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Nye vedtekter for de kommunale barnehagene
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Vedtekter for barnehagene korrigert feb. 2012

Rådmannens innstilling
Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Skjervøy kommune vedtas.

Saksopplysninger
Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Skjervøy kommune, ble sist revidert i
2012. Det er behov for å gjøre justeringer i vedtektene i henhold til lovendringer og dagens
barnehagedrift. Vedtektene har vært opp i samarbeidsutvalgene i samtlige kommunale
barnehager. Det har ikke fremkommet momenter som gir grunnlag for mer avklaring av
punktene i vedtektene.
I revideringen er det foretatt endringer av gjeldene punkter i vedtektene fra 2012, og det er
tilføyd nye punkter i henhold til lovendringer.
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Endringer er som følger:
Punkt 3.2 Opptakskriterier:
Jfr. vedtektene fra 2012 er punktene for opptakskriterier slått sammen fra 9 punkter til 6 punkter.
Punktene knyttet til adoptivbarn og barn fra familier hvor det er langvarig sykdom er slått
sammen under punkt 3; barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende
barnevern: Jfr. Lov om barneverntjenester §4-4
Punkt 3.5 Opptaksutvalg
Dette punktet fjernes og beskrives i de nye vedtektene under punkt 3.4; Opptak, og punkt 3.5;
Tildeling av plass.
Punkt 5.0 Foreldrebetaling.
Herunder punkt 5, som beskriver unnlatelse av å betale barnehageregningen. Dette punktet er
fjernet og blir beskrevet i punkt 4.3; Mislighold av foreldrebetaling i barnehagen.
Herunder punkt 6, som beskriver fradrag i foreldrebetaling når barnet mottar spesialpedagogisk
hjelp. Dette punktet fjernes. Reglene om spesialpedagogisk hjelp er flyttet fra opplæringsloven
til barnehageloven, og fritak for foreldrebetaling er fjernet.
Herunder punkt 7; Om ikke friplasser i barnehagen. Dette punktet er fjernet. Det er kommet nye
nasjonale regler om redusert foreldrebetaling som blir beskrevet under punkt 4.0;
Foreldrebetaling.
Nye punkter Jfr. Endringer i barnehageloven.
Punkt 3.1 Rett til plass.
Ved opptak har barn som fyller 1år i august, september og november rett til plass. Barnet kan
begynne i de kommunale barnehagene den måneden det fyller et år.
Punkt 3.5 Suppleringsopptak.
Skjervøy kommune har et hovedopptak, med frist 1.mars. Barnehageloven åpner opp for at
kommunene selv kan organisere opptak. Er det ledige plasser, kan barn tas opp ved
suppleringsopptak gjennom året. For barnehagene kan dette være utfordrende, særlig med tanke
på tilvenning for de minste barna. Det er likevel ønskelig å ha en inkluderende barnehageprofil,
som vil gi positive signaler til de som ønsker å komme å bo på Skjervøy.
Punkt 3.7 Helseerklæring.
Barnehageloven pålegger foreldrene å gi opplysninger til barnehagen om barnets helsetilstand.
Dette for å kunne legge forholdene til rette best mulig for barnet. Barnehagen leverer ut eget
skjema som foreldrene fyller ut og leverer i barnehagen.
Punkt 4.0 Foreldrebetaling.
Herunder punkt 4.1 som gir informasjon om ved lav inntekt i samlet husholdning skal det gis
redusert foreldrebetaling.
Herunder punkt 4.2 som gir informasjon om gratis kjernetid i barnehagen for 3,4, og 5 åringer
som bor i husholdninger med lav inntekt. Dette vil også gjelde barn med utsatt skolestart.
Punkt 4.3 Mislighold av foreldrebetaling

5

Det gis oppsigelse av barnehageplass der foreldrene ikke betaler barnehageregningen. Punktet
gir informasjon om betalingsveiledning og barnets fortsatt rett til barnehageplass ved neste
hovedopptak.

Vurdering:
Punkt 3.1 Rett til plass.
Når barnet får plass i barnehage, tildeles plassen fra august måned. Barnet kan likevel ikke
begynne i barnehagen før den måneden det fyller et år. Dette kan medfører at de kommunale
barnehagene vil kunne gå med redusert barnegruppe, særlig på småbarns avdelingene, som igjen
kan føre til økonomisk tap i foreldrebetaling. I tråd med forskning omkring tilknytning er det
ikke ønskelig å ta imot barn under et år uten at det tilføres ekstra bemanning. Dette er svært små
barn som trenger en voksen å forholde seg til. I særlige tilfeller, der det foreligger en sakkyndig
vurdering bør det vurderes å ta inn barn under et år. Med sakkyndig vurdering menes
dokumentasjon fra barnevern, helsestasjon, lege eller annen faginstans.
Punkt 4.3 Mislighold av foreldrebetaling.
Det er fortsatt utfordringer med at noen foreldre velger å ikke betale barnehageregningen. Det
tilbys nedbetalingsordninger og økonomisk veiledning. Videre er det kommet nasjonale
ordninger om at husholdninger med lav inntekt, kan søke om redusert foreldrebetaling. Vi
merker at økning i antall av foreldre som benytter seg av denne ordningen.
Selv om dette gjelder et fåtall barn, er det et etiske dilemma at barnet mister barnehageplassen
sin, på bakgrunn av at foreldrene ikke betaler regningen I forebyggende tenking omkring barn
og tidlig innsats er dette uheldig, og barnet blir fratatt sin rett til å kunne være sammen med
andre barn å leke, utvikle seg og etablere vennskap. Dette utfordrer også barnekonvensjonens
artikkel 3-til barnets beste; som sier at i saker som berører barn skal alltid barnets beste ivaretas.
Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Skjervøy kommune er i tråd med lovendringer
og dagens barnehagedrift, og rådmannen tilrår endringene som foreslått.
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Bakgrunn for barnehagens vedtekter.

Bakgrunn for barnehagenes vedtekter
Det er eier av de kommunale barnehagene som fastsetter vedtektene. (Barnehageloven §7,
fjerde ledd) Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de
foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene skal gi informasjon om organisering av drift.
Vedtektene bygger på:





Barnehageloven med forskrifter (2017)
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (01.08-2017)
Barnekonvensjonen
Forvaltningsloven

1.0 Den kommunale forvaltning.
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er
bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og
behov. (Barnehageloven §12a)
Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal påse at barnehagene drives i
samsvar med gjeldende regelverk. (Barnehageloven med forskrifter, Rammeplan, FNBarnekonvensjonen.)

1.1 Eiere.
I Skjervøy kommune har vi en privat barnehage og 6 kommunale barnehager.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Privat barnehage; Ørneveien Naturbarnehage
Eidekroken barnehage
Vågen barnehage
Solstua barnehage
Bikuben barnehage
Årviksand barnehage
Arnøyhamn oppvekstsenter

2

9

1.2 Styringsorgan
Formannskapet er det kommunale styringsorgan for barnehagene. Formannskapet fører
tilsyn med barnehagene og påser at gjeldende lov og forskrifter blir fulgt.

1.3 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig læring. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet og tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrat og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering. (§1 -Barnehagens formål)

2.0 Styringsverket for barnehagen.
2.1 Foreldre råd og samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et
godt barnehagemiljø. Det blir valgt en foreldre fra hver avdeling, samt vara. Foreldrene
velger en leder for foreldrerådet og en representant til samarbeidsutvalget. Den samme
foreldre kan ha begge vervene.
Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som sikrer kontakt mellom barnehagen og
hjemmet. (§4-barnehagenloven) Både foreldre, ansatte og eier skal være representert med
lit antall. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ.
Barnehageeier plikter at saker av viktighet, skal forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.
3

10

Foreldrerådet består av alle foreldrene i den enkelte barnehage

2.2 Taushetsplikt (§20)
For virksomheter etter Lov om barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i
forvaltningsloven §§ 13 til 13 f tilsvarende.

2.3 Opplysningsplikt (§21-§22)
Barnehagepersonalet skal av eget tiltak og sosialtjenesten og barneverntjenesten
opplysninger etter §§21 og 22 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av
styrer.

3.0 Opptak og oppsigelse.
3.1 Rett til plass. (§12a)
Ut fra gjeldende nasjonale regler har barn som fyller 1 år i august, september, oktober eller
november rett til barnehageplass. Barnehageplassen tildeles i August. Ønsker foreldrene å
utsette oppstart for barnet etter tildelt plass, må plassen betales fra august.
I de kommunale barnehagene i skjervøy kan barnet kan begynne i barnehagen den måneden
det fyller et år. Barnehageplassen betales da fra den måneden barnet starter i barnehagen.

3.5 Tildeling av plass (§3)
Tildeling av plass skal skje i samsvar med opptakskriteriene. Søkeren varsles skriftlig om
hvorvidt og i hvilken barnehage de har fått tilbud om plass. Det skal også gis informasjon om
retten til å klage etter §6 og klagefrist §9)
Ved tildeling av plass, skal brukerens ønsker og behov tillegges stor vekt ved selve opptaket.
Prinsippet om barnets beste skal vektlegges. (Artikkel 3, i barnekonvensjonen.)

4
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3.6 Delte plasser.
Inntil to hele plasser pr. avdeling kan deles. Dvs.at hver avdeling kan ha inntil fire barn i delt
plass. Med delt plass menes at en hel barnehageplass kan deles enten i 40/60/80 % eller
50/50 %.
Begrensningen til fire plasser pr. avdeling er ikke til hinder for at flere barn kan tas opp i
delta plasser dersom det ikke finnes søkere til hel plass.

3.7 Helseerklæring (§ 23)
Ved tildeling av plass skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har
møtt til ordinære undesøkelser på helsestasjonen kan en slik erklæring gis av foreldrene. (Jfr.
Barnehageloven §3)
Helseerklæringsskjema skal leveres til den barnehagen barnet skal oppholde seg før
barnehagestart.

4.0 Foreldrebetaling





Kommunen fastsetter satsene for foreldrebetaling og regler for moderasjon
Betalingen skjer forskuddsvis hver måned etter tilsendt regning.
Barnehageåret er 11 måneder. Barnehageavgiften betales fra 1.august til 30.juni.
Er et barn sykt i mer enn 10 virkedager sammenhengende, kan det etter søknad
innvilges betalingsfritak. Det må vedlegges attest fra lege. Betalings fritak gjøres
gjeldene fra og med den 11.dag.

4.1 Redusert foreldrebetaling
Er barnehageregningen høyere en 6 pst, av den samlede inntekten i husholdningen, skal du
ha redusert pris. Dette gjelder både i kommunale og private barnehager.

4.2 Gratis Kjernetid.
3-,4-og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder uavhengig om
barnet har deltid eller helplass.
5
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Søknadsfrist 15.April

Ved endringer i husholdningen kan foreldrene søke på reduksjon utenom fristen. Da vil
reduksjonen gjelde fra den måneden foreldrene søker.

Oppsigelse av barnehageplass gis av kommunen ved mislighold av foreldrebetaling. Skjervøy
kommune tilbyr betalingsveiledning til foreldre. Barnet mister likevel ikke rett til
barnehageplass. Foreldrene kan søke på nytt ved neste hovedopptak.

Eget søknadskjema finnes på Kommunens hjemmeside.

5.0 Oppholdstid i de enkelte barnehagene







Eidekroken barnehage
Vågen barnehage
Solstua barnehage
Akutten barnehage
Årviksand barnehage
Arnøyhamn oppvekstsenter

Kl. 06.45-16.15
Kl. 06.45-16.15
Kl. 06.45-16.15
Kl. 06.45-16.15
Kl. 08.00-16.00
Kl. 07.00-16.00

I forbindelse med jul og Påske vurderer styrerne om hvor mange barnehager som holdes
åpen. Barnehagene kan velge og slå seg sammen.
Personalet har 5 planleggingsdager. (3 planleggingsdager+2 kursdager.)

6.0 Barnehagerute
Det utarbeides ei barnehagerute for hvert år. Denne inneholder oversikt over
planleggingsdager for personalet, samt oversikt over jul/påske og andre høytider der
barnehagen holder stengt. Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt.
Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Barnehagen holder stengt 4 uker på
sommeren.

6
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7.0 Kartlegging av sommeråpen barnehage
Kommunen foretar en kartlegging av behovet for sommeråpne barnehager hvert år. Dette vil
gi et grunnlag for om det er behov for å holde en av de kommunale barnehagene åpen i
sommermåneden.

Eget svarskjema blir sendt ut til foreldrene, med frist svarfrist 15 april.

8.0 Netto leke- og oppholdsareal
Veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 4 m2 for barn over tre år. For barn
under tre år er normen 5,33 m2. Ute området bør være om lag seks ganger så stort. Disse
normene gjelder for de kommunale barnehagene.

9.0 Barnehagenes internkontrollsystem.
Hver enkelt barnehage følger forskriftene for internkontroll med hensyn til blant annet
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Arbeidsmiljø for ansatte,
brannvern, produktkontroll og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det finnes egne
sjekklister og kontroll for dette i den enkelte barnehage.

7
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Korrigert høst 2012
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1. Den kommunale forvaltning
Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen. Kommunen har
plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under
opplæringspliktig alder.

1.1

Eiere

Barnehagene i Skjervøy eies av private og kommunen. Arnøyhamn barnehage, Eidekroken
barnehage og Vågen barnehage eies og drives av kommunen. Ørneveien Naturbarnehage og
Årviksand barnehage er privat eid.

1.2

Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagene drives i samsvar med
Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehagene, forskrifter og retningslinjer fra
Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.

1.3

Styringsorgan

Formannskapet er det kommunale styringsorgan for barnehagene. Formannskapet fører
tilsyn med barnehagene og påser at gjeldende lov og forskrifter blir fulgt.

2

Styringsverket i barnehagene

2.1

Samarbeidsutvalget

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter for foreldrene,
personalet og eiere. Hver gruppe skal være likt representert. Samarbeidsutvalget er disse
partenes samarbeidsorgan, og det har ansvaret for den alminnelige drift av barnehagen i nær
kontakt med barnehagens styrer. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle
grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og
lokalsamfunnet.

2.2

Foreldrerådet

Ved alle barnehager skal det være et foreldreråd som skal bestå av
foreldre/foresatte til alle barn i vedkommende barnehage. Foreldrerådet skal fremme
samarbeidet mellom hjem og barnehage.

3
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3

Opptak og oppsigelse

3.1

Samordnet opptak

Kommunen har iflg. barnehageloven plikt til å legge til rette for en samordnet
opptaksprosess med de private barnehagene.
Et felles samordnet opptakssystem innebærer at det skal foreligge et felles søknadsskjema
og en felles registrering av alle søkere til barnehageplass i godkjente barnehager.

3.2

Opptakskriterier

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Barn med funksjonshemninger; jfr. Lov om barnehager §
Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern: jfr.
Lov om barnevernstjenester §4-4
Barn fra familier hvor begge foreldrene er minoritetsspråklige (med unntak av
svensk/ dansk)
Adoptivbarn som trenger språkstimulering
Barn med enslige forsørgere
Barn fra familier hvor det er langvarig sykdom, dokumentert med legeattest
Barn som har dårlige bo- og lekeforhold
Alle 5-åringer det søkes for og som ikke har barnehageplass skal tilbys plass.
Søsken til barn i samme enhet

Til plasser som er ledige etter at opptakskriteriene er fulgt foretas opptak etter
søkeransiennitet.

3.3

Søknad

Opptak av barn til nytt barnehageår skjer i begynnelsen av mars.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til den enkelte barnehage eller til
kultur- og undervisningskontoret. Søknadsskjemaet kan også taes ut fra
hjemmesiden tilkommunen. Søknaden sendes Kultur- og undervisningskontoret innen den
kunngjorte fristen.
Barn som har plass i barnehagen, vil få utdelt skjema der de krysser av for om de ønsker
fortsatt plass, plasstørrelse og evt bytte av barnehage. Tildelt plass beholdes fram til
skolestart.
Søknadsfristen for opptak til nytt barnehageår er 1. mars. Plasser som blir ledig i løpet av
barnehageåret, fylles opp ved hjelp av venteliste.
Det er også viktig å få med i søknaden opplysninger om hvorfor en ønsker barnet plassert i
barnehagen, og behovet for oppholdstid.

4
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3.4

Barnegruppas sammensetning

En skal ved opptak ta sikte på at den enkelte barnegruppe blir sammensatt slik at en får god
aldersspredning, tilnærmet 50 % kjønnsfordeling og forskjellig sosial bakgrunn hos barna.

3.5

Opptaksutvalg

I Skjervøy kommune foretas opptaket av et utvalg som er opprettet av kommunestyret.
Opptaket skjer på bakgrunn av innstilling fra styrer og barnehagekonsulenten. Etter at
opptak er gjort, har søkere som har fått avslag, eller ikke er blitt tildelt plass i den
barnehagen de ønsket, en ankefrist på tre uker. Plasstildelingen er derfor ikke endelig før
Formannskapet har behandlet ankene.

3.7

Oppsigelse

Det er en måneds oppsigelse når en ønsker å ta ut barnet før barnehageåret er omme.
Dersom barnet tas ut etter 15. mai, må det betales ut barnehageåret. Oppsigelse av plassen
må skje skriftlig.
Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende betaling.

4

Netto leke- og oppholdsareal

Veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal i kommentar til Lov og barnehager er 4
m2 pr. barn over tre år og 5.33 m2 pr. barn under tre år. Disse normene gjelder for de
kommunale barnehagene også.
Inne: Ute.
Leke- og oppholdsarealet i Vågen barnehage

140,52 m2

Leke- og oppholdsarealet i Eidekroken barnehage

167,80 m2

Leke- og oppholdsarealet i Arnøyhamn barnehage

76 m2

Arnøyhamn barnehage vil bli samlokalisert med skolen og SFo fra høsten 2013

4.1

Barnegruppa i barnehagene

4.1.1 Eidekroken- og Vågen barnehage
Normalt skal barnehagene ha slikt forhold mellom barn under og over tre år:
Antall barn under tre år:
Antall barn over tre år:

4–9
5 – 18

5
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Dersom det ikke finnes nok søkere over tre år til å fylle kvoten, tas søkere under tre år opp.
Tas flere enn ni barn under tre år opp på en avdeling, styrkes bemanninga i henhold til
bemanningsplanen.
Barnehagene er godkjent for å ta imot barn i alderen 1 – 6 år. Barnet skal være fylt ett år
innen 1. september i opptaksåret.

4.2

Delte plasser

Inntil to hele plasser pr. avdeling kan deles, dvs. at hver avdeling kan ha inntil fire barn i
delt plass. Med delt plass menes at en hel barnehageplass kan deles enten i 40/60/80 % eller
50/50 %. Det er en forutsetning at de som deler en hel plass, ikke er i barnehagen samtidig.
Begrensningen til fire delte plasser pr. avdeling er ikke til hinder for at flere barn kan tas
opp i delte plasser dersom det ikke finnes søkere til hel plass.
Hvis vi har delte plasser må vi se på pedagognormen.

5.

Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling samt regler for
moderasjoner og friplasser.
Betaling skjer forskuddsvis og månedlig etter tilsendt regning. Barn som tas opp,
beholder plassen hele barnehageåret, og det må betales for plassen selv om den ikke
benyttes fullt ut.
Et barnehageår er på 11 måneder. Barnehageavgiften betales fra 1. august – 30. juni.
Er et barn sykt i mer enn 10 virkedager sammenhengende, kan det etter søknad
innvilges betalingsfritak. Sykdom må kunne legitimeres med legeattest. Eventuelt
betalingsfritak gjøres gjeldende fra den 11. virkedagen.
Det er en måneds oppsigelse når en ønsker å ta ut barnet før barnehageåret er omme.
Sies plassen opp etter 15. mai, må man betale for plassen ut barnehageåret.
Hvis en regning for barnehageopphold ikke er betalt innen tre måneder etter forfall, kan
kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes varsel.
Spesialpedagogisk hjelp er tiltak som kan bidra til at barnet blir bedre rustet til å
begynne i grunnskolen. I rundskriv F-39-01 går det frem at det er to kategorier
spesialpedagogisk hjelp, enten veiledning eller direkte hjelp. I henhold til dette
rundskrivet skal det gis fradrag i foreldrebetalingen(oppholdsbetalingen) for den tiden
barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5,7.
Ved beregning av hvor mye av oppholdstiden i barnehagen som det skal gis fradrag for i
foreldrebetaingen, er det den direkte hjelpen ovenfor barnet som teller. Ressurser til
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opplæring av personalet, planleggingstid, pauser og foreldrerådgivning skal ikke være
med i beregningen av den tiden det gis fradrag for.
Kultur- og undervisningsetaten har ikke friplasser i barnehagene på budsjettet for de
som på grunn av økonomiske vansker ikke kan betale for plassen. Søknad om friplass
må derfor rettes til barneverntjenesten eller nav. Hvis barnevernstjenesten går inn og
dekker plassen, vil det bli som et forebyggende tiltak.

6.

Permisjon fra barnehagen
Etter å ha vært ett år i barnehage, kan barn innvilges permisjon fra barnehagen.
Det kan søkes om permisjon en gang i løpet av de årene barnet har barnehageplass.
Permisjonen kan innvilges for minimum et halvt og maksimum et helt barnehageår, men
slik at permisjonen går ut ved barnehageårets slutt.
Permisjonen må være begrunnet i endret familie- eller arbeidssituasjon.
Barn som begynner i barnehagen igjen etter permisjonen, har ikke krav på å komme
tilbake til samme barnehage som de tidligere har gått i.

7.

Oppholdstid/åpningstid
I Eidekroken og Vågen barnehage er åpningstida inntil 9,5 t. pr. dag, fra kl
06.45 til kl. 16.15, inntil annen åpningstid eventuelt blir bestemt.
Arnøyhamn barnehage fra kl 0700-1600
Det settes opp barnehagerute for virksomheten i barnehagene.
Barnehageruten skal bl.a. inneholde bestemmelser om personalets
planleggingsdager.
Jule- og nyttårsaften er barnehagene stengt.
Dagen før skjærtorsdag holder barnehagene åpent til kl. 12.00.
Barnehagene har stengt fire uker på sommeren. Ved eventuell åpent på sommeren er det
kommunestyret som behandler dette.

8.

Barnehagenes internkontrollsystem

Hver enkelt barnehage følger forskriftene for internkontroll med hensyn til blant annet
arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for
oppfølging av bestemmelsene.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2016/237 -11

Arkiv:
Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato:

25.04.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018

Omorganisering Ymber AS
Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1

Brev til aksjonærer i Ymber AS

2

Vedlegg stiftelsesdokumenter revidert

Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune godkjenner omorganiseringen av Ymber AS som angitt.
Ordfører Ørjan Albrigtsen gis fullmakt til å representere Skjervøy kommune i
stiftelsesmøtet for (nye) Ymber AS.

Saksopplysninger
Kautokeino kommune mottok 9. mars i år brev fra Ymber AS med en beskrivelse av behov for
omorganisering av Ymber, og stiftelse av et nytt Ymber AS som konsern.
Stortinget vedtok i mars 2016 endringer i energiloven. En endring er at lovens krav til
selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde for alle nettselskaper med inntektsramme.
Ymber AS blir dermed omfattet av disse kravene.
Endringene i Energiloven skal bidra til redusert risiko for kryss-subsidiering og til å
styrke nettselskapenes uavhengighet fra konkurranseutsatt virksomhet.
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Selskapsmessig skille innebærer i korte trekk at nettvirksomhet skal være organisert som en
egen selvstendig juridisk enhet, adskilt fra annen konkurranseutsatt virksomhet.
Funksjonelt skille innebærer i korte trekk at personer i ledelsen i nettselskapet ikke kan delta i
ledelsen i andre selskap i konsernet. Morselskapet kan herunder ikke gi instrukser i den daglige
driften eller om investeringsbeslutninger i nettselskapet, men kan sette generelle økonomiske
rammer. Stortinget vedtok i mars 2018, at nettselskap med færre enn 30 000 kunder skal fritas
fra kravet om funksjonelt skille. Ymber har ca. 9000 kunder og fritas følgelig fra kravet om
funksjonelt skille.
Den lovbestemte tidsfristen for etablering av selskapsmessig er 1. januar 2021.
Ymber AS er pliktig til å tilpasse seg endringene i regelverket, og finner det
hensiktsmessig å tilpasse seg så langt mulig nå. Tilpasning til krav om selskapsmessig, vil bidra
til en rasjonell overgang innenfor den lovsatte tidsfristen mht. ledelse, administrasjon, drift og
ansatte.
Styret i Ymber AS har tatt stilling til aktuelle organiseringer av Ymber AS og har konkludert
med følgende modell

Organiseringen tilfredsstiller krav til selskapsmessig skille.
For å unngå at Ymber belastes med unødvendig med skatt og dokumentavgift så er det lagt opp
til en modell hvor aksjonærene først stifter «nye» Ymber i et stiftelsesmøte, hvor så selskapet
selv / styret etablerer de 4 datterselskapene. Tidspunkt for stiftelsesmøte avtales med eierne etter
at alle eierne har behandlet saken i sine respektive kommunestyremøter.
Siden eierne av Ymber AS skal bruke aksjene i dagens Ymber til å stifte nye Ymber, så må/bør
saken behandles i kommunestyret.
Organisering av Ymber som konsern vil ikke påvirke eiernes verdier på noen måte og eiernes
rett til å velge styremedlemmer, samt styring og kontroll av selskapet gjennom eiermøter og
generalforsamling fortsetter som før.
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SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
YMBER AS
STIFTELSE MED TINGSINNSKUDD
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STIFTELSESDOKUMENT
FOR
YMBER AS
Den [DATO] 2018 ble stiftelsesmøte for (nye) Ymber AS avholdt i Ymber AS sine lokaler i Sørkjosen.

1.

Stifter

Til stede som stiftere var:
Kautokeino kommune
Organisasjonsnr.: 945 475 056
Adresse: 9520 Kautokeino
Representert av: Johan Vasara
Kvænangen kommune
Organisasjonsnr.: 940 331 102
Adresse: 9161 Burfjord
Representert av: Eirik Losnegaard Mevik
Kåfjord kommune
Organisasjonsnr.: 940 363 586
Adresse: 9148 Olderdalen
Representert av: Svein Leiros
Loppa kommune
Organisasjonsnr.: 963 063 237
Adresse: 9550 Øksfjord
Representert av: Steinar Halvorsen
Nordreisa kommune
Organisasjonsnr.: 943 350 833
Adresse: 9151 Storslett
Representert av: Øyvind Evanger
Skjervøy kommune
Organisasjonsnr.: 941 812 716
Adresse: 9180 Skjervøy
Representert av: Ørjan Albrigtsen
Troms Kraft AS
Organisasjonsnr.: 979 468 792
Adresse: 9024 Tomasjord
Representert av: Semming Semmingsen
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2.

Selskapets vedtekter
Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

3.

Aksjetegning
Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer.
Aksjenes pålydende er NOK 10 000,00 og tegnes til kurs NOK 6 118 450 for hver aksje, til sammen
NOK 367 107 000.
Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 15 000,00 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.
Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.
Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:
Kautokeino kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.
Kvænangen kommune
5 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 50 000.
Kåfjord kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.
Loppa kommune
5 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 50 000.
Nordreisa kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.
Skjervøy kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.
Troms Kraft
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Stifterne overdrar til (nye) Ymber AS sine aksjer i Ymber
AS som nærmere beskrevet i redegjørelse, vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet. Innskuddet skal
ytes ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.

4.

Kostnader ved stiftelsen
Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK
15 000,00 hvorav inntil:
-

NOK 5 570,00 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund

-

NOK 5 000,00 for juridisk bistand fra Advokatfirmaet PwC AS

-

NOK 4 430,00 for bistand fra revisor
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5.

Selskapets forhold før registrering
Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser,
erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne
stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6.

Styret og daglig leder
Selskapets styre skal være:
- Gunn Andersen (styreleder)
- Mikkel Ailo Johansen Gaup (nestleder)
- Lars Eirik Høgbakk (styremedlem)
- Ola Helge Dyrstad (styremedlem)
- Raymond Thorbjørnsen (styremedlem)
- Roy Lennart Waage (styremedlem)
- Vera Marie Eilertsen-Wasnes (styremedlem)
- Knut Werner Hansen (varamedlem)
- Ståle Johansen (varamedlem)
- Elin Kaasen (varamedlem)
- Harald Preben Hansen (varamedlem)
- Ketil Abrahamsen (varamedlem)
- Per Sverre Moen (varamedlem)

Daglig leder skal være Erling Stene Martinsen.

7.

Revisor
Selskapets revisor skal være Ernst & Young, adresse Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, org.
nr. 976 389 387.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.
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Sørkjosen, [DATO] 2018

Kautokeino Kommune
v/ Johan Vasara

Kvænangen kommune
v/ Eirik Losnegaard Mevik

Kåfjord kommune
v/ Svein Leiros

Loppa kommune
v/ Steinar Halvorsen

Nordreisa kommune
v/ Øyvind Evanger

Skjervøy kommune
v/ Ørjan Albrigtsen

Troms Kraft
v/ Semming Semmingsen

Vedlegg:
-

Vedtekter
Redegjørelse med vedlegg
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Til stiftelsesmøtet i (nye) Ymber AS
REDEGJØRELSE FOR TINGSINNSKUDD I (nye) YMBER AS
Denne redegjørelsen er utarbeidet av Stifterne av (nye) Ymber AS etter reglene i aksjeloven § 2-6
ettersom selskapet stiftes med tingsinnskudd.
1.

Bakgrunn
Stiftelsen av (nye) Ymber AS skjer ved overføring av samtlige 60 aksjer i Ymber AS som beskrevet
nedenfor i punkt 2.
Stifterne skal til sammen tegne 60 aksjer hver pålydende NOK 10 000,00, til tegningskurs NOK
6 118 450 pr. aksje, hvorav NOK 6 108 450 utgjør overkurs. Den samlede
aksjeinnskuddsforpliktelsen blir dermed NOK 367 107 000, hvorav aksjekapitalen utgjør NOK
600 000.

2. Nærmere om tingsinnskuddet
Tingsinnskuddet består av stifternes aksjer i Ymber AS, org. nr. 914 678 412. Stifternes aksjer i
Ymber AS utgjør 100 % av aksjekapitalen i Ymber AS, dvs. samtlige 60 aksjer i Ymber AS.
Stifternes respektive innskudd er som følger:
Kautokeino kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

Kvænangen kommune

5 aksjer á kr. 10.000,-

Kåfjord kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

Loppa kommune

5 aksjer á kr. 10.000,-

Nordreisa kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

Skjervøy kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

Troms Kraft AS

10 aksjer á kr. 10.000,-

Aksjene i Ymber AS er fri for heftelser.
3.

Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen
Verdsettelsen er basert på regnskapsmessig kontinuitet (kontinuitetsgjennomskjæring), med
basis i Ymber AS sin bokførte egenkapital pr 31.12.17, jf. IAS 27. Tallene for Ymber AS er
ureviderte.
Virkelig verdi av egenkapitalen i Ymber AS er høyere.

4.

Erklæring om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst
svarer til det avtalte vederlag
Det bekreftes herved at netto verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overdras,
stiftelseskostnader ikke hensyntatt, minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 6 118 450, hvorav
aksjekapitalen utgjør NOK 600 000,00 og overkursen utgjør NOK 6 108 450.
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Sørkjosen, [DATO] 2018

Kautokeino Kommune
v/ Johan Vasara

Kvænangen kommune
v/ Eirik Losnegaard Mevik

Kåfjord kommune
v/ Svein Leiros

Loppa kommune
v/ Steinar Halvorsen

Nordreisa kommune
v/ Øyvind Evanger

Skjervøy kommune
v/ Ørjan Albrigtsen

Troms Kraft
v/ Semming Semmingsen
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VEDTEKTER
FOR
YMBER AS
(Vedtatt ved stiftelsen den [DATO] 2018)
§1
Selskapets navn er Ymber AS
§2
Selskapets forretningskontor er i Nordreisa kommune.
§3
Selskapets formål er å eie selskapsandeler i andre selskaper innen kraftproduksjon og nettvirksomhet.
Videre skal selskapet kunne eie fast eiendom, samt yte konserninterne tjenester.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK 10 000,-.
Kautokeino kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

100.000,-

Kvænangen kommune

5 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

50.000,-

Kåfjord kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

100.000,-

Loppa kommune

5 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

50.000,-

Nordreisa kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

100.000,-

Skjervøy kommune

10 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

100.000,-

Troms Kraft AS

10 aksjer á kr. 10.000,-

kr.

100.000,-

60 aksjer

kr.

600.000,-

Overdragelse av aksjer kan kun skje til nåværende aksjeeiere.
§5
Ingen kan eie eller stemme for mer enn 35 % av aksjene i selskapet. Like med aksjeeierens egne aksjer
regnes her de aksjer som eies eller overtas av:
- selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3,
- selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og
- noen som aksjeeieren har et forpliktende samarbeid med når det gjelder bruk av rettigheter som
aksjeeier, med unntak av aksjeeieravtale inngått av samtlige aksjeeiere i selskapet.
Dersom en kommune blir eier av mer enn 35 % av aksjene i selskapet som følge av en
kommunesammenslåing, skal grensen på 35 % i første ledd automatisk endres for alle aksjeeiere slik at
den tilsvarer eierandelen til denne kommunen etter sammenslåingen.
Denne bestemmelsen kan ikke endres uten tilslutning fra samtlige aksjeeiere.
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§6
Selskapet har et styre på 5 eiervalgte medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem).
De ansatte velger sine styrerepresentanter i henhold til aksjelovens bestemmelser. De ansattes
medlemmer kan ikke ha styrets leder og nestleder.
Styret velges for 2 år om gangen.
§7
Generalforsamlingen nedsetter en valgkomité som foreslår styresammensetningen ovenfor eierne på
neste generalforsamling.
§8
Selskapets signatur innehas av styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi prokura.
§9
Generalforsamlingen skal avholdes i kontorkommunen eller i de øvrige eierkommunenes
administrasjonssted.
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenne årsregnskap og årsberetning.
Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt
utdeling av utbytte.
Valg av styre, styreleder og nestleder.
Fastsette godtgjørelse til styre og revisor.
Andre saker som i henhold til lover hører under generalforsamlingen.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av
aksjekapitalen krever det.
Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.
§ 11
Forslag om vedtektsendring må være forelagt styret tre måneder før saken skal behandles av
generalforsamlingen og kunngjøres for aksjonærene en måned før behandling.
§ 12
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.
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AKSJEEIERBOK FOR YMBER HOLDING AS
(organisasjonsnummer
)
SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK 10 000,00.
AKSJEFORDELING:
Aksjeeier

Personnr./org.nr

Adresse

Aksjenr.

Antall aksjer

Kautokeino kommune

945 475 056

9520 Kautokeino

1-10

10

Kvænangen kommune

940 331 102

9161 Burfjord

11-15

5

Kåfjord kommune

940 363 586

9148 Olderdalen

16-25

10

Loppa kommune

963 063 237

9550 Øksfjord

26-30

5

Nordreisa kommune

943 350 833

9151 Storslett

31-40

10

Skjervøy kommune

941 812 716

9180 Skjervøy

41-50

10

Troms Kraft AS

864 870 732

9007 Tromsø

51-60

10

60

60

SUM Aksjer:
PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER:
Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.
ANNET:
Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene.
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Tilstandsrapport for grunnskolen 2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Fremlagte «Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2017» tas til etterretning.

Henvisning til lovverk:
1. Opplæringsloven § 13-10:
”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret forat krava i
opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha
eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret,
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.”
2. Opplæringsloven § 14-1 hvor det i fjerde ledd heter:
”Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter
denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og
rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er
omfatta av denne lova.”
Og i forskrift til lovens § 14-1 der det i § 2-2 om Rapportering fra kommunen og
Fylkeskommunen bl.a. heter:
”Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske
og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor
opplæringa.”
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Saksopplysninger

Fra og ned 01.08.2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig
tilstandsrapport for skoleområdet. Det er tidligere lagt frem rapporter for kommunestyret
hver år i periodene 2011 - 2017.
Årets rapport baserer seg på tall fra:
-

Tallmateriale på elever, lærerårsverk, ressurser, økonomi

-

Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse. Kartlegger elevenes læringsmiljø

-

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. Klassene.

-

Eksamen- og standpunktkarakterer for avgangselevene

-

Skoleutvikling og satsingsområder

Staten oppforderer til at alle skoleeiere og skoler fører opp konkrete målsettinger for hva de
skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.
Målene i vurderingene er i stor grad som før, oftest sammenligner vi oss med fylkesnivået.
Vi har innhentet kommentarer fra skolen ved rektor og lærerne på de resultatene i rapporten.
Nasjonale prøver, eksamener og trivselundersøkelser avvikles slik:
Mai - 17: Skriftlig eksamen
Juni - 17: Muntlig eksamen – standpunktskarakterer
September/Oktober/Nov - 17: Nasjonale prøver
Desember - 17:Trivselsundersøkelser
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Onsdag 2. mai, 2018

Tilstandsrapport for
grunnskolen 2017 Skjervøy kommune
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten.
Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten

Ja

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)

x

Organisasjonene

x

Skoler

x

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

x

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen

x

Nei

Lovkravet
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i
disse skolene.
Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten:





Kommuner
Fylkeskommuner
Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
Private skoler med rett til statstilskudd

Innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres
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vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger
som danner grunnlag for vurderingen.
Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området.
Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund.
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.
Kvalitetsvurderingssystemet
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren.
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.
Det generelle systemkravet
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller
personopplysningsloven.
Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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1. Sammendrag
1.Sammendrag
Fra og ned 01.08.2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport for
skoleområdet. Det er tidligere lagt frem rapporter for kommunestyret hver år i periodene 2011 - 2017.
Årets rapport baserer seg på tall fra:
Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse. Kartlegger elevenes læringsmiljø
Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. Klassene.
Eksamen- og standpunktkarakterer for avgangselevene (mai/juni 2017)
Staten oppforderer til at alle skoleeiere og skoler fører opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå
innenfor de målområder som er satt opp.
Målene i vurderingene er i stor grad som før, oftest sammenligner vi oss med fylkesnivået.
Vi har innhentet kommentarer fra skolen ved rektor og lærerne på de resultatene i rapporten.
Nasjonale prøver, eksamener og trivselundersøkelser avvikles slik:
Mai - 17: Skriftlig eksamen
Juni - 17: Muntlig eksamen – standpunktskarakterer
September/Oktober/Nov - 17: Nasjonale prøver
Desember - 17:Trivselsundersøkelser
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2. Hovedområder og indikatorer
2.1.

Elever og undervisningspersonale

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Skjervøy kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall
Talet på elevar
Årsverk for undervisningspersonale
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning

201314

201415

201516

201617

201718

331

314

299

292

291

43,7

43,0

41,0

39,3

37,3

100,0

100,0

100,0

90,3

94,2

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge
kjønn
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Skoleeiers egenvurdering
I elevtallet er ikke privatskolen i Årviksand tatt med ( 16 elever).
Elevtallet på tettstedet er rimelig stabilt. På Arnøya ser vi derimot en bekymringsfull utvikling hvor det fra
høsten 2018 vil være igjen 3 elever ved offentlige skolen i Arnøyhamn og 15 elever ved privatskolen

2.1.2. Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning,
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

9,5

9,7

11,5

13,0

Lærertetthet 8.-10. trinn

12,4

10,9

12,0

14,4

Lærertetthet i ordinær
undervisning

12,8

12,6

15,1

16,8

Lærertetthet 1.-7. trinn

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, 2017-2018, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Det er innført ny lærernorm fra 010818. Skolene i Skjervøy ligger innenfor normen allerede idag.
Fra høsten 2018 skal gruppestørrelse 2 være 16 elever på 1-4. trinn og 21 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.
Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser
til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.
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2.1.3. Grunnskole - Ressurser – Økonomi
Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2012

2013

2014

2015

2016

Skjervøy kommune skoleeier

126 072

124 703

131 639

134 314

143 257

Kommunegruppe 03

129 104

131 566

131 540

134 533

139 676

Troms Romsa fylke

108 614

111 434

114 359

117 801

123 637

98 353

101 938

105 630

108 511

112 208

Skjervøy kommune skoleeier

110 026

108 752

114 671

115 695

120 088

Kommunegruppe 03

104 116

106 451

106 510

108 816

112 484

Troms Romsa fylke

84 681

85 271

87 116

90 583

96 190

Nasjonalt

77 913

80 660

83 981

85 806

88 779

Skjervøy kommune skoleeier

90,5

90,5

90,7

90,4

91,4

Kommunegruppe 03

83,2

83,5

82,8

83,4

84,5

Troms Romsa fylke

79,6

78,3

78,0

79,0

81,1

Nasjonalt

80,0

80,3

81,1

81,2

81,9

Skjervøy kommune skoleeier

1 049

1 303

818

2 177

2 080

Kommunegruppe 03

1 170

852

1 043

885

1 146

Troms Romsa fylke

831

857

827

953

1 158

Nasjonalt

845

893

932

974

1 072

Skjervøy kommune skoleeier

2 059

1 731

1 683

1 628

2 006

Kommunegruppe 03

2 014

1 843

1 892

1 894

2 054

Troms Romsa fylke

1 602

1 480

1 611

1 538

1 748

Nasjonalt

1 387

1 358

1 396

1 429

1 477

Driftsutgifter per elev

Nasjonalt
Lønnsutgifter per elev

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskole - Ressurser - Økonomi, Offentlig, Alle trinn, Begge
kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Tallene viser at vi bruker mer på grunnskole enn de Fylkessnittet. Vi bruker også mer på lønn sett i
forhold til totale utgifter enn de vi sammenligner oss med.
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2.1.4. Elever - lærere - skoler
Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

331

314

299

292

291

Kommunegruppe 03

13 953

13 766

13 998

13 940

13 715

Troms Romsa fylke

18 719

18 482

18 399

18 471

18 276

596 222

598 560

602 107

606 554

609 212

3

3

3

3

3

Kommunegruppe 03

132

127

115

116

116

Troms Romsa fylke

118

117

114

113

111

2 712

2 678

2 643

2 620

2 604

23

22

22

24

23

Kommunegruppe 03

1 063

1 062

1 051

1 042

1 033

Troms Romsa fylke

1 342

1 334

1 302

1 318

1 318

37 019

37 095

36 713

36 893

37 179

53

55

50

50

50

Kommunegruppe 03

2 103

2 078

2 043

2 041

2 014

Troms Romsa fylke

2 199

2 199

2 230

2 254

2 289

62 862

62 879

62 976

63 724

64 220

Talet på elevar
Skjervøy kommune skoleeier

Nasjonalt
Talet på skolar
Skjervøy kommune skoleeier

Nasjonalt
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon
Skjervøy kommune skoleeier

Nasjonalt
Talet på lærarar
Skjervøy kommune skoleeier

Nasjonalt

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Elever - lærere - skoler, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn
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2.2.

Læringsmiljø

2.2.1. Elevundersøkelsen
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser
obligatoriske:










Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i
vurdering for læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om
det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser
og arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i
elevrådsarbeid.
Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller
oftere (prosent): Se eget diagram.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav
verdi er positivt og andel som er i prosent.

Lokale mål
Skolene har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Elevene
har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø.
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Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Støtte fra lærerne

4,0

4,0

4,0

4,0

Vurdering for læring

3,3

3,3

3,4

3,3

Læringskultur

3,3

3,8

3,8

3,8

Mestring

3,7

3,9

4,0

3,9

Elevdemokrati og
medvirkning

3,4

3,3

3,5

3,3

Mobbet av andre elever på
skolen

1,0

1,4

1,3

1,3

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2017-2018, Trinn 10, Begge
kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Støtte fra lærerne

4,3

4,3

4,4

4,4

Vurdering for læring

3,6

3,8

3,9

3,9

Læringskultur

4,5

3,9

4,0

4,1

Mestring

3,7

4,0

4,1

4,1

Elevdemokrati og
medvirkning

3,6

3,6

3,8

3,8

Mobbet av andre elever på
skolen

1,6

1,4

1,3

1,3

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2017-2018, Trinn 7, Begge
kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Lavt elevtall gjør det vanskelig å trekke entydige konklusjoner, 5 klasse 28 av 204 elever, mens 10.
klasse utgjør 26 av 86 elever.
10. klasse rapportere om null mobbing, mens 7. klasse rapporterer om høyere forekomst. Dette er i tråd
med det skolene erfarer og det har vært satt inn tiltak som klassedeling og økt lærertetthet der mobbing
har forekommet.
U-skolen har nådd målsetting på 4 av 6 indikatorer
Barneskolen har nådd målet på 1 av 6 indikatorer

Side 10 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - Skjervøy kommune - 2. mai 2018

49

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3
ganger i måneden eller oftere (prosent)
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte
elevene opplever å bli mobbet.

Lokale mål
Skolene skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

Skjervøy
kommune
skoleeier

Andel elever som har blitt mobbet av
andre elever på skolen 2-3 ganger i
måneden eller oftere (prosent)

Kommunegruppe
03

Troms Nasjonalt
Romsa
fylke

7,0

6,3

5,8

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger
i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, 2017-2018, Trinn 7, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

Skjervøy
kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

0,0

6,2

Andel elever som har blitt mobbet av
andre elever på skolen 2-3 ganger i
måneden eller oftere (prosent)

Troms Nasjonalt
Romsa
fylke
4,6

5,6

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger
i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, 2017-2018, Trinn 10, Begge kjønn
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Skoleeiers egenvurdering
Svarprosent fra 7. klasse er så lav at det ligger under offentlighetsgrensa.
U-skoleelevene svarer at det ikke er mobbing.

2.3.

Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
1.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Om regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:





kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
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Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Resultatene skal ligge på eller over fylkesnivå.
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Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og
nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Lesing

50

48

Regning
Engelsk

Troms Romsa Nasjonalt
fylke
49

50

52

49

50

49

49

50

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, 2017-2018, Trinn 5,
Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

18,2

26,5

23,6

Mestringsnivå
2

54,5

51,6

53,0

Mestringsnivå
3

27,3

21,8

23,4

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, 2017-2018, Trinn
5, Begge kjønn
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Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Regning
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

18,2

26,4

22,8

Mestringsnivå
2

54,5

50,2

51,4

Mestringsnivå
3

27,3

23,5

25,8

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, 2017-2018,
Trinn 5, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Engelsk
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

8,7

27,0

23,0

Mestringsnivå
2

78,3

50,9

51,6

Mestringsnivå
3

13,0

22,1

25,4

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, 2017-2018, Trinn
5, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og
nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Lesing

50

48

Regning
Engelsk

Troms Romsa Nasjonalt
fylke
49

50

52

49

50

49

49

50

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, 2017-2018, Trinn 5,
Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Meget gode resultater av årets 5. klasssinger. Ligger på eller over fylkessnittet i alle fag. I tillegg har
flere elever som ligger på høyeste mestringsnivå (3) i lesing og matte sammenlignet med landet forøvrig.
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2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Om regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.
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Lokale mål
Resultatene skal ligge på eller over fylkessnittet

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og
nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Lesing

47

49

50

50

Regning

54

49

50

50

Engelsk

46

49

50

50

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, 2017-2018, Trinn 8,
Begge kjønn
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Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

10,3

8,8

8,8

Mestringsnivå
2

44,8

18,1

17,9

Mestringsnivå
3

20,7

43,7

42,1

Mestringsnivå
4

20,7

19,6

20,2

Mestringsnivå
5

3,4

9,7

11,0

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, 2017-2018,
Trinn 8, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Regning
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

0,0

Mestringsnivå
2

24,1

22,6

22,3

Mestringsnivå
3

34,5

37,6

37,7

Mestringsnivå
4

6,9

21,9

21,5

Mestringsnivå
5

34,5

7,8

10,7

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, 20172018, Trinn 8, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Engelsk
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

6,9

9,1

8,5

Mestringsnivå
2

44,8

19,4

18,9

Mestringsnivå
3

27,6

38,9

41,2
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Mestringsnivå
4

17,2

22,3

20,7

Mestringsnivå
5

3,4

10,4

10,7

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, 20172018, Trinn 8, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og
nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Lesing

54

53

54

54

Regning

53

53

54

54

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, 2017-2018, Trinn 9,
Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

8,0

4,7

5,1

Mestringsnivå
2

12,0

10,6

11,5

Mestringsnivå
3

28,0

34,3

36,2

Mestringsnivå
4

36,0

29,7

25,7

Mestringsnivå
5

16,0

20,7

21,5

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, 2017-2018,
Trinn 9, Begge kjønn

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Regning
Delskår

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

Mestringsnivå
1

0,0

4,3

Mestringsnivå
2

17,4

15,2

Mestringsnivå
3

39,1

33,2

33,7

Mestringsnivå
4

21,7

28,4

26,3
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Mestringsnivå
5

21,7

20,5

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, 20172018, Trinn 9, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
9. klassene svarer svært godt og ligger innenfor målsettingen.
8. klassene svarer svært godt i regning, men ligger under målsetting i engelsk og lesing.
Skolens vurdering av resultatene på 8.trinn:
8.trinn har i 2017 skåret over nasjonalt nivå. Etter analyse av resultatene ser vi at det har vært jobbet
godt i faget på barneskolen. Dette ble også formidlet til barneskolen i et møte i høst, hvor vi også drøftet
metoder og pedagogisk tilnærming med mattelærere på barneskolen. Bakgrunnen for dette møtet, var å
videreføre det gode arbeidet som var gjort her, og for å sikre videreføring av dette arbeidet. Vi så på
analyseverktøyet at de oppgavene som viser forbedringspotensiale er typisk oppgaver for
ungdomsskolepensum, slik som diagrammer, sannsynlighet og ligninger.
ENGELSK:
8.trinn har skåret lavt i forhold til landsgjennomsnitt. Her så vi at det må jobbes med ordforråd,
setningsstruktur og leseforståelse, da skårene her var generelt lave.
Her jobber vi bevisst på disse områdene, trinnet er 3delt, og vi bruker kartleggeroppgavene i tillegg til
vanlig pensum.
Det er her ønskelig med 1 time mer i uka, da 2 timer er for lite.
LESING:
8.trinn har også her skåret lavt, hvor bl.a.3 av 30 elever er på laveste nivå. Her har vi satt inn noen tiltak
for å øke leseferdigheten, bl.a. lesebestilling, økt fokus på boklesing, høytlesing, samlesing. I tillegg er
skolen med på satsingsområdet «Lesing i alle fag» gjennom UIU.
Skolens vurdering av resultater på 9.trinn:
Drøftinger, resultat og hvordan vi har brukt resultatene.
Nasjonale prøver på 9 trinn er drøftet av kontaktlærere og faglærere på trinnet. Vi har sett på resultatene
og sammenholdt det med tidligere år på vår skole/ fylket/landet. Kontaktlærere har sammenlignet
prøvene. De har orientert foreldre om resultatene på foreldremøte. Elever som lå på lavt nivå fikk tilbud
om undervisning tilpasset deres nivå. Vi har gått gjennom alle resultater og finner at vårt trinn skårer
høyt på let og finn oppgaver. Det de skårer lavere på er tolkingsoppgaver. Det vi har gjort med dette er
lesing i alle fag, type lesebestilling, høytlesing og lignende Vi har lest mye i alle fag for å stimulere tolking
i alle fag, det å trekke ut innhold i tekst. I norsk har vi jobbet konkret med lengre
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tekster og bedre utholdenhet, som har ligget lavere enn forventet. I regning har vi tiltak på enkeltelever i
form av oppgaver og oppgaveløsning, tilpasset elevenes faglige utfordringer.

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:







1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål
Resultatene skal ligge på eller over fylkessnittet

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

Skjervøy kommune
skoleeier

Norsk hovedmål skriftlig
eksamen

Kommunegruppe
03

Troms Romsa Nasjonalt
fylke

3,2

3,4

3,4

Norsk hovedmål
standpunkt

3,6

3,7

3,9

3,8

Matematikk skriftlig
eksamen

3,0

3,3

3,3

3,4

Matematikk standpunkt

3,7

3,5

3,5

3,6

Engelsk skriftlig eksamen

3,2

3,5

3,8

3,8

Engelsk skriftlig
standpunkt

4,2

3,8

3,9

3,9
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Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Karakterer - matematikk, norsk og engelsk, Offentlig, 20162017, Trinn 10, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Standpunktkarakterene ligger stort sett innenfor målsettingen, mens eksamensresultatene ligger noe
under

2.3.4. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål
Resultatene skal ligge på eller over fylkessnittet

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Skjervøy kommune skoleeier

36,7

39,1

38,2

43,0

42,4

Kommunegruppe 03

40,1

40,3

40,1

40,6

40,9

Troms Romsa fylke

40,2

40,2

40,5

41,0

41,1

Nasjonalt

40,0

40,3

40,7

41,1

41,4

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn
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Skoleeiers egenvurdering
De to siste årene har vi ligget over fylkesnittet og er innenfor målsettingen

2.4.

Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.

Lokale mål

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2012

2013

2014

2015

2016

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole
Skjervøy kommune skoleeier
Kommunegruppe 03

100,0

100,0

100,0

100,0

94,1

98,6

98,5

98,2

98,5

97,7

97,8

97,9

98,0

98,1

98,1

Troms Romsa fylke
Nasjonalt

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge
kjønn
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Skoleutvikling

2.5.

Lesing i alle fag
Skolene fortsatte i 2017 med satsingsområdet «Lesing i alle fag», et samarbeidsprosjekt med
ungdomsskolen i regi av UiU (Ungdomstrinn i Utvikling).
Vårt kommunale mål er:





En mer praktisk, variert og motiverende undervisning
Bedre leseferdighetene
Gi alle lærerne et verktøy til å bli bedre leselærere
Lage en kommunal leseutviklingsplan fra 1.-10. klasse

Universitetet UiT har støttet skolen i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling gjennom kursing,
veiledning, observasjon/ møter i utviklingsprosessen og faglig utvikling
tilpasset den enkelte skole. Skolen har en ressurslærer som har 2 t/u nedsatt undervisningstid og
prosjektet organiseres gjennom skolens utviklingsgruppe.
I dag foreligger det en leseutviklingsplan for Skjervøy skolene (1.-10.trinn). Alle lærerne skal ha tatt den
i bruk, og samtlige klassetrinn har gitt eksempler (erfaringsdeling) på hvordan den har bidratt til å gi
elevene en mer praktisk, variert og motiverende undervisning.
Nasjonale prøver i lesing for 5.klasse viser en framgang ved at det er færre elever på mestringsnivå 1,
vel 50% på mestringsnivå 2 og en økning av elever på mestringsnivå 3.
Skooler
Skolen har tatt i bruk Skooler, en lærings- og kommunikasjonsplattformen mellom lærer – elev / skolehjem. Kombinasjonen av Skoolers digitale læringsplattform og Office 365 åpner for å gi lærere, elever og
foreldre en helhetlig løsning for de viktigste daglige oppgavene. Verktøyene i Skooler dekker alt fra å
lage, distribuere og vurdere oppgaver, skrive IUP (individuell utviklingsplan), føre fravær og
anmerkninger og meldinger til hjemmene. Foreløpig har fokuset vært på å gi lærerne kjennskap og
kompetanse i mulighetene som verktøyet gir. Alle lærerne skriver i dag sine vurderinger i IUP.. Etter
hvert er målet at foreldrene skal kunne gå inn og sjekke arbeidsplan, innleveringer, fravær,
anmerkninger, IUP osv.
Skoleeier har evaluert og rapportert til Utdanningsdirektoratet prosjektet "Ungdomsskole i utvikling".
I 2018 har direktkoratet organisert kompetanseutviklingen som en desentralisert ordning. (se vedlagt
plan)

Newton-rommet
Høsten 2017 åpnet Nord-Troms Newton-rom som en del av realfagssatsingen. Rommets formål er å gi
barn og unge en gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi, og
gjennom dette bidra til at flere velger en realfaglig utdanning.
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Det skrevet avtale med alle kommunene om bruk av rommet. I 2017 er tida brukt til
promotering/markedsføring av rommet i de ulike kommunen, og vi har brukt ambulerende
opplæringsmoduler.

2.6.

Satsingsområder skoleeier

Skoleeier har utarbeid visjon, satsingssområder med målsettinger. Egen tiltaksplan ruleres årlig
Tiltaksplan skoleeier:
Deling - Kvalitetssikring - Tilbakemelding
Tiltak
Læringsplattform

17/18

18/19

19/20

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X


Office 365 og Skooler
Entreprenørskap

IKT-plan

Newtonrom

x
Videreutdanning i
norsk, eng, matte,spes ped
Hjemmeside skolene (Moava)
Oppfølging av resultater i
Ung Data
Regional kompetanseutvikling:
- Vurdering for læring
- Trivselsprogrammet
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2.7.

Endring av kap 9a i oppl loven - bl.a. mobbing

Ny lov om mobbing
Fra 1. august 2017 kom det ny lovgivning mot mobbing (9 A) og for et trygt og godt skolemiljø.
Noen av de viktigste endringene er at det er lovfestet et krav til nulltoleranse. Dette er formulert som at
skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Elevene
har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø
Loven har utvidet aktivitetsplikt til skolene når det gjelder mobbesaker. Det betyr at de raskt må finne ut
av saken og sette inn tiltak slik at mobbingen tar slutt. Skjer ikke dette, får skolen dagbøter.
Foreldre kan melde fra om mobbing direkte til Fylkesmannen, også muntlig, etter å ha informert rektor
først. Fylkesmannen skal følge opp sakene med skolen og eventuelt ilegge dagbøter.
Meningen er at den utvidede aktivitetsplikten for skolene og Fylkesmannens nye rolle vil veie opp for
enkeltvedtaket, som nå er fjernet.
Den aller viktigste jobben er å bygge et godt og trygt skolemiljø slik at mobbing unngås.
Her har skolene lagd planer for hvordan det psykososiale miljøet skal styrkes.
Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.
Mobbeombudet skal passe på at alle elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt
psykososialt læringsmiljø. Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke.




Hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?
Spørsmål om rettigheter?
Råd, støtte eller veiledning?

Mobbeombudet er nedsatt av fylkestinget, og er derfor en uavhengig ressursperson som har
taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke.
Hvem kan kontakte mobbeombudet?




Elever, foreldre og andre rundt eleven
Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Høsten 2017 inngikk Skjervøy kommune en samarbeidsavtale med mobbeombudet i Troms. Ombudet har
deretter besøkt kommunen og skolene.
Etter at loven har trådd i kraft har skolene utarbeidet 13 aktivitetsplaner. 4 saker har vært til behandling
hos Fylkesmannen.
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3. System for oppfølging (internkontroll)
Kommunen bruker moava sitt system 1310.no for internkontroll i grunnskolen.
1310.no er et system som hjelper skoleeiere å oppfylle kravet til et forsvarlig system (Opplæringsloven
§13-10)I tillegg bidrar løsningen til å gjøre enhetslederes og kommuneledelsens arbeid med dette
enklere og mer oversiktlig.
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4. Konklusjon
Elevtallet er stabilt i kommunen sett under ett. På Arnøya er derimot utviklingen negativ, og den
kommunale skolen har 3 elver igjen fra skoleåret 18/19. Antall lærerårsverk er stabilt og vi venter en
økning ved at vi praktiserer klassedeling når elevtallet passerer 28 på barnetrinnet og 30 på u-trinnet. Vi
ligger innen for den nye pedagognormen med dagens rammetimetall til skolene.
På ressurser til elevmateriell og utstyr kommer vi også tilfredstillende ut.
Skolene i Skjervøy jobber godt for å nå de målene som vi har satt oss i forhold elvmiljø, resultater på
nasjonale prøver og eksamener.
Resultatene på eksamener og stanpunktkarakterer er stort sett innenfor målsettingen. Resultatene på
nasjonale prøver i 5., 8. og 9. trrinn er akseptable, særlig er resultatene for årets 5. klasser svært gode.
Resultene på elevundersøkelsen er god for 10. klasse ift mobbetall, mens den i 7. klasse ligger under vår
målsetting.
Opplæringsloven §9a vedr elevens skolemiljøet er endret med tanke på raskere tiltak vedr mobbing. Vi
har også inngått samarbeid med Mobbeombudet i Troms og skolene jobber mårettet for nulltoleranse
vedr mobbing.
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Saksbehandler: Einar Edvardsen
Dato:

27.04.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger
2 Formannskapets vedtak 18.04.18
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:
Framlagte forslag til «retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy
kommune» godkjennes.
Formannskapet innstilte og forandre ordlyden i §7. Nytt forslag til ordlyd:
«Søker skal helst ikke ha inntekt og/eller formue som gjør søker i stand til selv å fremskaffe
egnet bolig»
Kommunestyret godkjenner tilleggs punktene 17 A og 17 B.

Saksopplysninger
I kommunestyret sitt møte 14.12.16, sak 74/16 «husleiesatser i kommunale boliger-gjengsleie»,
ble det vedtatt å innføre retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger og utleieboliger tilhørende
Skjervøy kommune.
Hensikten med retningslinjene er og gi husutleienemda og andre tildelere av kommunale
boliger, et styringsverktøy som gjør at de har klarere regler og forholde seg til ved tildelinger.
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Det er også ønskelig at søker har et dokument han/hun kan lese, om de oppfyller kravene til å
søke kommunal utleiebolig.
Dette for at det blir en mer lik saksbehandling, og kommunen kan dokumentere hvilken
prioriteringer den gjør, i hvem som får leie kommunal bolig.
Etter behandlingen i Formannskapet er det fra Teknisk etat lagt til to nye punkt, 17 A og 17 B.
Som omhandler dyrehold og røyking i kommunale boliger.
Noe Teknisk etat ser begynner å eskalere.
Vurdering
Bruk av vedtatte retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger, vill trolig forenkle
arbeidet til Husutleienemda. Fordi at flere grunnleggende forhold er avklart i forkant av
søknadsprosessen.
Dette i og med at det er ferdig bestemt hvilke kriterier som stilles i søker prosessen, og hvilke
prioriteringer som skal gjøres.
Søkeren har også mer håndfaste retningslinjer han/hun ser må oppfylles før det kan søkes.
Dette er også et verktøy for boligforvaltningen, der det foreligger vedtak om hva som skal
tillates og ikke tillates i kommunale boliger. Denne omtaler også hvordan boligforvaltningen
skal håndheve leietiden og kontrakt inngåelse. Dette er spesielt viktig nå når vi begynner med
gjengs leie som utleieform.
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER I SKJERVØY KOMMUNE

Kapittel 1. Innledende bestemmelser:
§ 1 Formål
Retningslinjene skal legge til rette for at personer som omfattes av målgruppen i retningslinjene, kan
få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Retningslinjene skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til
kommunal bolig.
§ 2 Kommunal bolig
Med kommunal bolig menes alle boliger kommunen disponerer. Retningslinjene gjelder boforhold
som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1.
§ 3 Målgruppe
Målgruppen for retningslinjene er personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for
offentlig bistand, greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med
særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig:
§ 4 Nåværende boforhold
Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge, ha bodd i Skjervøy kommune de siste 2
årene og være, eller være i ferd med, å bli uten egnet bolig. Botiden må dokumenteres ved utskrift
fra Folkeregister. Det kan gjøres unntak fra kravet til registrering i Folkeregisteret dersom søker på
annen måte kan dokumentere faktisk botid.
I særlige tilfeller kan det gjøres unntak både fra kravet om faktisk botid og kravet til dokumentasjon
av denne:
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a) Når andre særlige grunner gjør kravet til botid og/eller dokumentasjon av botid urimelig. Det
stilles ingen krav til botid hos flyktninger som skal førstegangs bosettes i Skjervøy etter avtale mellom
staten og Skjervøy kommune.
b) Hvis Skjervøy kommune som arbeidsgiver trenger arbeidskraft, der denne kan skaffes ved at det
tilbys kommunal bolig.
§ 5 Alder
Søker må på tildelingstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom
søker har daglig omsorg for barn, eller det foreligger andre særlige grunner.
§ 6 Søkere med behov for oppfølging
Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt med støtte
i tilgjengelige hjelpetiltak. Hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal kunne mestre
bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker til uttalelse og godkjennelse. Aksepterte
hjelpetiltak skal danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen.
§ 7 Inntekts- og formuesforhold
Søker skal helst ikke ha inntekt og/eller formue som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet
bolig.

Kapittel 3. Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene:
§ 8 Prioritering
Er antallet søkere som fyller grunnkravene i retningslinjen § 4-7 større enn antall kommunale boliger
til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere. Ved prioriteringen
skal det legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige.
Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov, skal prioriteres.
Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en variert sammensetning av
beboere. Når det gjelder kommunale leiere som søker om fortsatt leie ved leiekontraktens utløp,
anvendes reglene i retningslinjen § 15.

Kapittel 4. Avslag på grunn av uoppgjort gjeld til Skjervøy kommune:
§ 9 Uoppgjort gjeld
Dersom søker har uoppgjort gjeld til Skjervøy kommune som følge av tidligere boforhold, kan
kommunen avslå søknad om å få leie kommunal bolig på dette grunnlag. Det kan stilles vilkår om at
det inngås nedbetalingsavtale for gjelden, dersom skyldnerens økonomi åpner for dette.

Kapittel 5. Saksbehandling mm.
§ 10 Søknad
Søknad om kommunal bolig skal sendes Skjervøy kommune v/ teknisk etat, boligforvaltningen.
Søknaden behandles så i husutleienemnda, ved første møte etter at søknad er mottatt. Søker skal ha
mottatt svar, eller midlertidig svar, senest 3 uker fra søknaden er mottatt.
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§ 11 Vedtak
Husutleienemnda fatter vedtak etter disse retningslinjene. Et positivt vedtak om leie av kommunal
bolig skal angi følgende: type bolig, antall rom, leiekontraktens lengde, forutsetninger vedrørende
fysisk tilgjengelighet til boligen, eventuelle aksepterte hjelpetiltak som er ansett nødvendige for at
søker skal kunne mestre bosituasjonen, og eventuelt vilkår om at søker inngår nedbetalingsavtale for
gjeld i henhold til retningslinjen § 9.

§ 12a Leietid
Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker skal gis en
tidsbestemt leieavtale for 3 år. Søkere med varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret
vurdering gis positivt vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år. Som
personer med varig behov regnes: psykisk utviklingshemmede, varig funksjonshemmede, eldre og
andre personer som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig. Disse skriver
kontrakt 3 år av gangen. Flyktninger som har krav på 5 års bohjelp, skriver først ordinær kontrakt for
3 år. Er det behov for videre leie, plikter kommunen å skaffe bolig for ytterligere 2 år.
OBS: Ved ny leietid/kontrakt kan leietaker måtte bytte til annen utleiebolig enn nåværende.
§12b Bi-leietaker
Hvis boligen leietaker leier er dimensjonert for flere beboere enn de som leier ved
kontraktsinngåelse, kan det gis dispensasjon for at andre flytter inn i etterkant. Dette forutsetter at
de nye som flytter inn har eget soverom i boligen. Kontrakten gjelder som før, men navnet til ekstra
leietaker påføres som bi-leietaker og husleie fordeles. Hvis hoved leietaker (den tildelte) flytter ut,
anses leieforholdet som avsluttet i sin helhet. Dette gjelder også hvis partene blir uenige, da må bileietaker flytte ut og hoved leietaker fortsetter leieforholdet som før bi-leietaker kom inn i bildet. Bileietaker har 3 mnd på å flytte ut og finne annen bolig.
Det er hoved leietaker som bestemmer hvor lenge bi-leietaker får bo i samme bolig som han selv.
§ 13 Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig
Vedtaket skal bortfalle når: 1) søker uten saklig grunn avslår boligtilbud. 2) søkers situasjon er
endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger
fyller grunnkravene for å få leie kommunal bolig. Vedtaket kan bortfalle hvis søker på tidspunktet for
inngåelse av leiekontrakt har misligholdt samarbeidsavtalen i henhold til retningslinjen § 6 eller
nedbetalingsavtale i henhold til retningslinjen § 9. Dersom vedtak om leie av kommunal bolig faller
bort etter første ledd nr. 1 eller 2 eller annet ledd, skal det fattes eget vedtak om bortfall.
§ 14 Oppfyllelse av positivt vedtak om leie av kommunal bolig
Vedtaket anses oppfylt ved inngåelse av leiekontrakt i henhold til vedtaket.
§ 15 Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til kommunal bolig
Nytt positivt vedtak om leie av kommunal bolig kan fattes etter søknad, dersom leier ved utløpet av
leiekontrakten til nåværende kommunale bolig oppfyller grunnkravene i retningslinjen § 4-7.
Hvis 2 stiller likt etter behandling, skal den som ikke har hatt kommunal bolig få positivt svar.
Søknaden kan avslås dersom det foreligger uoppgjort gjeld til kommunen i henhold til retningslinjen
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I § 9 første ledd, og det ikke er inngått nedbetalingsavtale for gjelden. Søknaden kan også avslås
dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt, samarbeidsavtale inngått i henhold til
retningslinjen § 6 eller nedbetalingsavtale inngått i henhold til retningslinjen § 9. Når kommunen
fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt søker skal
tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon. Dette også for at utleier skal
ha mulighet for å utføre vedlikehold og liknende på husværet.
§ 16 Klageadgang
Vedtak i henhold til retningslinjene, kan påklages til Skjervøy kommunes klageorgan. Klagen sendes
Skjervøy kommune v/teknisk etat, boligforvaltningen. Derfra behandles den av husutleienemnda i
nærmeste møte.
Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.
Klageadgang gjelder også ved eventuelt positivt vedtak, f. eks. i forhold til boligens egnethet mht.
type bolig, antall rom og fysisk tilgjengelighet til boligen og liknende.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser:
§ 17 Utfyllende bestemmelser
- Rådmannen kan gi veileder til retningslinjene.

a) HUSDYR:
- Det er ikke anledning og holde husdyr i kommunale boliger, unntaket er hvis dette er til medisinsk
hjelp og kan dokumenteres fra lege. Eks: Førerhund eller behandling med dyr som hjelpemiddel.
Dette for å unngå allergi plager til senere leietakere og slitasje.
Det skal alltid søkes til husutleienemda før anskaffelse av dyr.
b) RØYKING
-Røyking er forbudt inne i alle kommunale boliger.

§ 18 Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft etter kommunestyrets vedtak 9.5.18.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

teknisk etat

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref:

2018/151-3

Løpenr.

Arkivkode

3025/2018 613

Dato

27.04.2018

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.
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
Grethe Ihlang
Førstesekretær
77775525
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks:

Side 1 av 3
4740.05.04578
Organisasjonsnr:

Internett:
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2018/151 -1

Arkiv:

613

Saksbehandler: Einar Edvardsen
Dato:

10.04.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/18

Utvalgsnavn
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
18.04.2018

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune
Henvisning til lovverk:
Husleieloven.
Vedlegg
1 Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018
Behandling:
Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune
Rådmannens innstilling:
Fremlagt forslag til «retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger» godkjennes

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapets innstiller følgende:
Retningslinjer som for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune som fremlagt i
vedlegg for formannskapet godkjennes.

Side 2 av 2
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Rådmannens innstilling
Fremlagt forslag til, « retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger» godkjennes

Saksopplysninger
I kommunestyret sitt møte 14.12.16, sak 74/16 « husleiesatser i kommunale boliger –
gjengsleie», ble det det vedtatt å innføre retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger og
utleieboliger tilhørende Skjervøy kommune.
Hensikten med retningslinjene er og gi husutleienemda og andre tildelere av kommunale boliger,
et styringsverktøy som gjør at de har klarere regler og forholde seg til ved tildelinger.
Det er også ønskelig at søker har et dokument han/hun kan lese, om de oppfyller kravene til å
søke kommunal utleiebolig.
Dette for at det blir en mer lik saksbehandling, og kommunen kan dokumentere hvilken
prioritering dem gjør, i hvem som skal få leie kommunal bolig.

Vurdering
Bruk av vedtatte retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger, vill trolig forenkle
arbeidet til husutleienemda. Fordi at flere grunnleggende forhold er avklart i forkant av
søknadsprosessen.
Dette i og med at der er ferdig bestemt hvilken kriterier som stilles i søker prosessen, og
hvilken prioriteringer som skal gjøres.
Søkeren har også mer håndfaste retningslinjer han/hun ser må oppfylles før det kan søkes.
Dette er også et verktøy for boligforvaltningen, der det foreligger vedtak om hva som skal
tillates og ikke tillates i kommunale boliger. Denne omtaler også hvordan boligforvaltningen skal
håndheve leietid og kontrakt inngåelse. Dette er spesielt viktig nå når vi begynner med Gjengs
leie som utleieform.

Side 3 av 3
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2016/102 -14

Arkiv:

69/837

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

25.04.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018

Søknad om forlenget bruk av tomt til brakkerigg på conteinerkaien frem til
01.06.19
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1 Vedtaksmelding: Søknad om tomt, for oppføring av midlertidig brakkerigg
2 Situasjonsplan
Rådmannens innstilling
Lerøy Aurora AS får benytte tomt på Conteinerkaien for oppføring/bruk av allerede oppført
brakkerigg frem til 01.06.19.
Kommunestyret vil poengtere at dette vedtaket er endelig og at søknader om videre bruk av
denne tomten utover 01.06.20 vil bli avslått.
Vedtaket gis med forbehold om at boligproblemet til Lerøy Aurora AS kan løses innen fristen
som er 01.06.20. Dersom det ikke fremvises/dokumenteres innen 01.06.19 at boligproblemet
kan løses innen 01.06.20 opphører tillatelsen 01.06.19.
Tillatelsen gis med forbehold om at impliserte parter i byggesøknadsprosessen gir sitt samtykke
til tiltaket.

Saksopplysninger
Saken fremmes til kommunestyret grunnet tidsnød i forhold til å ta saken opp i formannskapet.
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Skjervøy formannskap ga i sak formannskapet 10/16 tillatelse til bruk av conteinerkaien for bruk
av brakkerigg midlertidig i 2 år. Lerøy Aurora har et prekært behov for å kunne benytte dette
område to år til for å huse/bebo sine ansatte frem til det er bygget et permanente utleiebygg.
Vurdering
Lerøy Aurora skriver følgende i e-pst av 25.04.18 sitat:
Hei.
Vi er i en litt vanskelig situasjon på Skjervøy, der det er underskudd på boligplasser. Vi ser nå
at brakkeriggen er et must for å greie å få de arbeiderne vi trenger innlosjert på øya.
Vi håper fortsatt at vi skal greie å få til mer permanente hybel boliger med en nærliggende
plassering i Skjervøy. Dette ønsker vi en tettere dialog på fremover.
Vi søker om ett års forlengelse av tillatelsen med brakkeriggen og håper dette lar seg gjøre.
Sitat slutt.
Lerøy Aurora sendte ny e-post den 27.04.18 sitat:
Viser til mail og søknad av 25.april.
Ønsker at søknadsteksten forandres til å omsøke to års forlengelse av brakkeriggen.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune er pr i dag i en prekær situasjon med tanke på ledige utleieboliger.
Boligriggen til Lerøy Aurora AS huser 16 personer, Skjervøy kommunes boligforvalter kan ikke
love at noen av disse 16 personene kan få tilsagn på kommunal bolig. Situasjonen er således
prekært at en utvidelse på 2 år må kunne innvilges dersom impliserte parter i byggeprosessen gir
sitt samtykke.
Lerøy Aurora AS må igangsette en prosess for utvikling av permanente boliger på skjervøy.
Realismen i denne prosessen er et dette vil ta opp til 2 år å få ferdigslit et slike boligkompleks
som er innflytningsklart. Den midlertidige tillatelsen må således gis for 2 år.
Tillatelsen til Lerøy Aurora utgår 01.06.18 og det haster med å få inn søknad og få denne
behandlet.
Brakkeriggen består av 20 brakker der 16 av dem er til overnatting de resterende brakkene
brukes til felles stue, kjøkken og bod.
Brakkeriggen ble behandlet ihht plan- og bygningsloven § 20-4 bokstav c (byggesøknad
01.06.16). Tillatelsen ble gitt midlertidig inntil 2 år jfr. denne paragrafen.
Brakkeriggen har nå stått i 2 år og må nå omsøkes som en ordinært byggesøknad (plan- og
bygningsloven § 20-1) inkludert dispensasjoner (plan- og bygningsloven § 19-2) fra gjeldene
reguleringsplan.
Før en igangsetter byggesøknadsprosessen må det avklares politisk om det gis en utsatt frist på 2
år for bruk av denne tomten til boligformål, jfr. formannskapsvedtak 10/16 datert 03.03.2016.
Brakkeriggen må da være borte innen 01.06.20.
Byggetillatelsen ble gitt den 01.06.16 og tidsfristen på 2 år gjelder således fra denne dato.
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Selve byggesaken må ut på høring til impliserte parter før en byggetillatelse kan gis og
kommunestyrets vedtak må da gis med forbehold om at det gis tillatelse fra impliserte parter.
Saksbehandler har vært i kontakt med fylkesmannen for å avklare forhold om å gi en midlertidig
tillatelse i 2 år til. Fylkesmannen sier at kravet er at etter 2 års midlertidig bruk opphører den
midlertidige tillatelsen. En tillatelse på to år til vil da medføre en ny søknad som beror på
søknadsprosess som en permanent byggetillatelse.
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Skjervøy kommune
Rådmannen

Lerøy Aurora AS

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref:

2016/102-4

Løpenr.

1139/2016

Arkivkode

Dato

04.03.2016

Vedtaksmelding: Søknad om tomt, for oppføring av midlertidig brakkerigg
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.
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
Kathrine Kaasbøll Hanssen
Formannskapssekretær
77 77 55 03/90 56 87 47
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.

Kopi til:
Beboerne på Fiskenes v/Øyvind Jakobsen
Sjalg Dagssønn Haugsnes

Postadresse:
Pb 145
9189 SKJERVØY
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Fiskenes 2

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

9180

SKJERVØY

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Side 1 av 5
47400504578
Organisasjonsnr: 941812716

Internett:

81

Side 2 av 2

82

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2016/102 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

22.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/16

Utvalgsnavn
Formannskap

Møtedato
02.03.2016

Søknad om tomt, for oppføring av midlertidig brakkerigg
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslov
Detaljplan Fiskenes.
Vedlegg
1 Detaljplan Fiskenes.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.03.2016
Behandling:
 Forslag fremmet av Peder André Amundsen(KrF/KP) på vegne av posisjonen:
Lerøy Aurora får tildelt tomt på området rundt dypvannskaia v/ Skjervøy Fisk og Skalldyr eller
området rundt Mørenot, tomten skal benyttes midlertidig i 2 år til brakkerigg.
Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i
forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn
2 år.)
Administrasjonen får myndighet til å finne egnet plassering på området.


Forslag til tillegg til innstillingen fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av Frp og
Høyre:
Det igangsettes omreguleringsarbeid av området fra lek til boligformål.
Avstemming:
Innstillingen til teknisk sjef med tillegg fra FRP og H mot forslaget fra posisjonen.
Forslaget fra posisjonen vedtatt mot 2 stemmer.

Side 3 av 3
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Vedtak:
Lerøy Aurora får tildelt tomt på området rundt dypvannskaia v/ Skjervøy Fisk og Skalldyr eller
området rundt Mørenot, tomten skal benyttes midlertidig i 2 år til brakkerigg.
Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i
forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn
2 år.)
Administrasjonen får myndighet til å finne egnet plassering på området.

Teknisk sjefs innstilling.
Lerøy Aurora AS får tildelt tomt på område Lek ihht detaljplan Fiskenes.
Tomten skal benyttes midlertidig i 2 to år for bruk til brakkerigg.
Skal tomten benyttes til brakkerigg/boliger over 2 år må det igangsettes omregulering av område
Lek til formål bolig.
Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i
forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn
2 år.)
Saksopplysninger
Det er kommet muntlig henvendelse fra Lerøy Aurora v/Kurt Einar Karlsen om kommunen har
tilgjengelig tomt for oppføring av brakkerigg med inntil 20 boenheter til bruk av arbeidere
v/bedriften Lerøy Aurora AS. Forespørsel er kommet grunnet en akutt boligmangel på Skjervøy
tettsted.
Vurdering
Kommunen har i dag ca. 20 personer/familier som står i kø for å få leie kommunal bolig.
Kommunen har kontrakt med AR-ing om bygging av 11 nye boenheter der kommunen skal ha
tildelingsrett for 40% av disse. Det private boligene i kommunen er utleid, så behovet for nye
utleieenheter er absolutt til stede.
Henvendelsen fra Lerøy Aurora om tomt må sees i lys av dette. Kommunen har i dag ledige
tomter i Holendervika samt noen enkelttomter i Skjervøy sentrum. Administrasjon har ikke
kunne se at de ledige tomtene er egnet for oppføring av brakkerigg.
Administrasjonen har sett på området rundt Lerøy Aurora om det er tomter der som kunne være
egnet for oppføring av midlertidig brakkegigg. En har da sett på område rundt Mørenot samt
friområde opp mot sil renseanlegget og har ikke funnet og kunne tilby dette området til omsøkt
formål. En har derimot funnet at område som er regulert til Lek, og ligger ved siden av
sil renseanlegget som må ansees som et egnet plass for å kunne bygge midlertidig brakkerigg.

Side 4 av 4
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Området som er definert som Lek i dag er i bruk som lagringsplass for enkeltpersoner i
kommunen da det står båthengere og båter på dette område.
Ihht reguleringsbestemmelsene i detaljplan Fiskenes står det blant annet sitat: § 3.20.
Lekeplassen skal benyttes til sport og lek. På område kan det opparbeides en balløkke.
Nødvendig byggverk og anlegg, som ikke er til hinder for områdets bruk som lekeplass kan
oppføres etter godkjenning av teknisk etat. § 3.21. Lekeplassen skal være åpen for allmennheten.
Sitat slutt.
Brakkeringen er tenkt oppført midlertidig i inntil 2 år, skal riggen bli stående lenger må det en
omregulering til, derfor må tildelingen gis midlertidig i 2 år. (Ihht plan- og bygningsloven er
definisjonen på «midlertidig» 2 år) Da brakkeriggen er midlertidig legger administrasjon opp til å
kunne dispensere midlertidig for denne, og at det derfor ikke er nødvendig å omregulere tomten
til formålet.
Kommunen legger til grunn for tildeling av tomt den akutte boligmangel som er på Skjervøy
tettsted. Kommunen legger opp til at det neste 2 årsperiode vil bli bygget mange nokk leiligheter
som gjør brakkeriggen unødvendig for å huse de personer som vil bosette seg/jobbe i Skjervøy
kommune.

Side 5 av 5
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2015/118 -32

Arkiv:

070

Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato:

30.04.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018

Avtale om kjøp av havnetjenester - Hurtigruten AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Utkast_Brukeravtale Havnetjenester Hurtigruten_Skjervøy 2018
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommunestyre gjør slikt vedtak:
Forslag til avtale om kjøp av havnetjenester mellom Skjervøy kommune og Hurtigruten AS
godkjennes.

Saksopplysninger
Hurtigruten AS har overfor kommunen uttrykt et ønske om en fastprisavtale på kaivederlag. Fra
bedriftens side blir det argumentert med at de ønsker forutsigbare økonomiske rammebetingelser
ved anløp av havnene langs kysten.
Forslag til avtale om kjøp av havnetjenester har ei økonomisk ramme på 1,9 mill pr år, noe som
er i henhold til dagens prisnivå. Det legges opp til at prisen indeksreguleres, første gang 1.1.19.
Avtalen omfatter kun leie av kaiplass ved anløp av Hurtigrutens skip – ikke anløpsavgift.
Vurdering
Avtalen med Hurtigruten AS legges fram for politisk behandling, da den fraviker fra det
ordinære prissystemet vedlagt budsjett- og økonomiplanen. Rådmannen anbefaler at slik avtale
inngås, da det for Skjervøy kommune ikke gir noen negative konsekvenser verken økonomisk
eller i forhold til innkrevingsrutiner.

87

88

AVTALE OM KJØP AV HAVNETJENESTER
Følgende avtale («Avtalen») har i dag [dato) blitt inngått mellom:
1. Hurtigruten AS Org. nr. 914904633 (på vegne av seg selv og dets datterselskaper,
sammen benevnt som «Hurtigruten»); og
2. Skjervøy kommune Org. nr. 941812716 (på vegne av seg selv og dets
datterselskaper)
1. Bakgrunn
Avtalens formål er å regulere eksisterende økonomiske forhold i kunderelasjonen mellom
Hurtigruten AS (som kunde) og Skjervøy kommune v/Skjervøy havn (som leverandør)
fra og med 1. januar 2018 til og med 31. desember 2019. Avtalen vil automatisk
forlenges til og med 31. desember 2020 dersom Samferdseldepartementet benytter seg av
opsjonsåret i anbudet Kystruten Bergen-Kirkenes.
Partene har som intensjon at hovedelementene i denne avtalen skal videreføres i en ny
avtale mellom partene også etter en ny avtale for Kystruten er trådt i kraft, da justert etter
eventuell ny tonnasje i flåten.
Eventuelle nye varer og tjenester som enten tilbys eller etterspørres kan ved enighet
mellom partene innlemmes i denne Avtale eller komme som tillegg til denne.
Dette er en særavtale, og individuelt forhandlet blant annet på bakgrunn av objektive
forhold rundt Hurtigrutens operasjon i Skjervøy havn, herunder:
I.
Hurtigrutens hyppige, forutsigbare anløpsfrekvens
II.
Hurtigrutens begrensede liggetid til kai
III. Skipene er ikke underlagt ISPS og benytter ingen spesialfasiliteter
IV.
Skipene bruker lavsvovel marint destillat (MSD 500)
Basert på dette er partene enige om at prisen i Avtalens Punkt 5 fullt ut er riktig og
rimelig for Hurtigruten, Skjervøy kommune og i forhold til Skjervøy havns øvrige
kunder.
2. Avtalens omfang
Avtalen omfatter kaivederlag for alle anløp i Skjervøy havn for Hurtigrutens skip i
Kystruten. Dersom Hurtigruten anløper med skip utenfor Kystruten skal partene avtale
særkilt pris for disse, men prisen skal så langt som mulig være basert på ratene i denne
Avtalen.
Denne avtalen omfatter leie av kai/kaifront, og nødvendige arealer på kaien med
bakenforliggende trafikkareale nødvendig for gjester, samt eventuelle besøkende, som er
normalt ved anløp av Skjervøy.
Anløpsavgiften inkluderes ikke i avtalen, men partene er enige i at anløpsavgiften skal
kreves inn i henhold det til enhver tid gjeldende regelverk i anløpsavgiftsforskriften, og i
tråd med Kysteverkets veileder. Det skal føres et eget selvkostregnskap over
anløpsavgiften.
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Partene kan gjennom forhandlinger inkludere nye tjenester i avtalen. Da spesifiseres disse
i en revidert versjon av gjeldende avtale, eller det utarbeides en egen omforent
tilleggsavtale.
Prisen er en fast pris som er uavhengig av antallet skipsanløp per år. Dersom kaien eller
seilingsleden er i en slik stand at Hurtigrutens skip av sikkerhetsmessige grunner ikke kan
anløpe den, opphører betalingsplikten. Betalingsplikten løper igjen ved første anløp etter
at kaien igjen er i stand til å motta Hurtigrutens skip.
For hver dag betalingsplikten har opphørt reduseres den totale prisen i henhold til klausul
0 med 1/365 av årsprisen. Slikt fradrag i betaling gjelder dog ikke i tilfelle hvor der er
Hurtigruten selv som har forårsaket anløpshindringen.
3. Havnens forpliktelser
Det stilles som minstekrav at Skjervøy kommune vedlikeholder kaien, og havneområdet
for øvrig, i henhold til de krav som stilles i Havne- og farvannsloven med forskrifter.
Havnen plikter å sørge for at kaien oppfyller nødvendige krav til tilgjengelighet og
sikkerhet for Hurtigrutens skip og på- og avstigende gjester. Dette gjelder også, så langt
det er mulig, å tilby alternativ kaiplass i tilfeller der skip må avvike fra ruteplanen på
grunn av vær eller tekniske problemer, eller av andre rimelige grunner.
Havnen skal sørge for at kaien, herunder kaikant, pullerter og fendring, alltid er i god
stand, og at sikkerheten til personell, passasjerer, besøkende og andre involverte i
tilknytning til anløpet ivaretas på en profesjonell måte. Dette inkluderer ansvar for
brøyting og strøing av kaiområdet, samt fysisk skille mellom godshåndtering og av- og
påstigende passasjerer, samt besøkende.
4. Hurtigrutens forpliktelser
Ved avvik fra ruteplanen skal Hurtigruten varsle havnen så tidlig som mulig, for å gjøre
det enklere for havnen å disponere sitt personell, samt eventuelt gjøre kaien ledig utenom
Hurtigrutens faste liggetid.
Hurtigrutens skip skal forlate kaiplassen i samme stand som ved ankomst. Avfall, utstyr
og andre gjestander skal ikke etterlates på kaien, uten etter spesifikk avtale med havnen
eller ekspeditør.
5. Pris
Hurtigruten betaler Skjervøy kommune et årlig vederlag på 1,9 millioner kroner for
havnetjenester beskrevet i denne avtalen.
Årsprisen reguleres i henhold til [sett inn omforent indeks] for det forgående år, med
første justering 1. januar 2019.
6. Fakturering
Havnen fakturerer i henhold til avtalen en gang pr. måned, med betalingsfrist pr. 30 dager
fra fakturadato dog senest på siste arbeidsdag i den aktuelle måneden.
Fakturaen kan også inkludere anløpsavgiften, men anløpsavgiften skal da spesifieres
særskilt.
Det skal ikke kreves inn fakturagebyr.
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Andre tjenester relevante for kundeforholdet med havnen kan eventuelt tillegges denne
avtale, og spesifiseres da også på faktura.
7. Ikrafttredelse og varighet
Avtalen gjelder fra den dag den er underskrevet.
Avtalen varer til og med 31. desember 2019, alternativt 31. desember 2020, dersom
opsjon på et år utløses fra Samferdselsdepartementet slik at Hutrigruten opererer
Kystruten i dette opsjonsåret (jf. punkt 1).
Det er partenes intensjon at Avtalen skal fornyes dersom hele eller deler av et nytt anbud
på Kystruten tilfaller Hurtigruten. Avtalen skal da revideres i tråd med omfanget av
tjenesteleveransen under nytt anbudsregime.
Ved større endringer i Hurtigrutens rammebetingelser og/eller forutsetninger i den
statlige tjenestekjøpsavtalen for Kystruten kan Hurtigruten si opp denne avtale med 6
måneders skriftlig varsel.
8. Mislighold
Partene kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part.
9. Forsikring
Hurtigruten plikter å sørge for at skipene har kasko- og ansvarsforsikring på slike vilkår
de vanligvis har. Alle forsikringer skal til enhver tid være gyldige, og kopi av
ansvarsforsikringen skal sendes Skjervøy kommune på forespørsel.
Havnen plikter å sørge for at den har ansvarsforsikring på slike vilkår havner i Norge
vanligvis har. Alle forsikringer skal til enhver tid være gyldige, og kopi av
ansvarsforsikringen skal sendes Hurtigruten på forespørsel.
10. Ansvar og sikkerhet
Gjøres det erstatningsansvar gjeldende mot Hurtigruten eller noen som er relatert til
Hurtigruten under henvisning til eller i forbindelse med tjenestene som leveres under
denne avtalen, skal Skjevøy kommune holde Hurtigruten skadesløs for slike krav i ethvert
tilfelle hvor ansvaret kan henføres til havnen selv, ansvarlig ekspeditør eller leverandører
/underleverandører eller personer relatert til disse.
Skjervøy kommune skal ha en tilfredsstillende beredskapsplan for håndtering av ulykker.
Alle ulykker og nestenulykker som angår eller kan påvirke Hurtigruten eller deres skip
skal rapporteres umiddelbart til kapteinen på det Hurtigruteskip som påvirkes. Kapteinen
vil foreta videre rapportering til Hurtigruten.
11. Konfidensialitet og informasjon om Avtalen
Denne avtalen er en forretningsmessig avtale mellom Skjervøy kommune og Hurtigruten,
med unntak av det som omhandler anløpsavgift. Priser og vilkår skal derfor holdes
konfidensielle i den grad gjeldende lovgivning ikke pålegger en part å gjøre slike
opplysninger offentlig tilgjengelige, særlig for å beskytte Skjervøy havn mot innsyn fra
konkurrerende havner. Dersom en part mener å ha plikt til å gjøre slike opplysnigner
tilgjengelig for tredjepart, skal parten først avklare dette med den annen avtalepart.
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12. Tvistespørsmål
Avtalen er underlagt norsk rett. Oppstår det uenighet om forståelse og utøvelse av denne
avtalen skal partene søke å løse den i minnelighet. Løses derimot tvisten ikke i
minnelighet, skal den avgjøres ved de alminnelige domstoler, med Nord-Troms tingrett
som verneting.
Denne avtalen utstedes i to eksemplarer, ett til hver av avtalepartene og er gyldig når den
er underskrevet av signaturberettigede fra begge parter.
****
Sted/dato:

Sted/dato:

Tor Geir Engebretsen
SVP Maritime Operasjoner
Hurtigruten AS

Ørjan Albrigtsen
Ordfører
Skjervøy kommune
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Fremdriftsplan for arbeidet med områdeplan for Skjervøy sentrum
Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven
Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel
Planbestemmelser med retningslinjer til kommuneplanens arealdel
Reguleringsplanen for ytre havn rev. 2006
Vedlegg
1 Planbestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027, datert
01.11.2016
2 Reguleringsbestemmelser ytre havn rev. 2006
3 Reguleringskart ytre havn rev. 2006
Rådmannens innstilling
1. Det igangsettes sentrumsplan/ områdeplan i samsvar med pkt. 3 i saksfremlegget:
Oppstart på områdeplan uten prioritering av spesielle områder.
2. Det legges opp til at utlysning av tilbud og antakelse av tilbyder på områdeplan er klart
før ferien, og at arbeidet med planen starter tidlig til høsten.

Saksopplysninger
I FS-sak 18/18 besluttet formannskapet å utsette saken ang. søknad om rammetillatelse og
dispensasjon fra reguleringsplan til oppføring av nytt bygg. Dette inneholder 7 rorbuer med
tilhørende flytebrygge og noe kai, gnr. 69 bnr. 819. Formannskapet ba rådmannen om å legge
fram en fremdriftsplan for sentrumsplan/ områdeplan i kommunestyret:
«Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Det legges frem en fremdriftsplan for sentrumsplan i kommunestyret 9.mai.
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Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsen det må dispenseres fra, eller hensynet i
lovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt.»
Rådmannen oppfatter at det skal legges frem alternativer for videre saksgang for FS-sak 18/18.
Og at dette skal ses i sammenheng med andre utviklingsplaner i ytre havn. Målet er å se på om
det finnes noen måter å igangsette regulering av arealet på som kan bidra til muligheter for
raskere igangsettelse av utbyggingen.
Søknaden om oppføring av nye rorbuer er basert på «Reguleringsplan for Rorbuanlegg i Ytre
havn». Denne ble opphevet da kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune ble vedtatt
11.05.2016. I vedlagte «Planbestemmelser med retningslinjer kommuneplanens arealdel for
Skjervøy kommune – 2015–2027», fastslås det i pkt. § 2.1.1 at reguleringsplan for
«Rorbuanlegg i Ytre havn» oppheves, og at arealet inngår i ny, helhetlig områdeplan for
«Sjøfronten». Videre fremkommer det at eventuell ny aktivitet knyttet til arealet avgrenset av
«Rorbuanlegg i Ytre havn» skal ha behov for sjøtilknytning, være kompatibel med
matproduksjon og døgndrift av denne, samt hensynta tilstøtende boligområder.
I de samme bestemmelsene fremkommer det i kap. 1 at det er lagt inn tilleggsbestemmelser for
bl.a. reguleringsplanen for Ytre havn. I § 1.2.1 B) står det: «Det skal heller ikke tillates flere
boliger/ boenheter eller boliglignende komplekser (overnattingssteder) på arealene som
defineres som «Sjøfronten» avgrenset fra sjø til nærmeste hovedvei innenfor de nevnte
reguleringsplanene med unntak for strekning 2 som defineres fra krysset ved Coop-bygget til
den videregående skolen».
I § 1.2.1 C) står det: «Delområder og infrastrukturtiltak som ikke strider mot § 1.2.1 A) og § 1.2.1
B), kan detaljreguleres parallelt med områdereguleringen / revisjon av sentrumsplan».
Og i § 1.2.1 D): «§ 1.2.1 A), § 1.2.1 B) og § 1.2.1 C) gjelder midlertidig inntil vedtak i ny
områdeplan for «Sjøfronten» foreligger, alternativt inntil revidert sentrumsplan foreligger, dersom
arealene som omfattes av «Sjøfronten», inngår som en del av revidert sentrumsplan».
Etter at «Reguleringsplan for Rorbuanlegg i Ytre havn» ble opphevet er det «Reguleringsplanen
for ytre havn revidert 18.12.2006» som gjelder sammen med kommuneplanens arealdel. Hvis
rammetillatelse skal gis må det dispenseres fra pkt. 2 i reguleringsplanen for ytre havn og fra
kommuneplanens arealdel.
I KS-sak 32/17 vedtok kommunestyret igangsettelse av sentrumsplan/ områdeplan for Skjervøy
sentrum. Sentrumsplanen skal utarbeides som en områdeplan med rettslig binding. Iht. plan- og
bygningsloven (PBL) er det 2 planer som kan utarbeides, dette er områdeplan og detaljplan.
Områdeplanen beskriver hva områdene skal brukes til uten å gå i dybden på plassering av bygg
m.m. Detaljplan er en overordnet plan som en lager på bakgrunn av områdeplanen. Detaljplan
kan sies å være det samme som en reguleringsplan. Benevningene på planen ble endret i den nye
plan- og bygningsloven av 2008.
Området der det ønskes oppført nye rorbuer inngår i området for den nye sentrumsplanen/
områdeplanen. Arealet det skal bygges på er delvis på land og delvis i sjø. I det samme området
har Lerøy Aurora signalisert at de trenger mer areal til utvikling. Kommunen er i prosess med
Lerøy Aurora og Møre Not i forhold til en flytting av sistnevnte. Dette er ikke avklart, men
hensikten med en slik flytting er å skape større areal for utvikling av Lerøy Auroras
prosessanlegg.
Rådmannen har på bakgrunn av vedtaket i FS-sak 18/18 vurdert tre mulige måter å håndtere
dette videre på:
1. Ny reguleringsprosess for området til rorbuanlegg
Da «Reguleringsplan for Rorbuanlegg i Ytre havn» ble opphevet er det «Reguleringsplanen
for ytre havn sist revidert 18.12.2006» som gjelder for området. Denne sier at det for området
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skal oppføres bygninger for tyngre sjøretta virksomhet/ industri. Etablering av rorbuanlegg
med 7 rorbuer er en vesentlig endring fra gjeldende reguleringsplan, noe som betyr at det må
gjennomføres en ny regulering av området. Denne reguleringsprosessen må følge plan og
bygningsloven. Det arbeidet som ble gjort i forbindelse med «Reguleringsplan for
Rorbuanlegg i Ytre havn» kan brukes i den nye reguleringsplanen, men prosessen må
gjennomføres på nytt i hht. PBL. En slik regulering krever dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver må selv stå for gjennomføringen
av reguleringsplanen.
Arbeidet med reguleringsplaner forventes å ta minst et år. Erfaringer fra vår egen kommune
har vist at slike prosesser i privat regi kan ta kortere tid dersom det er enklere prosesser og
«mindre press» på området.
Dersom det må dispenseres fra reguleringsplan og arealplan for å få gjennomført et tiltak, og
partene i det aktuelle området ikke er samstemte i tiltaket, vil dette kunne forsinke prosessen
og i verste fall stoppe den.
2. Oppstart på områdeplanen og prioritering av ytre havn
Det skal ses på om det er mulig å prioritere området ytre havn i prosessen med utarbeidelse
av områdeplanen. Hensikten er å ferdigstille områdeplanen for dette området slik at en evnt.
detaljregulering kan gjennomføres for rorbuanlegget. Det er uvisst om det er hensiktsmessig
å forsøke prioritere og ferdigstille et mindre område når det skal utarbeides en plan for hele
Skjervøy sentrum.
Utarbeidelsen av en områdeplan følger visse «kriterier». Det skal først lages et planprogram
for planen, dette tar ca 1 mnd. Dette planprogrammet skal behandles i kommunestyret før det
legges ut på høring i minst 6 uker. Et planprogram vil kunne gi svar på om det er nødvendig å
gjennomføre en areal-ROS og/ eller en konsekvensutredning. I tillegg vil planprogrammet
skissere medvirkningsprosessen i tilknytning til utarbeidelse av planen. Det er per i dag
tilknyttet usikkerhet til hvor lang tid denne første delen av prosessen vil ta, da både arealROS, konsekvensutredning og medvirkningsprosessen skal avklares og planlegges i
planprogrammet. Det er hensiktsmessig at dette gjennomføres samlet for hele området i
områdeplanen.
Senere vil momenter som merknader og innsigelser til planen kunne påvirke fremdriften.
Totalt sett antas arbeidet å ta minst et år, noen ganger lengre tid avhengig av hva som må
utredes (areal-ROS, konsekvensutredning) og hvilken medvirkningsprosess som skal følges.
Praktisk sett vil det kunne være mulig å gjennomføre parallelle prosesser med både
områdeplan og reguleringsplan for området. Men da må man være sikker på at partene i det
aktuelle området er samstemte. Dette er i dag høyst uklart. En parallell prosess vil kunne
være krevende og rådmannen ser for seg at det ikke er særlig ressursbesparende. Dette vil
også kunne føre til at det blir utfordrende å se helheten for hele sentrumsområdet dersom et
område skal ferdigstilles før man har oversikten over arealbruken i andre områder i sentrum.
3. Oppstart på områdeplan uten prioritering av spesielle områder
I KS-sak 32/17 ble det vedtatt igangsettelse av områdeplan for Skjervøy sentrum. Området
som er omsøkt for etablering av rorbuanlegg inngår i det planlagte området for
områdeplanen. Arbeidet med områdeplan skal kommunen kjøpe fra eksterne.
En områdeplan etter PBL skal følge visse «kriterier». Det skal først lages et planprogram for
planen, dette tar ca 1 mnd. Dette planprogrammet skal behandles i kommunestyret før det
legges ut på høring i minst 6 uker. Et planprogram vil kunne gi svar på om det er nødvendig å
gjennomføre en areal-ROS og/ eller en konsekvensutredning. I tillegg vil planprogrammet
skissere medvirkningsprosessen i tilknytning til utarbeidelse av planen. Det er per i dag
tilknyttet usikkerhet til hvor lang tid denne første delen av prosessen vil ta, da både arealROS, konsekvensutredning og medvirkningsprosessen skal avklares og planlegges i
planprogrammet.
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Senere vil momenter som merknader og innsigelser til planen kunne påvirke fremdriften.
Arbeidet med områdeplanen forventes erfaringsmessig å ta minst et år, noen ganger lengre tid
avhengig av hva som må utredes (areal-ROS, konsekvensutredning) og hvilken
medvirkningsprosess som skal følges.
Rådmannen forventer utlysning av tilbud og antakelse av tilbyder på områdeplan før ferien,
og at arbeidet med planen starter tidlig til høsten.

Vurdering
I kommuneplanens arealdel 2015-2027 (planbeskrivelsen) påpekes det at det er arealknapphet på
tettstedet Skjervøy. Påstanden begrunnes med at mye av egnet areal sentralt på øya allerede er
tatt i bruk til ulike byggeformål og infrastruktur.
Aktivitetene i havna dreier seg om mye mer enn matproduserende næringsvirksomhet.
Virksomhetene/ aktivitetene spenner fra boliger til trelast, fra bunkringsanlegg til småbåthavn,
fra miljøstasjon til elektrikerbedrift, fra notvaskeri og –bøteri til hurtigrute- og hurtigbåtkai.
«Sjøfronten» er med andre ord et sammensatt område. I tillegg finnes innslag av «restarealer»;
arealer som synes forlatt, diverse lageraktivitet og oppbevaring både innendørs og utendørs.
En overordna arealstrategi er det beste for arealbruken i sentrum på lang sikt. Det er i
områdeplanen for sentrum at fremtidig arealbruk må nedfelles. Arealreservene ligger i
«rydding», fjerning av «evighetslagring», utfylling i sjø og arealeffektivisering. En helhetlig
gjennomgang av disse arealene og gjennomføring av planprosessen vil kunne fremme både
strategier for den langsiktige utviklingen og tiltak som raskt kan realiseres.
Parallelle prosesser
Tiltaket med etablering av rorbuanlegg er svært positivt for Skjervøy. Samtidig har Lerøy
Aurora signalisert at de trenger mer areal til utvikling i samme område. Det er grunn til å tro at
partene i det aktuelle området ikke er samstemte om den fremtidige arealbruken.
Det er generelt sett utfordrende å blande virksomhetsområder på et så lite areal. En utvidelse av
prosessanlegget vil kunne føre til økt trafikk, større behov for trailerparkering, økt støy, etc.
Dette vil kunne føre til at industrien kommer tettere på et rorbuanlegg enn det vi ser i dag, og
igjen føre til at det på sikt vil kunne bli behov for konfliktdempende tiltak.
Dersom planarbeidet med områdeplanen viser at tiltaket med rorbuer ikke er problematisk for
utviklingen av området, er det mest sannsynlig ikke nødvendig for tiltakshaver å vente med å
igangsette detaljplan til områdeplanen er ferdig utarbeidet. Dette vil kunne avklares i
planprosessen. Dersom tiltakshaver derimot får regulere området og bygge ut før
arealdisponeringen i ytre havn er avklart vil rorbuanlegget kunne ligge som en «propp» for den
videre utviklingen av området. Det er i dag uklart om tiltaket vil medføre store ulemper for
utviklingen av området. Dette bør avklares gjennom prosessarbeidet med områdeplanen.
For å igangsette parallelle prosesser med områdeplan og detaljplan skal man være sikker på at
tiltakene er forenelig med fremtidig utvikling av et område. Det vil være uklokt å la tiltakshaver
tro at reguleringsprosessen går gjennom hvis det er den minste tvil før prosessarbeidet er
gjennomført. Det vil kunne føre til at tiltakshaver bruker uforholdsmessig mye ressurser. Noe
som igjen vil kunne få økonomiske konsekvenser for tiltakshaver og i verste fall kommunen.
Med et stort press på og flere arealinteresser for området i ytre havn, så vil rådmannen kunne
komme til å vurdere å anbefale bygge- og delingsforbud for området i planleggingsperioden.
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Dette for ikke å vanskeliggjøre planarbeidet i forhold til de tenkte tiltak. Dette betyr at ingen får
gjøre noen slags tiltak i området der det er nedsatt bygge- og delingsforbud.
Dette vil man evnt. måtte ta stilling til senere.
På bakgrunn av vurderingen som ligger til grunn anbefaler rådmannen at områdeplanen for
Skjervøy sentrum gjennomføres i samsvar med pkt. 3 i saksopplysningene: Oppstart på
områdeplan uten prioritering av spesielle områder.
Rådmannen vurderer at det er viktig at arbeidet med områdeplan for Skjervøy sentrum blir mest
mulig helhetlig. Utredningsarbeidet som skal gjennomføres bør gjøres samtidig for hele
området, da vil man se sammenhengene og kunne gjøre avklaringene på hva som skal prioriteres
hvor. Dette vil på sikt gi en best mulig utnyttelse av arealet i Skjervøy sentrum totalt sett.
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VEDLEGG 1
Planbestemmelser med
retningslinjer
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune –
2015–2027
Etter kommunestyrets godkjenning 11.05.2016
Etter meklingsmøte med Sametinget 01.11.2016

Kapittel 1: Forholdet til gjeldende reguleringsplaner (H910-soner)
Kapittel 2: Oppheving av reguleringsplaner med tilhørende ny arealbruk
Kapittel 3: Generelle plankrav og områdespesifikke plankrav og bestemmelser
Kapittel 4: Generelle bestemmelser knyttet til hensynssoner og til øvrige LNFR-områder og
strandsone
Kapittel 5: Øvrige bestemmelser
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Innledning
Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med
retningslinjer. Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende. Retningslinjene skal utfylle
bestemmelsene. Retningslinjene er ikke juridisk bindende. I planer og saker der innstilling til
vedtak bryter med kart og bestemmelser, må begrunne sin dispensasjon.
Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene legges til grunn i kommunens behandling av
private planforslag og søknader om tiltak, samt i utarbeidelse av egne kommunale planer og
saker. Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene danner også grunnlaget når private
aktører står bak utarbeidelse av planer og tiltak.
Planbestemmelsene: Planbestemmelsene skal, sammen med plankartet, styre den ønskede
arealbruken i planperioden. Bestemmelsene er formulert på et overordnet nivå og skal gi de
nødvendige overordnede føringene. De er bevisst ikke utformet med høy detaljeringsgrad da
detaljene må løses på et lavere plandetaljeringsnivå som i områdeplan/reguleringsplan.
Begrunnelsen for et slikt standpunkt er at man sjelden sitter med tilstrekkelig kunnskap,
informasjon eller kompetanse som rettferdiggjør at det legges detaljføringer for utforminger på
bygninger, trafikkområder, uteområder, etc. i arealdel til kommuneplan. Dette krever i så fall en
grundig oversikt og en dyp kompetanse både med hensyn til dagens situasjon og ikke minst
framtidig situasjon. Detaljer bør overlates til detaljplannivået å finne ut av og å definere. Om
man gjennom altfor detaljerte bestemmelser prøver å kontrollere «alt», vil det trolig resultere i
en rekke dispensasjoner, dispensasjoner som det kan bli vanskelig å begrunne.
Planbestemmelsene skal derimot fange opp det vi skal og må styre for å kunne ivareta ønsket
tilrettelegging, hensyn til naturfarer og sårbarhet og hensynet til en areal- og samfunnsutvikling
som står seg over tid.
Plankartet: Plankartet viser ny og eksisterende arealbruk. Hensynssoner er vist på plankart
(vedlegg 0). De nye utbyggingsområdene er gitt nummer og navn i vedlegg 4 samt på plankartet.
Det er knyttet områdespesifikke bestemmelser til utbyggingsområdene (kapittel 3), og det er
knyttet bestemmelser til hensynssonene og øvrige LNFR-områder (kapittel 4).

Bestemmelsene er knyttet til arealer av fem kategorier:
1. Arealer der gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde foran kommuneplanens
arealdel i sin helhet (kapittel 1).
2. Arealer der gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde foran kommuneplanens
arealdel med nye bestemmelser som definerer unntak eller tillegg (kapittel 1).
3. Arealer der gjeldende reguleringsplaner i sin helhet settes til side av kommuneplanens
arealdel (oppheving av gjeldede regulering og endret arealbruk gjennom omreguleringer)
(kapittel 2).
4. Arealer som representerer ny arealbruk i hittil uregulerte områder (i LNFR-områder,
strandsone) (kapittel 3).
5. Arealer som omfattes av hensynssoner, av LNFR-områder og av strandsone (kapittel 4).
4

101

Det presiseres at selv om alle undersøkelser som det stilles krav om i bestemmelsene, utføres,
tas det forbehold om at det kan komme fram resultater fra disse undersøkelsene, som gjør at
områdene likevel ikke kan bygges ut, og utbyggingsplanene må legges bort.

Kapittel 1. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
(H910-soner, se plankart)
§ 1.1 Gjeldende reguleringsplaner, vist som hensynssoner i planen (se også vedlegg 5), gjelder
foran kommuneplanens arealdel med unntakene og presiseringer gitt i § 1.2 med tilhørende
delparagrafer §§ 1.2.1 A–D.

§ 1.2 Gjeldende reguleringsplaner nummerert H910-21, H910-16, H910-14, H910-15 og H910-27,
gjelder delvis foran kommuneplanens arealdel.

§ 1.2.1 Plan H910-21 (Ytre havn), H910-16 (Skjervøy sentrum), H910-14 (Indre havn) og
H910-15 (Industriområde Indre havn) gjelder foran kommuneplanens arealdel med følgende
tilleggsbestemmelser:
A) Landbasert nærings- og industrivirksomhet, dvs. nærings- og industrivirksomheter
som ikke har behov for sjøtilknytning, skal ikke tillates på arealene langs «Sjøfronten1» innenfor
de nevnte reguleringsplanenes avgrensing. Slike virksomheter skal heller ikke tillates på
tilgrensede, bakenforliggende arealer, avgrenset av nærmeste hovedvei.
B) Det skal heller ikke tillates flere boliger/boenheter eller boliglignende komplekser
(overnattingssteder) på arealene som defineres som «Sjøfronten» avgrenset fra sjø til nærmeste
hovedvei innenfor de nevnte reguleringsplanene med unntak for strekning 2 som defineres fra
krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen.
C) Delområder og infrastrukturtiltak som ikke strider mot § 1.2.1 A) og § 1.2.1 B), kan
detaljreguleres parallelt med områdereguleringen / revisjon av sentrumsplan.
D) § 1.2.1 A), § 1.2.1 B) og § 1.2.1 C) gjelder midlertidig inntil vedtak i ny områdeplan for
«Sjøfronten» foreligger, alternativt inntil revidert sentrumsplan foreligger, dersom arealene som
omfattes av «Sjøfronten», inngår som en del av revidert sentrumsplan.

1

Sjøfronten deles inn i tre strekninger: Strekning 1: Fra Ytre havn til krysset ved COOP-bygget. Strekning 2: Fra
krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen. Strekning 3: Fra den videregående skolen til Indre
havn/Kollagerneset.
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§ 1.2.2 Plan H910-16 (Skjervøy sentrum) gjelder foran kommuneplanens arealdel, inntil
ny sentrumsplan er utarbeidet, med følgende tilleggsbestemmelser:
A) Det skal ikke tillates bygd flere etasjer på næringsbyggene lokalisert i tilknytning til
Strandveien før revidert sentrumsplan foreligger.
B) Det skal ikke tillates bruksendringer i næringsbygg fra næringsareal til boligareal før
revidert sentrumsplan foreligger.
C) Delområder og infrastrukturtiltak som ikke strider mot § 1.2.2 A) og § 1.2.2. B), kan
detaljreguleres parallelt med revidering av sentrumsplan.
D) § 1.2.2 A), § 1.2.2 B) og § 1.2.2 C) gjelder midlertidig inntil vedtak i revidert
sentrumsplan foreligger.

§ 1.2.3 I plan H910-27 (Hollendervika) kan inntil seks eneboligtomter slås sammen til tre
større tomter for oppføring av flerleilighetsbygg.
Retningslinje til § 1.2.3: En slik endring krever normalt ikke utarbeidelse av ny reguleringsplan for
de tomtene det gjelder dersom volum og form drøftes mht. omkringliggende bebyggelse,
trafikale løsninger og andre transportmessige forhold samt at øvrige gjeldende bestemmelser i
plan H910-27 ivaretas. Tiltaket kan i så fall gjennomføres som en mindre endring (jf. pbl § 12-14).
Dersom det blir aktuelt å bygge «i høyden», for eksempel 4–6 etasjer, vil sannsynligvis det utløse
krav om ny reguleringsplan.

§ 1.2.4 I gjeldende reguleringsplaner (H910-soner) der det er tillatt oppført garasjebygg
inntil 35 m², kan det tillates oppføring av garasjebygg på inntil 50 m².
Retningslinje til § 1.2.4: Det skal sikres i hvert tilfelle at garasjebygget ikke medfører økt
trafikksikkerhetsrisiko, ikke stenger/bygger igjen eventuelle etablerte snarveier eller reduserer
bokvalitetene (sol, utsikt, lysforhold, etc.) på tilstøtende tomter / nabolagstomter og ikke
påvirker vannveier negativt i området.

Kapittel 2. Oppheving av reguleringsplaner med
tilhørende ny arealbruk
§ 2.1 Kommuneplanens arealdel gjelder i sin helhet foran følgende reguleringsplaner: H910-47
(Rorbuanlegg i Ytre havn), H910-46 (Prestegårdsjorda) og H910-26 (Vågvann steinbrudd). Nye
formål knyttet til de enkelte områdene er:
§ 2.1.1 Reguleringsplan for Rorbuanlegg i Ytre havn (plan H910-47) oppheves, og arealet
inngår i ny, helhetlig områdeplan for «Sjøfronten». Eventuell ny aktivitet knyttet til arealet
6

103

avgrenset av Rorbuanlegg i Ytre havn skal ha behov for sjøtilknytning, være kompatibel med
matproduksjon og døgndriften av denne, samt hensynta tilstøtende boligområder.
§ 2.1.2 Reguleringsplan for Prestegårdsjorda (plan H910-46) oppheves, og arealet settes
av til framtidig offentlig formål (barnehage) samt friområde.
§ 2.1.3 Reguleringsplan for Vågvann steinbrudd (plan H910-26) oppheves, og arealet
settes av til framtidig boligformål (med ev. kompatibel næringsvirksomhet).
§ 2.1.4 Reguleringsplanene Arnøyhamn industriområde og havn (H910- 6) og Arnøyhamn
industriområde, forretning (H910-32) oppheves, og arealene inngår i ny reguleringsplan for
utvidelse av industriområdet.
§ 2.1.5 Deler av reguleringsplan Indre havn (plan H910-14), dvs. det arealet som omfattes
av OMR 15 D, prosjekt «Skjervøy brygge», oppheves, og arealet settes av til framtidig fritids- og
turistformål.

Kapittel 3. Generelle plankrav og områdespesifikke
plankrav og bestemmelser
Det presiseres innledningsvis til dette kapittelet at når det gjelder områdereguleringer er
kommunen tiltakshaver, og når det gjelder reguleringsplaner kan både kommunen og private
være tiltakshavere.

§ 3.1 Områder vist som landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) er unntatt
plankrav.

§ 3.2 For alle større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn, skal det utarbeides reguleringsplan.
§ 3.2.1 Alle naturfarevurderinger skal være utført før reguleringsplaner sendes på høring.
Retningslinje til § 3.2: Reguleringsplaner skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet på nivå med
kravene i TEK 10 kap. 7.

§ 3.3 Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides.

§ 3.3.1 Utredning av mulige avløpsløsninger skal gjøres av avløpsfaglig kompetanse tidlig
i planprosessen.
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OMR 1: Vågvann steinbrudd / Skattørfjellet
§ 3.4 For området som omfattes av Vågvann steinbrudd (H910-26) samt tilstøtende områder
som inngår i Skattørfjellet idrettsområde, skal det utarbeides områdeplan. Områdeplanen skal
vise arealdisponeringen med hensyn til formålene bolig, kompatibel næringsvirksomhet,
utleiehytter og idrett samt hovedatkomst og det øvrige internveisystemet. Universell utforming
skal være premissgivende fra dag én i planarbeidet, slik at plassering av veier og anlegg/bygg
senere umuliggjør universelle løsninger. Forholdet til ev. ny, forsterket kraftlinje og trafo må
avklares. Hensynet til myrarealet må drøftes med tanke på naturlig magasinering av
overflatevann. Hensyn til områdets eksisterende friluftsaktivitet (nærturområde) skal tas.
Områdeplanen skal vise trinnvis utbyggingsplan.
§ 3.4.1 Reguleringsplan skal utarbeides før tiltak kan settes i gang for hele eller deler av
området iht. områdeplanens trinnvise utbyggingsplan. Det skal utarbeides VA-plan(er) som
legger til grunn 20 % nedbørsøkning. Radonmålinger skal gjennomføres. Støyfaglig utredning
mht. trafikkstøy skal gjennomføres. Boligtyper og fordeling mellom boligtyper må analyseres opp
mot framtidig behov.
§ 3.4.2 Reguleringsplan for Vågvann steinbrudd (H910-26) oppheves (jf. § 2.1.3), og det
skal det utarbeides en «midlertidig» reguleringsplan for avvikling av steinbruddet. Denne
reguleringsplanen, med tilhørende avslutningsplan, skal istandsette området for etterbruk til
boligformål (med ev. kompatibelt næringsvirksomhet). Støy med tanke på nærliggende
boligområder skal utredes.
Retningslinje til § 3.4.2: Reguleringsplan for avvikling av steinbruddet må forstås som en
«midlertidig» plan fordi den legger seg «mellom» gammel regulert arealbruk og ny arealbruk i
kommuneplanens arealdel.

OMR 2: Området mellom veiene – «gammel Langbakke og ny Langbakke»
§ 3.5 Det skal utarbeides reguleringsplan. Det skal ikke føres trafikk ut på «gammel Langbakke»
da denne skal forbeholdes gående og syklende når «ny Langbakke» står ferdig.
Reguleringsplanen skal vise trinnvis utbyggingsplan. Området skal benyttes til landbaserte
nærings- og industriformål, dvs. nærings- og industriaktivitet som ikke trenger sjøtilknytning.
Nærings- og industrietableringer i dette området må være kompatible med aktivitetene
lokalisert på Sandøra. Radonmålinger skal gjennomføres. Forholdet til ev. ny, forsterket kraftlinje
må avklares. Hensynet til myrarealet må drøftes med tanke på naturlig magasinering av
overflatevann. Området er landskapsmessig noe eksponert, og det stilles krav til bevisst
utforming av bygg og tilpasning til terreng slik at landskapssår ikke dominerer skråningen.
Hensyn må også tas til helikopterlandingsplassen (plan H910-30) samt eksisterende kraftlinje
(H370).
Retningslinje for § 3.5: I forbindelse med bygging av ny, forsterket kraftlinje til Skjervøy sentrum
kan området mellom veiene være aktuell trasé. Trasé-alternativ må drøftes i utarbeidelse av
områdeplan.
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OMR 3: Utvidelse av Sandøra nordøstover
§ 3.6 Det kan utarbeides områdeplan som viser hovedprinsipper for arealbruken, hovedatkomst
til området, arealpotensial for utfylling i sjø og lokalisering av ev. framtidig havneareal.
§ 3.6.1 Det skal utarbeides reguleringsplan. Området skal kun benyttes til sjøbaserte
næringer. Næringsaktiviteten skal være kompatibel med matproduserende aktivitet.
Radonmålinger skal gjennomføres. Arealene ligger under marin grense på hav- og
fjordavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på land og av
grunnforholdene i sjø. Topp fylling, ev. planeringshøyde, og bygg skal plasseres på kote + 4,0
eller høyere av hensyn til framtidig havnivåstigning og stormflo.
Retningslinjer til § 3.6 og § 3.6.1:
1) Arealknappheten på selve Skjervøya gjør at områder som er egnet til bebyggelse og
der det allerede finnes infrastruktur, eller infrastruktur er enkelt framførbar, tilsier at man skal
være arealgjerrig når det gjelder bruken av arealene. Dette innebærer at det ikke må sløses med
arealene for eksempel gjennom å plassere bygninger slik at ubrukelige restarealer oppstår ved
for eksempel å legge bygningen midt på tomta.
2) Det er ikke registrert kulturminner innenfor utvidelsesområdet. Dersom slike skulle
oppdages i arbeidet med områdeplan og reguleringsplan(er), skal disse forsøkes tas hensyn til og
eventuelt innarbeides i planen.
3) Det gamle avfallsdeponiet (H910-28) (Sorteringsanlegg for avfall) kan utgjøre en risiko
for nedenforliggende arealer). Innen den tid da eventuelt nærings- og industriområde Sandøra
utvides videre nordøstover til dette området, må avrenning (forurenset vann) og andre forhold
knyttet til avfallsplassen, være løst.
§ 3.6.2 Det skal ikke tillates oppføring av flere fritidsboliger på strekningen Sandøra til
Nilsengen.

OMR 4: Kobbepollen – fritidsbebyggelse
§ 3.7 Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan for inntil 15 hytteenheter. Området
ligger under marin grense på marine strandavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk
vurdering av grunnforholdene. Reguleringsplanen skal avklare forholdet til ny kraftlinje iht.
regelverket. Reguleringsplanen skal avklare forholdet til reindriftsnæringen (H520) sine
driftsbehov i området, herunder plassering og oppføring av gjerder.
Retningslinje til § 3.7: I reguleringsplanprosessen må interessekonflikter mht. reindriftsnæringen
og eventuell framtidig slakteriaktivitet klareres, herunder avgrensing av hyttefeltet og ev. fysiske
tiltak som kan dempe/separere konfliktene. Et gjerde kan settes opp langs det naturlige
høydedraget vest for det aktuelle hyttefelt.
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OMR 5: Kobbepollen – næringsområde, reinslakteri
§ 3.8 Det stilles krav om utarbeidelse reguleringsplan. Det skal gjøres en sakkyndig vurdering av
skredfaren (H310) i området. Området ligger under marin grense på delvis på marine
strandavsetninger og delvis på elveavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av
grunnforholdene. Bygg plasseres på minimum kote + 4,0.
Retningslinje til § 3.8: I reguleringsplanprosessen må interessekonflikter mht. Kobbepollen
fritidsbebyggelse, løses, herunder reindriftsnæringen generelt i området og reinslakteriet spesielt.
§ 3.8.1 Reguleringsplanen skal avgrenses slik at alle forhold som berører
slakteriaktiviteten, kommer innenfor reguleringsplanen. Dette gjelder samlingsområder, gjerder
og inngjerdinger, atkomstvei for større kjøretøy, m.m. I reguleringsplanen skal det også
utarbeides VA-plan og slakteavfallsplan. Nærhet til biologisk produksjon i sjø skal avklares.

OMR 6: Steinbruddet Kågen
§ 3.9 Ved eventuell gjenåpning av steinbruddet på Kågen (H910-34) skal det utarbeides ny
reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vise uttaksplan som legger til rette for ønsket etterbruk.

OMR 7: Arnøyhamn havn – næringsområde, utvidelse av eksisterende industriområde
§ 3.10 Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved utvidelsen av industriområdet. Ny
reguleringsplan skal innlemme området omfattet av reguleringsplanene H190-6 og H910-32
(disse oppheves, jf. § 2.1.4). Området ligger under marin grense på marine strandavsetninger, og
det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på land og av grunnforholdene i sjø.
Det skal gjøres en sakkyndig vurdering av skredfaren (se plankartet H310 – ras- og skredfare) i
området og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes. I reguleringsplanen skal det tas ekstra
hensyn til naturtypen bløtbunn som finnes i tilknytning til havna. Topp fylling, ev.
planeringshøyde, og bygg skal plasseres på kote + 4,0 eller høyere av hensyn til framtidig
havnivåstigning og stormflo.
Retningslinje til § 3.10: Nærheten til Arnøyhamn skole gjør at ekstra hensyn må tas i alle ledd
både under planlegging og i anleggs-/byggefase, herunder konsekvenser mht. anleggstrafikk,
anleggsarbeid, støy, støv samt eventuelle andre forhold som kan påvirke elever og fastboende.

OMR 8: Langfjorden 59/10 – fritids- og turistformål
§ 3.11 Det skal utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Reguleringsplanområdet skal avgrenses
slik at alle element og forhold av betydning for planen, kommer med – herunder kai, naust, fjøs,
hovedhus, utleiehytter og øvrige mindre anlegg. De registrerte kulturminnene (H730) i området
må omfattes av reguleringsplanavgrensingen. Området ligger under marin grense på marine
strandavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. Området
ligger i aktsomhetsområde for skred (H310), og det skal gjøres en sakkyndig vurdering av
skredfaren og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes. Det tillates ikke oppføring av bygg på
sjøsiden av fylkesveien med unntak for naust med størrelse inntil 30 m². Naust kan oppføres
lavere enn kote +4,0.
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Retningslinje til § 3.10: Badstue og eventuelle mindre tiltak som badestamp, grillsted/grue, etc.,
kan legges på sjøsiden av fylkesvei i tilknytning til naustområde.

OMR 9: Årviksand – fritids- og turistformål, oppstillingsplass for campingvogner og bobiler på
64/87
§ 3.12 Det skal utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Området ligger under marin grense på
tykke strandavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. Det
stilles krav om at det i reguleringsplanen vises hvordan vann- og avløp (tømming av septiktank)
er tenkt løst samt strømtilgang og avfallshåndtering.

OMR 10: Årviksand – fritidsbebyggelse
§ 3.13 Det skal utarbeides reguleringsplan. Området kan reguleres for inntil 10 hytteenheter.
Området ligger under marin grense på marine strandavsetninger, og det skal gjøres en
geoteknisk vurdering av grunnforholdene.

OMR 11: Årviksand – skitrekk i Bromlia
§ 3.14 Det stilles krav om reguleringsplan for dette tiltaket. Nedre del av området ligger under
marin grense på marine strandavsetninger, og det stilles krav til geoteknisk vurdering av
grunnforholdene. Området ligger i aktsomhetsområde for skred (H310), og det skal gjøres en
sakkyndig vurdering av skredfaren og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes. Det skal også
tas hensyn til at området er definert som et lokalt viktig naturtypeområde.

OMR 12: Haukøya – fritidsbebyggelse, Mellomjord (utgått pga. innsigelse)
OMR 13: Prestegårdsjorda – offentlig formål (tjenesteyting, barnehage)/friområde
§ 3.16 Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Prestegårdsjorda med formål offentlig formål
(tjenesteyting, barnehage) og friområde (gjeldende plan H910-46 oppheves, jf. § 2.1.2).
Nødvendige hensyn og tiltak når det gjelder forholdet til Skjervøy kirke skal ivaretas i
reguleringsplanbestemmelsene. Atkomstforholdene må løses mht. trafikksikkerhet i området.
§ 3.16.1 Det skal utarbeides en opparbeidelsesplan/tiltaksplan for friområdet. Planen
skal vise møblering, sti-nett, aktivitetsområder og aktivitetsinstallasjoner og øvrige
anleggsprosjekter.
§ 3.16.2 Det bør utarbeides vegetasjonsplan for friområdet.
§ 3.16.3 Alle fysiske tiltak innenfor planområdet skal tilfredsstille kravene til universell
utforming.
Retningslinje til § 3.16: Nødvendige hensyn og tiltak med tanke på Skjervøy kirke omfatter
følgende: Opprette tilstrekkelige avstands- og skjermingssoner, bevare vegetasjon/trær som
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skjermer og beskytter kirka, overvåke bekkens potensielle trussel (erosjon, flom) samt potensielle
flomveier.
OMR 15 D: Prosjekt «Skjervøy brygge» – Fritids-/turistformål
§ 3.17 Det skal utarbeides reguleringsplan for prosjekt «Skjervøy brygge» (deler av gjeldende
plan H910-14) i Vågen. Gjeldende del av plan oppheves, jf. § 2.1.5). Reguleringsplanen skal løse
atkomst og parkering på en trafikksikker måte. Bygninger skal plasseres på kote + 4,0 eller
høyere av hensyn til framtidig havnivåstigning og stormflo. Området ligger under marin grense
og de geotekniske forholdene skal vurderes av sakkyndig. Steinkaia skal bevares.
Retningslinje til § 3.17: Reguleringen skal sikre at utviklingspotensialet på tilstøtende arealer og
andre berørte eiendommer ikke forringes eller umuliggjøres.

Kapittel 4. Generelle bestemmelser knyttet til
hensynssoner, til øvrige LNFR-områder og strandsone
I arealdelens planperiode, fram til ny, revidert plan, vil det sannsynligvis komme inn forslag om
ulike utbyggingstiltak, tiltak som det per nå ikke vites noe om, men som kanskje likevel kan og
bør gjennomføres selv om de ikke er framkommet i denne planen.
I bestemmelsene knyttet til kapittel 1, Forholdet til gjeldende reguleringsplaner (H910-soner) er
noen rammer trukket opp. I de spesifikke områdetilknyttede bestemmelser knyttet til øvrige
hensyn som naturfarer, naturmangfold, kulturminner (norske, samiske, krigsminner) er gjort
rede for i §§ 3.4–3.16.
Her, i kapittel 4, presenteres generelle bestemmelser som skal benyttes når ev. nye utbygginger
og nye tiltak, kommer til utover i perioden denne kommuneplanens arealdel skal gjelde.
Bestemmelsene knyttet til hensynssonene, vist på plankartet (vedlegg 0), samt til øvrige LNFRområder og strandsone som ikke har kartbestemte hensynssoner (dvs. hensynssoner som
kommer fram på plankartet, vedlegg 0, som for eks. type havnivåstigning og stormflo,
kvikkleireskred og flom), gir føringer for senere avklaringer på reguleringsplannivå og for
byggesaker og i dispensasjonsbehandling.2
Hensynssoner:
H310-soner: Aktsomhetssoner og faresonekart for alle typer skred (snø-, stein-, jord-, flomskred
samt steinsprang. Faresonekartene viser de områdene der man har konkret utført
skredundersøkelser i felt.

2

Det kan synes som en fallitterklæring at man i ny og fersk arealdel til kommuneplan (2015) tar høyde for ikkeplanlagte tiltak og dispensasjonsbehandling. Det er det ikke. Kapittel 4 tar høyde for å håndtere det ukjente på
en faglig og best mulig måte, og samtidig kunne være rustet til å gi velbegrunnede avslag når det er faglig riktig,
basert på arealbruksstrategiene lagt i arealdelen samt av hensyn til risiko- og sårbarhetstema.
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H730-soner: Hensynssoner/sikringssoner med hensyn til kjente og digitaliserte kulturminner.
H520-soner: Hensynssoner for reindriftsnæringen (beiteområder, kalvingsland, flyttlei, trekklei,
m.m.).
H510-soner: Hensynssoner for jordbruksressursene (fulldyrka, overflatedyrka og dyrkbar jord).
H720-soner: Hensynsoner som omfatter verneområder (verna vassdrag, landskapsvernområder,
naturreservat).
H110-soner: Hensynssoner som omfatter nedslagsfelt for drikkevannskilder.
H370-soner: Hensynssone høyspenningsanlegg (høyspentkabler og trafoer, spenningsnivået
oppgis ikke).

Generell retningslinje til kapittel 4: Selv om hensynssoner knyttet til de ulike tema ligger ved
plankartet, bør det i utarbeidelse av planer, behandling av planer og i øvrig saksbehandling, alltid
benyttes til enhver tid oppdatert kartinformasjon tilgjengelig på nettportalene (se areal-ROS,
vedlegg 2 s. 4 for nettportaler benyttet i denne planen, samt nyere portaler, dersom/når slike
kommer). Denne henstillingen er begrunnet med at saksbehandling utover i planperioden ikke
skal forholde seg til «fryste/stivnede» hensynsoner, datert vår 2015.

§ 4.1 Ved alle byggetiltak og andre tiltak i LNFR-områder og strandsone skal det gjøres
vurderinger med hensyn til H310-soner (skred), H520-soner (reindrift), H510-soner (landbruk),
H720-soner (verneområder), H110-soner (nedslagsfelt for drikkevannskilder), H370-soner
(høyspenningsanlegg) og H730-soner (kulturminner) samt krigsminner og foreslåtte
verneområder. (Foreslåtte verneområder (DN) finnes på www.tromsatlas.no).

§ 4.2 Ved alle byggetiltak og andre tiltak i LNFR-områder og strandsone skal det gjøres
vurderinger med hensyn til friluftslivsinteresser (fiskeplasser på land, badeplasser, sentrale
utfartsområder, etc.).
Retningslinje til § 4.2: Friluftskartleggingen som er utført i kommunen, benyttes som
grunnlagsdokument ved behandling av saker og tiltak som berører turområdene.

§ 4.3 Nye turstier og merking av disse samt merking av gamle stier til fjelltopper og andre
turmål, bygging av gapahuker og andre rasteplasser, skal reindriftsnæringen konfereres for ev. å
finne fram til gode løsninger i de tilfellene der H520-soner berøres.

§ 4.4 Det skal ikke tillates utbygging og tiltak på sjøsiden av hovedveinettet med unntak naust
inntil 30 m², enkle kaianlegg, badestamp, grillplass og tilsvarende. Når hovedvei ikke er naturlig
byggegrense, er det krav om 100-metersbeltet som skal gjelde. Naust skal samles og legge mest
mulig konsentrert.
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Retningslinje til § 4.4 A: Naust er uthus og skal kun benyttes til oppbevaring av båter og
båtutstyr, lagring av fiskeredskaper og fiskeutstyr og annet som er knyttet til båtbruk og fisking.
Retningslinje 4.4.B: Dersom kravet om 100-metersbelte medfører at tiltak «havner høyt i lia»,
kan inntil 50 m byggegrense mot sjø tillates. Tiltaket skal i prinsippet trekkes så langt bort fra
strandlinje som mulig og legges slik i terrenget fri passasje langs stranda sikres for allmennheten,
samt at strandsonene ikke privatiseres.

§ 4.5 Det skal ikke tillates byggetiltak på sjøsiden av hovedveinettet med unntak for tiltak som
kommer innunder oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene
landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs (jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr.
4).
Retningslinje til § 4.4 og § 4.5: Ved oppføring av enklere bygg og nevnte mindre tiltak i
strandsonen, skal man legge tekniske og skjønnsmessige vurderinger til grunn for hvor
inngrepene plasseres slik at skader på landskapet unngås i størst mulig grad. Det må også tas
hensyn til abrasjon fra havet.

Naturfarer: Snøskred, stein-, jord- og flomskred samt steinsprang (H310-soner)
Bestemmelser knyttet til naturfarer tar høyde for både nåtidas (dagens) naturfarer og økt
framtidig naturfaresituasjon på grunn av klimaendringer. Bestemmelser knyttet til naturfarer
skal leses i sammenheng med Byggeteknisk forskrift (TEK 10), kapittel 7 Sikkerhet mot
naturpåkjenninger (sist endret 01.01.2015).
§ 4.6 For alle områder og arealer der nye planer skal utarbeides og søknadspliktige tiltak
iverksettes, skal områdene og arealene vurderes av fagkyndig med hensyn til de nevnte typer
skred samt steinsprang. Aktsomhetssoner er vist som hensynssoner i plankartet. Ved nye planer
og tiltak i disse områdene skal aktsomhetskartene legges til grunn. Skredfareavklaringer i
reguleringsplaner og for byggesaker skal til enhver tid benytte de beste og oppdaterte kartdata
som finnes, herunder også eventuelle farekart som er/blir utarbeidd i kommunen (se
www.skrednett.no).
Retningslinjer til § 4.6:
1) For å kunne fange opp fare for steinsprang knyttet til småskrenter, etc., områder som
går klar av aktsomhetssonene, vil det være nyttig å studere helningskartene for å få en pekepinn
på forholdene. Befaring på stedet vil ytterligere kunnskap for vurdering av farer.
2) Endrede klimatiske forhold vil sannsynligvis øke faren for sørpeskred (hurtige og
flomlignende skred av vannmettet snø). Sørpeskred kan ha stor rekkevidde også i relativt flatt
terreng og stopper vanligvis ikke før de når vann eller sjø/fjord (se www.varsom.no).
3) Sørpeskred og skredvifter hører nøye sammen. Se også § 4.12.
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4) I vurderingene vil det være nyttig se på historiske hendelser som vises som
«skredhendelser» på www.skrednett.no. Dette kan gi utfyllende informasjon i de aktuelle
områdene.
5) Alle tiltak skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet på nivå med kravene i TEK 10 kap. 7.

Naturfarer: Flom og erosjon
§ 4.7 I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker må det gjøres en
nærmere utreding av flomfaren i henholdt til NVEs retningslinje nr. 2/2011 (revidert 22.05.2014
og ev. senere revideringer).
§ 4.8 Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for
200-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Særskilt sårbare
samfunnsfunksjoner skal være sikret mot flom med gjentaksintervall 1/1000 (1000-årsflom).
§ 4.9 Langs erosjonsutsatte elvestrekninger skal minimumsavstand fra topp elveskråning til
bygninger være minst høyden på elveskråningen og minimum 20 m. Om det planlegges
bygninger eller tiltak i nærheten av elver og bekker, skal det vurderes om disse kan,
klimaendringene tatt i betraktning, ta nye løp.
§ 4.10 Langs mellomstore og større vassdrag tillates i utgangspunktet ikke etablering av ny
bebyggelse nærmere enn 50 m. Langs mindre vassdrag er byggeforbudsgrensen 20 m.
§ 4.10.1 Skjervøy har vassdrag som kan være masseførende samt mindre og bratte
vassdrag som gir økt risiko for flom- og sørpeskred. Ved nye tiltak skal det vurderes om
vassdraget kan ta seg nytt løp eller være masseførende.

Naturfare: Kvikkleireskred (for områder under marin grense (MG))
§ 4.11 Ved alle typer planer og bygge- og anleggstiltak i områder under marin grense (i Skjervøy
kommune ca. nivå 50 moh.) skal det gjøres en sakkyndig vurdering av geotekniske forhold med
tanke på kvikkleireskred og fare for utglidninger. I områder der det er tydelig at grunnforholdene
er sikre (ved for eksempel berg i dagen), og det ikke er tvil om at de geotekniske forholdene er
trygge, er det ikke behov for sakkyndig geoteknisk kompetanse for å friskmelde området, selv
om det ligger under MG (se www.skrednett.no).
§ 4.11.1 Ved andre typer terrenginngrep og små tiltak som er unntatt fra formell
behandling, skal det vise aktsomhet i forhold til fare for kvikkleireskred. Dersom det påvises
kvikkleire, må områdestabiliteten vurderes.
Retningslinje til § 4.11.1: Innunder små tiltak kommer for eks. grøfting, bakkeplanering,
veibygging – herunder også skogsveier. Særlig varsomhet må utøves i bratte områder med
løsmasser og i leirområder under marin grense der det kan finnes soner med skredfarlig
kvikkleire.
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Retningslinjer § 4.11:
1) For vurderinger av byggegrunn og fare for kvikkleireskred henvises til veilederen
«Sikkerhet mot kvikkleireskred – vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og
utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper» (veileder nr.
7, 2014, NVE og TEK 10 § 7-3). Generelt sett er alle områder under marin grense aktsomhetssone
for kvikkleire. Marine leiravsetninger er kartlagt og vist på kvartærgeologiske kart (se
løsmassekart www.ngu.no). Vær oppmerksom på at marine leiravsetninger kan finnes under torv
og myr, breelv- og elveavsetning, fyllmasser, vindavsetning og under skredmateriale. Vær også
oppmerksom på terrengkriterier samt utløpsområder. Vær i tillegg spesielt oppmerksom på
strandsoneproblematikk med tanke på kvikkleireskred. Vær til slutt oppmerksom på at
løsmassekartet ikke gir informasjon om løsmasser i sjø.
2) Ved alle bygge- og anleggstiltak under MG og med løsmasser der fare for
kvikkleireskred er til stede, skal potensielle utløsende faktorer ytes oppmerksomhet med tanke på
kvikkleireskred, gitt «riktige» forutsetninger.
Potensielle utløsningsfaktorer:









Oppdemming
Erosjon
Utfyllinger i sjø
Mye nedbør
Høye poretrykk i grunnen
Nydyrking
Graving og uttak av løsmasser
Dårlig stabilitet i marbakken kan medføre skred med påfølgende flodbølge

3) Jf. NVE betyr ikke kvikkleire automatisk byggestopp, men tiltak må gjøres på rett måte.

Naturfare: Skredvifter
§ 4.12 Ved alle nye byggeområder og byggetiltak skal området undersøkes med tanke på
skredvifteproblematikk. Det skal ikke bygges på skredvifter.
Retningslinje til § 4.12: I arbeidet med å identifisere skredvifter kan Faktaark 2-2013 benyttes.
Her beskrives metodikk for å identifisere, avgrense og kartfeste skredvifter. (Metodikken er
utarbeidet av NVE i samarbeid med Hordaland fylkeskommune).

Naturfare: Havnivåstigning og stormflo
§ 4.13 Ved alle nye byggeområder og byggetiltak ved havet/sjøen, naust og tilsvarende enkle
bygninger/tiltak unntatt, skal havnivåstigningen hensyntas på følgende måte:


Ved alle nye utfyllinger i sjø, moloer, byggeområder og øvrige byggetiltak skal
planeringshøyde/fyllingstopp ligge på kote + 4,0 eller høyere.
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Dersom byggeområder og byggetiltak søkes/ønskes realisert under kote + 4,0, skal
avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser utredes og utføres.
Ved utforming og bygging av nye utfyllinger og moloer, skal det i utformingen av disse
elementene tas hensyn til havnivåstigningen og stormflo, da spesielt med tanke på økt
fare for utvasking.

§ 4.13 B) Eksisterende, bruer, fyllinger og moloer bør overvåkes spesielt med hensyn til
havnivåstigningen og stormflo.
Retningslinje til § 4.13: Bjerknes-rapportens funn fra 2009 ligger til grunn for kotehøyden satt til
+ 4,0. Denne kotehøyden innehar ekstra sikkerhetsmargin på ca. 1,0 m.

Naturfarer: Overvann og flomveier, VA
§ 4.14 Ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner skal plan for håndtering av
overvann utarbeides, og ev. trygge flomveier skal vises. Planen skal dokumentere nødvendig
kapasitet for minimum 20 % økt nedbørsmengde.

§ 4.15 Ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner skal plan for VA utarbeides og
legges ved. Planen skal dokumentere nødvendig kapasitet for minimum 20 % økt
nedbørsmengde.
Retningslinje til § 4.14 og § 4.15: Rapporten fra Norsk Vann – «Klimatilpasningstiltak innen vann
og avløp i kommunale planer 190/2012» gir nyttig veiledning når det gjelder disse tema bl.a.

Naturfare: Radonstråling
§ 4.16 Ved alle nye byggeområder og byggetiltak der bygninger ment for varig opphold (boliger,
institusjoner, kontorer, o.l.) skal grunnen undersøkes for randonstråling, og krav om ev.
avbøtende tiltak skal stilles.

Naturfare: Vind
§ 4.17 Det bør ikke tillates oppføring av bygninger på vindutsatte punkt i terrenget.
Retningslinje til § 4.17: Klimaendringene fører til mer ekstremvær, herunder flere stormer på
grensa til orkan og med orkan i kastene. Vinddata finnes – per nå – ikke tilgjengelig bortsett fra
de data som kommer inn under begrepet «dominerende vindretning», etc. Når det gjelder denne
bestemmelsen, må det brukes sunn fornuft og erfaringskunnskap.

Naturfarer: Skogens, vegetasjonens og myras betydning
§ 4.18 H310-soner i tilknytning til bebygde områder (spesielt H910-soner), i områder med viktig
infrastruktur og i områder der det i denne planens levetid kommer nye planer og tiltak, skal skog

17

114

ikke fjernes før skogens skredhindrende og skreddempende betydning er utredet og ev.
hensyntatt/sikret på reguleringsplankart og i bestemmelser.
§ 4.19 I alle planer og tiltak som berører myr og myrområder, enten direkte eller indirekte, skal
konsekvenser for myra og konsekvenser med tanke på redusert magasineringsevne og økt
avrenning i området og i tilstøtende områder, utredes.

Naturmangfold: Prinsipper for offentlig beslutningstaking §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven
§ 4.20 §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinjer i kommunens
arealplanlegging og tiltak. Kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemet, kostander,
teknikker og driftsmetoder, representert ved og beskrevet i §§ 8 til 12, skal ivaretas.

Naturmangfold: Landskap
§ 4.21 I utarbeidelse av områdeplan, reguleringsplan og øvrige tiltak, skal konsekvenser for
landskapskarakteren vurderes når det gjelder direkte arealinngrep, nærvirkning, visuell
fjernvirkning og ringvirkning.
Retningslinje til § 4.21: Anbefalt metode finnes i veileder «Metode for landskapsanalyse i
kommuneplan», utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Naturmangfold: Vassdrag og vann
§ 4.22 Det tillates ikke oppføring av bygg i områder med urørte vassdrag og vann.
Retningslinje til § 4.22A: Med urørte menes i stor grad større inngrepsfrie områder.
Retningslinje til § 4.22B: Tiltak i vassdrag som kan medføre nevneverdige ulemper for allmenne
interesser, må ha tillatelse etter vannressursloven.

Naturmangfold: Naturtyper, arter og økosystemene
§ 4.23 I reguleringsplaner, i større utbyggingstiltak og øvrige tiltak skal det gjøres vurderinger av
forhold knyttet til naturtyper, arter og økosystemene. Sårbare og truede naturtyper og sårbare
og truede arter skal ivaretas og sikres i arbeidet. Det skal vies hensyn til viktige korridorer og
sammenheng mellom korridorer, bekker og elver og andre transportveier da disse inngår
økosystemene.
Retningslinje til § 4.23: Kulturenger, slåttemark, slåttemyrkant og slåttemyrflate er naturtyper
som står i fare for å forsvinne og må hensyntas.
Naturressurser: Landbruk
§ 4.24 Landbruksressursene i Skjervøy kommune, representert ved fulldyrka, overflatedyrka og
dyrkbar jord (se vedlegg Kjerneområder landbruk) skal hensyntas. I de områdene der det drives
husdyrhold med tilhørende jordbruk og beiting, samt annen stedbunden landbruksaktivitet, skal
søknad om oppføring av ny fritidsbebyggelse i utgangspunktet avslås.
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Retningslinje til § 4.24: I tillegg til å være en matproduserende næring hører landbruket
ubønnhørlig sammen med vedlikehold og ivaretakelse av kulturlandskapet og må derfor ikke
skvises.

Naturressurser: Reindrift
§ 4.25 Viktige arealressurser knyttet til reindriftsnæringen i Skjervøy kommune, herunder
spesielt trekklei, flyttlei, oppsamlingsområde (se H520-soner og www.tromsatlas.no) skal
hensyntas. Søknad om oppføring av ny fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet avslås i disse
områdene.
Retningslinje til § 4.25: I tillegg til å være en matproduserende næring hører reindrifta
ubønnhørlig sammen med vedlikehold og ivaretakelse av kulturlandskapet, samt opprettholdelse
og videreføring av samiske tradisjoner i kommunen, og må derfor ikke skvises. Skjervøy
kommune inviterer reinbeitedistrikt 38 Ulisuolu / Uløy og reinbeitedistrikt 39 Ardni ja Gávvir /
Arnøy/Kågen til årlige møter slik at reindriftas utviklingsbehov og utfordringer blir en del av hensyn
som kommunen aktivt ivaretar.

Kulturressurser og historiske ressurser: Kulturminner (norske og samiske) og krigsminner
§ 4.26 Søknad om oppføring av ny fritidsbebyggelse skal avslås i hensynssone d), og i
hensynssone c).
§ 4.26.1 Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller detaljplaner eller endringer av
eksisterende planer i kommuneplanens arealdel skal det foreligge samtykke fra
kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk, jf.
kulturminneloven § 8.
§ 4.26 2 Ved tiltak som ikke omfattes av krav om regulerings- eller detaljplan skal det
foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før
tiltak kan settes i verk, jf. kulturminneloven §§ 3, 8 og 9.
§ 4.26.3 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander
eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.
§ 4.26.4 Alle tiltak i sjø og vann skal oversendes Tromsø Museum for uttalelse.
§ 4.26.5 § 3 i lov om kulturminne av 1978 Forbud mot inngrep i automatisk fredete
kulturminner: Ingen må, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.
§ 4.26.6 Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i §
6, tidligere nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke
vedkommende myndighet bestemmer noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet
må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere.
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Retningslinje til § 4.26 A: Noen hensynssoner c) er vist spesifikt på plankartet. Dette gjelder for
følgende områdene: H730-Ki: Engnes (krigsminner), H730-Ki: området ved idrettsplassen
(krigsminner), H730-Ki: Fiskenes (krigsminner), H730-K og H730-Ki: området langs kysten
Årviksand–Nord-Rekvika (krigsminner (Spionhula) og kulturminner) og H730-K: området
Haukøyneset til Hamneneset på Haukøya. I disse områdene bør det være særlige grunner for at
tiltak skal godkjennes.

Retningslinje til § 4.26B: I tillegg å være bærere av vår fjerne og nærere historie utgjør
kulturminnene uunnværlige biter av den narrative strukturen som ligger i kulturlandskapet.
Kulturminner er den beste fortelleren om levd liv.

Kapittel 5. Øvrige bestemmelser
Universell utforming
§ 5.1 Universell utforming skal være premissgivende for alle planer og tiltak fra dag én da
hovedatkomst og plassering av bygg i terrenget er sentrale moment for å få til gode løsninger.
Retningslinje til § 5.1: Når universell utforming er med fra dag én i planarbeidet og i utforminga,
vil man unngå å måtte gå inn med fordyrende og ofte «stygge» tiltak i ettertid for at
områder/anlegg skal være universelt utformet og tilgjengelige for alle.
§ 5.2 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, ved byggetiltak og ved utforming av friområder,
lekeområder, idrettsanlegg, stier, fortau, gang-sykkelveier, m.m. skal det i planbeskrivelsen og i
bestemmelsene gjøre rede for hvordan universell utforming er ivaretatt mht. følgende: adkomst,
inngangsparti, parkering, utomhusplan, overflatedekke og materialbruk (taktil)t, belysning,
kontraster (fargebruk) stigningsforhold, skilting, ledelinjer, rekkverk, m.m. (listen ikke
uttømmende). Kravene i TEK 10 skal oppfylles.

§ 5.3 Når det gjelder utforming av bygg innomhus, skal minimum kravene satt i TEK 10 oppfylles.

Barn og unge
§ 5.4 Ved alle større planer og utbyggingstiltak skal konsekvenser for barn og unge være vurdert
mht. at viktige områder som barn benytter, blir sikret og hensyntatt. Lekeplasser,
snarveier/tråkk og andre områder som barn og unge benytter, skal ikke bygges ned eller fjernes.
Nye tiltak skal ikke skape usikker og farlig skolevei eller gjøre det vanskeligere å ta seg fram til
fots eller på sykkel til ulike fritidsaktiviteter.
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Retningslinje til § 5.4: Kartleggingen av snarveier/tråkk i tettstedet benyttes som
grunnlagsdokument i forbindelse med behandling av saker og tiltak som berører
snarveisystemet.

§ 5.5 Barn og unge skal ha gode møteplasser, herunder parker/friområde, kultur- og
idrettstilbud, lekeplasser m.m.
Folkehelse
§ 5.6 I utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner samt ved større bygge- og
infrastrukturtiltak skal konsekvenser for folkehelsen utredes og beskrives. Herunder hvordan
universell utforming er ivaretatt, miljøfaktorer som støy og luftkvalitet, tilgang til grøntarealer,
tilrettelegging for fysisk aktivitet, solforhold, kriminalitets- og ulykkesforebygging samt tiltak for
å utjevne sosiale helseforskjeller, som for eksempel å legge til rette for «lavterskel-møteplasser».

Fortetting
§ 5.7 Ved fortetting i etablert boligbebyggelse skal det gjennomføres en analyse som viser
atkomstløsning, parkering, trafikale virkninger og behov for avbøtende tiltak. Løsninger og
avbøtende tiltak skal godkjennes før videre arbeid settes i gang. Det skal også gjøres vurderingen
opp mot § 5.2 og § 5.3.

Forurenset grunn, mudring og utfylling
§ 5.8 Ved utarbeidelse av områdeplan/reguleringsplan samt planlegging av tiltak i områder skal
det innhentes sakkyndig bistand som kan gjøre de nødvendige undersøkelser og som kan
redegjøre for håndtering av eventuelt funn av forurenset masse i grunn og i sjøbunn.
Retningslinje til § 5.8: Dette gjelder områdene: Skjervøy havn (hele sjøfronten), Årviksand havn,
Arnøyhamn havn og øvrige havne-, kai- og næringsområder i kommunen som har sjøtilknytning,
og øvrige områder der det har foregått aktivitet som potensielt kan ha hatt utslipp av
miljøskadelige avfallsprodukter til grunnen, herunder H910-28, Sorteringsanlegg for avfall i
Hollendervika.

Rekkefølgebestemmelser
§ 5.9 Bebyggelse kan ikke tas i bruk før nødvendig samfunnsservice og teknisk infrastruktur er
etablert.
§ 5.10 Nye boliger kan ikke tas i bruk før det er etablert tiltak for trafikksikker skolevei.
§ 5.11 Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i
beredskapsmessig sammenheng, skal disse være beskrevet i reguleringsplanen og være etablert
før utbygging kan igangsettes.
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Støy
§ 5.12 I nye områdeplaner og reguleringsplaner der det skal etableres støyfølsomt bruksformål
(boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager), skal kravene når det
gjelder støygrenser gitt i veileder T-1442/2012, dokumenteres og ev. tiltak iverksettes.
§ 5.13 I eksisterende områder med støyfølsomt formål, skal eksisterende støykilder (for
eksempel veitrafikk, industrivirksomhet, trailerparkering, steinbrudd, o.a.) overvåkes og
dokumenteres. Dersom kravene når det gjelder støygrenser gitt i veileder T-1442/2012,
overskrides, skal tiltak iverksettes.
§ 5.14 Ved etablering av nye støykilder ved eksisterende bebyggelse med støyfølsomt formål,
skal kravene når det gjelder støygrenser gitt i veileder T-1442/2012, dokumenteres og ev. tiltak
iverksettes.

Elektromagnetisk stråling
§ 5.15 I nye områdeplaner og reguleringsplaner som kommer i berøring med eksisterende
kraftledninger/-anlegg (H370-soner), stilles det krav om dokumentasjon når det gjelder
elektromagnetisk stråling før planen iverksettes. Byggegrenser som ivaretar hensynet til
elektromagnetisk ståling, skal markeres på plankartet.
Retningslinje til § 5.15: Undersøkelsesplikten etter strålevernforskriften for nye bygg utsatt for
elektromagnetisk stråling over 0,4 mikrotesla.
§ 5.16 Ved etablering av nye kraftlinjer/-anlegg skal konsekvenser mht. elektromagnetisk stråling
dokumenteres når det gjelder eksisterende arealbruksformål.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2016/305 -4

Arkiv:
Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato:

27.04.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018

Prisjustering - festeavgift, gravplass
Henvisning til lovverk:
Gravferdsloven §21
Vedlegg
1

2018.04.10 Særutskrift menighetsrådet - nye satser avgifter og brukerbetaling

Rådmannens innstilling
Skjervøy kirkelige fellesråd ber kommunestyret gjøre følgende vedtak:
1. Festeavgift for reservert gravplass knytta til ny grav fastsettes til kr 100 pr år.
2. Festeavgiften faktureres for fem år av gangen.

Saksopplysninger
Skjervøy kirkelige fellesråd praktiserer festeavgift på reserverte gravplasser i tilknytning til
graver som er tatt i bruk. Festeavgiften er i dag kr 50,- pr år, og det faktureres normalt for 10 år
om gangen. I forbindelse med arbeidet med å få kontroll på økonomien har kirkelig fellesråd
fokus på å redusere kostnader og øke inntektene. Når det gjelder festeavgift, har Skjervøy en lav
sats både sammenlignet med nabosokn og nasjonalt.
Vurdering
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DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 10. april 2018
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 5/18: Justering av satser for avgifter og brukerbetaling
Skjervøy kirkelige fellesråd vedtar følgende satser (enstemmig):
1. Avgift for utenomsokns begravelser:
a. Kr 2000,- for urnenedsetting på eksisterende graver
b. Kr 5000,- for kistebegravelser og urnenedsetting i ny grav
2. Avgift for vielser der ingen av brudefolkene tilhører soknet:
a. Kr 2000,- (uendret)
3. Kompensasjon for utgifter knyttet til lån av kirker til religiøs virksomhet:
a. Kr 750 pr gang
4. Leie av kirker ifm konserter:
a. 15 % av brutto billettinntekter
Skjervøy kirkelige fellesråd ber kommunestyret fastsette følgende festeavgift:
5. Festeavgift for reservert gravplass knyttet til ny grav
Kr 100 pr år, faktureres som hovedregel for fem år av gangen

Saksfremlegg vedlagt.

Skjervøy, 20. april 2018

Magnar Solbakken, kirkeverge
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Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
10 april 2018

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
5/18

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

26. mars 18

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Justering av satser for avgifter og brukerbetaling
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd vedtar følgende satser:
1. Avgift for utenomsokns begravelser:
a. Kr 2000,- for urnenedsetting på eksisterende graver
b. Kr 5000,- for kistebegravelser og urnenedsetting i ny grav
2. Avgift for vielser der ingen av brudefolkene tilhører soknet:
a. Kr 2000,- (uendret)
3. Kompensasjon for utgifter knyttet til lån av kirker til religiøs virksomhet:
a. Kr 750 pr gang
4. Leie av kirker ifm konserter:
a. 15 % av brutto billettinntekter
Skjervøy kirkelige fellesråd ber kommunestyret fastsette følgende festeavgift:
5. Festeavgift for reservert gravplass knyttet til ny grav
a. Kr 100 pr år, faktureres som hovedregel for fem år av gangen
Saksopplysninger:
Fellesrådet er i en prosess hvor alle steiner må snus for å redusere kostnader og øke inntekter.
Vi har begrensede muligheter for å øke inntektene, men vi bør uansett gjøre det vi kan etter
prinsippet om at alle monner drar. Under er en oversikt over satser i prostiet.
Skjervøy

Nordreisa

Lyngen

Storfjord

Kåfjord

Kvænangen

Kistegrav

2000

5000

1500

3 000

2 500

5000

Urnegrav

2000

5000

0

3 000

0

2000

Vielse

2000

2000

1500

1500

0

2000

Festeavgift

500 / 10 år

500 / 5 år

700/10 år

500 /5 år

550/40
år

0

Leie kirker

600

600

0

Ik. aktuelt

Ik. akt.

Ik. aktuelt

Konserter

10 % av
inntekter

Minst 2500,15 %

Minst 2000,
/ 10 %

Varierer

Ik. akt

Ik. aktuelt

Utenomsokns begravelser.
Begravelser for alle som er bosatt i Skjervøy kommune er gratis. For avdøde fra andre
kommuner har vi anledning til å kreve en avgift etter selvkostprinsippet. Det er komplekst å
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beregne faktisk kostnad. En ting er kostnader ved å åpne grav, varme opp kirka og den
kirkelige handlingen, men også selve gravplassen har sin kostnad i anlegg og drift av
kirkegården. En pekepinn er at den private entreprenøren som nettopp vant anbudet på å ta
opp graver i Kvænangen får kr 5 800,- pr grav. Dermed er det åpenbart at dagens avgift på kr
2000,- er for lav i alle fall for kistebegravelser. Kirkevergen foreslår at vi legger oss på
samme nivå som Kvænangen og Nordreisa; med kr 5 000,For nedsetting av urner på en eksisterende grav er kostnadene langt lavere, her kan kr 2000,være et rimelig nivå. Vi har ikke egne urnegravfelter, så urner som settes ned på en ny grav
opptar like mye plass som en kistegrav. Arbeidet med selve grava vil være langt mindre enn
for kistegrav, men for å unngå for mange satser anbefales samme avgift som for kistegrav.
Det er riktig å differensiere i pris for å stimulere til flere urnegraver. I de aller fleste tilfeller
finner vi egnet sted for urnenedsetting i nærheten av graver den avdøde var tilknyttet til.
I 2017 hadde vi en utenomsokns kiste- og en urnenedsetting, totalt kr 4 000,Utenomsokns vielser:
Her ligger vi på samme nivå som prostiet for øvrig. Om vi øker satsen bør vi ikke gå høyere
enn for eksempel kr 2500,- Siden to nabosokn tar 1500 og Kåfjord ingenting bør vi kanskje la
denne stå uendret. Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på denne avgiften.
For 2017 hadde vi en fakturerbar vielse, kr 2 000,Festeavgift.
Vi fakturerer pr nå kr 500,- for 10 år om gangen, altså kr 50,- pr år. Hvis vi øker til kr 100 pr
år (som Nordreisa og Storfjord) kan vi fortsatt fakturere for fem år om gangen. Dermed øker
vi ikke fakturabeløpet, men vi vil kunne øke inntektene ved fornyelse etter fem år. I henhold
til gravferdsloven § 21 må endring i festeavgift oversendes kommunestyret for endelig vedtak.
Festeavgiften er stabil på 8-9 festere i året og utgjorde i 2017 kr 4 500,- i inntekt. Om vi
dobler festeavgiften vil ikke nødvendigvis inntekten dobles siden en del festere dør innen fem
år, men årlig inntekt vil kunne øke med noen tusenlapper.
Leie av kirker til religiøs virksomhet:
Vi har ikke anledning til å leie ut kirker til religiøs virksomhet på kommersiell basis, men vi
kan kreve avgift som dekker våre utgifter knyttet til utleie som strøm og renhold. Pr i dag er
dette kr 600,- pr gang. Satsen har vært uendret flere år, så vi kan øke til for eksempel kr 750,pr gang.
For 2017 hadde vi kr 1200 i leieinntekter.
Leie av kirker ifm konserter:
Vi krever i dag 10 % av billettinntektene for arrangementer vi selv ikke er med på å arrangere.
Dette er lavere enn i Nordreisa, de har også en minimumsavgift på kr 2 500,- men Mollis har
imidlertid rabatt slik at de betaler bare 10 % av inntektene. Lyngen har samme konsept med
minst 2000,- og 10 prosent hvis det overstiger minstebeløpet.
Julekonserten i 2017 i Skjervøy kirke innbragte knappe 1600,- mens det i Arnøy kirke er langt
mindre omsetning. En minimumssats vil dermed gi stort utslag og være uheldig for bruken av
Arnøy kirke. Kirkevergen foreslår derfor ingen minimumssats, men økt sats til 15 prosent av
billettinntektene.

127

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2015/722 -69

Arkiv:

033

Saksbehandler: Kathrine Kaasbøll Hanssen
Dato:

02.05.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/18

Utvalgsnavn
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018

Supplerende valg: Byggekomite og barnas talsperson
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Valgnemnda legger frem forslag i møtet.

Saksopplysninger
Einar Lauritzen har søkt fritak fra vervet i byggekomiteen. Dette da han er prosjektleder i
Skjervøy kommune. Det må derfor velges en ny representant.
Ipek Imirgi har søkt fritak i vervet som barnas talsperson. Det må derfor velges en ny
representant.
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PS 22/18 Vintervedlikehold - Videre rettslige skritt - U.off. jf.
Offentleglova § 18 /

PS 23/18 Interpellasjoner /

PS 24/18 Referatsaker /
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Nord-Troms Friluftsråd

Kan vi gjøre folk friskere?
Allsidighet kjennetegner arbeidsprogrammet til Nord-Troms Friluftsråd. Nettopp det ser vi på som en styrke. Det skal jobbes for å oppnå mest og best
mulig uteaktivitet i skoler og barnehager. Strandrydding og tiltak mot marin
forsøpling er også et område som prioriteres. Det samme gjelder arbeidet for
at friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri blir en viktig del av folkehelsearbeidet i
kommunene. Friluftsskolene i skoleferiene videreføres. Det samme gjelder
ordførerturene. Kanskje kan vi bli enda dyktigere i arbeidet med å la friluftsliv
bli en del av hverdagen til flyktninger som slår seg ned i våre kommuner. Og
ikke minst er det vårt mål at personer med funksjonsnedsettelser skal bli fulgt
opp på en bedre måte i forhold til det vi har klart fram til nå.
For mange vil kanskje Ut i NORD være den aktiviteten de forbinder med
det interkommunale samarbeidet mellom Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa
og Skjervøy. Det er bra fordi vi ønsker at Ut i NORD skal være en viktig
aktivitet på mange måter. Ikke minst i folkehelsearbeidet. I fjor var 926 barn
og voksne med på Ut i NORD. Disse gjennomførte tilsammen 15.187 turer.
En fin utvikling fra året før. Kanskje klarer vi i år å passere 1.000 deltakere
og 20.000 turer? På utogplukk.no kan folk registrere sine bærturer. Kanskje
klarer vi å gjøre det (nesten) like populært å registrere bærturer som fjellturer. Nytt av året er det at Ut og Plukk nå også blir en aktivitet og en nettside der folk kan registrere turer med strandrydding i fjæra. Vi ser fram til
et spennende arbeidsår. Skal vi lykkes trenger vi medlemskommuner som
følger opp og tar tak i de ulike områdene som det skal arbeides med.
Ansatte i Nord-Troms Friluftsråd:
Daglig leder Hugo Tingvoll (60 %), tlf: 975 20 450
Prosjektleder folkehelse Karina Malene Sivertsen (50 %), tlf: 452 70 566
Styret i Nord-Troms Friluftsråd:
Leder Levin Mikkelsen (Kåfjord), Silje Hovdenak (Kåfjord), Frode Langstrand
(Skjervøy), Ola Dyrstad (Nordreisa), Herborg Ringstad (Nordreisa), Kjell Kr.
Johansen (Kvænangen), Anne Bårdseth (Kvænangen).
Administrasjonsgruppa i Nord-Troms Friluftsråd:
Hanne Henriksen (Nordreisa), Rita Mathiesen (Skjervøy), Gerd Steinnes
Nilsen (Kåfjord – pensjonist fra mars 2018), Kvænangen mangler.
Et samarbeid mellom kommunene
Kvænangen / Kåfjord / Nordreisa / Skjervøy
Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: www.utinord.no
Se også Nord-Troms Friluftsråd på Facebook
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Nord-Troms Friluftsråd

1. Organisasjon
Hovedmål:
Friluftsliv for alle til alle årstider
Delmål:
Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte
at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode.
Resultater som kommunene vanskelige kan oppnå alene og uten et interkommunalt samarbeid.
Tiltak:
• Ha tett kontakt med medlemskommunene og få til gode samarbeidsrutiner om arbeidsoppgaver, møter i administrasjonsgruppa og styremøter.
• Være en ressurs for kommunene i forhold til at det oppnevnes personer
til administrasjonsgruppa, og være tilgjengelig for opplæring av disse.
• Gjennomføre minst ett årlig kontaktmøte med medlemskommunene der
bred tverrsektoriell deltakelse er målet. Kommunene kan gjennomføre
flere, uten friluftsrådets deltakelse. Gjennomgang/planlegging av arbeidsprogram og årsrapport vil være sentrale saker på slike fellesmøter.
• Delta på møter i kommunestyrene for å orientere om Nord-Troms Friluftsråd.
• Gjennomføre et årlig ”Friluftsforum Nord-Troms” som skal være en samling/seminar der ulike aktører fra kommunene, organisasjonene, reiselivet
og andre inviteres.
• Bidra til å videreføre gode samarbeidsrutiner med fylkets øvrige friluftsråd,
Troms Fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv og andre.
• Følge opp arbeidet med nettsiden og Facebook.
• Videreføre samarbeidet med Skjervøy kommune, friluftsrådets administrative vertskommune.
4
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Nord-Troms
Friluftsråd

JuleSPREK
A5 3 8

Registrer dine turer på utinord.no

2. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk
Delmål:
Ut i NORD, men også JuleSPREK og Ut og Plukk, skal være sentrale aktiviteter i arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Målet er god
deltakelse, særlig for prioriterte målgrupper.
Tiltak:
• Videreutvikle Ut i NORD og oppnå ”kvalitet i alle ledd”. Se egen plan
med årshjul. Det samme gjelder JuleSPREK.
• Prøve ut ”Krus på 1 dag” som en ny aktivitet.
• Arbeide for å på plass en arbeidsgruppe i hver kommune som tar ansvar
for planlegging og gjennomføring av Ut i NORD og gjennomføring av Ut i
NORD og JuleSPREK.
• Gjennomføre arrangement i kommunene i forbindelse med krusutdeling.
• Arbeide for at Ut og Plukk blir bedre kjent og får flere deltakere.
• Gjøre ferdig heftet om turløyper i Nord-Troms.
• Få på plass skilt for å informere om reinkalving, samt gjennomføre andre
tiltak som bidrar til godt samarbeid med reindriftsnæringen.
Viktig for kommunene:
• Følge opp arbeidsplanen med årshjul/tidsfrister for Ut i NORD
og JuleSPREK.
• Integrere aktivitetene i kommunens folkehelsearbeid, arbeidet med
flyktninger og andre prioriterte målgrupper.
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3. På tur med ordføreren og bålsamtaler
Delmål:
Få til ordførerturer med bred og god deltakelse, gjerne innledningsvis
personer fra særskilt prioriterte målgrupper. Dette skal være lavterskelturer
som gjør det mulig for mange å delta.
Tiltak:
• Fortsette arbeidet med å gjennomføre ordførerturer i alle medlemskommunene.
• Få til bålsamtaler, rutiner med møter og samlinger rundt bålet i samarbeid
med ordførerne, og i så mange kommuner som mulig.
Viktig for kommunene:
• Innen 1. april avklare turmål, dato (og eventuelt samarbeidspartnere).
• Avklare med ordfører om bålsamtale er aktuelt (dato, tema, målgruppe).

6
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4. Friluftsskoler for camp for barn og ungdom
Delmål:
Gjennomføre friluftsskoler i skoleferiene med et allsidig og godt innhold,
ledet at dyktige ledere og med bred og god deltakelse.
Tiltak:
• Følge opp arbeidet med friluftsskoler i alle medlemskommuner, inkludert
avklare om samarbeidet med Riddu Riddu skal videreføres.
• Arbeide for å få til ungdomscamp i løpet av sommeren.
• Arbeide for å få til friluftscamp i høstferien som tillegg til friluftsskoler.
• Arbeide for å få til helgecamp for familier i samarbeid med Nord-Troms
Turlag.
Viktig for kommunene:
• Sammen med friluftsrådet avklare tidspunkt, rekruttere ledere og finne
høvelig arrangementssted.
• Bidra til å bekjentgjøre tilbudene i egen kommune.
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5. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
Delmål:
Arbeide for å gjøre friluftsliv til en del av hverdagen for tilflyttere med
utenlandsk bakgrunn. Dette for å skape trivsel, tilhørighet og deltakelse/
engasjement.
Tiltak:
• Videreutvikle samarbeidet med flyktningetjenestene i kommunene.
Herunder ha gode rutiner for jevnlig dialog/samarbeid og få til en felles
arbeidsplan.
• Arbeide for at friluftsliv blir en sentral del i arbeidet med integrering av
flyktninger.
• Prøve å få til Friluftskortet, som skal en strukturert grunnopplæring i
friluftsliv (Friluftskort.no er et domenenavn registrert på Nord-Troms
Friluftsråd). Dette skal være et tiltak også for andre enn personer kun
med innvandrerbakgrunn.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at flyktningetjenesten kan følge opp samarbeidet i samsvar med
de planer som utarbeides.

8
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6. Friluftsliv for personer med særskilt behov
Delmål:
Arbeide for at personer med fysisk funksjonshemming, psykisk utviklingshemming samt personer utfordringer innen rus og psykiatri, får anledning til
allsidig deltakelse i friluftsliv gjennom alle årstider.
Tiltak:
• Friluftsrådet har i liten grad prioritert dette så langt. Noe forarbeid er gjort
i 2017 med å etablere kontakt med kommuner og organisasjoner. Personer med utviklingshemming kan være en viktig målgruppe å prioritere.
Også personer med utfordringer innen rus og psykiatri ønskes prioritert.
Målet er økt opptrapping med flere tiltak og aktiviteter i 2018.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at de i kommunene innen disse tjenesteområdene settes i kontakt med friluftsrådet med tanke på samarbeid og oppfølging.
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7. Friluftsliv og folkehelse
Delmål:
Arbeide for økt livskvalitet og bedre fysisk og psykisk helse gjennom
deltakelse i friluftsliv og bidra til at friluftsliv blir en viktig del av
folkehelsearbeidet i kommunene.
Tiltak:
• Følge opp arbeidet med Aktiv på dagtid i Nordreisa og Skjervøy. Samarbeide også med Kvænangen og Kåfjord dersom de ønsker å starte opp.
• Følge opp Turvenn i Skjervøy og bidra dersom også andre kommuner
ønsker å starte opp.
• Videreutvikle Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk som viktige aktiviteter i folkehelsearbeidet.
• Utvikle ”Friluftskortet” og bidra til at det vil fungere på en måte som får
flere aktiv gjennom deltakelse i friluftsliv.
Viktig for kommunene:
• Sette folkehelsekoordinatorer, frisklivsentraler etc. i kontakt med friluftsrådet og være på offensiven i forhold til arbeidet.
• Evaluere behov, organisering og oppfølging innen folkehelseområdet.
Gjerne i samarbeid med friluftsrådet og øvrige medlemskommuner.

10
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8. Marin forsøpling og strandrydding
Delmål:
Arbeide for å at det gjennomføres strandrydding på så mange steder som
mulig i kommunene, og prøve å få til bred mobilisering der så mange aktører som mulig deltar i arbeidet.
Tiltak:
• Videreføre arbeidet fra 2017 med utgangspunkt i bevilgning fra Miljødirektoratet.
• Ta i bruk utogplukk.no i arbeidet med strandrydding for på den måten
oppnå størst mulig privat engasjement.
• Avklare hvilke belønningsordninger som kan tas i bruk for å oppnå god
deltakelse fra privatpersoner og organisasjoner (100 kroners-sekken?).
• Forberede ny søknad til Miljødirektoratet.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at de i kommunen som har ansvar for dette arbeidsområdet
får kjennskap til friluftsrådets arbeid, slik at kontakt og samarbeid kan
etableres.
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9. Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager
Delmål:
Arbeide for at skoler og barnehager når sine lærings- og kompetansemål
gjennom læring i friluft og målrettet bruk av læresteder i nærmiljøet. Dette i
tillegg til klasseromsundervisning.
Tiltak:
• Arbeide for at så mange skoler som mulig oppnevner sin kontaktperson
som skal følge opp samarbeidet med friluftsrådet.
• Følge opp dette skolenettverket og ta initiativ til å etablere tilsvarende
også for barnehagene.
• Oppnå skoler og barnehager som er opptatt av mer og bedre utetid, og
som arbeider målrettet med bruk læresteder i nærmiljøet.
• Arbeide for mer fysisk aktivitet i skolene.
• Gjennomføre Opptur i samarbeid med Nord-Troms turlag.
• Gjennomføre Full fræs – skolekamp i friluftsliv for ungdomsskolene.
• Samarbeide med barnehager om utdeling og bruk truger.
• Ta initiativ til at det gjennomføre kurs/fagdag for de øvrige kommuner
tilsvarende det som er gjennomført i Skjervøy kommune.
Viktig for kommunene:
• Samarbeide med friluftsrådet og utarbeide arbeidsplan for Læring i friluft
som er ”passelig ambisiøs og gjennomførbar”.
• Bidra til at Læring i friluft drøftes bredt blant alle ansatte i skoler og barnehager. Dette for å oppnå nødvendig forankring for å lykkes med arbeidet.
• Fagdager med oppfølging av alle skoler i distriktet.
12
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10. Friluftsliv og ungdom
Delmål:
Arbeide for at ungdom får oppleve mestring, naturopplevelser, glede og
fysisk aktivitet gjennom allsidig deltakelse i friluftsliv til alle årstider.
Tiltak:
• Følge opp det initiativ som er tatt på Skjervøy og få til et prøveprosjekt i
samarbeid med ungdom der.
• Avklare om tilsvarende kan være aktuelt også i andre kommuner.
• Avklare om samarbeid med Nord-Troms turlag/Troms turlag om DNT Ung
kan være aktuelt.
• Få til ungdomscamp.
• Etablere samarbeid med ungdomsklubbene, klubbledere, 4H og andre
som arbeider med ungdom.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at ungdomsråd og andre som arbeider med ungdom blir engasjert i arbeidet.
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11. Anlegg og tilrettelegging for friluftsliv
Delmål:
Arbeide for opparbeidelse av anlegg og områder for på den måten oppnå
økt deltakelse i friluftsliv.
Tiltak:
• Følge opp Skjervøy kommune og Eidevannet vel om opparbeidelse av
Eidevannet friluftsområde med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Følge opp Skjervøy kommune om bygging av gapahuk og annen tilrettelegging på Skattørfjellet med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Følge opp initiativet til Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalens landskapsvernområder om universell tilrettelegging ved Rundvannet
i Kvænangsbotn med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Arbeide for å få flere kommuner til å utarbeide søknader om spillemidler
til friluftsliv.
• Avklare om det bør arbeides for å få flere friluftslivsområder statlig sikret.
• Avklare i samarbeid med andre friluftsråd, kajakk-klubber og andre om
utgivelse av padleguide for Troms (evt. Nord-Norge) er et tiltak som bør
prioriteres.
Viktig for kommunene:
• Avklare behovet for opparbeidelse av turstier, løyper, toalettanlegg,
gapahuker, turhytter og andre anlegg og tilrettelegginger med betydning
for friluftslivet.
• Biså i arbeidet for å få til søknader om spillemidler til anlegg for friluftsliv.
• Avklare behov for statlig sikring av friluftslivsområder.
14
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12. Skilting og merking av turløyper
Delmål:
Arbeide for at flere skal kunne delta i friluftsliv gjennom mer og bedre skilting av turløyper og området.
Tiltak:
• Innen oppstart Ut i NORD få på plass de info-tavler som det er bevilget
tilskudd til.
• Avklare hvilke løyper som ønskes skiltet i tillegg til det som allerede er
utført.
Viktig for kommunene:
• Avklare kommunens behov for skilt og tavler.

1,6 km Holmevannet
Nordreisa kommune
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13. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder
Delmål:
Fullføre arbeidet i samsvar med de retningslinjer som er gitt av Miljødirektoratet og Troms Fylkeskommune.
Tiltak:
• Målet var ferdigstillelse av oppstartet arbeid innen utgangen av 2017.
Dersom det ikke skjedde vil forhåpentligvis siste del av kartleggingen
kunne avsluttes tidlig i 2018.
Viktig for kommunene:
• Være de som tar hovedansvar for at arbeidet blir prioritert.

Felles forutsetning:
En forutsetning for at flere av de foreslåtte tiltak skal
kunne gjennomføres er at friluftsrådet mottar tilskudd til
gjennomføring. Dette vet man først i løpet av 2018.
16
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Vedtatt på stiftingsmøte 06.11.14. Revidert på ekstraordinært årsmøte 06.12.17.

VEDTEKTER NORD-TROMS FRILUFTSRÅD
ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27
§1
DELTAKERKOMMUNER
Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven
mellom Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, og Skjervøy
kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte og
kommunestyret i hver av deltakerkommunene.
§2
FORMÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og
organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.
§3
ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret, samarbeidsgruppa og en administrasjon som
står for den daglige driften.
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.
§4
ÅRSMØTE
Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen
utgangen av mars måned. Årsmøtet består av ordførerne i medlemskommunene. Ved forfall
kan varaordfører representere medlemskommunen, eventuelt annen representant valgt av
ordføreren.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.
Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal
følge innkallingen.
Med unntak av vedtektsendringer, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall.
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger.
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2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsmelding.
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
a) Styre
b) Styrets leder og nestleder
c) Valgkomite bestående av ordførere/varaordførere fra medlemskommunene.
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved
loddtrekning.
§5
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når årsmøteutsendinger fra
2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med
minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært
årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme
regler som for Årsmøte.
§ 6 STYRE
Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune.
Det velges leder og nestleder blant styrets medlemmer.
Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg hvert år.
I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser.
Styret skal behandle følgende:
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne.
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå for
økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere
delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som
lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene.
§7

SAMARBEIDSGRUPPE

Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den
enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider
med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i
samarbeidsgruppa.
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Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for
samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.
§8
ØKONOMI
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap.
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne
fastsettes av årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Årsmøtevedtak om
indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Årsmøtevedtak om
kontingentøkning ut over dette må godkjennes av medlemskommunene.
Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på
årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
§9
VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av
vedtektene krever 2/3 flertall. Opptak av nye medlemskommuner etter § 1 skal også
godkjennes av deltakerkommunene.
§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. året etter
at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de
oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier
friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til
vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav
på eiendommer eller verdier.
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært årsmøte, og krever 2/3
flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres
eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av
kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom
medlemskommunene etter befolkningstall ved sist årsskifte.
§ 11 VOLDGIFT
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene,
skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven.
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Om planen
Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene Balsfjord, Karlsøy,
Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles virkelighetsforståelse og identifisere felles
satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen.
Planen er en temaplan som strekker seg over 4 år i perioden 2018 til 2022. Fag- og temaplaner er ikke
underlagt plan- og bygningslovens prosessregler.
Den enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og økonomiplaner.
Deltagerkommunene utgjør en funksjonell region, blant annet dokumentert i NIBR-rapport 2015:4
«Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen».
Arbeidet med planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 i Byregionprogrammet. Dette er et
utviklingsprogram for byregioner som skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å
styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. Byregionprogrammets andre fase strekker seg til
våren 2018, og består av 37 byregioner og 213 kommuner.
Planen bygger på kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene i «Samspill og regional vekstkraft i
Tromsøregionen», kommuneplaner og næringsplaner i de respektive kommunene samt regionale,
nasjonale og internasjonale dokumenter som for eksempel Regjeringens Nordområdestrategi (2017) og
Regjeringens havstrategi (2017), Meld. St. 22 (2015-2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og
oppgaver», Meld. St. 18 (2016-2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt» og OECD-rapporten «OECD
Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas» (2017).
Arbeidet med planen er ledet av Tromsø kommune i en arbeidsgruppe bestående av næringssjefer/rådgivere/-konsulenter fra alle kommunene. Arbeidsgruppen har rapportert til Styringsgruppen for
Byregionprogrammet. Alle kommunene er representert i styringsgruppen med politisk eller administrativ
ledelse. I tillegg sitter Næringsforeningen i Tromsøregionen, Universitetet i Tromsø og Haplast i
Styringsgruppen..
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Innledning
Tromsøregionen ligger i en del av Arktis som er rik på naturressurser. Disse ressursene er grunnlaget for
globalt viktige økonomiske verdikjeder. Langs disse verdikjedene utvikles bosettinger og samfunn.
Ressursene utnyttes under krevende forhold og forutsetter kunnskaper om teknologi og erfaring med å
leve og virke så langt mot nord. Gode samfunn her forutsetter derfor et tett samspill mellom
naturressurser, teknologisk kunnskap og attraktive byer og lokalsamfunn. For å skape økonomisk vekst og
utvikling må naturressursrikdommen omsettes i internasjonale markeder. En bred internasjonal
orientering og et sterkt markedsfokus er derfor nødvendig. Markedene nås gjennom god infrastruktur,
med trygg, stabil og effektiv transport av varer, tjenester og informasjon,
Det er menneskene som bor her som er nøkkelen til miljømessig, sosial, og økonomisk bærekraftig bruk
av ressursene rundt oss. Derfor må innbyggerne i regionen ha en sentral rolle i utviklingen og
forvaltningen av området. Dersom Norge skal nå nasjonale målsetninger om å være ledende på kunnskap
om Arktis, er det viktig å styrke kompetansen, miljøene og samfunnene i regionen.
Tromsøregionen, som består av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø, har lang
historie med å utvikle robuste bosettinger i Arktis. Vi er bygd livskraftige lokalsamfunn, som gjennom
gode institusjoner kombinerer bærekraftig ressursutnyttelse og høyt velstandsnivå.
Tromsø kommune er den største av de fem kommunene som er involvert i planen. Tromsø er landsdelens
klart største by miljø med et urbant miljø, mens de øvrige kommunene består av mindre tettsteder og
spredt bosetting basert på lokale fortrinn. Regionen er tett koblet til havet og har en unik natur.
Nærheten til de spektakulære og internasjonalt kjente Lyngsalpene, uberørte fjell og vidder, tilrettelagte
turområder og et yrende hav- og fugleliv, gjør Tromsøregionen til en spennende region både for
lokalbefolkningen og besøkende.
Over tid har Tromsøregionen utviklet en fungerende arbeidsdeling med kunnskaps- og tjenestetilbud på
høyt internasjonalt nivå i Tromsø by. Omkringliggende kommuner har utviklet et nærings- og samfunnsliv
basert på lokale fortrinn som betjener både regionen og internasjonale markeder. Samlet tilbyr regionen
et rikt tilbud på arbeidsplasser og bosteder som kan styrke Tromsø som Arktisk hovedstad.
Et godt regionalt samspill utvikles i fellesskap. Et viktig premiss for Byregionprogrammet og den regionale
strategiske næringsplanen er at et godt utviklet samspill mellom by og omland styrker potensialet for
vekst og økonomisk utvikling i hele regionen. Det er dermed en gjensidig avhengighet for å maksimere
verdiskapingspotensialet i regionen. Det er viktig med gode samarbeidsformer og omforente strategiske
satsinger. Kommuner og næringsliv vil da, i fellesskap og hver for seg, utnytte regionens fortrinn med
blant annet nærhet til havet og naturen, infrastruktur, kompetanse og næringsnettverk på best mulig
måte.
Formålet med en felles Regional strategisk næringsplan er å styrke regionen i en nasjonal og internasjonal
konkurransesituasjon gjennom en strategisk satsing på tiltak som går på tvers av kommunegrensene.
Tromsøregionen skal også i fremtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur,
og kunne tilby et bredt spekter av offentlige tjenester.
Nasjonale rammebetingelser og fylkeskommunale føringer påvirke utviklingen i Tromsøregionen.
Næringsarbeidet må ta hensyn til disse føringene, og vil samtidig bidra til rammer som fremmer regionens
verdiskapende rolle.

En attraktiv arktisk hovedstadsregion

Tromsøregionen er en attraktiv region som kombinerer en bærekraftig tradisjon med ny og moderne
kunnskap, forsking og produksjon. Regionen har livskraftige lokalsamfunn, og er landsdelens største
konsentrerte næringsmiljø med en allsidig og utfyllende næringsstruktur på tvers av kommunene.
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Karlsøy kommune er en stor fiskeri- og oppdrettskommune med lang kystlinje. Storfjord og Balsfjord
ligger sentralt plassert i forhold til regionens ferdselsårer langs E6 og E8. Kommunene har store næringsog industriarealer tilgjengelig både i sjø og på land, og med god nærhet til flyplasser og jernbane. Balsfjord
kommune har svært god kapasitet i kraftnettet. Sammen med Lyngen har Balsfjord sterke industrimiljøer,
og nyter godt av at yrkesfagutdanningen i Nordkjosbotn er tilpasset næringslivets behov.
Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommuner er en del av virkemiddelsonen Nord-Troms og Finnmark. De er
derfor unntatt arbeidsgiveravgift, har nedskriving av studielån for innbyggere, har fritak for el-avgift på
forbruk og reduksjon i personbeskatningen.
Tromsø kommune opplever sterkt befolkningsvekst og er et viktig nærings-, kunnskaps-, administrasjonsog logistikksenter i landsdelen. Byen utøver sentrale roller og funksjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
En viktig del av næringslivet i Tromsøregionen er knyttet til de ressursbaserte næringene. I tillegg til fiskeri
og oppdrett, jobber kommunene i Tromsøregionen godt med jordbruk og lokal matproduksjon – tuftet på
rene sjøområder og de beste beiteområdene i landet.
Et likhetstrekk for alle kommunene i Tromsøregionen er den korte avstanden fra der innbyggerne bor til
naturen. Naturen er en av forklaringene på den sterke veksten Tromsøregionen har opplevd i
reiselivsnæringen de siste årene. Reiseliv har vokst til å bli en viktig næring i alle kommunene i
Tromsøregionen. Vi ser at de erfaringer vi gjør fra arbeidet med reiseliv har overføringsverdi til andre
næringer med tanke på økt verdiskaping.
Vi ser også en stor grad av mobilitet mellom kommunene der innbyggere i ulike livsfaser velger mellom å
bo urbant eller spredt og flytter mellom ulike bosteder, men med nærhet til urbane kvaliteter.
For å videreføre denne muligheten i fremtiden, er det viktig å arbeide for en helhetlig samfunnsutvikling i
regionen. I dag ser vi at boligmangel i distriktene er et reelt hinder for verdiskaping – regionalt, så vel som
nasjonalt. Det tilbudet kommunene kan gi vil variere med geografisk bosted, men gjennom god
planlegging og nye måter for innbyggerinvolvering vil hele Tromsøregionen være en attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregion også i fremtiden.

Arktis blir viktigere

Den globale og strategiske betydning av Arktis har økt de senere årene. Det er særlig klimaendringene og
presset på å utvinne viktige ressurser som befinner seg i regionen, som har skapt stor oppmerksomhet
rundt det som skjer i nord.
I juni 2016 ratifiserte Norge den internasjonale klimaavtalen fra Paris i november 2015. Det overordnede
målet er å begrense den globale oppvarming til «godt under 2 grader». Avtalen har også et mål om nettonull utslipp (det vil si balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser) i andre halvdel
av århundret. Alle land er forpliktet til å sette nasjonale utslippsmål.
Flere regjeringer har fastslått at Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde og
fremhevet viktigheten av internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern,
sikkerhet og beredskap som viktige satsingsområder for at Nord-Norge også i fremtiden skal være blant
Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Nord-Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i
nord.
En rekke av næringene i Tromsøregionen vil ha åpenbare konkurransefortrinn av den økte interessen for
Arktis og det globale fokuset på bærekraft. Vekstnæringer som reiseliv, nye marine og maritime næringer,
kulturproduksjon, alternativ energiproduksjon og synergier fra kompetansemiljøene er viktige næringer
for fremtiden. Fremtidens Tromsøregion vokser frem i spenningsfeltet mellom nye og tradisjonelle
næringer bygget på innbyggernes kompetanse og identitet.
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Attraktivitet som driver for vekst
Selv om interessen for Arktis øker, er det viktig å huske at vekst og verdiskaping påvirkes av hvor attraktiv
et sted er å bo, besøke, arbeide eller etablere og videreutvikle bedrifter. Tromsøregionen er i nasjonal og
internasjonal konkurranse med andre regioner om å tiltrekke seg arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft,
nye innbyggere og kapital. Et godt bomiljø og et variert boligtilbud, attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv,
nærhet til natur, god infrastruktur, herunder gå, sykkel og kollektiv, vei- og sjøforbindelser og
flyrutetilbud, levende møteplasser og by- og tettstedssentrum med mer, er konkurransefortrinn innenfor
attraktivitet.
En godt utbygd infrastruktur internt i regionen bidrar til at folk kan finne alternative måter å leve sine liv
på. Gode forbindelser inn og ut av regionen, nasjonalt så vel som internasjonalt, bidrar til utveksling av
kunnskap og kultur og skaper mangfold og kreativitet.
Attraktivitet er en nødvendig forutsetning for Tromsøregionen.
En forenklet fremstilling av disse effektene vises i figuren under. Grepene som gjøres i Tromsøregionen
påvirker vår attraktivitet ute i markedene – enten i form av etterspørsel av varer og tjenester og
kompetanse fra vår region, eller gjennom prisen som tilbys for den aktuelle varen. Videre påvirker det
også hvor attraktiv vi er i konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, reisende, investorer med flere. Disse
impulsene påvirker igjen Tromsøregionen, hvilke nye grep og tiltak vi iverksetter, og følgelig
attraktiviteten ute i de forskjellige markedene som aktører i Tromsøregionen konkurrerer i.

TromsøUte

regionen
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Bærekraftig verdiskaping
Figuren viser også viktigheten av å fokusere på bærekraftig verdiskaping. Bærekraftig verdiskaping brukes
i denne sammenheng om verdiskaping som er miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk bærekraftig. I
forskningslitteraturen og flere stortingsmeldinger er dette også omtalt som bred verdiskaping.1
Bærekraftig verdiskaping er en operasjonalisering av bærekraftig utvikling på lokalt nivå, og inneholder
også dimensjonen kulturell verdiskaping. Tilnærmingen er et verktøy for å arbeide strategisk med å se de
ulike formene for verdiskaping i sammenheng, og styrke den lokale bærekraften. En viktig premiss for den
bærekraftige verdiskapingen er at én form for verdiskaping ikke skal gå på bekostning av en annen, eller
bidra til å svekke den totale verdiskapingen.
-

Miljømessig verdiskaping: innebærer å styrke kvaliteten og verdiene knyttet til kulturminner,
kulturlandskap og natur. Miljømessig verdiskaping oppstår av at disse verdiene skjøttes, holdes i
hevd og tas vare på slik at kulturarven og naturmangfoldet sikres. Dette gjøres ved å god helhetlig
planlegging og forvaltning av det fysiske miljø, istandsetting, tilrettelegging, skjøtsel, gjenbruk og
god ressursforvaltning.

-

Kulturell verdiskaping: innebærer økt kunnskap og bevissthet om lokal kultur- og naturarv,
særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag for formidling og utvikling av
identitet og stolthet.

-

Sosial verdiskaping: innebærer utvikling av felles forståelse, engasjement, tillit og tilhørighet som
oppstår gjennom samarbeid, samhandling, dugnad, frivillig arbeid, fellesskap og nettverk.

-

Økonomisk verdiskaping: innebærer økt lønnsomhet gjennom produksjon og salg av varer og
tjenester og økt sysselsetting for lokalsamfunnet, for eksempel som følge av innovasjon,
merkevare- og omdømmebygging.

1

Blant annet «Den brede verdiskapingen» Telemarkforskning, TF-notat 20/2009; «Verdiskaping basert på
natur- og kulturressurser», Distriktssenteret 2017.
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Innbyggerinvolvering som verktøy i samfunnsutviklingen
For å nå visjonen om å være den beste verdiskapingsregionen i Arktis er vi avhengig av at Tromsøregionen
også i fremtiden er et attraktivt sted å etablere bedrift, bosette seg og besøke. Kommunene må ta en
aktiv samfunnsutviklerrolle, og bidra aktivt for å ta Tromsøregionen videre.
Den pågående digitaliseringen ved bruk av IKT og digitale tjenester har ført til en sterk
produktivitetsvekst. Utvikling og bruk av digitale tjenester i offentlig og privat sektor vil kunne gi bedre
tjenester og mer hensiktsmessig bruk av personalressursene i de enkelte kommuner, og samtidig bidra til
økt verdiskaping i næringslivet.
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er i endring. Det pågår et skifte fra «servicesamfunnet» til
«fellesskapssamfunnet». Det vil si et skifte der innbyggerne går fra å være kunder av det offentlige, til
ressurser som bidrar fellesskapet. Dette stiller nye krav til hvordan kommunen møter innbyggerne og
hvordan innbyggeren møter kommunen. Hvordan vi lykkes med å utvikle nye samhandlingsformer med
frivillige organisasjoner og andre aktører vil ha stor betydning for hvordan tjenestetilbudet i kommunene
utformes og løses i årene som kommer.
Denne utviklingen må også sees i sammenheng med «Smart City»-arbeidet som foregår i en rekke byer og
tettsteder over hele verden. Det vil si prosjekter der man bruker moderne teknologi for å forenkle og
forbedre, i samarbeid mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia og bruker
innbyggerinvolvering som verktøy for å ivareta innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i
utviklingen av løsninger.
Det disse utviklingstrekkene har til felles er at de søker å styrke evnen til å håndtere de store
samfunnsutfordringene på en måte som skaffer bedre tjenester for innbyggerne, er kostnadseffektive for
kommunene, bidrar til nye næringsvirksomheter og arbeidsplasser, samtidig som de reduserer
klimagassutslipp og bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.
I sum betyr dette at Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen ikke kan gjennomføres av
kommunene alene, men i tett samarbeid med regionens næringsliv og andre aktører. De strategiske
retningene og tiltakene i denne planen skal derfor operasjonaliseres i møtet mellom kommunen og
innbyggerne.
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Visjon og målsetning
Visjonen og de overordnede målsetningene er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende strategiske
nærings- og samfunnsutviklingsplaner i de involverte kommunene.2

Visjon

Tromsøregionen skal være den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som Arktisk hovedstad.

Overordnet mål

Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig næringsaktivitet i Arktis. Regionen skal
være attraktiv for næringsliv, boende og besøkende. Næringslivet skal bidra til en bærekraftig utvikling og
tuftes på miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Vi skal styrke regionens fortrinn
definert som attraktivitet, reiseliv, sjømat, kompetanse og arealer.
Delmål:
-

Økt samhandlingen mellom kommunene i Tromsøregionen for økt verdiskaping bygd på den
enkelte kommunes styrker.
Tromsøregionen skal være ledende på innovasjoner knyttet til bærekraftig verdiskaping i
Arktis.
Tromsøregionen skal ha en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et
konkurransedyktig næringsliv og en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion.
Tromsøregionen skal samarbeide om næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer
næringslivets og samfunnets behov.

2

«Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2008-2018»
«Strategisk næringsplan 2016-2025», Balsfjord kommune
«Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune 2018-2030» (høringsutkast), Karlsøy kommune
«Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029», Lyngen kommune
«Nærings- og utviklingsplan 2015 – 2018», Storfjord kommune
«Strategisk næringsplan 2014 – 2020» og «Strategisk næringsplan – Gjennomføringsstrategi 2017-2020»,
Tromsø kommune
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Strategisk satsing
Den strategiske satsingen i denne planen kan summeres opp i begrepet «attraktiv region». Satsingen
bygger på det analyse- og involveringsarbeidet som er gjort i løpet av de siste årene i forbindelse med
arbeidet med de respektive kommuners næringsplaner, men også fylkeskommunale rapporter som
«Regional utvikling i Troms» (2015), Byregionprosjektet sin rapport «Samspill og regional vekstkraft i
Tromsøregionen» (NIBR-rapport 2014:4) og en rekke nasjonale dokumenter som Regjeringens havstrategi
og Nordområdestrategi.
Som beskrevet over er en attraktiv region en region hvor det er attraktivt å etablere nye og utvikle
eksisterende bedrifter, bosette seg og besøke. Disse tre parameterne er både avhengig av hverandre og
påvirker hverandre. Regionen er avhengig av bedrifter og arbeidsplasser for at det skal være et
livsgrunnlag for å bosette seg her. De som etablerer bedrifter er avhengig av at det er kompetent
arbeidskraft tilgjengelig eller muligheter til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfra. De som
kommer på besøk ønsker å ta del av den lokale kulturen for å forstå hvordan det er å bo i
Tromsøregionen. Dette krever igjen at det bor folk her, samtidig som antallet besøkende også gir store
muligheter for reiselivsnæringen.

Utvikling og
etablering

Bo

Besøke

Attraktivitet

Gitt formålet med Regional strategisk næringsplan har vi valgt å fokusere på attraktivitet knyttet til
etablering av nye og utvikling av eksisterende bedrifter. Under dette punktet følger også satsingene
innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport og areal. Bo- og besøksattraktivitet
dekkes også av andre temaplaner og strategier som for eksempel kulturplaner, folkehelseplaner og
reiselivsstrategier.
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Attraktivitet for utvikling og etablering

Vekst påvirkes av hvor attraktivt det er å bo, besøke, arbeide og etablere eller investere i bedrifter i
regionen. Tromsøregionen er i konkurranse med andre regioner, både når det gjelder å tiltrekke seg
arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere. Vi står sammen i å bygge opp hver enkelt
kommunes særskilte fortrinn og samtidig bygge opp regionens felles fortrinn. Slik er vi i stand til å
realisere en større del av verdiskapingspotensialet enn hva som er tilfelle for den enkelte kommune alene.
Vi skal tiltrekke bedrifter, befolkning og besøkende gjennom å:
-

-

-

-

-

Styrke næringssamarbeidet mellom kommunene i Tromsøregionen. Vi skal etablere et
forum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter for oppfølging av Regional strategisk
næringsplan og andre overlappende områder. Forumet har mandat til å fungere som
arbeidsgruppe for Regional strategisk næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og
rådmenn i deltagerkommunene. Forumet skal spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da
dette er en vekstnæring som vil ha stor nytte av et sterkere samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra dette arbeidet vil ha overføringsverdi til andre næringer og
arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte næringsaktører i regionen gjøre en
årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen rulleres hvert fjerde år. Forumet
kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om retningen i Regional strategisk
næringsplan.
Bidra til økt rekruttering og gjennomføring for yrkesfagutdanningene. Vi skal tilrettelegge
for gode bo- og fritidstilbud for elever i videregående skole uavhengig av studieretning, men
med ekstra fokus på hybelboere og yrkesfagutdanningene. Vi skal arbeide for flere lærlingeplasser både internt i kommunene, og gjennom krav om lærlinger knyttet til relevante
offentlige prosjekter. Det er viktig å sikre et godt videregående opplæringstilbud i hele
Tromsøregionen.
Stimulere til et mer internasjonalt næringsliv. Vi skal samarbeide med bedrifter, klynger og
bransjeorganisasjoner om deltagelse på viktige internasjonale møteplasser, prosjekter og
messer. Vi skal delta i relevante delegasjoner sammen med næringslivet og andre aktører på
tvers av kommunegrensene. Vi skal vær med som samarbeidspartner og koble næringslivet
opp mot nasjonale og internasjonale partnere. Videre skal vi arbeide med å styrke, samordne
og tydeliggjøre tilbudet av virkemidler for internasjonalisering av næringslivet og samarbeid
med utlandet.
Synliggjøre og profilere Tromsøregionen gjennom en koordinert historiefortelling. Vi skal
gjennom dialog og samhandling med næringslivet arbeide frem en økt forståelse for
regionens identitet, historie og unike kompetanse. Denne forståelsen skal brukes aktivt i
kommunenes kommunikasjonsarbeid.
Styrke arbeidet med kompetanseinnvandring. Vi skal arbeide for at det er nok og riktige
boliger til å dekke boligetterspørselen, i nærhet til arbeidsplasser og infrastruktur som
kollektivtransport, barnehage og skole. Vi skal arbeide mot virkemiddelapparatet for å sikre
nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger som muliggjør bygging av nok og riktige boliger
for å sikre verdiskapingspotensialet i hele Tromsøregionen. Vi skal fremholde regionens
komparative fortrinn med fokus på både urbanitet og det gode landliv, rikt og allsidig kulturliv
og opplevelse av spektakulær natur. Vi skal arbeide for å fremme høy yrkesdeltagelse i alle
befolkningsgrupper og profesjonalisere vertskapsrollen overfor studenter, fag- og
kompetansearbeidere, og for bedrifter fra inn- og utland.

Vi lykkes når:
-

Historien fungerer i form at den bidrar til å trekke bedrifter, beboere og besøkende, samtidig
som vi som bor her, tilreisende og besøkende opplever historien som reell og autentisk.
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Innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Innovasjon og entreprenørskap er viktige ingredienser for nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i
næringslivet. De ressursene som ligger i regionen, men også klimaendringene, gir et stort næringsmessig
potensial for Tromsøregionen. For å realisere nye innovasjoner og verdiskaping er vi avhengig av
kompetanse. Mesteparten av den norske nasjonalformuen ligger i arbeidskraften, og den enkeltes
arbeidstakers kompetanse. Tilgangen på kompetent arbeidskraft, er i tillegg til risikovillig kapital en
nøkkelfaktor for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. I sum gjør dette at innbyggerne er regionens
viktigste ressurs.
Vi skal være ledende i Arktis på innovasjon og bærekraftig verdiskaping ved å:
-

-

-

-

-

Arbeide tettere sammen med UiT og andre kompetansemiljøer. Vi skal utfordre forskningsog kompetansemiljøer til å bidra til regional verdiskaping i et bærekraftig
verdiskapingsperspektiv.
Bygge entreprenørskapskultur og styrke FoUoI i (det eksisterende) næringslivet. Dette skal
vi gjøre ved å løfte frem og synliggjøre eksisterende tilbud for veiledning, finansiering og
lignende. Eksempelvis Ungt Entreprenørskap, FLOW Norway, Innovasjonsplattform Troms,
Skattefunn, Kreative Balsfjord Arctic Accelerator, Halti Næringshage, VRI-midler,
Forskningsrådet og andre deler av virkemiddelapparatet. Vi skal stimulere til etableringer
som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til blant annet klimaendringer og
demografi, og arbeide for tilførsel av privat og statlig tidligfase-kapital.
Styrke innovasjonen i offentlig sektor. Vi vil styrke eget fokus på innovasjon i offentlige
anskaffelser, og utforske muligheten for å hente finansiering til utviklingsprosjekter fra
nasjonale og europeiske programmer. Vi skal utvikle tjenester og kompetanse gjennom
deltagelse og utveksling i nasjonale og internasjonale nettverk.
En bærekraftig reiselivsutvikling. Vi skal støtte opp om Visit Lyngenregionen og Visit Tromsøregionens arbeid med å utvikle Tromsøregionen som bærekraftig reisemål. Vi skal arbeide
gjennom destinasjonsselskapene, og i samarbeid med næringslivet for å utvikle gode
produkter av høy kvalitet med mål om å kombinere reiselivsveksten med en positiv lokal
ringvirkning og en styrket lokal identitet og integritet.
Løfte Tromsøregionen som sjømatregion. Vi skal legge til rette for videre vekst og innovasjon
i sjømatnæringen, både knyttet til produksjon og foredling. Vi skal samarbeide med lokale
aktører for å få frem nye smaker og retter med bakgrunn i havet som spiskammer, med mål
om økt verdiskaping (utover produksjonsvekst) og økt bruk av sjømat blant ungdom.

Vi lykkes når:
-

Klimaavtrykket i produksjonen reduseres samtidig som regionen vokser.
Når et større spekter av næringsaktørene og utviklingsprosjekter benytter seg av de
nasjonale og internasjonale virkemiddelordningene, og innovative offentlige anskaffelser er
en innarbeidet praksis i kommunene.
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Infrastruktur og transport

Godt utbygde kommunikasjonslinjer og kollektivløsninger er avgjørende for å utvikle regionens
attraktivitet. Det er viktig å øke det strategiske samarbeidet mot vest og øst – for på den måten se hele
regionen og potensielle transportkorridorer i sammenheng. Regionale og statlige myndigheter har en
avgjørende rolle for å oppnå målet om god transportinfrastruktur i landsdelen, og det må arbeides
strategisk opp mot disse for å sikre akseptabel standard på infrastrukturen.
Vi skal arbeide for en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et konkurransedyktig
næringsliv gjennom å:
-

-

-

-

-

Arbeide for bedre veg- og kollektivløsninger i regionen. Vi skal støtte opp om og bidra til
regionale infrastrukturprosjekter som ivaretar hensynene til bærekraftig verdiskaping,
fremkommelighet, sikkerhet og beredskap. Viktige vegstrekninger i regionen er FV863
Hansnes, FV57 Tromvik, FV53 Tønsnes, FV868 Lyngseidet – Oteren, Ullsfjordforbindelsen,
Langsundforbindelsen, Europavei 8 og Europavei 6, samt strekningen Tromsø – Malangen –
Olsborg – Buktamoten. Videre skal Tromsøregionen utvikles som en funksjonell bo- og
arbeidsmarkedsregion med fokus på infrastrukturprosjekter som binder regionen sammen. Vi
skal arbeide for at verdiskaping blir en del av de samfunnsøkonomiske beregningene som
legges til grunn ved samferdselsinvesteringer i regional og nasjonal transportplan.
Planleggingen av kollektivtilbudet må ta hensyn både til fastboende og besøkende i regionen.
Kollektivtilbudet bør også innrettes slik at det arbeidspendling, ikke minst mellom by og
omland blir et tilgjengelig og rimelig alternativ.
Videreutvikle havnestrukturen. Vi skal utvikle gode løsninger for gods-, cruise- og
fergetrafikken og bidra til omlegging av gods fra veg til sjø. Støtte prosjekter som
opprettingen av en ny containerrute for godstrafikk mellom Bodø og Tromsø, videreutvikling
av sjørute fra østkysten av USA via Island til Tromsøregionen og videre østover mot Russland,
og videreutvikle havnene på Bergneset og Tønsnes som industri- og logistikknutepunkt.
Dersom Fylkeskommunen overtar ansvaret for finansiering av fiskerihavnetiltak vil vi arbeide
for at det utvikles en helhetlig handlingsplan for fiskerihavnene i regionen og at den
kommunale finansieringsandelen kan løses i samarbeid med andre aktører. Fiskerihavnene
må også i fremtiden utvikles for kystfiskeflåten, men samtidig ta hensyn til at turistfiske og
reiseliv er et viktig næringsområde i distriktene.
Styrke Tromsø lufthavn Langnes. Vi skal arbeide aktivt gjennom Flyplassutvalget i Tromsø
kommune for å koordinere regionale og lokale initiativ for å imøtekomme næringslivets
behov for gods- og persontransport. Vi skal arbeide for et best mulig rutetilbud internasjonalt
og nasjonalt, og støtte opp om arbeidet med nødvendige utvidelser for å sikre en god flyt for
passasjerer og gods via flyplassen. Tromsø lufthavn har en strategisk beliggenhet mellom øst
og vest, og kan tilrettelegge for flyruter fra for eksempel New York, Reykjavik og Tokyo til
Tromsø, jamfør initiativ fra flere flyselskaper og som følge av ny flyteknologi og nye flytyper.
Arbeide for jernbane for godstransport. Vi støtter en ny utredning for Nord-Norgebanen fra
Fauske til Tromsø med fokus på strekningen Narvik-Tromsø. Vi ønsker en utbedring av
Ofotbanen, og vil følge opp det finske initiativet om en Arktisk jernbane til en isfrihavn i
Norge, og fortrinnsvis en utbygging av Ishavsbanen til Tromsøregionen.
Støtte opp om digital infrastruktur. Vi skal arbeide for ilandføring av interkontinental
fiberkabel i Tromsøregionen og etablering av grønne datasenter i Balsfjord og Storfjord.

Vi lykkes når:
-

Vi har en helhetlig infrastruktur som fremmer miljøvennlige transportløsninger for personer
og gods internt i regionen og ut til nasjonale og internasjonale markeder
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Areal

Kommunene bruker hvert år store ressurser på arealplanlegging. Samtidig er det begrenset tilgang på
økonomiske virkemidler for å stimulere til økt næringsutvikling. Dette gjør at kommunenes arealpolitikk
og strategisk arealplanlegging er viktige næringspolitiske verktøy og et konkurransefortrinn for videre
verdiskaping og vekst. I følge næringslivet er det spesielt viktig at kommunene vurderer arealer i lys av
strategisk beliggenhet, transporteffektiv infrastruktur, langsiktighet og utvidelsesmuligheter, attraksjon og
image, næringsstruktur og klyngefordeler, samt intern infrastruktur, estetikk og organisering.
Vi skal sikre at vi i fremtiden har næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer næringslivets og
samfunnets behov gjennom å:
-

-

-

Arbeide for en mer strategisk og bærekraftig bruk av næringsarealer på tvers av
kommunegrensene. Dette skal vi gjøre gjennom å styrke plankompetansen på tvers av
kommunene, og utrede muligheten i felles digitale løsninger som synliggjør arealtilbudet i
regionen. Eksempelvis nettstedet «Arctic Industrial Parks». Vi skal sette av næringsareal til
reiseliv, prioritere næringsarealer for god sentrumsutvikling, langs kollektivaksene og etablert
infrastruktur. Vi skal prioritere industriområdene på Stormoen, Nordkjosbotn og Bergneset
(Balsfjord), Furuflaten (Lyngen), Rattumoen (Storfjord), Åbornes, Hansnes, Vannvåg
Vannavalen og Stakkvik (Karlsøy) og Tønsnes (Tromsø) for arealkrevende virksomhet i
regionen.
Ha arealer som sikrer dagens og fremtidas matproduksjon i sjø og på land. Vi vil prioritere
og sikre arealer til fremtidig næringsaktivitet og matproduksjon i sjø. Vi vil ta vare på større
sammenhengende områder med dyrket mark og dyrkbar mark av høy kvalitet, og etterstrebe
at dyrket mark og dyrkbar mark blir brukt til matproduksjon i fremtiden. Vi skal vurdere å
utvikle en egen jordvernsstrategi.
Arbeide for lokal utmarksforvaltning. Vi er positiv til en utredning om at Fjelloven også skal
gjelde i Nordland og Troms.

Vi lykkes når:
-

Arealene i kommunen gir oss strategiske fortrinn ved etablering av ny og utvidelse av
eksisterende virksomheter, og at dette skjer på en måte som styrker den bærekraftige
verdiskapingen i Tromsøregionen.
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Tiltak som iverksettes umiddelbart
Omfanget av tiltakene knyttet til de strategiske satsingene varierer i omfang, kostnad og tidshorisont.
Noen tiltak har lave kostnader og kan iverksettes mer eller mindre umiddelbart, mens andre krever et
langsiktig strategisk arbeid på ulike forvaltningsnivå.
For å videreføre arbeidet med planen, er det identifisert fire prioriterte tiltak som vi vil starte å arbeide
med umiddelbart. Disse tiltakene er:
1. Opprette et regionalt næringsforum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter i de ulike
kommunene. Forumet har mandat til å fungere som arbeidsgruppe for Regional strategisk
næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og rådmenn i deltagerkommunene. Forumet skal
spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da dette er en vekstnæring som vil ha stor nytte av et
sterkere samarbeid på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil erfaringer fra dette arbeidet ha
overføringsverdi til andre næringer og arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte
næringsaktører i regionen gjøre en årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen
rulleres hvert fjerde år. Forumet kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om
retningen i Regional strategisk næringsplan.
2. Utarbeide en nasjonal pilot på finansiering av fellesgodetiltak i reiselivsnæringen i samarbeid med
Visit Lyngenfjord og Visit Tromsøregionen.
3. Felles profilering av Tromsøregionen, hvor første grep vil være en felles oversikt over
industriarealer i Tromsøregionen og markedsføre disse på nettsiden «Arctic Industrial Parks».
4. Arbeide mot virkemiddelapparatet for nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger som
muliggjør bygging av nok og riktige boliger for å sikre verdiskapingspotensialet i hele
Tromsøregionen.
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Relevante dokumenter
Regional strategisk næringsplan bygger den enkelte kommunes kommuneplaner og næringsplaner, samt
flere regionale, nasjonale og internasjonale dokumenter og rapporter. For videre lesing vises det til:

Kommunale planer

Tromsøregionen (2007): «Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2008-2018»
Balsfjord kommune (2016): «Strategisk næringsplan 2016-2025»
Karlsøy kommune (2013): «Kommuneplanens arealdel»
Karlsøy kommune (2017): «Kommuneplanens samfunnsdel»
Karlsøy kommune (2017): «Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune 2018-2030» (høringsutkast)
Lyngen kommune (2017): «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029»
Storfjord kommune «Nærings- og utviklingsplan 2015 – 2018», Storfjord kommune
Tromsø kommune (2014): «Strategisk næringsplan 2014 – 2020»
Tromsø kommune (2017): «Strategisk næringsplan – Gjennomføringsstrategi 2017-2020»

Regionale, nasjonale og internasjonale dokumenter
Meld. St. 22 (2015-2016): «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver»
Meld. St. 18 (2016-2017): «Berekraftige byar og sterke distrikt»
Meld. St. 22 (2016-2017): «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken»
Regjeringen (2017): «Ny vekst, stolt historie. Regjeringens havstrategi»
Regjeringen (2017): «Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling»
Troms fylkeskommune (2012): «Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms»
Troms fylkeskommune (2013): «Havbruksstrategi for Troms»
Troms fylkeskommune (2013): «Strategi for reiselivet i Troms 2013-2017»
Troms fylkeskommune (2014): «Fylkesplan 2014-2025»
Troms fylkeskommune (2015): «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms»
Troms fylkeskommune (2017): «Strategi for maritim næringsutvikling i Troms».
Troms fylkeskommune (2016): «Arktisk innovasjon. FoU-strategi for Troms»

Rapporter

Agderforskning (2016): Fou-Rapport nr. 3/2016 «Mot ‘Kommune 3.0’? Modeller for samarbeid mellom
offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal»
Distriktssenteret (2017): «Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser»,
FAFO (2012); «Kommunen som samfunnsutvikler. Drivere og hindringer for næringsutvikling- og
sysselsettingsarbeid»
Menon (2015): Menon-publikasjon nr. 3/2015 «Samspill mellom by og omland som kjelde til økonomisk
vekst»
NIBR (2015): Rapport 2015:4 «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen»
OECD (2017): «OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas»
Telemarkforskning (2009): TF-notat 20/2009 «Den brede verdiskapingen»
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