. Videre er det viktig at levedyktige lokalsamfunn og mangfold på
flåteseiden sikres gjennom leveringsmuligheter for fisk i hele fylket. Fiskeindustrianlegg og
lokale mottaksstasjoner sammen med tilrettelagt næringsmessig infrastruktur i lokalsamfunnene
er en forutsetning for dette.

Kulturpolitikk:

Målet er at befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur- idretts- og
friluftsliv med vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet.
Kompetansepolitikk:

Humankapitalen i form av arbeidskraft og kompetanse utgjør største delen av Norges
nasjonalformue. Det trengs kloke hoder for å løse fremtidens oppgaver og utfordringer.
Kunnskap og kompetanse er viktige innsatsfaktorer for å skape mer attraktive og
konkurransedyktige lokalsamfunn. De videregående skolene har styrket sin rolle som regionale
utviklingsaktører ved å samarbeide og inngå partnerskap med lokalt næringsliv og andre
utdanningsinstitusjoner om opplæring og tilbud. Fylkeskommunen skal legge forholdene til rette
slik at det blir bedre samsvar mellom kompetanse og arbeids- og næringslivets behov. Det
kreves et godt samarbeid mellom grunnskoler, videregående skoler, fagskoler, høgskoler og
universitet og mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
Kommunikasjons og infrastrukturpolitikk:
-

Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn: fremkommelighet,
effektivitet, miljø og trafikksikkerhet.
Utvikling av reiseliv, fiskeri og havbruk samt olje og gassrelatert næringsvirksomhet i nord er
høyt prioritert. En effektiv infrastruktur er en forutsetning for at Troms skal utnytte potensialet i
disse næringene fullt ut. Det er bla. av stor betydning ,også i dag som før, å utvikle sjøbaserte
transportsystem for regionene.
—

Det er viktig å fullføre fremtidsretta bredbånd i hele fylket og bidra til økt lokal utvikling med
anvendelse av bredbånd.

Vurdering

Rådmannen synes innholdet i høringsdokumentet er meget godt. Planen vil være et godt
styringsverktøy i en positiv utviklingen av vårt fylke.

Skjervoy kommune

Arkivsaknr:

2009 4826 -11

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
67/09
25/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
09.09.2009
23.09.2009

Reguleringsplan for Prestegårdsjorda, 2.gangs behandling
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
Regulering av prestegårdsjorda
1
Varsel om oppstart av planarbeid
2
uttalelse ved oppstart av reguleringsarbeid
3
4
kart
Uttalelse om kulturminner
5
Reguleringskart
6
Reguleringsbestemmelser
7
Uttalelse om kulturminner
8
Regulering av Prestegårdsjorda øvre del Offentlig ettersyn
9
10 vedtak fra funksjonshemmedes råd
-

-

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enst. Bifalt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.09.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling

Planutvalget ber kommunestyret gjøre slikt vedtak:
Endring av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Prestegårdsjorda egengodkjennes.
Merknader fra kulturetaten og fùnksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses
bebyggelsesplanen.
Vedtaket er klagbart i henhold til pbl’ s

§

15.

Saksopplysninger
i .gangsbehandling
Saksopplysninger
I f. sak 16/08 ble det vedtatt at arbeidet med omregulering av reguleringsplan Prestegårdsj ordet
skulle iverksettes.
Formålet med reguleringen er å omregulere området fra gartneri til boligformål.
Kartdelen av reguleringsplanen er digitalisert og nye reguleringsbestemmelser utarbeidet.
I.h.h.t Plan- og bygningslovens (Pbl) § 27-1 pkt 1. skal det kunngjøres når et område tas opp til
regulering. Ved oppstart av reguleringspianarbeidet ble det annonsert og berørte parter er
tilskrevet. Frist for uttalelse har vært 25.05.09.
Ved fristens utløp er det kommet inn to kommentarer til reguleringsarbeidet. En fra Sametinget
og en fra Nord Troms Krafflag.(NTKL)
—

Sametinget: Opplyser om at de ikke har merknader til den foreslåtte reguleringsplan.

NTKL: ønsker at nettstasjonen markeres som fareområde i reguleringspianen og minner om det
generelle byggeforbudet for boliger i nærheten av nettstasjoner og kabler.

Kommentar. ønskene til NTKL iforhold tilfareomrade tegnes inn pa kartetfør planen sendes
på offentlig høring. Avstanden til boliger i forhold til byggeforbud nært nettanlegg blir ivaretatt,
avstanden vil bli større enn minstekrav.

I.h.h.t Pbl § 27-1 pkt 2 skal forslaget til reguleringsplan legges fram for det faste utvalget for
plansaker som avgjør om planen skal legges til offentlig ettersyn.
Vurdering
Fremlagte forslag til omregulering anbefales gjennomført.
Vedtak
Framlagte forslag til omregulering for reguleringsplan Prestegårdsj ordet anbefales gjennomført
og legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.
2.gangs behandling
Etter dette vedtaket ble planen med bestemmelser lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Frist
for innkomne uttalelser/merknader ble satt til 10,07,2009.

Etter fristens utløp er det kommet inn to kommentarer til reguleringsarbeidet.
Funksjonshemmedes råd ønsker ingen høy-hus i omradet, men at byggestilen står i samsvar med
eksisterende bebyggelse i området.
Kulturetaten harfølgende merknader.
1. Vi ber om at en utbygging innenfor planområdet i mest mulig grad tar hensyn til den
listeforte Skiervøy kirke ogfredete prestegarden, slik som f eks volumoppbygging og
fargevalg. Det vil etter var vurdering være best med enkeitstaende eneboliger og ikke
sammenhengende større bygningsvolumer. Ny bebyggelse ma ikke gis hvitfarge lik
den vernede kirken eller prestegarden. Dette for at ny bebyggelse i nærheten av kirken
ogprestegarden skal være noe underordnet i sin detaljering.
2. Oppføring av enkeltstaende boliger og ikke sammenhengende bygningsvolumer som
smablokker, rekkehus eller liknende, vil etter var vurdering viderefore eksisterende
utbygningsstrukturen som finnes i omkringliggende boligomrader. En
utbyggingsstruktur med enkeltstaende boliger oppover bakkene, og større bygninger nede i
sentrumsomradet.
Vi ber om at det tas hensyn til våre merknader i utarbeidelse av bebyggelsespian.
Vurdering

En mener at de innkomne merknader er av slik betydning at de må vektiegges ved utarbeidelse
av bebyggelsesplan.
Med bakgrunn i saksutredningen vil en tilrå en omregulering med tilhørende bestemmelser.

Skjervoy kommune

Arkivsaknr:

2009 4837 -12

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
66/09
26/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
09.09.2009
23 .09.2009

Reguleringsplan for St. Hanshaugen, 2.gangs behandling
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
i Regulering av St. Hanshaugen
2 Varsel om oppstart av planarbeid
3 Gjeldende reg. bestemmelser
4 Reviderte reguleringsbestemmelser
5 Brev fra Sametinget
6 Reguleringskart
7 Regulering av St. Hans haugen Offentlig ettersyn
8 Svar- St.Hans Haugen. Reguleringsplan til offentlig ettersyn
9 Vedr varsel om oppstart
-

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enst. Bifalt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.09.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling

Planutvalget ber kommunestyret gjør slikt vedtak:
Endring av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for St. Hanshaugen egengodkjennes
Vedtaket er klagbart i henhold til pbl’s

§

15.

Saksopplysninger
1.gangs behandling
saksopplysninger
I f. sak 86/08 ble det vedtatt at arbeidet med omregulering av reguleringsplan for St.
Hanshaugen skulle iverksettes.
Formålet med reguleringen er å omregulere friarealet mellom Eideveien og Skoleveien til
boligformål, samt revidering av planbestemmelsene.
Kartdelen av reguleringspianen er digitalisert og reguleringsbestemmelsene er revidert.
Endringer som er gjort i reguleringsbestemmelsene er i hovedsak pkt 1.5 størrelse på garasje og
pkt 1.9 utnyttelsesgraden av tomta.
I.h.h.t Plan- og bygningslovens § 27-1 pkt 1 skal det kunngjøres når et område tas opp til
regulering. Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet ble det annonsert og berørte parter er
tilskrevet. Frist for uttalelse har vært 25,05,09.
Ved fristens utløp er det kommet inn en kommentar til reguleringsarbeidet, fra Sametinget, der
de opplyser om at de ikke har merknader til den foreslåtte reguleringsplan.
I.h.h.t Pbl § 27-1 pkt 2 skal forslaget til reguleringsplan legges fram for det faste utvalget for
plansaker som avgjør om planen skal legges til offentlig ettersyn.
Vurdering
Framlagte forslag til omregulering anbefales gjennomført.
Vedtak
Framlagte forslag til omregulering for reguleringsplan St. Hanshaugen anbefales gjennomført og
legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.
2.gangs behandling

Etter dette vedtaket ble planen med bestemmelsene lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Frist
for innkomne uttalelser/merknader ble satt til 10,07,2009.
Etter fristens utløp er det kommet inn en kommentar til reguleringsarbeidet, kulturetaten, der de
opplyser om at de ikke har merknader til den foreslåtte reguleringsplan.
Vurdering

Med bakgrunn i saksutredningen vil en tilrå en omregulering med tilhørende bestemmelser som
forelagt.

Skjervøy kommune

Arlcivsalcnr:

2009/8465-1

Arkiv:
Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:

12.09.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
23.09.2009

Ordføreren orienterer
•

Sjumilssteget vfElbjørg Ringsby

•

Nergård- saken v/Ordfører

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Sjumilssteget: Elbjørg Ringsby orienterte.
Fellesforslag:
Kommunestyret tar orienteringen om sjumilssteget til etterretning og ser fram til det videre
arbeidet og satsingen på gode oppvekstvilkår og det forebyggende arbeid blant barn og unge.
Nergårdsaken: Ordføreren orienterte.
Kommunestyret tok orienteringen til etterretning.
Planutvalgets oppgaver etter ny Plan- og bygningslov:
Med bakgrunn i at ny Plan- og bygningslov, plandel, trådte i kraft 1. juli 2009 opphørte plikten
til å ha planutvalg. Kommunen må derfor ta stilling til hvordan de oppgavene som loven
tidligere la i dette utvalget skal løses.
Vedtak:

Kommunestyret vedtok enst.

Planutvalget opprettholdes som før og delegeres alle oppgaver knyttet til Plan- og
bygningsloven som planutvalget hadde tidligere med følgende unntak og tillegg som følger av
ny lov;
Kommunestyret selv er myndighet etter § 3-3 annet ledd i ny plandel som omfatter at
kommunestyret selv skal vedtak kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.
Planutvalget delegeres myndighet etter § 12-9 (behandling av planprogram for planer med
vesentlig virkning) til å vedta planprogram for reguleringsplaner. Planutvalget kan vurdere
behovet for å involvere kommunestyret i hver enkelt sak.
Planutvalget delegeres myndighet etter § 12-12 (vedtak av reguleringsplan) til å vedta mindre
regule4ringsplaner som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når
denne er mindre enn fire år gammel.
Planutvalget delegeres myndighet etter § 12-14 (endring og oppheving av reguleringsplan) til å
vedtak mindre endringer (dvs endringer som ikke har nevneverdige negative konsekvenser for
noen berørte parter eller interesser i reguleringspianer), eller til å vedtak utfylling innenfor
hovedtrekkene i reguleringsplanen.
Kommunestyret opprettholder eksisterende ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planspørsmålet.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/8466-1

Arkiv:
Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:

12.09.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
23.09.2009

Interpellasjoner

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Det ble framlagt 2 interpellasjoner.
Skjervøy SV v/Ingrid Lønhaug la fram følgende:

Ijunimøtet behandlet vi økonomiplanen for 2009 —2012. I et av punktene i økonomiplanen
vedtok vi at det skulle foretas en omfattende debatt om skolestrukturen i Skjervøy kommune.
Denne debatten skulle avsuttes i god tid før økonomiplanen for de neste fire pre skulle vedtas.
Ski ervøy SV etterlyser dette arbeidet da det begynner å bli dårlig tid i forhold til å få en
skikkelig debatt om temaet.
Skjervøy SV vet at framtidig skolestruktur for de videregående skolene i Troms også vil bli
diskutert denne høsten. Troms fS’lkeskommune mangler midler (ca 30 mill) til drifta, så her blir
det snakk om prioriteringer som kan ramme distriktsskolene.
1. Hvordan har administrasjonen tenkt å legge opp den kommunale diskusjonen om
skolestruktur?
2. Hvor langt er arbeidet kommet?
3. Hva slags strategi skal Ski ervøy kommune ha i den kommende debatten om nedleggelse
av skoler og linjer ved de videregående skolene? Hva kan vi som kommune bidra med i
denne diskusjonen?
Rådmannen svarte på spørsmål 1 og 2 samlet;
Rådmannen arbeidet med saken ut fra kommunestyrets tidligere vedtak. Det vil bli holdt
konferanse med bred deltakelse fra hele kommunen den 9. okt.

Spørsmål 3;
Ordføreren svarte:
Han opp fordret partiene å drive påvirkning på regionalt og fylkesnivå.
Det skal avholdes en bred høringsprosess der kommuner, regionrad og næringsliv vil bli
involvert.

Einar Lauritzen AP;
Kultur- og fritidsutvalget
Vi ønsker en redegjørelse fra administrasjonen om hvorfor saker som skulle vært hos
kultur- og fritidsutvalget til behandling ikke blir tatt opp der og i stede går direkte til formann
skapet.
EKS.; Plan for nye idrettsanlegg på Skjervøy stadion.
Kulturhuset.
Vi ønsker en redegjørelse fra administrasjonen om hvordan man tenker at kulturhuset skal drives
etter at det er gjort nedbemanning av ansatte ved kulturhuset.
Hvilke åpningstider fr vi?
Hvordan administreres bruken etter arbeidstid?
Hvordan blir de frivillige lags tilgang til huset?
Ungdomsklubben
Vi ønsker en redegjørelse fra administrasjonen om hvordan ståa er vedr. drifta av ungdomsklubben.
Er klubben åpnet og hvem er ansatt?
Er sikkerheta ivaretatt i forhold til brannvegger, rømningslys, rømningsdører etc?
Er ventilasjonsanlegget godkjent av arbeidstilsynet?

Ordføreren svarte:
Kultur- og fritidsutvalget;
Han viste til saker som var behandlet i formannskapet etter ordre fra kommunestyret og i hht
reglementet. Det er også opp til kultur- og fritidsutvalget å selv ta opp saker til behandling.
Kulturhuset;
Rådmannen svarte;
Kulturhuset vil stort sett være tilgjengelig som tidligere.
Ungdomsklubben:
Rådmannen svarte:
Ungdomsklubben er åpnet i hht forskrifter og ny leder er ansatt.
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Ny vaktordning for legene og betaling for vaktordning
Vedlegg:
Avtale mellom Skjervøy kommune og legene v/tillitsvalgt om organisering av legevakt og
betaling for ny vaktordning.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte om sak.
Vedtak:

Innstillingen enst. Bifalt.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner den fremlagte avtalen mellom Skjervøy kommune og legene
v/tillitsvalgt vedrørende organisering av ny vaktordning og betaling av leger i ny vaktordning.
Avtalen inngås med virkning fra 1. august 2009 og inntil annen organisering av legevakt blir
vedtatt.
Merutgifter med kr. 670.000 pr. år søkes innarbeidet i økonomiplanen fra og med 2010.

Bakgrunn for saka

Skjervøy kommune har over tid hatt problemer med å rekruttere leger til nye stillinger og har
opplevd at nytilsatte leger slutter etter kort tid. Vi har også i en seinere tid opplevd at vi ikke har
fatt turnusleger.
Situasjonen er beskrevet i årsmeldinger, sist for 2008. Det fremgår her at kommunen hadde 8
forskjellige leger/legevikarer i 2008.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har 3 fastlegestillinger og i turnuslege. Dette har ført til at kommunen har
hatt ei vaktordning med 4-delt vakt. i av legene har i løpet av den siste tida gått ut av
vaktordninga på grunn av helsemessige problemer. Dette betyr at kommunen i dag har ei
vaktordning med 3 leger i vakt.
Etter ny særavtale mellom KS og legeforeninga skal vaktordninga ikke være mindre enn 4-delt.
Pr. i dag har kommunen to fastlegeavtaler. Tilsatt i den 3. avtalen sa opp etter kort tid. Det kan
nok være flere grunner til å si opp stillinga, men den sterkeste årsaken er at vaktordninga i
Skjervøy oppleves som uakseptabel.
Helse- og sosialsjefen har lyst ut ledig fastlegehjemmel for 3. gang med søknadsfrist den
15.oktober. Hjemmelen er lyst ut i norsk og dansk legetidsskrift, på hjemmesida og også i andre
nasjonale medier. Av erfaring vet vi at tilsettingsprosesser tar tid og det fremgår derfor av
utlysingstekst at tilsetting skal skje i. februar 2010. I tida frem til 1. februar 2010 er det inngått
avtale med legevikar gjennom legeformidlingsfirma.
Gjennomgående har vi hatt ra søkere. Tidligere i år hadde vi 3 søkere. Det ble gjennomført
telefonintervju med søkerne. Etter intervjuet ble aktuell søker invitert til Skjervøy. Legen var
svært godt fornøyd med lokaler og utstyr på sykestua og legekontoret. Inntrykket av kommunen
for øvrig var svært godt. Han takket nei til tilbudt stilling på grunn av vaktbelastning. Seinere
har helse- og sosialsjefen og kommunelegen hatt en god dialog med en svensk lege. Denne
hadde det samme positive inntrykk som nevnt overfor. Men legen var helt klar på at det ikke
var aktuelt å arbeide her på grunn av vaktbelastning.
Det har vært lagt frem en sak til Oppvekst- og levekårutvalget om interkommunal legevakt i
Nord-Troms. Skjervøy kommune har tatt initiativ overfor Nordreisa, Kvænangen og Kåf] ord
om en interkommunal legevaktordning. Kvænangen og Kåfj ord har ikke ønsket å være med i et
slikt samarbeid.
Det har vært avholdt møter Skjervøy og Nordreisa for å drøfte et slikt samarbeid mellom
kommunene. Både ordførere, rådmenn, helse- og sosialsjef og leger har vært representert. Det
har vært nedsatt arbeidsgrupper med representasjon fra begge kommuner. Det viser seg at

Nordreisa har tilfredsstillende antall leger i sin vaktordning i dag og derfor ikke er noen pådriver
til et slikt samarbeid ut fra eget behov. Det er ulike oppfatninger om hvordan en slik vaktordning
må organiseres. Med 2 kommuner som samarbeider om vaktordning vil kostnadene for hver
kommune være ca 1,8 mill kr.
Skjervøy kommune har av flere grunner bestemt seg for å legge arbeidet med interkommunal
legevaktsordning på “is” inntil videre.
Men det er ikke et akseptabelt alternativ å fortsette med dagens ordning.

Ny vaktordning og betaling av leger i vakt.

Helse- og sosialsjefen og kommunelegen har drøftet muligheten for at leger i nabokommuner,
på UNN m.m. kan ta vakter i Skjervøy og dermed bidra til en lavere vaktbelastning for våre
leger.
Hvis dette skal være attraktivt, må det betales bedre enn det gjøres i dag for å ta vakter.
Helse- og sosialsjefen har i samarbeid med kommunelegen laget et forslag til ny vaktordning
med ny betaling for alle leger i vakt, jfr. vedlegg.
Denne vaktordninga med ny betaling for leger i vakt har ført til at leger i nabokommuner og på
IINN har takket ja til å gå vakter i Skjervøy kommune.
Fastlegestilling som nå er lyst ut har lagt til grunn en slik vaktordning og betaling for vakt.
Dagens vaktordning med 4 leger i vakt er budsjettert med kr. 721.000 for 2009. Hvis det er
færre enn 4 —delt vakt har legene krav pa et tillegg på vakt med 25%. Dette vil gi en årlig utgift
på kr.1.108.000. Ny vaktordning slik denne er beskrevet i vedlagte avtale vil koste kr.
1.390.000.
Vurdering

Skjervøy kommune har store problemer med å rekruttere leger og beholde leger. Hovedgrunn til
dette er at dagens vaktordning med 3 leger i vakt er for belastende. Kommunen ma derfor
knytte til seg leger fra andre kommuner og spesialisthelsetjenesten som kan ta vakter i vår
kommune. For at dette skal være attraktivt må det betales bedre for å ta vakter.
I vedlagte avtale fremgår det hva våre egne fastleger, turnusleger, langtids- og korttidsvikarer vil
fa betalt for å ta vakter i Skjervøy kommune. Den nye vaktordninga vil koste Skjervøy
kommune kr. 1.384.000.
Til sammenligning vil et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Ski ervøy og Nordreisa
koste hver kommune ca. 1,8 mill kr.
Rådmannen har gitt sin tilslutning til at vaktordning med ny betaling for leger i vakt er gjort
gjeldende fra 1.august 2009. Rådmannen har orientert ordføreren om dette. Formannskapet ble
orientert om situasjonen i møte den 9.sept. d.å.

Skjervøy den 14.september 2009
Lise Romån
Helse- og sosialsjef

I
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Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 23.09.2009
-

Behandling:

Fysakkoordinator Rita Mathiesen orienterte i sak.
Vedtak:

Innstilling enst. bifalt.

Forslag om at Skjervøy skal bli folkehelsekommune
Vedlegg:

1. Skriv fra Troms fylkeskommune, datert 07.08.09, til kommunene i Troms:
Folkehelsesamarbeidet i Troms
Invitasjon til å bli folkehelsekommune og til å
videreføre lokalt folkehelsearbeid i 2010.
2. Folkehelsesamarbeidet i Troms Søknadsskjema.
3. Folkehelsesamarbeidet i Troms Rapporteringsskjema lA
—

—

—

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune ønsker å delta i folkehelsesamarbeidet i Troms, og søker derfor Troms
fylkeskommune om å bli en folkehelsekommune fra og med 2010.

Saksopplysninger
Ni kommuner er nå med i folkehelsesamarbeidet i Troms. De andre kommunene har nå også
mottatt invitasjon til å delta. Bakgrunnen er målsetningen i Handlingspianen for Troms 2008
2013 Folkehelse, idrett og friluftsliv, om at alle kommunene skal inngå i dette samarbeidet i
løpet av planperioden.
—

Som en følge av forvaltningsreformen blir fylkeskommunens ansvar for folkehelse lovfestet fra
2010.
I Samhandlingsreformen blir kommunens rolle endret slik at vi i større grad enn i dag skal
kunne oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser. Det
forutsettes at kommunene forankrer forebyggingsinnsatsen i kommunale planer.
I folkehelsesamarbeidet i Troms har både kommunene og fylkeskommunen forpliktelser. Det
går frem av invitasjonen.
Vurdering
Rådmannen ser på dette som et meget viktig arbeid, som Skjervøy kommune ønsker å være en
del av.
Finansiering av kommunenes egenandel er allerede på plass ved en omdisponering av de
midlene som na brukes til FYSAK. FYSAK vil ikke forsvinne, men være en del av det
framtidige folkehelsearbeidet.

