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Godkjenning av salgs- og låneavtale fiskebruket på Skjervøy

Vedlegg:
- Utkast til salgsavtale fiskebruket på Skjervøy
- Utkast til låneavtale ifm salg av fiskebruket

Ordførers innstilling

Skjervøy kommunestyre vedtar salg av fiskebruket på Skjervøy ved godkjenning av følgende 
avtaler:

1. Utkast til salgsavtale fiskebruket på Skjervøy
2. Utkast til låneavtale ifm salg av fiskebruket

Saksopplysninger

Kommunestyret den 16. desember 2013 nedsatte et utvalg ifm å få ny drift på fiskebruket på 
Skjervøy. Vedtaket lød slik: 

o Kommunestyret i Skjervøy setter ned et utvalg som skal jobbe fram en avtale med
interessent om å kjøpe fisk på Skjervøy
o Utvalget skal bestå av:

- Ordfører
- Varaordfører
- Rådmann
- Øystein Skallebø (AP)
- Vidar Langeland (Frp)

o Utvalget har fullmakt til å forestå forhandlinger med kjøper / leietaker av anlegg
på Skjervøy
o Formannskapet skal godkjenne avtalen og eventuelt avgjøre om saken også må til
kommunestyret
Forslaget enstemmig vedtatt
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Utvalget har hatt en prosess opp mot to aktuelle drivere, Årvikbruket drift AS og Forsøl AS ved 
Roy-Arne Pettersen. Etter en budrunde fikk Forsøl AS tilslaget, og utvalget har forhandlet frem 
en salgsavtale av fiskebruket med tilhørende driftsmateriell. 

Vurdering

Kjøpesummen skal betales avdragsvis til Skjervøy kommune, og teknisk sett er dette å betrakte 
som et lån i nedbetalingstiden. Da det kun er kommunestyret som kan gi lån må salgsavtalen 
med tilhørende låneavtale godkjennes av kommunestyret. Premisset i utvalgets mandat om at 
salgsavtalen skal til formannskapet som igjen skal vurdere om avtalen skal godkjennes av 
kommunestyret faller derfor bort, og avtalene legges direkte fram for kommunestyret. 
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AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSBYGG OG DRIFTSTILBEHØR

Følgende avtale er inngått mellom:

Navn: Skjervøy kommune. 
Org. nr.: 941 812 716
Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

som Selger, og 

Navn: Skjervøy Fisk og Skalldyr AS 
Org. nr.: 913 243 536
Postadresse: Postboks 411, 9189 Skjervøy

som Kjøper av Salgsobjektene nevnt i pkt. 1.

1. Salgsobjektene

Selger skal på de vilkår som fremkommer av denne avtale selge til Kjøper:

a) Bygningsmasse på eiendom gnr. 69, bnr. 1, fnr. 256 og 69/837-1 i Skjervøy kommune
(Eiendommen) med rettigheter og forpliktelser som tillegger eiendommen, slik opptegnet i 
Vedlegg 1.

b) Festerett til eiendom gnr. 69, bnr. 1, fnr. 256 og 69/837-1 på de betingelser som følger av 
vedlagte festeavtale (Vedlegg 2, som framlegges etter tinglysning av deling 69/837-1 ).

c) Gjenværende av det driftstilbehør som befinner seg på anlegget av det som ble overtatt fra 
Nergård AS slik opplistet i egen liste (se Vedlegg 3).

d) Eventuelt driftstilbehør som blir abandonert eller på annen måte eiermessig overdratt fra 
konkursboet etter Skjervøy Sjømat AS til Skjervøy kommune.

Samlet betegnet "Salgsobjektene".

2. Kjøpesummen

Kjøpesummen for Salgsobjektene er samlet avtalt til kr. 2.050.000,-. 

I tillegg til Kjøpesummen kommer kostnader ved overdragelse og overtakelse av eiendommen,
tinglysningsgebyr, dokumentavgift, kostnader i tilknytning til sikkerhetsstillelsen etc., som i sin helhet 
betales av Kjøper i tillegg til kjøpesummen. 

Kjøpesummen fordeler seg med kr. 1.500.000,- på eiendommen (bokstav a)), og kr. 550.000,- på 
driftstilbehøret (bokstav c) og d)). Kostnadene i anledning feste reguleres av Vedlegg 2.
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Kjøpesummen er avtalt uavhengig av om det skulle vise seg at noe av driftstilbehøret nevnt i pkt. c) 
og/eller d) ikke kan overføres til Kjøper uansett grunn. Kjøper kan ikke kreve prisavslag, erstatning 
eller heving dersom det viser seg at noe av nevnte driftstilbehør ikke kan overdras til Kjøper

3. Oppgjør ved selgerkreditt

Parten er forent om at Kjøpesummen skal finansieres ved selgerkreditt fra Selger på de vilkår som 
fremkommer av vedlagte låneavtale (Låneavtalen) (Vedlegg 4). 

4. Overtagelse

Salgsobjektene skal overtas av kjøper den [dato] (”avtalt overtagelsestidspunkt”). Overtakelsen skal 
dokumenteres ved overtagelsesprotokoll som skal signeres av begge parter på overtagelsesdatoen. 
Risikoen for Salgsobjektet går over på kjøper fra avtalt overtakelsestidspunkt. 

Eiendomsretten til Salgsobjektene skal imidlertid ikke gå over på kjøper før det er etablert sikkerhet 
slik spesifisert i låneavtalens pkt. 8,1.

Kjøper svarer fra avtalt overtagelsestidspunkt for alle utgifter ved Salgsobjektene, og oppebærer fra 
samme tidspunkt alle inntekter.

Når risikoen for Salgsobjektene er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen 
bort ved at Salgsobjektene, eller noen del av Salgsobjektene, blir ødelagt eller skadet uansett grunn. 

5. Heftelser

Eiendommen og driftstilbehøret nevnt i pkt. 1 c) overdras fri for heftelser, med unntak for slike
panteheftelser som er avtalt i Låneavtalen.

Driftstilbehøret som nevnt i pkt. 1 d) overdras med slike heftelser som eventuelt påhviler på avtalt 
overtakelsestidspunkt. 

6. Dokumenter/tinglysning

Selgeren skal besørge tinglysning av skjøtet og pantsettelsen i eiendommen og driftstilbehøret. 

Kjøperen skal levere Selgeren firmaattest i original eller bekreftet kopi til bruk ved tinglysningen, og 
forplikter seg ellers til å undertegne på alle dokumenter som er nødvendig for overdragelse av 
Salgsobjektene og avtalt sikkerhetsstillelse.

7. Tilbehør

Kjøper er kjent med hvilke gjenstander som er på eiendommen, og aksepterer at det ikke medfølger 
andre gjenstander eller annet utstyr ut over det som er spesifisert under pkt. 1.

8. Salgsobjektenes tilstand.

Selger har ingen kunnskap om Salgsobjektene og Kjøper har inspisert Salgsobjektene. Partene er som 
en følge av dette forent om at Salgsobjektene selges i den stand disse er på avtalt overtakelsestids-
punkt ("as is). 

Partene er videre forent om at Kjøper ikke under noen omstendigheter skal kunne gjøre gjeldende 
mangler ved Salgsobjektene, dette uavhengig av om Selgeren var kjent- eller burde være kjent med 
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eventuelle mangler, om manglene var skjult eller ikke, eller om eventuelle mangler normalt ville 
være på betrakte som en mangel etter avhendingslovens § 3-9 og kjøpslovens § 19.

9. Forsikring

Kjøper er forpliktet til å holde Salgsobjektene fullverdiforsikret fra avtalt overleveringstidspunkt.
Selger skal noteres som panthaver i forsikringsavtalen.

Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til avtalt overtagelsestidspunkt, jf. 
punkt 3.

Dersom noe av Salgsobjektet blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av 
forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

10. Informasjon/dokumenter som kjøper har mottatt

Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter som han har gjort seg kjent med:

1. Grunnbokutskrift av [dato] (Vedlegg 4, bestilles etter at ny tomt er tinglyst) 

2. Festekontrakt, m/kart (Vedlegg 2, blir ferdigstilt etter at ny tomt er tinglyst).

3. Opplysningsskjema vedrørende blant annet reguleringsforhold fra Skjervøy kommune, datert 
(...) (Vedlegg 5, Kopi av reguleringsplan og bestemmelser legges )

4. Tegninger av bygninger på eiendom (Vedlegg 6)

5. Opplysninger om ligningsverdi, Kommunene har ikke vurdert ligningsverdi på egne boliger)

6. Opplysninger om kommunale avgifter (Vedlegg 8, Vannavgift etter måler, og avløpsavgift   
30%   i   forhold til vannavgift, Eiendomsskatt etter takst 2007, 15.000.000,- kr. 105.000,-
Festekostnad kr. 6.500,- pr dekar).

11. Konsesjon

Kjøpekontrakten er signert med forbehold om konsesjon. Kjøper plikter å søke om konsesjon uten 
ugrunnet opphold, eventuelt signere egenerklæring om konsesjonsfrihet for det tilfellet at 
konsesjonsfrihet foreligger. 

12. Garantier fra selger

Selger gir ingen garantier i anledning salget.

13. Særlige forhold

a) Grensene for eiendommen fastsettes av Skjervøy kommune og fremkommer av Vedlegg 2.

b) Skjervøy kommune skal innen utløp av 2016 besørge riving og fjerning av gammel brygge og 
kai som grenser mot betongbygg og egnebu.

c) Kjøper er kjent med feilene ved anleggets pumpeledning og tilhørende pumpestasjon,og 
forplikter seg til å utbedre denne for egen regning og risiko. 
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d) Kjøper forplikter seg til å benytte anlegget som fiskemottak i minimum 5 år regnet fra 
Overtakelsesdato.

e) Denne avtale er fra Selgerens side inngått med forbehold om at avalen blir godkjent av 
kommunestyret i Skjervøy kommune den 12. mars 2014. Dersom slik godkjenning ikke har 
funnet sted innen nevnte frist, så er partene gjensidig berettiget til å kansellere denne avtale. 
Ved slik kansellering frafaller partene alle krav mot hverandre.

* * *

Denne kontrakt er utferdiget i 2 – to – likelydende eksemplarer, hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar og en kopi beror hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

(Sted), (dato)

Selger: Kjøper:

______________________ ______________________

(Navn) (Navn)
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LÅNEAVTALE

mellom

SKJERVØY KOMMUNE
Org nr. 941 812 716

("Långiver")

og

SKJERVØY FISK OG SKALLDYR AS
Org nr. 913 243 536

(”Låntaker”)

1. BAKGRUNN

1.1 I forbindelse med Låntaker kjøp av eiendommen gnr. 69 bnr. 1, fnr. 256 og 69/837-1
(Eiendommen) samt nærmere angitt driftstilbehør, har partene avtalt at Långiver skal
bistå med finansiering av kjøpesummen på de vilkår som følger av herværende 
Låneavtale.

2. DEFINISJONER

2.1 I denne avtale gis disse ordene følgende betydning:

Lånet: Lånesummene som angitt i punkt 3.

Bankdag:  Ukedag (mandag t.o.m. fredag) som er åpen for ordinære 
bankforretninger i Norge.

NIBOR: Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) er den rente som kvoteres 
på Reuters skjermbilde "NIBP" (eller tilsvarende som måtte erstatte 
denne) ca. kl. 12:00 i Oslo.

3. LÅNET

3.1 Långiver har, på de betingelser som fremgår av denne avtale, innvilget Låntaker lån 
stort NOK 2.050.000,- (skrivernorskekronertomillionerogfemtitusen 00/100)

3.2 Ved åpning av Lånet skal alle sikkerheter som nevnt i pkt. 8 i denne avtale være 
etablert og akseptert.
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4. TILBAKEBETALING

4.1 Med de begrensinger som følger av pkt. 4.3 skal lånet tilbakebetales som serielån i 
10 like halvårlige avdrag pålydende NOK 205.000,-, frem til lånet i sin helhet er 
tilbakebetalt.

4.2 Første halvårlige avdrag forfaller til betaling den 15.09. 2014, og resterende med 6 
måneders mellomrom fra denne dato.

4.4 Låntaker har rett til å innfri Lånet helt eller delvis uten Långiver sitt samtykke. 

5. RENTER 

5.1 Lånet er rentebærende med Nibor 3 mnd + 2,5 % rente p.a.
  
5.2 Renter beregnes av antall påløpte rentedager fra og med den Bankdag utbetaling 

skjer til forfall, likevel slik at det beregnes 30 rentedager i en hel påløpt 
kalendermåned. 

5.3 Renter betales etterskuddsvis hvert halvår med første innbetaling den 15.09. 2014.

6. BETALINGER

6.1 Betalinger på Lånet skal skje ihht tilsendt terminvarsel.

7. KOSTNADER

7.1 Låntaker skal dekke alle kostnader som pådras i anledning etablering av 
låneforholdet og sikkerheter.

8. SIKKERHET / ANDRE FORUTSETNINGER

Lånet skal sikres på følgende måte:

8.1 1steprioritets pant i Eiendommen stor NOK 2.500.000,-.

Långiver har inngått denne avtale med forbehold om kommunestyret i Skjervøy kommune sin 
godkjennelse av låneavtalen i kommunestyremøtet den 12. mars 2014. Dersom 
kommunestyret ikke godkjenner låneavtalen i dette møte, så er partene gjensidig berettiget til 
å heve avtalen. Ved slik heving frafaller partene alle krav mot hverandre.

9.     MISLIGHOLD

9.1 Denne avtale skal i sin helhet anses misligholdt av Låntaker:
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(i) Dersom betaling av hovedstol, renter eller andre beløp ikke skjer ved forfall;
(ii) Dersom Låntakers økonomiske stilling svekkes vesentlig, og dette vil kunne få 

betydning for Låntaker sin evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor 
Långiver; 

(iii) Dersom låntaker for øvrig vesentlig misligholder sine plikter etter denne avtale.

9.2 Ved slikt mislighold skal Långiver gi Låntaker en frist på 15 bankdager til å avhjelpe 
forholdet. Dersom forholdet ikke er brakt i orden innen fristen kan Långiver kreve 
Lånet innfridd med øyeblikkelig virkning, forutsatt at Låntakers bankforbindelse 
samtykker til slik innfrielse. 

9.3 Denne låneavtale gjelder som gjeldsbrev og dermed som tvangsgrunnlag for utlegg
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Låntaker erkjenner således at gjelden, inklusive 
renter og inndrivelsesomkostninger, herunder kostnader ved advokatbistand, ved 
mislighold kan inndrives uten søksmål i henhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

10. MEDDELELSER

10.1 Alle meddelelser i tilknytning til denne avtale skal være skriftlig og skal sendes per 
brev eller e-post som angitt nedenfor.

  
Skjervøy Fisk og Skalldyr Skjervøy kommune

Kontaktperson Roy Arne Pettersen Torgeir Johansen
Postboks 145
9189 Skjervøy

E-post roy-ar@online.no Torgeir.Johnsen@skjervoy.kommune.no
      

10.2 Dersom meddelelsen sendes per e-post, kan mottakeren kreve at den bekreftes 
umiddelbart skriftlig i brev.

11. TVISTER

11.1 Tvister under denne avtale skal, om de ikke løses i minnelighet, avgjøres av Nord-
Troms tingrett (kontraktsverneting), og etter norsk rett. 

12. UNDERSKRIFT

12.1 Avtalen er utferdiget i 2 - to- likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
hver.
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Skjervøy, den x. mars 2014

Låntaker: Långiver:
Skjervøy Fisk og Skalldyr AS Skjervøy kommune AS

…………………………………… ……………………………………………
Roy Arne Pettersen Torgeir Johnsen
Daglig leder /Styremedlem Ordfører

……………………………………
Robert Hermann Pettersen
Styremedlem 

…………………………………… …………………………………………..
Kjell Olaus Båtnes Cissel Samuelsen
Styreleder Rådmann
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2/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

"Prestegårdsjorda hva nå?"

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Reguleringsplan Prestgårdsjorda.

Vedlegg
1 Reguleringsbestemmelser
2 Regulerings plan

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling, det fremkommer forslag til 2 alternative løsninger i 
vurderingen.

Saksopplysninger

Denne saken forelegges for kommunestyrerepresentantene etter at 1/3 av kommunestyret krevde 
saken til ny behandling i kommunestyret med bakgrunn i kommunestyrevedtak i 2009.

Skjervøy kommunestyret behandlet i 2009 budsjett og økonomiplan 2010-2013 i denne 
sammenheng ble det vedtatt følgende ihht til punkt 7 sitat: Kommunestyret ber 
omstillingsprosjektet igangsette et tiltak med bygging av nye selveierleiligheter på 
Prestgårdsjorda.

Utbyggingen av Prestgårdsjorda kunne da begynne med bakgrunn i godkjent reguleringsplan for 
dette område.   
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Reguleringsplanen for Prestgårdsjorda ble egengodkjent i kommunestyresak 25.09.09  

I forbindelse med egengodkjenningen ble det fremlagt merknader fra 
Troms fylkeskommune /v kulturetaten og funksjonshemmedes råd. 
Vedtaket i kommunestyresak ang. egengodkjenningen av Prestgårdsjorda 25.09.09 lyder da som 
følger sitat:

Endring av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Prestegårdsjorda 
egengodkjennes.
Merknader fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses
bebyggelsesplanen.
Vedtaket er klagbart i henhold til pbl`s § 15. Sitat slutt

Skjervøy kommune laget til en ytelsesbeskrivelse over område ”Prestegårdsjordet” der 
intensjonen var å få til et utbygningsprosjekt som besto av rekkehus/vertikaltdelte boliger inntil 
3 etasjer inkludert kjeller. Prosjektet ble kunngjort den 16.01.2012 samt at potensielle utbyggere 
kunne innlever et prosjekt som et ”konsept” innen 01.06.2012 kl.12.00.   

Det var 1 som meldte interesse innen fristen dette var Skjervøy byggeservice som hadde 
utarbeidet et konsept basert på blokkbebyggelse i dette område.

Skjervøy kommune hadde avklaringsmøte med Skjervøy byggeservice den 29.08.12 og skrev 
inntensjonsavtale med foretaket den 12.09.12.

Ved inngåelse av inntensjonsavtalen forelå det 3 dokumenter
1. Revidert ytelsesbeskrivelse av 28.11.12
2. Entreprenørens ”Pris på Prestgårdsjorda øvre del på Luma 10” datert 15.06.12 (høyblokk 

med 3 etasjer + kjeller)
3. Referat fra avklaringsmøte vedrørende mottatt konsept, 29.08.2012

Kommunen inngikk inntensjonsavtale med Skjervøy byggeservice uten å informere/forelegge 
skrivene fra Troms fylkeskommunne v/kulturetaten og funksjonshemmedes råd til Skjervøy 
byggeservice. (I ettertid er disse skriv forelagt Skjervøy byggeservice) Skrivene utdyper at det 
frarås å bygges blokklignende bygninger på dette område. 

Skjervøy byggeservice har da utformet/prosjektert bygninger på Prestgårdsjordet uten å ha 
kjennskap til kommunestyrevedtaket som ble gjort i 2009 («merknader fra kulturetaten og 
funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses bebyggelsesplanen»). 

Skjervøy Byggeservice har påbegynt arbeidet med bebyggelsesplanen og forvist for Skjervøy 
kommune V/formannskapet i flere omganger en blokkbebyggelse som formannskapet ikke 
ønsker i dette område og som ikke er ihht reguleringsplanen for området.

Saken har etter dette stoppet opp og det må nå ses på forskjellige muligheter for å få til en 
utbygging som kommunestyre kan bifalle.

Vurdering

Skjervøy Byggeservice AS har forelagt et konsept for prestegårdsjorda som ikke er ihht 
reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene for området. Det er i reguleringsplanen stil krav 
til at det før utbygging av område kan igangsettes, skal det foreligge en bebyggelsesplan 
godkjent av planutvalget (begrepet planutvalg er utgått, planutvalget skal da erstattes med 
formannskapet). Det er ikke innlevert pr. i dag slik bebyggelsesplan fra Skjervøy Byggeservice 
AS som kan behandles. Ut fra at det ikke er forelagt bebyggelsesplan til godkjenning (godkjent 
bebyggelsesplan) og at det ikke ønskes blokkbebyggelse på prestegårdsjorda har formannskapet 
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avvist videre behandling av prosjektet til Skjervøy Byggeservice AS. Skjervøy Byggeservice AS 
på sinn side kan ikke fortsette prosjektet ut fra de krav som er satt i reguleringsplanen da det 
ikke vil kunne bli et lønnsomt prosjekt for foretaket. 

Ut fra kommunestyrevedtaket i 2009 ønskes det leiligheter på prestegårdsjorda, men ut fra de 
krav og forutsetninger som ligger i reguleringsplanen er det ingen som pr. i dag ønsker å utvikle 
området.

Saksbehandler må ut fra dette konkludere med 2 alternative løsninger for område
1. Reguleringsplanen med reguleringsbestemmelsene blir gjeldene og kommunen avventer 

videre utvikling til et foretak ønsker og ser muligheter med leiligheter i område med de 
føringer som foreligger pr i dag.

2. Det igangsettes omregulering av område til at dette også kan gjelde blokkbebyggelse.

Løsning 1

Dagens avtale med Skjervøy Byggeservice må opphøre all den tid ikke foretaket kan ut fra de 
forutsetninger som foreligge for område i dag få til et lønnsomt prosjekt.

Kommunen avventer videre utbygging på område inntil det kommer et foretak som er villig til å 
utvikle område med de forutsetninger som foreligger. 

Skjervøy kommune utvikler selv område og står for prosjekteringen og utbyggingen av område 
med de forutsetninger som ligger i planen.  

Løsning 2

Skjervøy kommune igangsetter revidering av gjeldene reguleringsplan til også og gjelde 
blokkbebyggelse.

For å få til denne løsningen må dagens avtale med Skjervøy byggeservice AS opphøre, dette på 
bakgrunn av inngått avtale og forutsetninger for område endres. 

Etter at revidert reguleringsplan er stadfestet legges prosjektet ut til en ny konkurranse der alle 
foretak kan innlever et prosjekt som formannskapet (kommunestyret) kan ta stilling til og så 
bestille. 
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TEGNFORKLARING
PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL

BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1.LEDD NR. 1)

LANDBRUKSOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr.2 )

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 3)

FRIOMRÅDER (PBL § 25, 1.ledd nr. 4)

FAREOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 5)

SPESIALOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)

FELLESOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 7)

FORNYELSESOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 7)

LINJESYMBOLER

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDA

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Offentlig ettersyn fra                   til

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Kommunestyrets vedtak:

PLANEN UTARBEIDET AV: Eivind Mathisen

SAKSNR. DATO SIGN.

SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH.

Ekvidistanse 1 m

Kartmålestokk 1: 1000

Kartgrunnlag ....

Boliger

Forretning

Industri

Fritidsbebyggelse

Offentlig bebyggelse

Allmennyttig formål, barnehage

Jord og skogbruk

Kjøreveg

Annen veigrunn

Trafikkområde i sjø og vassdrag

Friområde

Badeområde

Område med rasfare

Bevaringsområde for bygninger og anlegg

Friluftsområde

Felles avkjørsel

Felles lekeplass

Planens begrensing

Formålsgrense

Byggegrense

Regulert tomtegrense

Regulert senterlinje vei

Eiendomsgrense som skal oppheves

Omriss av planlagt bebyggelse

Omriss av eksisterende bebyggelse

Bebyggelse som forutsettes fjernet

PUNKTSYMBOLER

Avkjørsel

Frisiktsone ved veg

03,06,2009 EMA

09,09,2009 EMA

23,09,2009 EMA

Skjervøy kommune
Postboks 145 G

9189 Skjervøy

69/09

25,09

2009/4826 E.Mathisen
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/30 -25

Arkiv: B11

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 28.02.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Kystens kompetansesenter

Rådmannens innstilling:

1. Vedtak i sak K-30/13 oppheves.

2. Skjervøy kommune støtter etablering av Kystens kompetansesenter ved å forplikte seg til å leie 

areal, fasiliteter og utstyr i skolebygget ved en årlig leie på kr 500 000. Leieavtalen forutsetter at 

det også gis et videregående skoletilbud i bygget. 

3. Leiekostnadene søkes innarbeidet i økonomiplan for 2015-18.

4. Midler avsatt til forprosjekt – kr 100 000 i 2014 – omdisponeres til delfinansiering av prosjekt 

for etablering av et Newtonrom. Det forutsettes at prosjektet er et faglig og økonomisk 

samarbeid mellom Skjervøy kommune, Troms Fylkeskommune og næringslivet.

5. Ei trinnvis renovering av svømme- og idrettshall og ungdomsskole gjennomføres innenfor  

avsatte økonomiske rammer.

Saksopplysninger:

Kommunestyret hadde «Kystens kompetansesenter» på sakskartet tre ganger i 2013. 29.april var 
saken satt opp som tema, 17. juni (K-20/13) ble saken vedtatt utsatt etter påtrykk fra Troms 
Fylkeskommune, som ønska et vedtak som var mer forpliktende og tidfesta enn rådmannens 
innstilling. 28.oktober (K-sak 30/13) gjorde kommunestyret vedtak som forplikta kommunen til 
et 8-13-samarbeid med samlokalisering av ungdomsskole og videregående skole i 2017/18. 
Skjervøy kommune ønska primært at tidspunktet for samlokalisering skulle settes til 2020/21, da 
dette ville gi minst behov for areal. Vedtaket i oktober inneholdt noen premisser for ei 
samlokalisering: Ei økonomisk ramme på max 12 mill. til ombygging, som skulle tilbakebetales 
gjennom en langsiktig leieavtale var én av premissene. Den andre gikk på felles forpliktelser i 
forhold til drift av Kystens kompetansesenter. 

For å komme i gang skulle Skjervøy kommune og Troms Fylkeskommune i fellesskap utarbeide 
et forprosjekt. Dette skulle legges fram for politisk behandling i juni 2014. Forprosjektet skulle 
vise hvilke bygningsmessige endringer som måtte gjøres, hvilke kostnader ei ombygging ville 
beløpe seg til, og hvilke synergieffekter som kunne dras ut av en «fellesskole». Konklusjonen på 
forprosjektet ville da være avgjørende for om et 8-13-løp kunne realiseres innenfor de gitte 
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rammene. I budsjettarbeidet ble det lagt inn midler til dette forprosjektet, da en innså at dette 
ville bli et krevende og intensivt arbeid.
Fram mot årsskiftet endra betingelsene for vedtaket seg radikalt. Etter økonomiske og politiske 
«rystelser» i Troms Fylkeskommune, der Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy 
var trua av nedleggelse, endte fylkestinget i desember med følgende vedtak:

1. Gjeldende tilbudsstruktur skoleåret 2013/2014 videreføres for skoleåret 2014/2015. 
2. Justering av undervisningstilbudet gjøres som vanlig til våren etter innsøking, etter tidligere vedtatte 
retningslinjer for justering av undervisningstilbudet. 
3. I juni 2014 legges det fram sak om dimensjonering og fordeling av tilbud i videregående 
opplæring i hele fylket, på grunnlag av fylkestingets tidligere vedtak ift skolestruktur og 
skolesteder med begynnende virkning fra skoleåret 2015/2016.

Vedtaket betyr en "pust i bakken" i forhold til trusselen om skolenedleggelse, men det er all 
grunn til å tro at en videregående skole på Skjervøy trenger flere bein å stå på og en betydelig 
billigere drift, skal det være mulig å opprettholde skolestedet. Det marginale elevgrunnlaget i de 
nærmeste åra vil også skape usikkerhet rundt robustheten til skoledriften. Det må derfor treffes 
tiltak som kan bøte på disse "svakhetene".

Økonomisk har både næringslivet og Skjervøy kommune signalisert ønske om å bidra. Gjennom 
faglig samarbeid, mulig visningskonsesjon og undervisningskonsesjon (svar foreligger ikke pr 
nå om visningskonsesjonssøknad innvilges), vil skolested Skjervøy få et tryggere økonomisk 
grunnlag, og med ei tett næringstilknytning kan skolen framstå som mer attraktiv. Dette er 
viktig, for skal det være elevgrunnlag, må elevene i større grad rekrutteres fra andre kommuner i 
tillegg til Skjervøy. Ved å etablere et Newtonrom i skolebygget, vil også grunnskoleelever fra 
nabokommunene besøke skolen. Det skaper større aktivitet og mulighet for rekruttering.

Når Skjervøy kommune ønsker å gå inn med kr 500 000 i leie pr år, er det både fordi det 
samfunnsmessig er viktig å bidra til opprettholdelse av et videregående skoletilbud, men også 
fordi et nærmere samarbeid mellom skoleslaga gir et faglig bedre tilbud. Et Newtonrom vil gi 
realfaga mange flere muligheter til praktisk tilnærming. Også innen arbeidslivsfag, valgfag og 
entreprenørskap er det mye å hente. Men det kreves en plan for et slikt samarbeid. Derfor 
foreslår kultur- og undervisningsetaten at det neste skoleår brukes 5 rammetimer fra 
ungdomsskolens rammetimetall til at en lærer tilsettes i et prosjekt for å lage overgripende 
fagplaner.

I tillegg til faglig samarbeid og sambruk skal leiekostnadene dekke leie av areal til 
Voksenopplæringa og PPT. Voksenopplæringa regner vi med får behov for større areal enn i 
dag, fordi kommunen fra høsten av skal ta i mot flyktninger. PPT kan på sin side komme inn i 
bedre lokaler og inn i et større miljø. 

Ved å flytte noe kommunal pedagogisk virksomhet inn i den videregående skolen, unngår man 
store ombyggingskostnader. Planskissene fra Troms Fylkeskommune viser at ei samlokalisering 
av skolene og næringslivet vil bli dyrt og kreve tilbygg. Skjervøy kommune har ikke økonomisk 
rom verken til ombygging av skolebygget i Vågen, eller til renovering av ungdomsskolen for 
130 mill, slik tidligere prosjektering viste. Det økonomisk sikreste vil være å renovere 
ungdomsskolen i liten skala, dvs skifte vindu, oppgradere ventilasjonssystem og foreta mindre 
bygningsmessige oppgraderinger. Det betyr at deler av lånet på 10. mill. som er satt av til 
renovering av svømme- og idrettshallen, brukes på skoledelen av bygningsmassen. I tillegg vil 
også investeringer som følge av energisparekontraken (EPC) bidra til ei oppgradering av den 
tekniske bygningsmassen. 
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I framtida kan det likevel bli behov for samlokalisering av elevgrupper. Elevprognosene viser at 
det fra 2020/21 vil være nede i tre klasser på ungdomstrinnet. Arealbruken i skolesektoren vil 
derfor måtte vurderes etter hvert. Det tas ikke stilling nå til hvordan og når dette gjøres.

Vurdering:
Premissene kommunestyrevedtaket fra oktober 2013 var bygd på, er nå så endra at det ikke 
lenger lar seg realisere. Forprosjektet, som skulle være et samarbeid mellom kommune og fylke, 
er ikke i gang. Usikkerhet rundt den framtidige skolestrukturen og den økonomiske situasjonen i 
Troms Fylkeskommune, har satt prosjektet «Kystens Kompetansesenter» på vent. For å realisere 
prosjektet har Skjervøy kommune gjennom samtaler med administrasjonen i Troms 
Fylkeskommune fått signal om at det ønskes «raske penger». Med en fast leiepris allerede fra 
2015 mener vi å innfri ønsket. Det gir også kommunen et konkret svar på kostnad. Etablering av 
Newtonrom er et tiltak som forener næringsliv, grunnskole og videregående skole – selve 
grunntanken i Kystens kompetansesenter.   
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2949 -11

Arkiv: D11

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 24.02.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Flomlysanlegg  på den nye kunstgressbanen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør flg vedtak:

1. Skjervøy kommune gir Skjervøy Idrettsklubb (SIK) tillatelse til å oppføre lysanlegg på 
den nye kunstgressbanen i.h.t. samarbeidsavtale av 26/6-12.

2. SIK står som ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

3. Driftsutgifter til strøm på Flomlysanlegget dekkes av Skjervøy kommune. Anlegget kan 
kobles til det eksisterende lysløypenettet.

4. Under forutsetning av at anlegget blir fullfinansiert, - vil kommunen bidra med 
delfinansiering på kr 357.000,-.

5. Beløpet innarbeides i økonomiplanen 2015-18

Saksopplysninger

Kommunestyret gjorde i desembermøtet (2013) flg vedtak:
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Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye kunstgressbanen på 
Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet til neste møte for å ta stilling til 
kommunal medvirkning og organisering av prosjektet.  

SIK har søkt om midler gjennom spillemiddelordningen til prosjektet. Kommunen eier grunnen 
hvor anlegget ligger, men gjennom en samarbeidsavtale mellom SIK og kommunen (se vedl) er 
det gitt mulighet for at SIK kan gjennomføre delprosjekter på Skjervøy Idrettspark.
SIK vil derfor ”eie” prosjektet, mens kommunen legger inn en andel i finansieringa.
I arbeidet med BØP 14-17 ba kultur- og undervisningssjefen om kr 557.ooo,- som kommunal 
andel til realisering av prosjektet. Tiltaket ble ikke prioritert.

Kommunestyret vedtok revidering av kommunedelplan for idrett 
i oktober 2013. ( kommunale egenandeler er ikke budsjettert i øk 14-17)
Flomlysprosjektet er prioritert som nr 2 i planen, men er det eneste hvor det var tenkt kommunal 
medfinansiering.

Kap. 12 HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG 
2012 – 2015 ORDINÆRE  NYANLEGG/ REHABILITERING

I ettertid har SIK lagd en ny finansieringsplan hvor det er lagt inn høyere egenandel i form av 
egenkapital og dugnad. Totalkostnadene for prosjektet er også økt etter at ny kostnadsberegning 
er gjort.

Vedlikeholdsarbeid av anlegget driftes og bekostes av SIK.  Driftsutgifter til strøm dekkes av 
Skjervøy kommune. Dette er et  lysanlegg med lavt energibehov, og lysenes styrke/forbruk 
justeres etter behov i forhold til dagslys.

I sin spillemiddelsøknad (søkernr 329181) har SIK  flg finansiering av anlegget:
(Revidert oppsett av 24/2)

Beskrivelse Beløp
Søknadssum spillemidler   468.000
Egenkapital   200.000

N
R

ANLEGG/STED KOSTNADER                        2014               2015

     K    SM      PR    K   SM    PR

1 Rehabilitering  skøytebane 150 75 75 75 75
2 Lysanlegg ny 

kunstgressbane
937 547 390

3 Skytebane 300 m og 100 m 700 250 291 159
4 Rulleskianlegg 1680 560 700 420
5 Fotballhall 7000 500 833 200
6 Eksisterende 

Kunstgressbane, nytt 
toppdekke

2500

7 Skiskyteranlegg standplass 164 82 82
8 Skiskyteranlegg klubbhus

9 Snøkanon 400 133 167 100

10 Sekretær – speaker –
tidtaking og rehabilitering 
og ombygging klubbhus

2000
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Dugnad   100.000
Tilskudd Skjervøy kommune   357.000

Kostnadsoverslag 1.125.000,-

Vedlegg:
- Kostnadsoverslag lysanlegg
- Samarbeidsavtale vedr ny kunstgressbane
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KOSTNADER KUNSTGRESSBANE PÅ EKSISTERENDE BANE AV
NATURGRESS ELLER GRUS

01.12.13

Ove Halvorsen
Anleggskonsulent NFF
ove.halvorsen fotball.no
Tlf +47 905 42 219

Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion  I  N-0840 Oslo  I  tlf: 04420 I www.fotball.no

Brutto areal baneoppbygging 112 x 74 m + hensettingsareal for mål 150 m2 = 8438 m2
Asfaltareal 712 m2 + 150 m2 = 862 m2

Kostnad pr. 2013 basert på erfaringspriser og tilbud fra leverandører/entreprenører.

Post Aktivitet Men de Enh ris Sum
1 Rigg og drift, nedrigging 1 r.s 300 000 kr 300 000 kr
2 GRUNNARBEIDER
2.1 Graving, masseflytting

og fjerning av eksisterende overbygning inklusiv
planering av traubunn. 1 r.s. 300 000 kr 300 000 kr

3 BANEOPPBYGGING
3.1 Telesikring, grunnforhold og frostdata vurderes 8 438 m2 115 kr 970 370 kr
3.2 Fiberduk, vurderes ut fra stedlige forhold 8 438 m2 10 kr 84 380 kr

Drenslag under telesikring med plater 8 438 m2 40 337 520 kr
Forsterkningslag, 25 cm kult, stedlige forhold
avgjør 8 438 m2 0 kr 0 kr

3.3 Bærelag, 20 cm pukk 4  -  63 mm, drenerende 8 438 m2 80 kr 675 040 kr
3.4 Avrettingslag, 5 cm fraksjon  0  -  8 mm 8 438 m2 30 kr 253 140 kr
3.5 Asfaltdekke  i  ytterkant sikkerhetssone 862 m2 160 kr 137 920 kr
3.6 Skjæring av asfalt innerkant mot kunstgress 348 m 75 kr 26 100 kr
3.7 Publikumsgjerde  i  ytterkant asfaltdekke 372 m 450 kr 167 400 kr
3.8 Porter og sluser 1 rs 30 000 kr 30 000 kr
3.9 Ballfangernett; 5 x 40 m utenfor hver kortside 80 m 2 000 kr 160 000 kr
4 LEDNINGSARBEIDER
4.1 Drenering inklusiv grøfter, eks. anlegg sjekkes 1 r.s. 350 000 kr 350 000 kr
5 UNDERVARME

Se kap 5.
6 KUNSTGRESSDEKKE
6.1 Kunstgressdekke uten pad m/gummifylling 7 208 m2 205 kr 1 477 640 kr
7 FLOMLYSANLEGG
7.1 Flomlysanlegg 200 lux 6 master rs 600 000 kr 600 000 kr
7.2 Grunnarbeider og fundamenter rs 300 000 kr 300 000 kr

SUM Entreprisekostnader eks mva 6 169 510 kr
8 ADMINISTRAT1VE KOSTNADER
8.1 Planlegging, byggeledelse og lignende 300 000 kr
8.2 Merverdiavgift, 25  % 25  % 1 617 378 kr
8.3 Us esifisert avrundin sbelø 13 112 kr

SUM ANLEGGSKOSTNADER INKL. MVA. 8 100 000 kr
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SAMARBEIDSAVTALE VEDR NY KUNSTGRESSBANE

Mellom Skjervøy kommune og Skjervøy idrettsklubb (SIK) er det inngått følgende
samarbeidsavtale vedrørende ny kunstgressbane:

I. OBJEKT
• Den nye kunstgressbanen er et konmumalt eid idrettsanlegg.
• Til anlegget hører spilleflate kunstgress, omkringliggende sikkerhetssone og utstyr

ifølge vedlagt liste (Vedlegg nr. 1).

2, DRIFT/VEDLIKEHOLD
• SIK er ansvarlig for all drift og vedlikehold av den nye kunstgresshanen og for alt

utstyr (Iøst og fast).
• SIK er ansvarlig for at all drift og vedlikehold av den nye kunstgressbanen skjer i

overenstemmelse med driftsinstruks fra leverandør av kunstgresset. Dette gjelder
også bruk av maskiner. Leverandørens instruks innarbeides som vedlegg nr 2 når
banen er ferdigstilt, herunder også rutiner for løpende rapportering.

• SIK skal oppnevne en fast baneansvarlig samt evt øvrig driftspersonell etter behov.
Oppdatert kontaktliste skal til en hver tid være kjent for kommunen.

• Dersom forholdene tilsier det, skal ansvarlig driftspersonell kunne stenge anlegget for
kortere eller lengre tid. Dette gjelder ved tilfeller som nødvendig utbedringsarbeid,
etterfylling av gummi og børsting av banen.

3. DISPONERING AV KUNSTGRESSBANEN
• SIK disponerer banen til egen bruk etter oppsatt treningspian og terminfestede

kamper.
• Kommunale skoler og barnehager skal fritt kunne bruke anlegget innfor skolens

kjernetid.
• Når banen ikke er i organisert bruk eller utleie, skal anlegget stå åpent for

egenorganiserte brukere.
• SIK er ansvarlig for at banen ikke brukes til aktiviteter som kan skade anlegget
• Vinterstid skal anlegget brukes til ski-/skiskytingsaktiviteter. Fjerning av snø og is

kan tidligst skje 1. april og utføres i tråd med instruks fra baneleverandøren, jf
vedlegg 2.

4. TILSYN OG RENHOLD
• Tilsyn av anlegget er SIK sitt ansvar
• SIK cr ansvarlig for alt renhold CIQrydding av søppel ved anlegget. Renhold utføres i

tråd med instruks fra leverandøren.
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5. ØKONOMI
, SIK dekker.:41 vedlikehold av an1eggethenmder  til anskiffelse ay_
pfel-dVeNtigmateriell og P$1.1:e5:t tits

_.•
3, - komnume sbiri eter gtr S reft~til 4 søke-på spiffetni er til ill rt

hele ervøy idrettSpark, som har betydning og interesseffor -SIK sine aktiviteter og
tøtn'etltatarbeidet itilåhetit'irldrett, fysiske åktiviteter og friluftsåkifyireter i
Skjervøy kørainune. Søknådetpå tiltåk som herører andre klubber 6g dets aktiViteter
avklares med disse og SkjerVøykomMune før søknad sendes.

6. -GYLI)IGIIkt.
• Avta1en gjelder fra 01.01.2012

kan ikke overdra sine rettigheter og plikter til andre
• iltudd på aVtalen fra SiKs side, kan medføre tap av disposisjousrett til banen .

voldgift etter reglene i tvistemållovens kap. 32.

tiffiger-el-
es dr.. niiieile tvister avgjøres a SkjrvØykonmume'.

frwsi=nedietntrrer
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Henvisning til lovverk:

Vedlegg:
1. Plan for psykisk helsearbeid 2014 - 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner plan for psykisk helsearbeid 2014 – 2018.

Saksopplysninger

Plan for psykisk helsearbeid ble sist politisk behandlet i 2007, og evaluert i 2008.

Psykiatriteamet bestående av medlemmer fra ROP- tjenesten, Legekontor, Hjemmetjenesten, 
Senter for psykisk helse Nord – Troms, Barneverntjeneste, NAV og Helsestasjon, har gjort 
arbeidet med rulleringen av planen. 
De skal også evaluere planen og komme med forslag til endringer ved årlig rullering av planen.

I statens opptrappningsplan for psykisk helse 1999 – 2008 ble det gitt øremerkede midler til 
kommunene, og det ble stilt krav om at kommunene skulle ha en plan for psykisk helsearbeid 
for perioden 2007 – 2010. 
Skjervøy kommune utarbeidet en plan med sterkt fokus på psykisk helsearbeid blant barn og 
unge. Planarbeidet var en prosess som involverte fagpersoner på tvers av fag- og etatsgrenser.
Tiltakene gjenspeilte i stor grad betydningen av å tenke forebyggende i tillegg til å ivareta 
helhetsperspektivet.
Mange av tiltakene i forrige plan er gjennomført.

Dagens plan består av 5 hoveddeler; 1. Psykisk helse og rus
2. Tiltak og tilbud i Skjervøy kommune
3. Relaterte planer
4. Målene for det psykiske helsearbeidet i Skjervøy
5. Handlingsplan for 2013 – 2017

PS 5/14



Vi har i Skjervøy utviklet gode rutiner for samarbeid, og har flere arenaer med tverrfaglig 
samarbeid.
Barnehage- og skolehelseteam er eksempel på et godt verktøy for samarbeid og forebygging.
I denne planen vektlegges å videreføre og videreutvikle den gode tjenesten vi har i kommunen. 
Planen inneholder også en del med tiltak rettet mot voksne, primært de som allerede har utviklet 
sykdom eller har utfordringer i forbindelse med rus. Psykiske vansker er utbredt, dermed kan 
man på alle arenaer møte mennesker med psykiske vansker.

Målene som er valgt er de samme som sist.
1. Skjervøy kommune skal ha fokus på folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende 

arbeid på en slik måte at barn og unge har gode oppvekstsvilkår
2. Barn og unge som man er bekymret for, har psykiske vansker eller psykiske lidelser skal 

ha tilgang på et bredt spekter av tjenester med fokus på helhet og mestring
3. Voksne med psykiske vansker og lidelser skal ha tilgang på tjenester med fokus på å 

fremme selvstendighet, tilhørighet og det å mestre eget liv.
4. Sikre høy kompetanse i det kommunale psykiske helsearbeid.
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Plan for psykisk helsearbeid

2014-2018
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Forord

I løpet av de senere år er åpenhet omkring psykisk helse og psykiske vansker stadig økende.
Å ha psykiske vansker i løpet av livet er blitt mer alminneliggjort på linje med andre 
sykdommer eller helseutfordringer. 
Kjente personer står frem og media, og politikere påpeker betydningen av å ivareta god 
psykisk helse.

I statens opptrappningsplan for psykisk helse 1999 – 2008 ble det gitt øremerkede midler til 
kommunene, og det ble stilt krav om at kommunene skulle ha en plan for psykisk helsearbeid 
for perioden 2007 – 2010. 
Skjervøy kommune utarbeidet en plan med sterkt fokus på psykisk helsearbeid blant barn og 
unge. Planarbeidet var en prosess som involverte fagpersoner på tvers av fag- og etatsgrenser.
Tiltakene gjenspeilte i stor grad betydningen av å tenke forebyggende i tillegg til å ivareta 
helhetsperspektivet.
Mange av tiltakene i forrige plan er gjennomført.

Vi har i Skjervøy utviklet gode rutiner for samarbeid, og har flere arenaer med tverrfaglig 
samarbeid.
Barnehage- og skolehelseteam er eksempel på et godt verktøy for samarbeid og forebygging.
I denne planen vektlegges å videreføre og videreutvikle den gode tjenesten vi har i 
kommunen. 
Planen inneholder også en del med tiltak rettet mot voksne, primært de som allerede har 
utviklet sykdom eller har utfordringer i forbindelse med rus. Psykiske vansker er utbredt, 
dermed kan man på alle arenaer møte mennesker med psykiske vansker.

Målene som er valgt er de samme som sist.
1. Skjervøy kommune skal ha fokus på folkehelsearbeid, helsefremmende og 

forebyggende arbeid på en slik måte at barn og unge har gode oppvekstsvilkår
2. Barn og unge som man er bekymret for, har psykiske vansker eller psykiske lidelser 

skal ha tilgang på et bredt spekter av tjenester med fokus på helhet og mestring
3. Voksne med psykiske vansker og lidelser skal ha tilgang på tjenester med fokus på å 

fremme selvstendighet, tilhørighet og det å mestre eget liv.
4. Sikre høy kompetanse i det kommunale psykiske helsearbeid.

Tommy Hansen
Helse- og omsorgssjef
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Ti bud til en ung mann som vil frem i verden

I
Det første bud er ganske lett.
De som er flest har alltid rett.

II
Tenk alltid på hva folk vil si.

Og ta den sterkestes parti.

III
Og tviler du, så hold deg taus

til du ser hvem som får applaus.

IV
Tenk nøye ut hva du bør mene.

Det kan bli dyrt å stå alene.

V
Følg ingen altfor høye krav.
Men si, hva du har fordel av.

VI
Si alle hva de gjerne hører.

Gå stille gjennom alle dører.
(For sannhet bringer sorg og nød,
mens daglig løgn gir daglig brød.)

VII
Gå aldri oppreist. Snik deg frem.

Og gjør deg varm i alle hjem.

VIII
Husk: Ingen mann kan roses nok.
Slik bygger man en venneflokk.

(Og i et brødre-paradis
har du den beste livspolis.)

IX
Av sladder husker du hvert ord

til bruk i neste sjefskontor.
(Men ingen taktfull sjel forteller
et ord til han som ryktet gjelder.)

X
Hvis siste bud blir respektert,
da er din fremtid garantert!

Følg dristig med i kamp mot troll,
men vis fornuftig måtehold!

Skrid tappert frem i livets strid,
én time forut for din tid.

Jens Bjørneboe 
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1. Psykisk helse og rus
I de senere år har man tilstrebet å likestille rusmisbruk med andre psykiske lidelser. Dette
fordi vi har sett at det tidligere skillet med en egen rusomsorg ikke gagner dem som er 
pasienter i helsevesenet. Mange med rusproblemer har i tillegg psykiske plager, og en del med 
psykiske problemer har også et problem med rus. Derfor har vi i kommunen sett det 
hensiktsmessig å se, og bygge opp et samlet tilbud til mennesker med psykiske lidelser og 
mennesker med rusproblemer. I diagnosesystemet til psykiatrien er avhengighetsproblematikk
likestilt med andre psykiske lidelser.

Mens det etter hvert er blitt en bedre forståelse for at folk har psykiske lidelser, er det ennå et 
stykke igjen til samfunnet har like god forståelse for mennesker som er rusmisbrukere. 
Rusmisbruk blir ofte sett på som moralsk forkastelig og et dårlig valg. Det er selvfølgelig ikke 
et godt valg, men vi er og et produkt av den familie, det samfunn, vi vokser opp i. Er våre 
foreldre overvektige vil vi oftere bli overvektige selv og få økt risiko for bl.a. diabetes og 
hjertesykdommer. Har vi foreldre som er rusmisbrukere eller som tillater rusbruk i tidlig alder 
vil vi ha større risiko for å bli rusmisbrukere selv.

Videre vet vi at jo større tilgjengelighet vi har til for eksempel alkohol jo flere vil utvikle 
alkoholrelaterte problemer. Slik kan vi se det som at økt antall alkoholikere er en kostnad 
samfunnet tar for at flertallet som ikke har rusproblemer skal ha lett tilgang til alkohol.

1.1. Hva er det?

1.1.1. Psykisk helse

Psykisk helse handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du egentlig har det. Man 
kan for eksempel være trist, redd eller aggressiv. Eller man kan være glad, oppstemt eller 
ukritisk til egen oppførsel. Vi har følelser hele tiden. 

Viktige faktorer for å ha god psykisk helse er å føle trygghet, mestring og mening i livet.

1.1.2. Psykisk sykdom

At vi blir trist etter at vi har mistet noen vi er glad i er ikke en sykdom. Derimot er vi kanskje 
deprimerte om vi er like trist lenge etter et dødsfall.

Vi må tåle at vi er forskjellige. Derfor er det vanskelig å sette opp absolutte grenser for hva 
som er normal adferd og hva som kan betegnes som sykdom. Som en tommelfingerregel kan 
vi si at dersom du føler deg syk over tid, ikke klarer å gå på jobb/skole, ikke klarer å ta vare 
på deg selv, eller kan opptre slik at det er til skade for deg selv eller andre, er det mulig at du 
er psykisk syk. 

Noen ganger føler du deg syk. Andre ganger er det de rundt deg som merker at du har endret 
deg. 

1.1.3. Rus/avhengighet

Rusbruk er ansett som normal adferd i samfunnet. Skillet mellom bruk og misbruk er ikke 
absolutt. Ofte kan omgivelsene merke en endring uten at de nødvendigvis kjenner årsaken. Jo 
tidligere du tar tak i et problem jo lettere er det ofte å løse det. Noen nyttige spørsmål er: 
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1.    Toleranse. Har din bruk av alkohol eller narkotika økt over tid?

2.    Tilbaketrekking. Når du stopper bruken, har du noensinne opplevd fysisk eller 
følelsesmessige problemer eller ubehag? Har du hatt noen av de følgende symptomene: 
irritabilitet, angst, skjelvinger, svetting, kvalme eller oppkast?

3.    Problemer med å kontrollere bruken din. Bruker du noen ganger mer enn du har lyst 
til, eller over lengre tid enn du har lyst til? Drikker du noen ganger for å bli full? Stopper du 
vanligvis etter et par drinker, eller fører en drink til flere drinker?

4.    Negative konsekvenser. Har du fortsatt bruken selv om det medfører negative 
konsekvenser for ditt humør, din selvtillit, helse, jobb eller familie?

5.    Forsømme eller utsette aktiviteter. Har du noen ganger utsatt eller redusert sosiale 
aktiviteter, jobb- eller husholdsaktiviteter på grunn av ditt forbruk?

6.    Bruke betydelig med tid eller følelsesmessig energi. Har du brukt en betydelig 
mengde med tid på å skaffe, bruke, skjule, planlegge eller tenke på å bruke? Har du noensinne 
skjult eller underdrevet bruken din? Har du noensinne kommet opp med planer for å unngå å 
bli oppdaget?

(Den Amerikanske Psykiatriske Foreningen samarbeidet med WHO)

1.2. Forekomst

 Ca. hver annen person vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse
 Angst, depresjon og rusrelaterte lidelser klart vanligst
 Kvinner har litt oftere psykiske lidelser enn menn
 Forekomsten ser ut til å være stabil
 Psykiske lidelser debuterer vanligvis i ung alder

(Rapport 2009:8, Folkehelseinstituttet s.22)

At så mange som halvparten av befolkningen oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse kan 
virke voldsomt. Ikke alle får behandling. Noen klarer å ta tak i årsaken til for eksempel 
begynnende rusmisbruk selv. Andre trenger hjelp.

Det er bekymringsverdig at mange unge får psykiske lidelser. Dersom de ikke får et tilbud 
med behandling kan de få unødig mange år i overgangen mellom ung og voksen hvor de har 
problemer med å etablere seg som selvstendige voksne og utnytte sine potensialer.

I folkehelseperspektiv er psykiske problemer/sykdom viktige diagnoser å forebygge og 
behandle. Mens de vanligste alvorlige somatiske lidelser som kreft og hjerte-lidelser ofte 
rammer eldre mennesker vil psykiske lidelser debutere hos unge mennesker. Tidlig og god 
hjelp gjør en del friske, og ofte de fleste bedre i stand til å håndtere psykiske plager senere i 
livet. Slik vil gode tilbud tidlig i livet gi virkning hele livet.
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1.3 Barn av foreldre med psykiske lidelser
Vi vet at barn som vokser opp med foreldre med psykiske lidelser har dobbelt så stor risiko 
som andre barn for å oppleve alvorlig negative hendelser. Det kan være å selv utvikle 
psykiske lidelser, bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller å dø tidlig. ( Bufdir. 
Oppvekstrapporten 2013 s. 35)
Det er ofte disse barna som faller utenfor i skolesystemet, eller som har redusert mulighet til å 
kunne delta og utvikle seg
Det er derfor en stor utfordring og et viktig arbeid å ha tverrfaglige systemer og rutiner som er 
gode nok til at disse barna blir fanget opp tidligst mulig i forhold til forebygging og eventuell 
støtte til familien.

2. Tiltak og tilbud i Skjervøy kommune

2.1.      Individuell plan (IP)
I henhold til helse og omsorgstjenestelovgivning har alle med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester retten til å få utarbeidet individuell plan (IP). Dette gjelder uavhengig av 
alder eller diagnose. Mennesker med rusrelaterte problemer har også denne retten.

Skjervøy kommune har eget behovsmeldingsskjema i forhold til IP. Den ligger på 
hjemmesiden til kommunen. IP er et samarbeidsdokument som skal bidra til å styrke 
samhandlingen mellom brukere og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere og etater. Planen er 
frivillig og skal ikke utarbeides uten samtykke fra den det gjelder. Den som ønsker en 
individuell plan, har meldt behov for og fått det innvilget, skal medvirke i arbeidet. 

Alle mennesker skal kunne delta og være likestilt i samfunnet. Planen har som hensikt å gi 
større trygghet og forutsigbarhet. Personens individuelle behov, ønsker, problemstillinger og 
ressurser skal danne grunnlaget for utformingen av planen. Den skal avklare ansvarsforhold 
og bedre samordningen av hjelpetiltak og tjenester.

En individuell plan bør omfatte alle aktuelle tiltak det enkelte menneske trenger for å kunne 
leve et aktivt og selvstendig liv. For eksempel behov for medisinsk bistand, opplæring, bolig, 
transport, hjelpemidler, fritidsaktiviteter, stønader og for mulighet til arbeid/ sysselsetting. 
Retten til individuell plan utløser ingen flere rettigheter eller tjenester i seg selv, men skal 
bidra til et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Forutsatt at tjenesten er faglig forsvarlig kan den enkelte kommune selv avgjøre hvilke 
tjenester som skal tilbys, og hvordan de skal gis.

2.1.1. Koordinerende enhet

Koordinerende Enhet i kommunen har overordnet ansvar for arbeidet med IP og for 
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer (etter §§7-1 og 7-2 i Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester)
Melding om behov for IP sendes til Skjervøy helsesenter, Sandvåghaugen. Meldingen 
registreres og formidles videre til KE som vurderer meldingen. KE skal bidra til at de som har 
behov for det og ønsker det, får koordinator og / eller individuell plan. 
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2.1.2. Rutiner i forhold til IP

Den delen av kommunens helse- og omsorgstjenester som tjenestemottaker henvender seg til, 
har en selvstendig plikt til å sørge for informasjon om rett til Individuell Plan, og at behov for 
IP meldes videre. Det kan være brukeren selv eller familien som tar kontakt.
Behovsmeldingen med oversikt over aktuell situasjon i forhold til søkers behov for og rett til å 
få IP vurderes i Koordinerende enhet
Søkers behov og videre forløp vurderes ikke. Plankoordinator / kontaktperson velges 

RETTEN TIL INDIVIDUELL PLAN ER HJEMLET I
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1 
Lov om spesialisthelsetjeneste § 2-5a
Lov om Psykisk helsevern § 4-1
Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5, §3-1

2.2. Tilbud til barn og unge

2.2.1. TRG

Skjervøy kommunes plan for psykisk helse 2007-2010 er grunnlaget og bakgrunnen for at 
Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG) ble dannet i 2008.
TRG har politisk godkjent mandat  

Medlemmene er:
 Helsestasjonen ved en helsesøster og rådgiver – koordinator(som er leder for gruppa)
 PPT ved spesialpedagog 
 Barnehagene ved en styrer
 Skjervøy barneskole ved rektor
 Skjervøy ungdomsskole ved inspektør/rektor
 Skolene på Arnøy ved en lærer
 Sosialkontoret ved barneverntjenesten
 Funksjonshemmede barn ved miljøterapeut
 Skjervøy videregående skole ved avdelingsleder/rådgiver
 Kulturskolen ved leder
 Folkehelsekoordinator

Overordnet mål er ”Å se hele barnet – Helhet og sammenheng”
Psykisk helsearbeid for barn og unge er en stor utfordring fordi det er så mange aktører som 
hver på sin måte skal bidra til gode forhold for barnet. Arbeidet for barn og unge bør 
kjennetegnes av tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene og de ulike aktørene. Forebyggende 
arbeid i skoler, barnehager og andre oppvekstarenaer er spesielt viktig.

Utfordringer / Delmål:
 Gode og funksjonelle samarbeidsrutiner 
 Tydelig informasjon utad.
 God dokumentasjon – utadrettet virksomhet.
 Iverksette tiltak i rett sammenheng til rett tid på rett måte og følge det opp

Oppgaver: 
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 Samarbeid og samhandling på tvers av etater og faggrenser, utarbeide retningslinjer og 
rutiner for dette.

 Vurdere behov, arbeide for, og samordne forebyggende tiltak i ulike sammenhenger: 
lavterskeltilbud, prosjekter, kompetanseheving, kartleggingsarbeid.

 Være kontakt og ressursgruppe i forhold til saker som kan ha betydning for helse og 
psykososialt miljø.

 Være rådgivende organ for politikerne / bringe saker til politikerne via de respektive 
etatssjefer.

 Evaluere iverksatte tiltak underveis.
 Følge opp handlingsdelen i kommunens plan mot vold i nære relasjoner

Faste møter / innkalling
 Fast møtetid hver andre mandag i måneden fra kl.12.30 – 14.00 
 Rådgiver ved helsestasjonen kaller inn til møter og forbereder saker                                                         
 Medlemmene melder inn aktuelle saker / problemstillinger
 Rapportere tiltak samt sende kopi av møteinnkallinger og møtereferater til Helse 

og omsorgssjef og Kultur og undervisningssjef.
 Referater fra møter sendes til gruppemedlemmene som er ansvarlig for videre 

orientering og oppfølging av aktuelle saker på sine respektive arenaer.

2.2.2. Barnehage- og Skolehelseteam

TRG har utarbeidet retningslinjer for Barnehage-Skolehelseteam som et verktøy for å 
forebygge utvikling av ulike vansker. Retningslinjene er politisk forankret.
Barnehage - Skolehelseteam er et tverrfaglig team. 
Det består av helsesøster, representant fra barnehage - skole, PPT, Sosial- og 
barneverntjenesten

Mål:
 Hjelp så tidlig som mulig - Tidlig hjelp er god hjelp

Tiltak:
 Sørge for forslag til relevante pedagogiske og psykososiale miljøtiltak.
 Bringe forslag videre til Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG) for vurdering og 

iverksetting.
 Sørge for at barn - unge med spesielle behov får hjelp på et tidlig tidspunkt

Møter – Innkalling:
 Det kan innkalles til møter i henholdsvis barnehage og skole hvor den enkelte gruppe / 

klasse drøftes, og hvor spesielle utfordringer eller situasjoner kan drøftes. 
 Rektor / Styrer har ansvar for innkalling.
 Ansvarlig for møteledelse og videre dokumentasjon fra møtet er:

o - I skolene : Kontaktlærer eller den som har brakt fram en sak . 
o - I barnehagene: Styrer eller den som har brakt fram en sak.

 Alle medlemmer i Barnehage -Skolehelseteamet kan bringe fram saker.
 I tillegg innkalles alle barnehager til ett fast Barnehage-helseteam i året (fortrinnsvis i 

høstsemesteret) for generell drøfting . Barnehagekonsulent innkaller 
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Saker:
 Generelt om barnehagemiljø / klassemiljø - utfordringer eller problemer i den enkelte 

gruppe.
 Spesielle situasjoner / barn man er bekymret for og har behov for å drøfte i et 

tverrfaglig forum.
 Dersom enkeltbarn skal drøftes ved navn i Barnehage - Skolehelseteam skal alltid

foresattes skriftlige samtykke innhentes av den som bringer fram saken. Foresatte 
inviteres til å delta i møtet eller få informasjon om resultatet av møtet fra den som 
innhentet samtykket hvis ikke annet er avtalt.

 Planlegging av videre tiltak, avklaring av ansvar og funksjonsfordeling vedrørende 
barn som har behov for særlige tiltak.

2.2.3. Barnehagen

Barnehagen utgjør en stor del av hverdagen til mange barn, og barnehagen er en viktig 
helsefremmende og primærforebyggende arena.

2.2.3.1. Vågen og Eidekroken barnehage

1a) Helsefremmende og forebyggende arbeid:
 Barnehagene gjør mye i forhold til å styrke barns psykiske helse. De jobber daglig 

med vennskap, sosial kompetanse og styrking av ungenes selvfølelse. De har 
programmet ”Steg for steg” som de bruker aktivt. 

 Samarbeid barnehage – hjem er viktig, og det blir tatt opp på foreldremøte. 
 Barnehagen har egen sorgperm og nedskrevne rutiner i forhold til skilsmisse. I forhold 

til skilsmisser, ser barnehagen at dette preger barna. Dette er et eget tema på 
foreldremøte på høsten, og da blir foreldrene oppfordret til å si ifra i barnehagen om 
det blir forandringer i familiestrukturen. Det er viktig at barnehagen vet dette slik at de 
kan møte ungene i forhold til spørsmål og andre ting som kommer i kjølvann av dette.

 Har barnehagehelseteam.

1b) Ufordringer:
 Veiledning i situasjoner for å møte foreldre som er psykisk syke eller har 

rusproblemer. Hvordan påvirker dette ungenes hverdag? Hvordan møte disse 
foreldrene på en god måte?

 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid spesielt i forhold til observasjon av barn 
(symptomer og faresignaler) og tiltak.

 Barnehagene jobber daglig med å styrke barnas psykisk helse. De har ikke dette 
viktige arbeidet nedskrevet i en plan. Dette ønsker styrerne å få gjort for å
kvalitetssikre og synliggjøre arbeidet med psykisk helse hos førskolebarn.

2a) Barn man er bekymret for:
Det er innarbeidede rutiner. De snakker aller først med foreldrene eventuelt innkaller til 
Barnehagehelseteam. I de tilfeller det vurderes som nødvendig, tar de kontakt med 
helsestasjon, PPT, barnevern enten anonymt for å få råd, eller at de i samarbeid med 
foreldrene tar kontakt med hjelpeapparatet.

2b) Utfordringer:
 Å forholde seg til psykisk syke foreldre og foreldre med rusproblemer. 
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 Å forholde seg til skilsmissebarn.

2.2.3.2. Ørneveien naturbarnehage

Helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til psykisk helse.
 Barnehagen har nedfelt i årsplan og delmål for driften å jobbe med tidlig tilknytning i 

barnehagen. Innenfor dette området jobber vi bevisst med små barns trygghet, sosiale 
kompetanse og voksnes rolle i barnas hverdag. Barnehagen jobber forbyggende med 
samhandling mellom barn.  Som kartleggingsverktøy bruker vi «Alle med». Dette 
skjemaet dekker barns utvikling på alle områder fra de starter i barnehagen til de 
begynner på skolen.

 To av barnehagens personale har våren 2013 gjennomført videreutdanning i 
”Forebyggende psykisk helsearbeid for barn 0 – 18”. Personalet blir forelest til på 
personalmøter og jobber i grupper innenfor feltet.

 Barnehagen jobbet våren 2013 med veilederen ”Barns trivsel - Voksnes ansvar”
 I Barnehagens HMS system som er godt innarbeidet i driften har vi handlingsplaner og 

skjemaer for arbeid med psykososialt miljø, mobbing og håndtering av kritikkverdige 
forhold. Her har vi også ulike planer mot ulykker, sorg, samlivsbrudd og lignende. 

 Personal blir trent til å sette ord på det de ser i forhold til barnas utvikling.
 Åpen dialog og samarbeid med foreldre er viktig.
 I tillegg til faste samtaler med foreldrene, har vi daglige samtaler. Foreldrene er flinke 

til å formidle til barnehagen når det skjer store endringer i barnets hverdag.

Utfordringer
Foreldresamarbeid hvor mor/far er psykisk syk
Tidlige tiltak gjennom institusjoner. Hvem har ansvaret for hva?

Egne planer for barn man er bekymret for (samme som øvrige barnehager)

2.2.4. Skole

Skolen (Grunnskole og videregående skole)
Gode læringsmiljøer viser klar sammenheng med trivsel, sosial læring og god psykisk og 
fysisk helse. Elever som viser tegn til psykiske vansker, må bli sett og fulgt opp. Her er 
samarbeid med andre instanser viktig.

2.2.4.1. Skjervøy barneskole:

1a) Helsefremmende og forebyggende arbeid:
 Skjervøy barneskole har egen handlingsplan for å fremme det psyko-sosiale miljø.

           Målsettingen er:
o Å drive aktivt forebyggende arbeid
o Å sikre et godt samarbeid med foreldrene
o Å ha rutiner som avdekker om mobbing eller annen krenkende adferd foregår
o Å følge opp mobbeoffer og mobber
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o Å ha rutiner som sikrer god dokumentasjon
o Å kunne se resultat av planen ved å score minst som landsgjennomsnittet ved 

Elevundersøkelsen
 Skolen bruker programmet «Det er mitt valg» fra Lions Quest som er med å styrke 

elevene både psykisk og sosialt. Positivt skolemiljø er et satsingsområde. De fleste 
lærere er kurset i å bruke dette programmet. Hvert klassetrinn har sin skriftlige plan 
med tema de skal igjennom.

 Uteprosjektet ”Friluftsgjengen” for elever på mellomtrinnet, som av ulike årsaker 
strever for å mestre skolehverdagen

 Tilbud om leksehjelp 5. – 7.klasse
 Godt tverrfaglig samarbeid med PPT, helsesøster og barneverntjeneste.        
 Har skolehelseteam. 
 Gode overgangsordninger mellom barneskole – ungdomsskole og mellom barnehage -

barneskole 

1b) Utfordringer:
 Beholde skolehelsetjeneste med helsesøsters tilstedeværelse i skolen
 Styrke kontaktlærer sin ressurs (i dag er det 1 t/uken) til bedre skole / hjem-

samarbeidet. Dette vil bedre oppfølging og hjelp til barnet. Tidlig hjelp er god hjelp!
 Videreføre og utvide ”Friluftsgjengen” som alternativ undervisning og forebyggende 

tiltak
  

2a) Barn og unge man er bekymret for:
 Har rutiner ved bekymring for enkeltelever. Lærer skriver bekymringsmelding til 

rektor og foreldrene blir kontaktet. Skolen har skriftlige rutiner i forhold til hendelser 
på skolen. Dette er med å ansvarliggjøre lærere i å se om noen elever ”faller” utenfor. 
I dette skrivet står det blant annet hvilke reaksjoner skolen skal ha ved mistanke om 
omsorgssvikt og når elever blir mobbet.

 Bruker tverrfaglig skolehelseteam og drøfter bekymringer og situasjoner der det er 
aktuelt 

2b) Utfordringer:
 Sikre fortsatt godt tverrfaglig samarbeid.
 Sørge for handlingsrom og tilstrekkelig kompetanse for lærerne i forhold til 

utfordrende situasjoner.
 Å ha nok tid til samarbeid med andre tjenester.

2.2.4.2. Skjervøy ungdomsskole

1a) Helsefremmende og forebyggende arbeid:
 Egen plan for psykososialt arbeid.
 Ungdomsskolen bruker Lions Quest sitt program «Det er mitt valg» aktivt i alle 

klassene. 
 De jobber mye og bevisst i forhold til å skape et godt klassemiljø. Det ser skolen som 

meget viktig. I de klassene der miljøet er bra og støttende har elevene det også bedre. 
Skolen har valgt å øke tidsressursen til kontaktlærere for å styrke arbeidet mellom 
skole og hjemmet.
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 Foreldremøter er viktige for å nå foreldrene. I noen klasser er foreldre en styrke for 
hverandre. De utveksler telefonnummer og de ringer hverandre om det skulle være noe 
med ungdommene. 

 Godt tverrfaglig samarbeid med PPT og helsesøster. Har skolehelseteam.
 Alternativt tilbud til elever med spesielle behov.
 ”Skolevandring”(Rektor går rundt i klassene, observerer og gir veiledning til lærerne.)

1b) Ufordringer:
 Videreføre kontaktlærerressurs
 Sosiallærerfunksjon etableres som en permanent ordning.
 Få tilbake helsesøsterressursen i skolen.

2a) Barn og unge man er bekymret for:
 Skjervøy ungdomsskole plikter å forholde seg til § 9 i Opplæringsloven som 

omhandler elevene sitt skolemiljø. Skolen protokollerer brudd på reglementet og 
hjemmet varsles etter interne rutiner, muntlig eller skriftlig. Ved alvorlige tilfeller 
sendes bekymringsmelding til barnevernet og helsesøster og da oftest etter at 
foreldre/foresatte er orientert. Teamene jobber tett, og rektor blir ofte brukt i enkelt 
episoder som er bekymringsfulle. Skolen har god kontakt med hjelpeapparatet utenfor 
skolen som de bruker når de føler behov for dette.

 Bruk av skolehelseteam med videre henvisning til BUP.

2b) Utfordringer:
 Sikre fortsatt godt tverrfaglig samarbeid.
 Sørge for handlingsrom for lærerne og tid til god oppfølging av enkeltelever.
 Å ha nok tid til samarbeid med andre tjenester.

2.2.4.3. Årviksand Montessorri skole:

 Har egen utarbeidet mobbeplan som de bruker aktivt. Denne blir presentert hvert år på 
første foreldremøte.

 De holder på å utarbeide et skjema til bruk i elevsamtaler. Elevsamtaler er et viktig 
verktøy for å nå hver enkelt elev, og det blir enklere å fange opp elever som sliter.

 Tett samarbeid med hjemmet. Det er små forhold ved skolen, og det synes skolen er 
bra. Kontakter ofte foreldrene om det skulle være noe.

 Har fast rammer og rutiner på ting. Dette skaper trygghet hos elevene.
 Bra tverrfaglig samarbeid med PPT og helsesøster. Har skolehelseteam.

2.2.4.4. Arnøyhamn skole:

 Kontaktlærer tar hurtig kontakt med hjemmet dersom det oppstår mistanke om at noe 
er galt eller har problemer på skolen.

 PPT, helsestasjon/helsesøster kontaktes raskt ved behov.
 Skole-hjem samarbeidet er viktig.  Er det tale om utredning kontaktes de instanser som 

er nødvendig.  Det samtales og miljøtiltak settes inn.
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2.2.4.5. SFO     

Skolefritidsordningen er en integrert del av skolens virksomhet. SFO kan bidra til å styrke 
barnets fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter. 

 SFO har faste samarbeids samtaler en gang i uka med skolen. Der er en fast 
kontaktperson på skolen som de mest forholder seg til + inspektøren. De får 
veiledning og de tar opp spesielle bekymringer og utfordringer.

 Ved bekymring har SFO ekstra oppfølging og kontakt med hjemmet.
 Faste foreldremøter 2 ganger pr. år.  I tillegg tilstelninger der foreldrene blir invitert. 

Det er ikke så stor oppslutning fra foreldrene.  
 Hjem – SFO samarbeid er viktig.
 De ansatte har faste personalmøter hver 14. dag. Ville være fint å sette fokus på 

psykisk helse på disse personalmøtene.  

2.2.4.6. Nordtroms videregående skole, avdeling Skjervøy

1a.  Helsefremmende og forebyggende arbeid
Forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge- system og rutiner

 Skolen har plan for oppfølging av elever som vi tror er i faresonen. Dette gjelder først 
og fremst elever med fravær. 

 Kontaktlærerne har hovedansvar for dette, men alle elevene hører til på en avdeling og 
avdelingslederne har det overordna fagligpedagogiske ansvaret

 Formelle elevsamtaler med notat skal skje minst to ganger pr år. 
 Klasselærermøter to ganger pr termin der det er god anledning til å drøfte den enkelte 

elevs situasjon
 I tillegg skal (selvsagt) hastesaker tas der og da.
 Skolen bruker også SkoleArena for registrering av fravær, merknader og karakterer. 

Denne databasen har elevene og foresatte tilgang til gjennom bruker-ID og passord. 
Foresatte kan dermed følge med også utenom terminoppgjør. 

 Foresatte og elev skal ha melding om uregelmessigheter (fravær, fare for tap av 
karakter, brudd på regler etc), men vi har ikke anledning til å varsle foresatte når 
eleven er myndig.

 Det arbeides med klassemiljø, men her er det nok betydelig forbedringsmuligheter

Rådgivertjenesten
 Tjenesten er delt i en yrkes- og utdanningsrådgivingsdel (karriereveiledning) og en 

sosialpedagogisk del. Men et stort sosialpedagogisk ansvar ligger også på 
kontaktlærerne.

 Målgruppa for rådgiver er både elever i skolen og ungdom uten skoleplass som søker 
skole- og yrkesrådgiving

 Rådgiver har også tett kontakt med: 
o Regional OT-koordinator og kommunal OT-kontakt. 
o Kommunal sosial- og barneverntjeneste

Ungdom uten skoleplass eller annen sysselsetting er selvsagt i risikosona for 
psykiske vansker

 I noen tilfelle har vi elever som trenger spesiell hjelp og behandling. Rådgivertjenesten 
bistår da med å komme i kontakt med kommunehelsetjeneste / spesialisthelsetjeneste. 
For elever med psykiske vansker/lidelser er det nødvendig med tilrettelegging av 
opplæringa i en eller annen form. I slike saker samarbeider rådgiver og eventuelt 
kontaktlærer med helsetjenesten. 

 Ønsker å få tilbake skolehelsetjeneste med helsesøsters tilstedeværelse i skolen
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2.2.5. Helsestasjon

er et sentralt lavterskeltilbud i det psykiske helsearbeidet for gravide, barn og unge i 
kommunen. Helsestasjon når alle, og det gir tjenesten en unik mulighet for å forbygge og 
avdekke psykiske problemer og bidra til å sette i gang tiltak tidlig.
Har tilbud om helsestasjon for ungdom en kveld i uka med lege tilstede annenhver gang.
Helsesøsterressursen (pr.2013) umuliggjør skolehelsetjeneste med helsesøsters tilstedeværelse 
i skoletiden.

2.2.6. PPT

PP-tjenesten jobber individrettet og bistår skoler og barnehager i det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet. PPT vil gjennom sitt individrettede arbeid bidra til å styrke barn og 
unges utviklingsmuligheter og psykiske helse.

2.2.7. Barneverntjenesten

Mange barn og unge som barneverntjenesten kommer i kontakt med har psykiske vansker, og 
er risikoutsatt. 
Barneverntjenesten har en rolle både i forbyggende arbeid og som iverksetter av tiltak overfor 
familier når barn og unge har psykiske vansker eller lidelser. Deltar også i Barnehage-
Skolehelseteam.

2.2.8. Prosjekt «Ungdom På Ræk».

Skjervøy kommune søkte i 2011 om midler til forebygging og bekjempelse av 
barnefattigdom. Prosjektet tok utgangspunkt i Skjervøy kommunes utfordring i forhold til 
mange unge som faller ut av videregående opplæring og fikk navnet «Ungdom på ræk». 
Målgrupper er ungdom inntil 25 år som ikke har gjennomført skole eller er i arbeidslivet, 
herunder enslige og unge foreldre. Fokus er også ungdom i overgangsfaser, samt barn av 
sosialhjelpsmottagere.

Erfaringene viser blant annet betydning av gode tverrfaglige og tverretatlige 
samarbeidsrutiner, god informasjon, individuell oppfølging, lavterskeltilbud, i tillegg til 
forebyggingsperspektivet på alle nivåer. «Ungdom på ræk» vil videreføres som en tverrfaglig 
samarbeidsgruppe etter utløp av prosjektperioden. I prosessen er det utarbeidet en 
handlingsplan mot fattigdom. Videreføringen av prosjektet vil blant annet handle om å 
implementere tiltak i planen og fortsette forebyggingsarbeidet rettet mot ungdom generelt.

2.3. For voksne

2.3.1. Rus og psykiatritjenesten(ROP-tjenesten)

Psykisk helsearbeid i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske lidelser og 
konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk.
Målsetting med psykisk helsearbeid i kommunen er å bidra til å fremme selvstendighet og 
evne til å mestre eget liv. 

2.3.1.1. Dagens situasjon

Kommunen har i dag omsorgsboliger på tettstedet med 7 leiligheter som er bemannet hele 
døgnet. Boligene er ment for mennesker med psykiske lidelser med stort bistandsbehov. Alle 
omsorgsleiligheter er bebodde. I tillegg yter vi psykiatrisk hjemmetjeneste med bistand i 
private hjem. 
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Psykiatritjenesten har totalt pr 01.01.13 10,05 årsverk. Antall bruker ligger ca. på 40 gjennom 
året. Gjennomsnittsalderen er lavere enn i annen hjemmetjeneste og vi har få brukere over 67 
år.

2.3.1.2. Utfordringer

Kommunen vil i fremtiden ha behov for flere boliger til unge enslige. Det er i dag flere som 
enten mangler bolig over tid eller sitter i en for stor leilighet. Mindre rimelige leiligheter er 
viktig for å kunne klare seg selv og være selvstendig og uavhengig av økonomisk støtte.

Et godt forvern og ettervern er en viktig utfordring for tjenesten. Vi har i flere år jobbet med 
prosjekt for å innarbeide rustjenesten i psykiatritjenesten. En person har hatt hovedansvar for 
å henvise til institusjoner og oppfølging før og etter opphold. Pr. november-13 er noen av 
disse oppgavene fordelt på fler, men mangelen på høyskoleutdannede i tjenesten fører til at 
oppfølgingen ikke er så bra som ønsket.

Vi har en god psykiatritjeneste i Skjervøy. Med tanke på de utfordringer det er med en økende 
gjennomsnittlig eldre befolkning vil utfordringen være å holde på en høy faglig kvalitet og de 
ressursene vi har. Vi har de siste årene mistet noen ressurser. Det har til dels blitt kompensert 
ved å omprioritere oppgaver. Det gått har bra og har i mindre grad gått utover brukerne av 
tjenesten. Så lenge vi må ha et heldøgnstilbud kan vi i dag ikke redusere særlig mer.

2.3.2. Fastlegen

Fastlegen er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen. Dette gjelder 
både barn og voksne. 

Mange som tar kontakt med fastlegen har psykiske problemer. Fastlegens jobb er å kartlegge 
problemet ved å utelukke eller bekrefte somatisk sykdom. Fastlegen følger opp og hjelper
pasienten videre med oppfølging og behandling.

Foreldre tar ofte kontakt med legen når de er bekymret for barnets utvikling eller barnet viser 
somatiske eller psykiske symptomer. En betingelse for en god fastlegeordning for barn og 
unge, er det tverrfaglige samarbeidet med andre instanser i kommunen, og med 
spesialisthelsetjenesten. 

Legene deltar i:
 Kommunen har ”kjøpt” timer av fastlegene for helsestasjonsarbeid og psykiatri med 

10,5 timer pr. uke.         
 Deltar i psykiatriteam, ansvarsgruppemøter m.m. etter behov                                                                   
 Samtaleterapi 
 Aktiv og tett oppfølging – konsultasjon annen hver uke/ukentlig til stabilisering.
 Rådgivning og støtte
 Medisinering.
 Aktivt samarbeid med NAV/PPT/BUP/psykolog/helsesøster/skole etc
 Mellommann i konflikter – dersom ønsket

Rutiner mellom legekontoret og ROP-tjenesten
Alle pasienter som henvises av fastlege til behandling for rus meldes også til ROP-tjenesten i 
kommunen. Hvis ROP-tjenesten har henvist skal fastlegen informeres om dette 
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Epikriser som kommer etter opphold på rusklinikk skal sendes både til fastlegen og ROP-
tjenesten. Ut i fra individuelle behov vurderer man om den konkrete personen skal ha 
oppfølging hos ROP-tjenesten, fastlegen eller hos begge. 

Når det gjelder henvisninger til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste er det fastlege /annen lege 
som henviser. Når pasientene blir utskrevet kan fastlegen vurdere om det er behov for videre
oppfølging. Fastlegen/annen henvisende lege kan også henvise pasienten til ROP- tjenesten i 
påvente av opphold på sykehus/innleggelse om han/hun vurderer at det er behov for dette.

Dersom pasientene blir innskrevet i ROP-tjenesten vil de få bl.a. gratis tannbehandling/pleie 
om de er innskrevet minst 3 måneder

Det er viktig å kvalitetssikre at barn av syke foreldre blir registrert og fulgt opp. Disse 
rutinene er ennå ikke godt nok innarbeidet i tjenestene.

2.3.3. NAV

NAV står for Norsk arbeids- og velferdsforvaltning. Dette er et partnerskap mellom Stat og 
kommune. NAV er en sammenslåing av tidligere Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten. 
Samarbeidet mellom Staten og Skjervøy kommune reguleres gjennom samarbeidsavtale som 
ble inngått 08.01.09. Avtalen gjelder delegasjon og drift av felles arbeids- og velferdskontor, 
NAV Skjervøy. Skjervøy kommune gikk etter avtale inn i NAV kontoret med økonomisk 
sosialhjelp etter kapitel 5 i Lov om sosiale tjenester- nå Lov om sosiale tjenester i NAV.

Hovedmålet for NAV Skjervøy er at det skal være et fullverdig NAV kontor for innbyggerne i 
Skjervøy. Vi skal ha fokus på mennesker, mål og resultater. NAV Skjervøy skal sikre gode 
samarbeidsformer og bruker medvirkning. Vi skal sikre at brukerne opplever en helhetlig 
førstelinje der brukernes behov skal være styrende. Operative mål skal fremgå av felles 
virksomhetsplan for NAV Skjervøy som årlig utarbeides av NAV-leder. 

NAV-tjeneste kan gi følgende bistand:
 Oppfølging av brukere med mål om arbeid herunder arbeidsrettede tiltak.
 Rett ytelse til rett tid.
 Økonomisk sosialhjelp
 Opplysning, råd og veiledning 

-inkludert økonomisk rådgivning
 Kvalifiseringsordningen

-inkludert tilhørende stønad
 Midlertidig botilbud
 Forvaltning av trygdeytelser iht. frivillig avtale eller etter vedtak om tvungen 

forvaltning fra Arbeids- og velferdsetaten

SAMARBEIDSPARTNERE:
NAV Skjervøy samarbeider med en rekke aktører. Vi deltar i psykiatriteamet og samarbeider 
med de kommunale prosjektene. Vi har kontakt med legekontoret i enkeltsaker. Vi 
samarbeider med videregående skoler og oppfølgingstjenesten i enkeltsaker. Vi samarbeider 
tett med arbeidsmarkedsbedriftene Skjervøy ASVO og Nordtro i Nordreisa.  Vi har samarbeid 
med kredittinstitusjoner, namsmannen og deltar i gjeldsnettverk i Nord- Troms. I tillegg har vi 
kontakt og samarbeid med en rekke aktører i arbeidslivet både offentlige og private.
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Oppfølging er vår hovedoppgave:
Det tas kontakt med bruker skriftlig eller muntlig for å avtale tid for samtale. Samtalen skjer 
når personene er innlagt i spesialisthelsetjenesten, hjemme hos bruker, NAV eller der hvor 
bruker befinner seg. I dette møtet blir saksbehandler bedre kjent med hvilke behov bruker har 
og ikke minst hvilke forventninger bruker har til å motta tjenester.

2.4. Psykiatriteamet/Psykososialt team
Psykiatriteamet består av medlemmer fra:

 ROP-tjenesten Legekontor
 Hjemmetjenesten
 Senter for psykisk senter Nord-Troms
 Barneverntjeneste
 NAV
 Helsestasjon

Psykiatriteamet er et møtested der forskjellige kommunale tjenester og en psykolog fra 
distriktpsykiatrisk senter (DPS) møtes en gang i måneden. Målsetningen ved disse møtene er 
å samle tjenestene slik at vi til en hver tid gir et godt samordnet tilbud innen rus og psykiatri. 
Brukere som oppsøker tjenestene skal være sikker på at vi er godt kjent med de tilbud som 
finnes ellers i kommunen og innen helseforetaket. Det vil også lette samarbeidet mellom 
tjenestene. I tillegg er det et faglig forum som er en ressurs for kommunen, bla. ved å skrive 
denne planen.

Psykososialt team er en utvidelse psykiatriteamet og suppleres med:
 Prest
 Lensmann
 Teknisk sjef

Det er hva man mer folkelig kaller Kriseteamet. Det kan kalles inn ved bl.a. brå og uventet 
død. Ved store ulykker vil hele teamet kalles inn. Ved mindre hendelser kan det være at bare 
tre medlemmer kalles inn. Psykososialt team skal hjelpe enkeltpersoner eller grupper ved 
traumatiske hendelser i krisefasen. Ved behov for oppfølging over tid vil man som regel 
henvises til de ordinære tjenestene som f. eks psykolog.

Mandat tiltak/mål

1. Leder av psykiatriteamet har ansvar for 

innkalling og referat.  

2. Psykiatriteamet er et faglig team som skal 

bidra til gode samordnede tjenester innen 

kommunens tilbud til mennesker med 

psykiske problemer og 

rusmiddelavhengighet.

Bidra med formuleringa av mål 
for tjenesten til voksne og barn i 
psykiatriplan.
Være høringsinstans ved 
forskjellige aktuelle kommunale,
fylkeskommunale og statlige 
planer.
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Komme med konkrete planer til 
mulige prosjekt. Skaffe oversikt 
over midler, oversikt over 
behov, og prioritere prosjekt.

3. Medlemmene i psykiatriteamet kan diskutere 

og veilede hverandre i forhold til 

anonymiserte enkeltsaker for å bedre de 

kommunale tjenestene.
Gi mulighet for å ta aktuelle 
saker opp på hvert møte.

4. Psykiatriteamet skal evaluere psykiatriplan 

og komme med forslag til endringer ved årlig 

rullering av planen.

Være høringsinstans til 
psykiatriplan ved rullering av 
planen og komme med innspill 
når teamet finner at kommunale 
tiltak er mangelfulle eller 
personell- og økonomiske 
ressurser bør prioriteres 
annerledes.

5. Psykiatriteamet skal ta initiativ til å 

organisere kurs for forskjellige faggrupper i 

kommunen og i nabokommunene der det er 

naturlig.
Arrangere minst èn fagdag i 
året.

6. Psykiatriteamet skal ha ansvar for å 

samarbeide med andre aktører i kommunen 

som ligger utenfor det kommunale

tjenestetilbudet(frivillige organisasjoner, 

arbeidsplasser m.m.), og samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten.

Avholde et møte i året med 
Mental Helse.

Avholde et møte i året med 
ASVO.

2.5. Folkehelsekoordinator
De fleste kjente strategier for å forebygge psykiske problemer og lidelser og fremme sunn 
helse legger vekt på å styrke den enkeltes opplevelse av egen mestring, sosial støtte og 
tilhørighet. Det er også viktig å ha en opplevelse av å være til nytte, evnen til å ta ansvar for 
seg selv og evne til å ta i bruk egne ressurser.

Mål for folkehelsearbeidet:
 Tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet for barn og ungdom som utgjør risikogruppen

 Tverrfaglige tiltak for å sikre oppfølgingen av risikogrupper i befolkningen

 Forebyggende arbeid vil utgå fra helsestasjonene, barnevern, rus – og psykiatrienheter og 

PPT i kommunen

 Å bidra til levevilkår som bedrer befolkningens psykiske helse og skaper økt forståelse for 

psykisk sykdom.

2.6. Brukermedvirkning
Individuell plan tilbys brukere med langvarig og sammensatte behov (se pkt.2.1).

Det søkes å ha et godt samarbeid med bl.a. ASVO, Mental Helse og RIO.
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3. Relaterte planer
Skjervøy kommune har utarbeidet flere andre planer som er relevante i forhold til arbeid med 
psykisk helse. Dette er bl.a.:

 Ruspolitisk handlingsplan
 Plan mot fattigdom
 Boligsosial plan
 Plan mot vold i nære relasjoner

Det planlegges og en overordnet kommunal plan med en samfunnsdel hvor 
folkehelseperspektivet skal være i fokus.

4. Målene for det psykiske helsearbeidet i Skjervøy: 

1. Skjervøy kommune skal ha fokus på folkehelsearbeid, helsefremmende og 
forebyggende arbeid på en slik måte at barn og unge har gode oppvekstsvilkår

2. Barn og unge som man er bekymret for, har psykiske vansker eller psykiske lidelser 
skal ha tilgang på et bredt spekter av tjenester med fokus på helhet og mestring

3. Voksne med psykiske vansker og lidelser skal ha tilgang på tjenester med fokus på å 
fremme selvstendighet, tilhørighet og det å mestre eget liv.

4. Sikre høy kompetanse i det kommunale psykiske helsearbeid.

5. Handlingsplan for 2013-2017
Skjervøy kommune skal ha fokus på folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid på 
en slik måte at barn og unge har gode oppvekstsvilkår.
Tiltak Tidsplan Ansvarlig Merknad
Beholde en god helsesøstertjeneste. 2014 Kommunestyret Pr i dag står en stilling 

vakant
Sosiallærerfunksjon i 
ungdomsskolen

I løpet av 
plan-perioden

Kommunestyret Har vært prøvd ut 
gjennom prosjekt.

Videreføre Tverrfaglig 
ressursgruppe(TRG) som tverrfaglig 
samarbeidsarena. 

Kontinuerlig Rådgiver
helsestasjon

Videreføre Ungdom På Ræk-
prosjektgruppa som tverrfaglig 
samarbeidsarena.

Kontinuerlig NAV/Ledere for 
div. tjenester

Er i dag et prosjekt, 
men bør implementeres 
i driften

Trivselsplan/lavterskeltilbud Kontinuerlig TRG
Videreføre tilbudet Helsestasjon for 
ungdom.

Kontinuerlig Kommunestyret

Økt samarbeid med frivillige 
organisasjoner - nettverksarbeid

2014 Rådmann/Ordføre
r

Utarbeide retningslinjer for 
samarbeid som sikrer god oppfølging 
av barn av psykiske syke

2014 Psykiatriteamet
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Barn og unge som man er bekymret for, har psykiske vansker eller psykiske lidelser skal ha 
tilgang på et bredt spekter av tjenester med fokus på helhet og mestring.
Tiltak Tidsplan Ansvarlig Merknad
Aktivt bruk av Barnehage- og 
skolehelseteam 

Kontinuerlig Aktuelle fagpersoner

Alternative tilbud i skolen (f.eks: 
Frilufts-gjengen)

Kontinuerlig Kommunestyret Bør få en egen fast 
post på budsjettet

Tilbud om Individuell Plan(IP) ved 
langvarige og sammensatte behov.

Kontinuerlig Aktuelle fagpersoner

Voksne med psykiske vansker og lidelser skal ha tilgang på tjenester med fokus på å fremme 
selvstendighet, tilhørighet og det å mestre eget liv.
Tiltak Tidsplan Ansvarlig Merknad
Økt brukermedvirkning ved bl.a. bruk 
av Individuell Plan(IP)

Kontinuerlig Rus og 
Psykiatritjenesten

Videreføre aktivitetstilbud 
tirsdag/fredag

Kontinuerlig H/O-
sjef/kommunestyret

Videreføre Ruskonsulentfunksjonen Kontinuerlig Virksomhetsleder/H/O-
sjef

Videreføre heldøgnstilbud i 
omsorgsboliger i Skoleveien 2

Kontinuerlig H/O-
sjef/kommunestyret

Videreføre hjelp i hjemmet på 
dag/kveldstid samt telefonvakt natt,

Kontinuerlig H/O-
sjef/kommunestyret

Nye mindre rimelige boliger til 
enslige

Kommunestyret Ny boligsosial 
handlingsplan er 
under utarbeiding.

Sikre høy kompetanse i det kommunale psykiske helsearbeid.
Tiltak Tidsplan Ansvarlig Merknad
Brukerundersøkelser hvert 3. år Virksomhetsleder
Fagdager minst en gang i året. Psykiatriteamet/TRG
Følge opp tiltak i ”Plan for 
kompetanse, opplæring, rekruttering, 
pleie og omsorgstjenesten, Skjervøy 
kommune.”

2015 H/O-sjef

Sikre gode lærlingeplasser, 
praksisplasser for helsepersonell 
under utdanning.

Kontinuerlig Ledere for helse og 
omsorgstjenestene

Viktig for å bygge 
omdømme og 
rekruttere

6. Kilder
Bjørneboe, Jens (1977): Samlede dikt, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Oppvekstrapporten 2013 : Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Rapport 2009:8. Psykiske lidelser i Norge i et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet

WHO 
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1. Handlingsplan mot fattigdom 2014 - 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner Handlingsplan mot fattigdom 2014 - 2018

Saksopplysninger

Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. 
Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen fra gamle tiders historie eller fra 
dagens u-land. Dette er fraværende i dagens rike velferdssamfunn, men opplevelsen av å være 
fattig er likevel til stede for noen mennesker.
Vi lever i et materialistisk samfunn med høyt forbruk. Kontrastene mellom det livet fattige lever 
og det livet andre i samfunnet har, blir store. Det handler om store sosiale ulikheter. 
Dette vil spesielt kunne gå utover barna. Barnefattigdom i Norge gir seg utslag i manglende 
muligheter til å kunne delta på lik linje med andre, og om mulighet til utvikling. FN` s 
barnekonvensjon gir alle barn rett til tilfredsstillende levekår, lek og fritid. Barn fra 
lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd.
Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle 
det vanlige barn har. Fattige barn forteller at en oppvekst uten penger fører til eksklusjon, dårlig 
selvtillit og mistrivsel. Forskere forteller at disse barna har en større sannsynlighet enn andre 
barn til å havne i en vanskelig livssituasjon når de blir voksne; det være seg å motta sosialhjelp, 
å være arbeidsløs, å ikke fullføre videregående skole eller bli mor som tenåring.

Skjervøy kommune har gjennom mange år hatt fokus på gode oppvekstvilkår for barn. En 
forutsetning for dette er å skape trivsel og trygghet for alle generasjoner. Forebygging av 
fattigdom handler om å legge til rette for utdanning, arbeid og et verdig liv. Tidlig hjelp er god 
hjelp – ikke vent og se. 
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Denne planen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Ungdom på ræk». Den tar for seg 
fattigdomsbegrepet, barnefattigdom, hva det innebærer å være fattig. Den refererer til statlige 
føringer og tiltak. Tiltak i planen er konkrete, handler om holdninger, verdier og bevisstgjøring 
og å utnytte ressurser. 
Folkehelseperspektivet og tverrfaglig samarbeid er en viktig og nødvendig forutsetning i alt 
forebyggingsarbeid, også i forhold til å forebygge fattigdom.
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Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. 
Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen fra gamle tiders historie eller fra 
dagens u-land. Dette er fraværende i dagens rike velferdssamfunn, men opplevelsen av å være 
fattig er likevel til stede for noen mennesker.
Vi lever i et materialistisk samfunn med høyt forbruk. Kontrastene mellom det livet fattige 
lever og det livet andre i samfunnet har, blir store. Det handler om store sosiale ulikheter. 
Dette vil spesielt kunne gå utover barna. Barnefattigdom i Norge gir seg utslag i manglende 
muligheter til å kunne delta på lik linje med andre, og om mulighet til utvikling. FN` s 
barnekonvensjon gir alle barn rett til tilfredsstillende levekår, lek og fritid. Barn fra 
lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd.
Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å 
mangle det vanlige barn har. Fattige barn forteller at en oppvekst uten penger fører til 
eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel. Forskere forteller at disse barna har en større 
sannsynlighet enn andre barn til å havne i en vanskelig livssituasjon når de blir voksne; det 
være seg å motta sosialhjelp, å være arbeidsløs, å ikke fullføre videregående skole eller bli 
mor som tenåring.

Skjervøy kommune har gjennom mange år hatt fokus på gode oppvekstvilkår for barn. En 
forutsetning for dette er å skape trivsel og trygghet for alle generasjoner. Forebygging av 
fattigdom handler om å legge til rette for utdanning, arbeid og et verdig liv. Tidlig hjelp er 
god hjelp – ikke vent og se.

Denne planen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Ungdom på ræk». Den tar for seg 
fattigdomsbegrepet, barnefattigdom, hva det innebærer å være fattig. Den refererer til statlige 
føringer og tiltak. Tiltak i planen er konkrete, handler om holdninger, verdier og 
bevisstgjøring og å utnytte ressurser. 
Folkehelseperspektivet og tverrfaglig samarbeid er en viktig og nødvendig forutsetning i alt 
forebyggingsarbeid, også i forhold til å forebygge fattigdom.

Helse- og omsorgssjef                                               Kultur- og undervisningssjef
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1. Innledning

1.1. Bakgrunn for planen

Skjervøy kommune søkte i 2011 om midler til forebygging og bekjempelse av
barnefattigdom. Søknaden ble fremmet gjennom NAV til Arbeids og Velferdsdepartementet.
Bakgrunnen var et vedtak i formannskapet april 2011 hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
med fullmakt til å søke prosjektmidler.

Prosjektet tok utgangspunkt i Skjervøy kommunes utfordringer i forhold til mange unge som 
faller ut av videregående opplæring. En klar indikator på dette er at kommunen har relativt 
mange unge som mottar økonomisk sosialhjelp. I 2010 var dette tallet 44 for de som er 
mellom 18-25 år. Ca. halvparten av disse har mottatt sosialhjelp over en lengre periode. 
Gjennom oppfølging ser vi at flere av dem ikke er i arbeid eller på skole. De har også klare 
utfordringer i forhold til å mestre skolegang eller arbeid. 
NAV ser at enslige forsørgere er en gruppe som i økende grad mottar støtteordninger. De ser 
ofte sammenheng mellom oppvekst med enslige forsørgere og de ungdommene som faller 
utenfor.                                                                                                                             
Skjervøy kommune har også en høy arbeidsledighet sammenlignet med de andre Nord Troms 
kommunene, i tillegg til at vi har en høy andel uføretrygdede.                                                               
Samlet sett gir dette Skjervøy kommune mange utfordringer i forhold til forebygging, både 
på kort og lang sikt.
Prosjektet det ble innvilget penger til er ” Oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut 
av skole / utdanning”. Vi kalte dette prosjektet for ”Ungdom på Ræk” 

Formålet med prosjektet er blant annet å forebygge at unge faller ut av arbeid eller utdanning. 

Et kriterium i tildelingen av prosjektmidler er å utarbeide og forankre en kommunal 
fattigdomspolitisk handlingsplan.

1.2. ”Ungdom på ræk”

Målgrupper i Skjervøy kommunes prosjekt ”Ungdom på ræk” er:

 Ungdom fra ungdomsskolen i overgang til videregående opplæring som har problemer    
med å gjennomføre skole 

 Ungdom og unge voksne inntil 25 år som ikke har gjennomført skole eller er i 
arbeidslivet

 Unge og enslige forsørgere.
 Barn av sosialhjelpsmottakere skal ha et spesielt fokus.
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Oppstart av prosjektet var 15. september 2011. Prosjektgruppen er sammensatt av politikere 
og fagfolk fra NAV, Rus og psykiatritjeneste, grunnskole, videregående skole og ASVO. 
Prosjektgruppen har også vært arbeidsgruppe i forhold til å utarbeide denne handlingsplanen.
Styringsgruppen består av etatslederne i kommunen, og prosjekteier er leder for NAV. 
Forankringen har dermed vært solid. 
Kartleggingsarbeid i form av samtaler med aktuelle interessenter var sentralt i oppstarten. 
Dette var tidkrevende og viktig arbeid og et grunnlag for planlegging og iverksetting av tiltak.
Vi har fått bekreftet at det er viktig å ha fokus på prosjektets målgrupper.
Regjeringens delmål (Vedlegg til ST.prp.nr.1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007) om at alle 
barn og unge skal kunne delta og utvikle seg, er sammenfallende med det komplekse og 
sammensatte i å legge til rette for like muligheter til alle.
Ett eksempel på dette er behovet for foreldrestyrking og veiledning; noe som har blitt
synliggjort gjennom kartleggingsarbeidet. 
I gruppen 18-25 år har vi erfart at tett individuell oppfølging er et av flere viktige tiltak for å 
hjelpe ungdommene tilbake til skole eller arbeid.
Det samme gjelder de barna og ungdommene som står i fare for å falle ut av skolen. 

I prosjektet har vi bygd videre på allerede etablerte samarbeidsrutiner, som Tverrfaglig 
Ressursgruppe (TRG), Barnehage og skolehelseteam, IP (Individuell Plan) systemet. Vi har
forankret noen av de iverksatte tiltakene i TRG sin ”Trivselsplan”.
Samarbeidet mellom Rus og psykiatritjenesten og NAV er nært og godt.
Stadig utvikling av gode rutiner i forhold til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er en 
kontinuerlig prosess.
Å se helhet og sammenheng er viktig og nødvendig; Flere prosjekter sammen kan gi gevinst 
på sikt. Dette er også en viktig del i implementeringen av tiltak som skal bidra til å forebygge 
fattigdom.

2. Fortellinger fra virkeligheten

I prosjektet ”Ungdom på ræk” hadde vi i oppstarten kartleggingssamtaler; med blant annet
personer i målgruppene. Noen av disse samtalene gjengir vi som fortellinger for å illustrere og 
tydeliggjøre hva den praktiske hverdagen kan handle om for enkeltmennesker i vår nærhet:

2.1.1. En enslig forsørgers fortelling

Gjengis anonymisert og med samtykke 

Jeg har flere mindreårige barn og dårlig råd. Er avhengig av sosialhjelp/ 
arbeidsavklaringspenger. Sammensatte årsaker til at situasjonen er blitt som den er blitt; den 
er utviklet over tid. 
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Det skulle vært råd og veiledning før man ”kommer i ulykka” – Ting blir bare verre når det 
fra før av er ille; valget blir mange ganger mellom pest og kolera. Ting har ”skurt og gått” så 
lenge.
Med arbeidsavklaringspenger blir man straffet for å jobbe mer enn 40 % - da mister man alt. 
Har erfart å sitte igjen med 6000 kr. i måneden å leve av. Med husleie på 5500 sier det seg 
selv at det ikke går rundt. Inkassokravene kommer på strøm og telefon og alminnelige ting. 
Det blir noen søvnløse netter. 
Jeg ba om hjelp til å få oversikt – og til midlertidig å få stoppet regninger. Tiden går –
ingenting skjer. Kan ikke selv ringe rundt med bare kontantkort til telefonen - har ikke råd. 
Blir prisgitt om folk er sykmeldte og ikke kan følge opp. Onde sirkler oppstår. Har opplevd å 
bli møtt med ”Tror du vi vil betale regningene dine?” Jeg ber ikke om det, men om hjelp til å 
administrere og få oversikt.
Det er dyrt å være fattig – alt blir galt.
Alt går ut over barna. Barnefattigdom er et reelt begrep.
Det er uaktuelt å gå på butikken og be om å sende regningen til Nav. Det er skambelagt! 
VILLE DU HA GJORT DET? Å være fattig er tabubelagt – jeg ønsker ikke å ha det sånn.
Å bli spurt om fritidsaktiviteter for egen del er ikke en gang et tema. Jeg lever gjennom barna. 
Ferie – hva er det? Jeg vet ikke hva folk gjør på ferie.  Opplegg på Haraldvollen i leirskolestil 
for de fattige barna er ikke noe man ønsker seg. Er mer opptatt av hva som skjer når skosålen 
til datteren ryker og pengene fra Nav ikke er kommet.
Jeg har inngått kompromiss med et av barna om ikke å konfirmere seg, har  avtale med 
familie om å gi 4000 kr. i stedet. Det økonomiske i forbindelse med å ha konfirmasjon er rett 
og slett uoverkommelig.
Aktiviteter for barna er vanskelig. Har ikke råd til vanlig utstyr som sykkel, ski og spark, langt 
mindre egenandeler og avgifter som følger med mange aktivitetstilbud. Det er helt uaktuelt. 
Tannregulering for to av barna; det dekkes. Reisen dekkes imidlertid ikke før i ettertid – heller 
ikke fullt ut. Da går det rett og slett ikke!
Jula er et mareritt med forventninger om gaver og god mat.
Har et ønske om å klare det dagligdagse – og da handler det ikke om PC og kamera, heller 
ikke biff og rødvin! Har aldri vært rik og har heller ikke ønske om det. Tenk om jeg kunne 
kjøpe softis til barna mine! Eller tenk om jeg kunne ha en femtilapp til overs – kanskje gå på 
kafe. Jeg vil så gjerne bestemme i mitt eget liv!
Etterlyser å se HELHETEN av mennesket – ikke bare papiret på bordet.
Jeg ønsker å bli møtt med respekt – ikke et skuldertrekk med ”sånn er det” eller ”mener du at 
vi skal bruke skattebetalernes penger på deg?” Prøv mitt liv i en uke!
Hvor er empatien? En klapp på skulderen i stedet for ris bak speilet.
Vi trenger alle ros!

Har så lyst til å være bare meg!

2.1.2. En ung manns fortelling 1

Gjengis anonymisert og med samtykke 

Jeg har vokst opp med mammaen min som har vært enslig forsørger. Mamma er snill og 
jeg synes synd på henne som skal klare alt alene.
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Jeg trivdes på skolen, men det var så vanskelig å konsentrere seg, så jeg var nok en urolig 
kropp. Klarer dårlig å lese; i hvert fall hvis jeg skal lese høyt for noen.
Fikk diagnosen ADHD ved BUP i ungdomsskolen en gang og fikk medisiner. Det 
fungerte veldig dårlig, prøvde bare en uke og sluttet igjen………….. kanskje jeg skulle ha 
fått medisin tidligere? Eller prøvd mer?
Problemene begynte skikkelig da jeg startet på videregående. Å få lån og stipend og en 
ganske stor sum penger på en gang, ga muligheten til å ”leve livet”. Kuttet ut skolen og 
brukte opp pengene. I kompisgjengen ble det mer og mer alkohol og hasj. Så har det en 
smitteeffekt også; andre ser hvor ”godt” man har det – og slutter på skolen.
Vendingen kom da pengene tok slutt og jeg måtte gå på NAV som stilte krav. Det er en 
NØKKEL at det stilles krav – ellers blir det bare onde sirkler. Man legger seg sent, 
kommer seg ikke opp – det blir mye surr.
Så mister man livsgnist og selvtillit. Å finne seg noe å gjøre er helt nødvendig. Nå er jeg 
mye i aktivitet for å unngå spenningen i kroppen. Å være i en jobb er flott, men det er 
dårlig med penger i dette systemet. Drømmer om en fremtid selv om det er tungt nå. Har 
en kjæreste som støtter meg og mister ikke motet.

2.1.3. En ung manns fortelling 2

Gjengis anonymisert og med samtykke 

Jeg har levd i rusmiljø fra jeg var 13 år. Den første kontakten med politiet var også som      
13-åring. Inntil for ett år siden hadde jeg prøvd alt av rusmidler bortsett fra heroin.
Barndommen min var ustabil; vi flytta mye. Faren min er alkoholiker og jeg vokste opp hos 
mamma. Det var ikke noe hyggelig hjem. Stefaren min banka henne opp. Jeg fikk av og til 
husarrest. Da klatra jeg bare ut av vinduet..
Det var ingen som så, ingen som sa i fra, ingen som passet på.
Alkohol ble flukten – for å slippe å se hverdagen. Da jeg var 16-17 år var jeg full hver dag. 
Jeg levde av å lange for å overleve. Har to fengselsdommer og skal sone en tredje.  En gang 
måtte jeg legges inn på sykehuset for å pumpes. Etter pumpinga gikk jeg bare ut av døra og 
var glemt.
Nå orker jeg ikke mer, vil ut av miljøet. Kroppen min er sliten.
Jeg ønsker meg mening i mitt liv. Jeg vil så gjerne ha ro og stabilitet og et liv som jeg husker! 
Jeg vil gjerne kunne våkne opp om morgenen og huske hva jeg gjorde i går.
Nå har noen sett meg. Jeg skal inn på avvenning. Jeg må tro at det er en fremtid og en mening 
også for meg!
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3. Fattigdom og levekår

3.1. Begrepet fattigdom

Fattigdomsbegrepet kan forstås på ulike måter. Mange forbinder fattigdomsbegrepet med det 
vi ser i U-land hvor begrepet er knyttet til å mangle helt fundamentale levekårsgoder, som 
mat, klær eller tak over hodet. 
I europeisk sammenheng knyttes begrepet opp mot mangel på ressurser til å delta i 
samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.  
( Fløtten 2009 s.17)
Tradisjonelt er det inntektsfattigdom som måles i forskningssammenheng.
En indikator kan også være å måle levekårssituasjonen til folk direkte. Levekårsindikatorer 
handler om bolig av en viss standard, å kunne spise et varmt måltid daglig, å kunne delta i 
fritidsaktiviteter osv. 
Et tredje fattigdomsmål kan være sosialhjelpsmottak. Sosialhjelpen er den offentlige ytelsen 
som i størst grad oppfattes som en fattigdomsytelse.

Den vanligste metoden er å fokusere på utilstrekkelig inntekt. Lite penger er kun en av mange 
dimensjoner ved fattigdom, men i praksis den mest sentrale.
Det er en sterk sammenheng mellom svak eller manglende tilknytning til arbeidslivet og det å 
ha vedvarende lavinntektsproblemer. De fleste fattige finner vi blant mottakere av offentlige 
stønader, særlig blant mottakere av sosialhjelp.

3.2. Fattigdommens psykologi 

En undersøkelse ( Underlid 2005) i forhold til konsekvensene av å leve i fattigdom viser:

 Informantene føler skyld og skam fordi de ikke klarer seg uten økonomisk hjelp
 De fleste føler de blir negativt vurdert både når det gjelder personlighetstrekk og 

egenskaper. De mener andre oppfatter dem som verdiløse, late, arbeidssky, kravstore, 
mislykkete, dumme og udugelige og har følelse av vanære og devaluering.

 Suppe og grøt er vanlig middagsmat. Kostholdet er dårlig.
 De har konstant økonomiske bekymringer. Utrygghet og fryktrelaterte helseproblemer

gir lavere livskvalitet.
 Fattigdomsopplevelsen forsterkes i sommerferier og helger, til jul og 17.mai. Særlig 

gjelder det de som har barn.
 De fleste kvier seg for å oppsøke sosialtjenesten og føler seg dårlig behandlet.
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3.3. Barnefattigdom
Hverdagen beskrevet i det foregående skal håndteres også av barna – både økonomiske 
bekymringer om sitt eget liv, mor eller fars bekymringer, og mor eller fars manglende tro på 
seg selv og sin fremtid.

Forskning på barnefattigdom viser at barn som bor i familier med økonomisk stress og 
deprivasjon er mer utsatt enn andre. De får dårligere resultater på skolen, har større risiko for 
atferdsproblemer, og er oftere deprimerte. Som helhet er disse barna oftere syke, har mer 
psykosomatiske lidelser, samt ruser seg, røyker og skulker skolen i større utstrekning enn barn 
og unge med ressursmessig bedre oppvekstvilkår.
Problemene kan oppstå med utgangspunkt i foreldrenes reaksjon på egen tilkortkommenhet, 
for eksempel alkoholmisbruk og mishandling, eller barnas egne opplevelser og bekymringer 
som igjen kan resultere i blant annet psykiske problemer, mobbing og skoleproblemer.  ”De 
onde sirklene” oppstår lett. 
De negative konsekvensene av å vokse opp i fattigdom ser ut til å være verre jo tidligere i 
barndommen man opplever fattigdommen, samt jo lenger fattigdommen varer. ( Fløtten 2009)

Andelen fattige varierer sterkt mellom grupper. Den er størst blant yngre enslige og enslige 
forsørgere.
”Barnefattigdom er et sammensatt fenomen, og det finnes fattige barn med mange ulike 
bakgrunnskjennetegn. Likevel er det noen grupper som systematisk er overrepresentert blant 
de fattige. Dette gjelder for eksempel barn av enslige forsørgere, barn hvis foreldre ikke har 
en stabil tilknytning til arbeidslivet, barn i familier der overføringer utgjør en stor del av 
familieinntektene, og sist, men ikke minst, barn med bakgrunn fra ikke-vestlige land.”                   
( Fløtten 2009 s.21)
For barns vedkommende er det med andre ord familiens økonomiske situasjon som avgjør om 
barnet faller inn under fattigdomsgrensen eller ikke.
Barnefattigdom i Norge knyttes ofte opp mot at barna av økonomiske grunner opplever 
sosiale begrensninger og utestenges fra sosiale sammenhenger.
De fleste virkemidler som benyttes for å motvirke fattigdom og sikre jevn fordeling er rettet 
mot de voksne. Unntak er oppvekst- og utdanningspolitikk som skal sikre barns 
oppvekstvilkår og utdanning.

3.3.1. Går fattigdom i arv? 

Sosial arv har lenge vært tema for forskning og det finnes etter hvert mye internasjonal 
dokumentasjon på at ulike typer økonomisk ulempe overføres mellom foreldre og barn.
Sosialhjelp går i arv blant sosialhjelpsmottakere i Norge. Sosialhjelpen i seg selv er ikke 
arvelig på samme måte som en genetisk disposisjon, men det er noen kjennetegn som leder til 
at barn av sosialhjelpsmottakere mottar sosialhjelp oftere enn andre. (Frønes 2010)
Noen faktorer som har betydning i denne sammenheng handler om 
arbeidsmarkedstilknytning, lav utdanning, individuelle holdninger.

 Foreldres sosialhjelpsmottak påvirker barnas holdning til å motta sosialhjelp. Barn 
som vokser opp i familier der en eller begge foreldrene mottar sosialhjelp, kan 
oppfatte sosialhjelp som en like legitim inntektskilde som arbeidsinntekt.

 Barn av sosialhjelpsmottakere vil ha detaljert kjennskap til systemet og kan lettere 
benytte dette.
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 Foreldre som mottar sosialhjelp har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet og dermed 
reduseres barnas uformelle tilgang til jobbmuligheter. Etter en slik tankegang vil barn 
av sosialhjelpsmottakere ha færre kontakter og referanser til arbeidslivet, og mindre 
kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger

 Barn av sosialhjelpsmottakere vokser opp uten tilstrekkelig inntekt, noe som igjen 
fører til begrensede muligheter til for eksempel å få støtte til utdanning osv.

Forklaringer er sammensatte, men utgangspunktet er forhold som kan knyttes til 
oppvekstfamiliene. Flere egenskaper ved familiene kan også påvirke barnas fremtid; for 
eksempel foreldres helse, deres utdanningsnivå, forhold til rusmidler, hvordan de oppdrar 
barna – i tillegg til egenskaper ved barna; hvordan de mestrer og forholder seg til skole og 
omgangskrets som igjen vil ha betydning for videre utdanning og senere muligheter på 
arbeidsmarkedet. ( Fløtten s.122)

4. Status 

4.1. Fattigdom i Skjervøy

Med utgangspunkt i forståelsen av begrepet fattigdom som beskrevet tidligere, er det relevant 
å ta utgangspunkt i tallmateriale og målindikatorer for å illustrere status i vår kommune.

Totalt antall sosialhjelpsmottakere i 2012 var 117.
Av disse var 38 under 25 år.
Mange har hjemmeboende barn.
I UPR-prosjektet ble det avdekket at mange av disse har behov for økonomisk veiledning og 

bistand.

Folkehelsebarometeret 2013 viser i forhold til levekår at Skjervøy ligger lavere enn fylket og 
landet for øvrig. Parameterne er blant annet lavinntekt, utdanningsnivå, arbeidsledige, 
uføretrygdede mellom 18 og 44 år og barn av enslige forsørgere.

Skjervøy ligger i perioder høyest i Troms både på arbeidsledighetstall og antall
sosialhjelpsmottakere.
Dette kan blant annet henge sammen med at vi har få offentlige arbeidsplasser, mye
sesongpreget arbeid hvor usikkerheten kan være stor i forhold til for eksempel permitteringer 
og nedskjæringer, noe som videre kan påvirke hverdagen og muligheten til deltagelse og 
tilhørighet.

Vi har økende forventninger til velstand i vårt samfunn; også i Skjervøy. De som sorterer 
under fattigdomsbegrepet får generelt større vansker med å henge med, ofte øker gjeldsbyrde 
blant annet fordi det er enkelt å få kredittkort og å kjøpe på kreditt.  
Familier påvirkes av usikkerhet omkring arbeid og økonomi.
Det er sammensatte forhold og komplekse behov og utfordringer. Faktorer som 
arbeidsledighet, samlivsbrudd, psykososiale og helsemessige utfordringer hos barn og/eller 
foreldre kan være gjeldende i en og samme familie. Onde sirkler oppstår; foreldres evner og 
mulighet til å følge opp sine barn begrenses, både økonomisk og sosialt. 
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Arbeid er det beste virkemiddel og tiltak for å forbygge og redusere fattigdom. Det styrker 
samtidig den enkeltes selvfølelse og gir respekt fra omgivelsene. De gode sirklene kan oppstå
og gi ringvirkninger.

4.2. Tjenestetilbud
Relevant informasjon om tjenestetilbud i Skjervøy kommune er beskrevet i Plan for psykisk 
helsearbeid samt i Plan mot vold i nære relasjoner.

Skjervøy kommune følger statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. 
En viktig målsetting for NAV Skjervøy er at brukerne skal møte en samlet enhet hvor stat og 
kommune tar felles ansvar. En av de kommunale stillingene er knyttet spesielt opp mot 
oppfølging av ungdom som faller utenfor skole og jobb. (Jfr. prosjektet «Ungdom på ræk» )

4.2.1. Relaterte planer

Tiltak for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser beskrives i kommunens plan for 
psykisk helsearbeid. Her beskrives relevante tjenestetilbud, retningslinjer og tverrfaglig 
organisering.
Vi har i tillegg plan mot vold i nære relasjoner.
Boligsosial plan er under revidering.
Det planlegges en kommuneplan med en samfunnsdel hvor folkehelseperspektivet skal være 
overordnet.
Det vil være naturlig at også Handlingsplan mot fattigdom hører inn under en fremtidig 
kommuneplan.

5. Mål og tiltak

5.1. Nasjonale mål – Statlige føringer og tiltak

Regjeringen la sammen med statsbudsjettet for 2007 fram en Handlingsplan mot fattigdom      
(Vedlegg til ST.prp.nr.1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007) med visjonen at Norge skal være 
verdens mest inkluderende samfunn. Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, 
ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet.
Fattigdom skyldes komplekse og sammensatte forhold, og Handlingsplan mot fattigdom 
omfatter tiltak under flere sektordepartementers budsjettområder. 

Den særlige innsatsen mot fattigdom er fulgt opp med tiltak og økonomisk styrking knyttet til 
handlingsplanens tre delmål:
• Alle skal gis mulighet til å komme seg i arbeid.
• Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg.
• Bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

I Regjeringens tiltaksplan beskrives det som særlig uakseptabelt at barn lever i fattigdom. 
Vanskeligstilte barnefamilier er derfor en prioritert målgruppe. Tiltak for å sikre sosial 
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integrering av barn og unge som på grunn av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon står 
i fare for å bli utestengt fra aktiviteter i skole- og fritidssammenheng er også viktig. 

5.2. Skjervøy kommunes mål
Trivsel og trygghet for alle som bor i Skjervøy er en overordnet visjon. 

5.2.1. Hovedmål:

Motvirke fattigdom i Skjervøy kommune ved å videreutvikle tverrfaglige systemer som sikrer 
et samordnet og helhetlig tjenestetilbud slik at alle gis like muligheter, rettigheter og plikter til 
å delta i samfunnet (jfr. Regjeringens visjon)

Verdigrunnlag: Å skape et velfungerende samfunn der alle har et godt sosialt og økonomisk 
sikkerhetsnett, samtidig som innbyggerne ikke fratas ansvaret for og retten til å bestemme 
over sine liv.

5.2.2. Delmål:

Vi velger å ta utgangspunkt i regjeringens tre delmål fordi de er konkrete og relevante i 
sammenheng med å bekjempe fattigdom og konsekvenser av fattigdom:

Alle skal gis mulighet til å komme seg i arbeid
 Fokus på arbeid i stedet for ytelser
 Redusere antall sosialhjelpsmottakere

Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg
 Sikre at utsatte grupper (jfr. målgrupper i prosjektet) blir sett og får bistand ut fra 

kartlagte behov gjennom samhandling og samarbeid.
 Styrke undervisningen i privatøkonomi for elever i grunnskolen.

Bedre levekårene for de vanskeligst stilte.
 Se helhet og sammenheng – sikring av rimelig inntekt
 Samhandlings og samarbeidskompetanse styrkes på tvers av nivåer og instanser i 

forhold til kunnskap om området

5.2.3. Målindikatorer

Noen av målene er lite målbare; som holdninger, kompetanse, tverrfaglighet, trivsel og
trygghet.
Det finnes imidlertid noen målbare indikatorer:

 Antall personer som mottar sosialhjelp både totalt -  og i gruppen unge enslige 
forsørgere, eller unge 18-25 år som ikke er på arbeid eller i skole.

 Antall arbeidsledige
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5.3. Forutsetninger for å nå de kommunale mål og 
implementere tiltak

 Vi må bruke kommunens eksisterende ressurser, videreutvikle allerede eksisterende 
retningslinjer for koordinering og samhandling til forebygging og oppfølging av tiltak.

 Prioritering i forhold til planlegging av kommunal egeninnsats er nødvendig. Det må 
sikres at tiltak gis rom for oppfølging også etter at prosjekt- og støtteperioder utløper.

 Vi trenger en økende bevissthet og kompetanse i forståelsen av risikofaktorer og 
utsatte gruppers situasjon – ”fattigdommens psykologi” 

 Politisk og administrativ ledelse må ønske at målene skal nås og se betydningen av 
helhetstenkning. 

 Der hvor det er relevant må vi utnytte statlige finansieringsordninger som supplement 
til kommunal innsats,(men vi kan ikke gjøre oss avhengig av dette da 
uforutsigbarheten blir for stor.)
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6. Handlingsplan
Handlingsplanen tar utgangspunkt i delmålene.
Den gir en oversikt over relevante eksisterende tiltak i tillegg til planlagte og ønskede tiltak. 
Tiltak som planlegges er i stor grad basert på erfaringer som er gjort gjennom prosjektet 
«Ungdom på ræk», hvor kartleggingssamtalene tydeliggjorde en del behov.
Mange av tiltakene er relevante i en generell forebyggingssammenheng.

Mål 1: Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid

Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlig
Utnytte eksisterende virkemidler som 
arbeidsmarkedstiltak og Kvalifiseringsprogram
fullt ut.

Kontinuerlig NAV

Videreføre «Ungdom på ræk» med individuell 
oppfølging – ettervern av utsatt ungdom med 
minst 50% stilling

Implementeres etter 
avsluttet 
prosjektperiode

NAV

Formalisere samarbeidsrutiner mellom NAV, 
ASVO, videregående skole og 
Oppfølgingstjenesten – samt Rus-
Psykiatritjenesten

Innen juni 2014 Ungdomsansvarlig 
på NAV

Sikre tilbud om sommerarbeidsplasser med 
oppfølging i minst to uker for ungdom i utsatte 
grupper i samarbeid med NAV og ASVO

Juni 2014 Rådmannen

Øke samarbeid med lokalt næringsliv Kontinuerlig NAV

Videreføre lærlingeplasser i minst samme 
omfang som nå

Kontinuerlig Rådmannen

Skjervøy kommune tilbyr 5 arbeidspraksisplasser 
i samarbeid med NAV 

Innen juni 2014 Rådmannen

God og realistisk rådgivning om valg av 
utdanningsretning

Kontinuerlig Rådgivere i skolen

Mål 2 : Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg

Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlig
Tett foreldresamarbeid i barnets første leveår 
med fokus på trivsel og utvikling.

Kontinuerlig Helsestasjon og 
aktuelle 
fagpersoner

Gi tilskudd til aktiviteter for barn og unge utover 
lovpålagte tjenester

Kontinuerlig Kommunestyret

Utrede mulighet for å tilby «Opplevelseskort» til 
utsatte grupper/familier

2015 NAV og UPR
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Godt Kulturskoletilbud Kontinuerlig Kommunestyret

«Friluftsgjengen» som alternativt tilbud i skolen. Innen høst 2014 
tilbud til to grupper

Kommunestyret

Utstyrsbank – vedlikehold og videreføring Kontinuerlig UPR i samarbeid 
med biblioteket

Arenaer for erfaringsutveksling for foreldre og 
foresatte

Kontinuerlig TRG og aktuelle 
fagpersoner

Aktivt bruk av Skolehelseteam –
Barnehagehelseteam

Kontinuerlig Aktuelle 
fagpersoner

Trivselsplan – lavterskeltilbud Kontinuerlig TRG

«Ung og Aktiv» - tilbud til jenter i 8.-9.klasse 
etter obligatorisk helsesøstersamtale

Kontinuerlig UPR og TRG

Sommerskole – fritidstilbud i sommerferien; 
Tiltaket utredes.

Snarest Kultur-
Undervisning

Utvidet etter skoletidtiltak (mat, leksehjelp, 
aktivitet) for utsatte grupper. Tiltaket utredes.

Snarest Kultur -
Undervisning

Videreføre Helsestasjon for Ungdom i samme 
omfang som nå.

Kontinuerlig Kommunestyret

Veiledning, oppfølging og økonomisk støtte til 
aktiviteter for unge foreldre.

Kontinuerlig NAV og Helse -
Omsorg

Oppfølgingsrutiner ved overganger styrkes, 
spesielt mellom ungdomsskole og videregående.

Snarest Kultur-
Undervisning 

Systematisere informasjon fra NAV om 
rettigheter til 10.klasse og videregående 

Snarest NAV og rektor 
ungdomsskolen

Videreføre arbeidsgruppa for UPR som 
tverrfaglig arena for koordinering, samhandling 
og forebygging

2015 Etatsledere og 
NAV

Mål 3: Bedre levekårene for de vanskeligst stilte

Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlig
Sikre eksistensminimum; Samarbeid og 
koordinering av tjenester.

Kontinuerlig NAV og helse-
Omsorgsetaten

Informasjonsbrosjyre om rettigheter. Høst 2013 UPR

Lavterskeltilbud (se tiltak under mål 2)

Veiledning og gjeldsrådgivning for å styrke 
familieøkonomien.

Kontinuerlig NAV 

Brukermedvirkning – tilby Individuell Plan ved 
sammensatte og langvarige behov

Kontinuerlig Aktuelle 
fagpersoner

Nettverksbygging -
Samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kontinuerlig TRG i samarbeid 
med ordfører og 
rådmann

Behovsprøving av Barnehage – SFO satser.
Tiltaket utredes.

Snarest Kommunestyret
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Videreføre tilbud om Bra-Matkurs, 
Røykeavvendingskurs mv. gjennom 
Frisklivssentral

Kontinuerlig Folkehelse
koordinator

Små rimelige boenheter Utredes i 
boligsosial plan

Kommunestyret

6.1. Prioriteringer:
Mange av tiltakene er kostnadsfrie. De handler om holdninger, bevisstgjøring og organisering.
Grundig kartlegging av faktiske behov er viktig.
Av tiltak i planen som koster penger ønskes følgende prioritering:

1. Friluftsgjengen
2. Utstyrsbank 
3. «Ung og Aktiv»
4. «Opplevelseskort» *

*«Opplevelseskort» som mulig tilbud skal drøftes og forhåpentligvis iverksettes.
Det er tenkt som en pakke som inneholder et antall aktiviteter eller opplevelser for familier 
med økonomiske utfordringer. Vi må vurdere hvordan dette skal administreres, hva innhold 
skal være, hvem som skal få tilbudet, hvordan unngå stigmatisering.

Erfaringer fra andre kommuner, for eksempel Kristiansund, beskriver dette som et svært 
positivt tiltak. Betydningen av at barn og unge kan delta på ulike aktiviteter og oppleve ting
både sammen med venner og sin familie er av uvurderlig betydning.
(Fra  «Tidens krav». Publisert 12.11.13)

PS 6/14



17

7. Kilder 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Handlingsplan mot fattigdom (2006-2007)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Handlingsplan mot fattigdom – status 2008 og styrket 
innsats 2009

Drammen kommune: Handlingsplan mot fattigdom 2008 – 2011

Fafo rapport 2009:38 Barnefattigdom i Norge Sammendrag

Fløtten, Tone (red.) (2009): Barnefattigdom, Oslo: Gyldendal

Frønes, Ivar og Strømme, Halvor (2010): Risiko og marginalisering; norske barns levekår i
kunnskapssamfunnet, Oslo: Gyldendal

Underlid, Kjell (2005): Fattigdommens psykologi, Oslo: Samlaget
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8. Vedlegg:

8.1. Relevante artikler fra FN`s Barnekonvensjon:

Artikkel 2: INGEN DISKRIMINERING
Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til 
barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, 
funksjonshemming eller oppfatning. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres.

Artikkel 3: TIL BARNETS BESTE
Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Artikkel 6 : RETT TIL LIV
Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og utvikler seg.

Artikkel 12:  Å SI SIN MENING OG BLI HØRT
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges 
vekt.

Artikkel 13:  FÅ OG GI INFORMASJON
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og 
på alle måter.

Artikkel 26: SOSIALTJENESTER
Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har krav på 
etter landets lover.

Artikkel 27: LEVESTANDARD
Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre 
som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er 
nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte.

Artikkel 31:  LEK OG FRITID
Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3864 -7

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 21.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/14 Skjervøy Formannskap 03.02.2014
7/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Reorganisering Startlånsordninga

Henvisning til lovverk: Husbankloven

Vedlegg
1 Lokale retningslinjer Startlån
2 Forskrift Startlån
3 Husbankens retningslinjer Startlån
4 Husbankens veiledning

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Startlånsreglementets pkt 7, 1. setning endres til: Startlån innvilges av et låneutvalg 

bestående av 3 politikere og 2 vara oppnevnt av kommunestyret. Overskriften i pkt 7 

endres til: Tildeling og klage

2. Følgende oppnevnes til å sitte i låneutvalget:

Ørjan Albrigtsen, leder

Vidar Langeland

Irene Toresen

1. vara: Torgeir Johnsen

2. vara Ingrid Lønhaug, 

3. Nytt låneutvalg starter sitt arbeid 15. mars 2014

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt
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Rådmannens innstilling

Formannskapet tar stilling til ny organisering og fremmer innstilling til kommunestyret i tråd 
med det. Herunder også justering av mål for saksbehandlingstid.

Saksopplysninger

I budsjettvedtaket for i år framkommer følgende i verbalpunkt nr 4:

Forvaltninga av startlånordninga skal reorganiseres. Kommunestyret ber formannskapet 
oppnevne et politisk valgt låneutvalg. Reglementet forandres i henhold til dette.

Ettersom sammensetning av låneutvalget framgår av reglementet blir det kommunestyret som 
endelig oppnevner utvalget samtidig som  reglementet endres.

Den endelige utformingen av pkt 4 kom direkte i kommunestyremøtet og selv etter debatten er 
rådmannen litt i tvil om hvordan det tenkes at startlånsordningen skal forvaltes framover. Det 
blir derfor mest riktig at formannskapet drøfter dette og fremmer endelig innstilling til 
kommunestyret i mars. 

Vurdering

Dagens reglement er tatt med som vedlegg 1. I denne sammenheng er det pkt 7 som er den som 
er aktuell for endring. I tillegg til evt ny sammensetning av låneutvalget bør også punktet endres 
til å hete ”Tildeling og klage”.

Innholdet i resten av reglementet er jo i veldig stor grad begrenset av sentrale regler som gjelder. 
Midlene i ordningen kommer jo fra Husbanken og kommunens oppgave er videreformidling. 
Det er jo da en selvfølge at det er gitt strenge føringer for hvordan midlene kan og skal tildeles. 
Til orientering følger derfor som vedlegg også: 2) Departementets Forskrift om Startlån, 3) 
Husbankens Retningslinjer for Startlån og 4) Husbankens veiledning for tildeling.

Gjeldende retningslinjer fra 2013 er i tråd med de sentrale føringene er tilbakemeldingen vi har 
fått fra Husbanken. Det er derfor lite rom for endringer i de øvrige punktene i lokale 
retningslinjer.

Som ventet har det vært en nedgang i antall søknader og dermed også antall innvilgede lån i 
2013 slik det var omtalt ifm vedtak av nye retningslinjer. Dette er da også i tråd med den 
innskjerpingen som var ment å være ved innføring av gjeldende forskrift fra 2011. Særlig er det 
§ 1 Formål som er innsnevret og det er tatt inn at lånet er ment for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Vanskeligstilt er jo ikke en klokkeklar definisjon slik at det ligger fortsatt en viss 
grad av skjønn til grunn, men de utdypende retningslinjer og veiledninger fra Husbanken er da 
til hjelp. Låneutvalget har i 2013 brukt mye tid på å drøfte grensedragninger for dette. Det har 
endt opp med totalt 3 avslag. Av disse ble ett påklaget til brukerutvalget som enstemmig avslo 
søknaden.
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En av utfordringene rådmannen ser med å endre låneutvalget er at den kompetansen dagens
utvalg til sammen har blir vanskelig å erstatte. Dette må ikke tolkes som en nedvurdering av 
politikere, men dagens utvalg består jo av NAV-leder som til daglig jobber med vanskeligstilte 
grupper, HO-sjef som ha oversikt over lånsøkere som evt er i kontakt med barnevernet og 
økonomisjef som har oversikt over de økonomisk vanskeligstilte. Ikke unaturlig vegrer 
lånsøkere seg for i søknaden å si mye om det som gjør dem vanskeligstilt og dermed i 
målgruppa. Dette har til nå blitt veid opp av den totale kjennskapen låneutvalget har slik at det 
ofte er først i tildelingsmøtene totalbildet for lånsøkerne blir klart. Delvis har saker til nå vært 
fremmet uten innstilling til utvalget.

Med et politisk utvalg kommer behovet for en mer formalisert saksbehandling. Det er jo fra i år 
innskjerpet at innkalling skal gjøres 12 dager før møtet og det skal jo foreligge en ferdig 
saksutredning med innstilling før saken behandles. (Hvorvidt saker med såpass mye 
personsensitive opplysninger skal sendes ut på forhånd må drøftes med det nye utvalget). Dette 
vil kreve økt administrativ tidsbruk og det vil også forlenge saksbehandlingstiden. 
Kommunestyret har jo vedtatt som mål for 2014 at det i gjennomsnitt skal gå max 10 dager fra 
endelig søknad til svar foreligger. Dette blir jo komplett umulig bare med innkallingsfristen og 
forutgående saksbehandling. Det vil jo heller ikke være naturlig å sammenkalle det nye utvalget 
for hver enkelt sak slik det har vært mulighet for til nå. Ved oppnevningen er det også viktig å 
være klar over at det nye utvalget ikke får godtgjøring ettersom det ikke ble bevilget midler til 
dette i budsjettet. Det må derfor avklares tidlig hvor ofte det vil være naturlig å ha møter. Ut fra 
dette må kommunestyret si noe om hvor mye 10-dagersfristen skal forlenges, slik at lånsøkerne 
er klar over den faktiske reduksjonen i service nytt utvalg medfører. Særlig for dem som skal 
delta i budrunder vil lengre total saksbehandlingstid ha betydning.

Rådmannen vil anbefale at det i mars avholdes et fellesmøte med gammelt og nytt utvalg som en 
start på opplæring for de nye. Regelverk og vurderinger vil da være tema.
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Retningslinjer for Startlån i Skjervøy kommune

1. Virkeområde
Disse retningslinjene gjelder ved behandling av Startlån i Skjervøy kommune med 
virkning fra 1.1.2013.

2. Formål
Sikre stabile boligforhold til husstander i etableringsfase og som trenger delvis eller 
full finansiering.

3. Målgruppe
Startlån skal fortrinnsvis tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet og de som har 
problemer med å skaffe nødvendige tilleggslån i ordinære kredittinstitisjoner.

Startlån er behovsprøvd, søknadsgrunnlaget kan være:
 Førstegangs boligetablering
 Enslig forsørger
 Funksjonshemmede
 Flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 Økonomisk vanskeligstilt
 Bostedløs
 Rusmiddelavhengig
 Psykisk helse

Boligen skal ved kjøp bli søkers hovedbosted, og skal ha en rimelig og nøktern 
standard i forhold til prisnivået på stedet. For bosted i borettslag vil både kjøpesum og 
del av fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Søkere som er eller har vært 
etablert, og som eventuelt har bolig å selge eller kan skaffe midler på annet vis, kan 
normalt sett ikke regne med å få Startlån. Dette gjelder også søkere med høy inntekt 
som har mulighet til å skaffe finansiering på annet vis. 

Lån kan bare ytes til enkeltpersoner. Selskaper, stiftelser og lignende må søke direkte 
til Husbanken i tråd med forskrift om Startlån.

Lånesøker skal dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og eventuelle 
stønader er tilstrekkelige til å kunne betjene alle husstandens utgifter over lengre tid 
etter låneopptak. Startlånet beregnes ut i fra søkers lånebehov, det vil si kjøpesum 
inkludert avgifter med fratrekk for egenkapital. Søker skal så langt det er mulig, betale 
omkostningene ved låneopptak selv. Startlånet er behovsprøvd i forhold til inntekt. 
Hvis søker har medsøker, må dette være ektefelle/ samboer/ registrert partner. Om 
medsøker allerede er etablert og den nye boligen ikke blir dens hovedbosted, må 
medsøker være innen nærmeste familie.

4. Bruk av lån
Startlån kan ytes til følgende formål i tråd med Husbankens retningslinjer:
 Kjøp av bolig 
 Kjøp og utbedring av bolig
 Oppføring av bolig
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Startlån til refinansiering gis i utgangspunktet ikke. I tilfeller der andre instanser er 
involvert i form av økonomisk veiledning, vil det være mulighet for å kunne få 
refinansiering under forutsetning av tett oppfølging av økonomisk veileder sammen 
med boligkontoret i Skjervøy kommune. Refinansiering er strengt behovsprøvd. 

Startlånet skal primært være toppfinansiering ved boliganskaffelse. Størrelsen på lånet 
vil bli vurdert ut i fra den enkelte søkers økonomi og andre långiveres lånetildelinger.
Toppfinansiering gjelder opp til 40 % av totalt lånebehov ved kjøp av bolig. Ved 
oppføring av bolig kan Startlån brukes til toppfinansiering med opp til 20 % av totalt 
lånebehov ved kjøpet sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller annen 
finansieringsinstitusjon.

Skjervøy kommune kan gi skriftlig forhåndsgodkjenning av Startlån, søker må da 
finne en egnet bolig med kjøpesum som er innenfor tildelt sum og avtalte 
forutsetninger. Forhåndsgodkjenningen er tidsbegrenset og kan trekkes inn til 
fordeling til andre søkere fra dato for tilsagn dersom midlene ennå ikke er benyttet, 
eller at investeringsfremdriften ikke er gjort rede for.

5. Rente- og avdragsvilkår
Lånetaker vil til enhver tid bli tilbudt gjeldende rente- og avdragsvilkår som gjelder 
Husbankens utlån, med et rentepåslag på 0,25 % for dekning av kommunens 
administrative kostnader.

6. Utbetaling
Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret og det er tatt pant i bolig.
Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet.

Dersom lånetaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer boligen på en slik 
måte at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at lånet 
blir tilbakebetalt straks, eller med kortere avdragstid.

7. Klage
Startlån innvilges av et låneutvalg bestående av helse- og omsorgssjef, NAV-leder og 
økonomisjef. Vedtak fattet av låneutvalget kan påklages til Brukerutvalget av søkeren. 
Klagefristen er 3 uker fra søker har mottatt melding om vedtak. Låneutvalget kan 
videredelegere sin myndighet i kurante saker. 

8. Endringer i betalingsplan
Saksbehandler kan innvilge avdragsfrihet, men ikke rentefritak, for inntil 5 år pr lån.
Dette er strengt behovsprøvd ut i fra søkers økonomiske situasjon.

Saksbehandler kan gjøre endringer i betalingsplanen etter behov så lenge opprinnelig 
avtalt innløsningsdato ikke blir endret.

9. Forhold til innkrevende bank
Saksbehandling av Startlån gjøres av Skjervøy kommune. Det er utarbeidet en avtale 
mellom Skjervøy kommune og vår låneforvalter Lindorff AS, som administrerer og 
krever inn Startlån fra låntakerne.

Vedtatt av kommunestyret 17.12.12

PS 7/14



PS 7/14



PS 7/14



 

HB 7.B.13 
Januar 2013 

 
Retningslinjer for startlån fra Husbanken 
 

 
 
1  Formål  
 
Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og 
sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal 
være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære 
kredittinstitusjoner. 
 
 
2  Hvem kan få lån 
 
Startlån kan gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. 
 
Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, 
enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. 
 
Kommunen kan utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres, 
forutsatt at disse ivaretar formålet og hovedintensjonene for ordningen. Kommunale 
retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. 
 
 
3  Hva det kan gis lån til 
 
Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. 
Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene 
over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 
 
Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.  
 
Kommunen kan gi lån til husstander for: 
 
a) Kjøp av bolig 
Lånet kan nyttes til kjøp av selveide helårsboliger og andre type bygg som etter utbedring 
skal nyttes til bolig. 
 
For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for 
vurderingen. 
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Kombinasjonen, kjøp og utbedring, kan være et godt alternativ for enkelte husstander, som 
for eksempel unge i etableringsfasen, etter som dette ofte er blant de rimeligste løsningene. I 
så fall blir kostnadene både for kjøp og utbedring lagt til grunn ved vurderingen. 
 
b) Utbedring av bolig 
Kommunene kan gi lån til utbedringer.  
 
c) Oppføring av bolig 
Startlån kan gis som topplån ved oppføring av ny bolig. 
 
d) Refinansiering 
Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en 
mulighet til å bli boende i boligen. 
 
f) Forhåndsgodkjenning 
Kommunen kan gi en skriftlig godkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en 
egnet bolig. 
 
 
4  Låneutmåling 
 
Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det 
private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at 
jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån.  For 
særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til 
etablering og tilpasning av bolig.  
 
 
5  Rente- og avdragsvilkår  
 
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes i samsvar med forskrift av 25. mai 2011 nr 550 
om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken. 
 
Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. 
 
Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til 
dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får 
virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også 
tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. 
 
Dersom kommunen tilbyr lempeligere vilkår enn den har på innlånet, må kostnadene ved 
dette dekkes av kommunen og får ikke innvirkning for lånevilkårene mellom kommunen og 
Husbanken. 
 
Kommunene kan i tillegg innkreve gebyr for å dekke de faktiske utgiftene ved forvaltningen 
av låneordningen. 
 
 
6  Sikkerhet for lånet 
 
Lån fra Husbanken til kommuner gis som gjeldsbrevlån. 
 
Ved videreutlån bør lånet sikres med pant i boligen. Se punkt 9.3 om dekning av tap. 
Kommunen fastsetter selv hvilken prioritet som skal kreves.  
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7  Kommunens låneopptak 
 
Husbanken fastsetter en årlig søknadsfrist.. Kommunene kan likevel når som helst søke om 
tilleggsmidler. 
 
 
Husbanken kan dele bevilgning og utbetaling av lånemidler for å sikre en best mulig 
disponering av lånerammen.  
 
Midlene blir utbetalt til kommunene når Husbanken har mottatt: 
-  låneavtale undertegnet av ordfører 
-  dokumentasjon på at kommunestyret har fattet vedtak om låneopptaket  
- eventuell dokumentasjon på at det foreligger godkjenning av låneopptaket fra 

fylkesmannen.  
 
 
8  Klageadgang  
 
 
Det erklageadgang på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån 
eller tilskudd etter forvaltningslovens regler. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtak 
det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om 
vedtaket er kommet fram. Klagens sendes kommunen som behandler denne. 
 
 

9  Andre bestemmelser 
 
9.1 Rapporteringer 
Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene. Krav til rapportering vil 
følge i det årlige skriv fra Husbanken. 
 
9.2 Ekstra innfrielser 
I følge kommunelovens bestemmelser skal avdraget på lån uavkortet benyttes til 
nedbetaling/innfrielse av innlånet. Ved ekstraordinære avdrag/innfrielser har imidlertid KRD 
åpnet for at pengene kan reutlånes dersom ny låntaker overtar opprinnelig låntakers 
forpliktelser. 
 
9.3 Dekning av tap 
Formålet med tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån 
ved å gi kommunene sikring mot tap knyttet til forsvarlig bruk av disse lånene. 
 
9.3.1 Tapsdeling 
Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på startlån finansiert av Husbanken ved 
realisering av panteobjektet eller gjennomført gjeldsordning. Er lånet innfridd, refinansiert 
eller tatt opp i annen finansinstitusjon, vil tapsdeling med Husbanken ikke kunne benyttes. 
Tapsdeling må søkes innen ett år etter at tapet er konstatert. Søknadsskjema HB 4.S.13.  
 
Ved realisering av panteobjektet skal renter og omkostninger dekkes først. Som regel vil alle 
renter dekkes. Renter som kommunen har betalt på sitt innlån og som etter låneavtalen 
skulle dekkes av låntaker, men som ikke er dekket, kan legges til tapet og 
beregningsgrunnlaget for tapsdelingen. Det vil si at etter at pantet er realisert og frem til 
søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen, kan renter som kommunen skal betale på sitt 
innlån (restkravet) og som etter låneavtalen skulle ha vært betalt av kunden, legges til tapet 
og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen. Eventuell overkurs som ikke dekkes av pantet (og 
som skulle ha vært betalt av kunden), kan også legges til tapet og beregningsgrunnlaget for 
tapsdelingen 
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I gjeldsordninger skal det ikke søkes om tapsdeling før gjeldsordningen er fullført. 
Renteutgifter som kommunen har hatt ved betjening av sitt innlån og som etter låneavtalen 
skulle dekkes av låntaker i gjeldsordningsperioden og frem til søknad om tapsdeling er sendt 
fra kommunen, kan legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen hvis dette ikke 
blir dekket ved dividende. 
 
Renter som påløper etter at søknad er sendt fra kommunen og frem til kommunen innbetaler 
sin andel av tapet, dekkes ikke. 
 
Tap som følge av at et krav er foreldet kan ikke kreves delt med Husbanken.  
 
Husbanken dekker normalt ikke noen del av tap som følge av kommunens brudd på 
finansavtaleloven § 47. Husbanken kan likevel i særlige tilfeller godkjenne deling av tap som 
har oppstått ved at kravet har blitt redusert gjennom dom eller forlik grunnet manglende 
overholdelse av finansavtaleloven § 47. 
 
Husbanken dekker heller ikke tap som har oppstått når kommunen ikke har sikret pant i 
boligen. Husbanken kan likevel godkjenne deling av tap hvis mangel på pantesikkerhet er 
godt begrunnet og lånetilsagn er gitt før 1. januar 2011. 
 
 
Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på 
tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. Beregningsgrunnlaget er 
hele restgjelden før oppgjør for salg er mottatt. Det er fra 01.10.2008 opprettet en 
forsøksordning med 50 % tapsdeling for utvalgte kommuner. Tap på startlån utbetalt fra 
forsøkskommunene mellom 01.10.08 og 30.09.11, skal dekkes med 50 % av staten fra første 
krone. 
 
Tapsdeling forutsetter at kommunen innbetaler sin andel av tapet innen 3 måneder etter at 
deling er innvilget. Det tapet kommunen etter eventuell tapsdeling med Husbanken må bære, 
kan belastes kommunens tapsfond dersom vilkårene for det er oppfylt (se pkt 9.3.2). 
 
Hvis Husbanken er blitt belastet for en del av tapet, og kommunen på et senere tidspunkt får 
inndrevet hele eller deler av restkravet, skal det innfordrede beløp godskrives partene i 
henhold til prioriteringsreglene (for garantiansvaret). Kommunene kan trekke fra kostnadene 
ved innkrevingen før endelig beløp fordeles. 
 
9.3.2 Tapsfond 
Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til tapsfond for 
startlån, se nærmere HB 8.B.21 (Retningslinjer om tilskudd til etablering og tilpasning av 
bolig, med mer). For tapsfond etablert av tilskuddsmidler gjelder følgende bestemmelser: 
 
Tapsfondet kan benyttes når det er konstatert tap på startlån, etableringslån fra 1996 og 
senere samt kommunale videreutlån fra andre finansinstitusjoner. Lånene må falle innenfor 
de krav til målgruppe og vilkår som gjelder for startlån fra Husbanken. 
 
Reglene om beregning av renter ved tapsdeling gjelder tilsvarende for den delen av tapet 
som skal dekkes av tapsfondet. I de tilfellene reglene om tapsdeling ikke kommer til 
anvendelse, er skjæringspunktet for beregning av renter den datoen kommunen mottar 
oppgjør for realisert pant eller gjennomført gjeldsordning.  
 
Tapsfondet kan ikke benyttes til foreldede krav og normalt ikke til tap som følge av 
kommunens brudd på finansavtaleloven § 47. Husbanken kan likevel etter søknad fra 
kommunen i særlige tilfeller godkjenne at kommunen bruker av tapsfondet hvor tapet har 
oppstått ved at kravet har blitt redusert gjennom dom eller forlik grunnet manglende 
overholdelse av finansavtaleloven § 47. 
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Tapsfondet kan heller ikke benyttes hvis kommunen ikke har sikret pant i boligen. 
Husbanken kan likevel i særlige tilfeller godkjenne at tapsfondet benyttes hvis mangel på 
pantesikkerhet er godt begrunnet og lånetilsagn er gitt før 1. januar 2011. 
 
Tapsfondet kan benyttes selv om kommunen har refinansiert sitt startlån hos andre 
långivere. Tapsfondet kan bare benyttes i den utstrekning det var tilgjengelige midler i 
tapsfondet da tapet ble konstatert. Om tapet kan deles med Husbanken, se punkt 9.3.1 
ovenfor, er uten betydning såfremt vilkårene ovenfor er oppfylt. 
 
Dersom kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet som er 
belastet tapsfondet, skal det innfordrede beløp fratrukket inndrivningskostnader godskrives 
fondet. 
 
Avkastning på den del av tapsfondet som er bygget opp av tilskuddsmidler fra Husbanken, 
skal tillegges fondet eller benyttes til tilskudd i samsvar med retningslinjene om tilskudd 
HB 8.B.21. Kommuner som ønsker å tilbakeføre midler fra tapsfond til tilskudd til 
videretildeling, kan søke Husbanken om dette. Dersom fondets størrelse etter en 
helhetsvurdering gir grunnlag for det, kan Husbanken stille som et vilkår for å tildele nye 
tilskudd at kommunen tilbakefører et nærmere angitt beløp fra tapsfondet til tilskudd til 
viderefordeling. 
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Hele veilederen med lenker finner du i nettutgave på

www.husbanken.no

INNLEDNING  
 
Denne veilederen skal være et supplement til retningslinjer for kom-
muner i saksbehandling av søknader om startlån for vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Veilederen gir en oversikt over de forhold som bør 
vurderes ved behandling av søknader, men gir fortsatt kommunene 
rom til å finne den beste løsningen i den enkelte sak. 

Veilederen følger søknadsprosessen og er inndelt i fire hoveddeler: 

 > Del en inneholder opplysninger om tildelingskriterier, hvem som kan 
få startlån og hva det kan gis startlån til. 

 > Del to tar for seg saksbehandlingen og vurderingene knyttet til be-
regning av betjeningsevne.

 > Del tre omhandler dokumentbehandling knyttet til utsendelse av 
lånedokumenter, aksept og mottak av lånedokumenter i retur, samt 
prosedyrer i forbindelse med sikkerhetsstillelse og utbetaling.

 > Del fire behandler låneforholdet mellom kommunen og Husbanken. 

Retningslinjene er gjengitt i farget boks ved innledningen til hvert kapi-
tel. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståel-
sen av regelverket. 

For å innhente mer kunnskap og nyttig informasjon anbefales veile-
deren på Husbanken.no.  Der vil du i tillegg finne en rekke lenker til 
mer kunnskap som kan bidra til at arbeidet med saksbehandlingen blir 
enklere. 
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1.  Generelt om startlån
1.1 Formål 

Startlån skal tildeles kommuner for videre 
utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre 
egnede boliger for unge og vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Lånet skal være et 
finansieringstilbud for boligtiltak som 
det vanligvis ikke gis lån til i ordinære 
kredittinstitusjoner.

Startlån kan gis til 
 > anskaffelse av bolig til topp, eller fullfinansiering 
 > refinansiering av dyre lån for å beholde boligen 
 > utbedring og tilpasning av bolig 

Formålet med startlånet er at det skal bidra 
til gode løsninger for varig vanskeligstilte på 
boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og 
godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes 
husstander som verken nå, eller senere vil kunne 
få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand 
fra kommunen.

Husstander som ikke har et tilfredsstillende 
boforhold bør også prioriteres ved tildeling. Dette 
kan være husstander som står uten bolig, som 
står i fare for å miste sin bolig, eller de bor i en 
uegnet bolig / bomiljø.

1.2 Hvem kan få lån?

Startlån kan gis til kommuner for videre utlån 
til enkeltpersoner til boligformål.
Startlån er behovsprøvd og kan omfatte 
blant andre unge i etableringsfasen, 
barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, 
flyktninger, personer med oppholdstillatelse 
på humanitært grunnlag og andre økonomisk 
vanskeligstilte husstander.
Kommunen kan utarbeide egne retningslinjer 
for hvordan ordningen skal praktiseres, 
forutsatt at disse ivaretar formålet 
og hovedintensjonene for ordningen. 
Kommunale retningslinjer skal sendes 
Husbanken til orientering. 

 > Startlån skal kun gis til privatpersoner. 
 > Juridiske personer som stiftelser, selskaper, 
foreninger, borettslag og liknende, kan ikke få 
startlån. 

Kommunen må foreta en bevisst prioritering av 
målgrupper ved tildeling av startlån og tilskudd 
slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først. 

 > Det er ikke et krav at søkeren skal ha norsk 
statsborgerskap for å få lån. 

 > Personer med varig oppholdstillatelse må vur-
deres på lik linje med norske søkere. 

STARTLÅN TIL EØS-BORGERE OG NORDISKE BORGERE 
Når søker har lovlig opphold i Norge, er 
kravene de samme som ellers for å gi startlån. 
Arbeidsinnvandrere kan møte særlige utfordringer 
på boligmarkedet. Kommunen bør vurdere om 
startlån er et godt virkemiddel til å sikre en egnet 
bolig.

Kommunen bør også vurdere om søker har behov 
for å eie egen bolig i Norge, eller om leiebolig er 
et bedre alternativ. Vurderingene vil på mange 
måter være de samme som gjøres ved søknad fra 
en norsk borger.

Alle EØS-borgere har rett til å oppholde seg/
arbeide i Norge når de registrerer seg hos 
rette myndighet. Registreringsbeviset gjelder 
for en ubegrenset periode. Bestemmelsene 
om registrering trådte i kraft 1. oktober 
2009. Nordiske borgere er unntatt fra 
registreringskravet. Etter tre år vil det kunne 
søkes om varig oppholdstillatelse i Norge

Fra 1.1.2010 er det innført varig oppholdsrett for 
EØS-borgere og deres familiemedlemmer. Dette 
gjelder etter fem år med rett til opphold i Norge 
uansett statsborgerskap.

STARTLÅN TIL ANDRE ARBEIDSINNVANDRERE 
Arbeidsinnvandrere som ikke er nordiske 
borgere eller EØS-borgere, må søke om 
oppholdstillatelse. Oppholdstillatelse gir 
som hovedregel rett til arbeid. Dersom 
oppholdstillatelsen gjelder for ett år må 
kommunen vurdere om det er behov for å 
etablere seg i egen bolig. 

Med en oppholdstillatelse på 5 år vil situasjonen 
være annerledes. Det er da større mulighet 
for at oppholdet blir varig, og at det vil bli søkt 
om varig oppholdstillatelse. Det kan gis lån til 
denne gruppen. Forholdet til sikkerheten bør det 
i disse tilfellene tas ekstra hensyn til, da det kan 
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være vanskeligere å innkreve et restkrav etter 
tvangssalg hvis personen flytter tilbake til sitt 
opprinnelige hjemland. 

1.3 Hva det kan gis lån til

Boligen skal være egnet for husstanden, 
rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på 
stedet. Det er en forutsetning at boligen ikke 
er dyrere enn at søker kan klare å betjene 
boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige 
midler igjen til livsopphold.
Kommunen kan gi lån til husstander for:
a) Kjøp av bolig  
Låne kan nyttes til kjøp av selveide 
helårsboliger og andre type bygg som etter 
utbedring skal nyttes til bolig.  
For boliger i borettslag vil både kjøpesum 
og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for 
vurderingen. 
Kombinasjonen, kjøp og utbedring, kan være 
et godt alternativ for enkelte husstander, 
som for eksempel unge i etableringsfasen, 
etter som dette ofte er blant de rimeligste 
løsningene. I så fall blir kostnadene både 
for kjøp og utbedring lagt til grunn ved 
vurderingen. 
b) Utbedring av bolig  
Kommunene kan gi lån til utbedringer. 
c) Oppføring av bolig  
Startlån kan gis som topplån ved oppføring 
av ny bolig. 
d) Refinansiering  
Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre 
lån dersom det bidrar til at husstanden får en 
mulighet til å bli boende i boligen. 
e) Forhåndsgodkjenning  
Kommunen kan gi en skriftlig godkjenning om 
at lånesøker vil få startlån hvis søker finner 
en egnet bolig. 

Startlån skal være et tilbud om finansiering til 
boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i 
ordinære kredittinstitusjoner. Boligen skal være 
nøktern og rimelig i forhold til prisnivået på stedet.

Forskjellige typer eierformer:
 > frittstående selveierbolig 
 > selveierbolig i seksjonssameie 
 > borettslagsleiligheter 

 > aksjeleiligheter 

De forskjellige eierformene kjennetegnes ved at 
eier har ulike rettigheter og plikter. 

Saksbehandler bør informere lånsøkere om 
hva de forskjellige eierformer innebærer. Mer 
informasjon om de forskjellige eierformene finner 
du på husbanken.no. 

LANDBRUKSEIENDOM 
Landbrukseiendom er en næringseiendom hvor 
boligen bare er en del av eiendommen. Som 
hovedregel vil derfor lån til landbrukseiendom 
falle utenfor formålet med startlån. Det er neppe 
aktuelt å skille ut boligen med eget bruksnummer. 

Unntaket fra dette kan være dersom det gjelder 
et småbruk hvor prisen på eiendommen ikke 
er høyere enn for en tilsvarende nøktern bolig 
i distriktet. Det kan imidlertid være vanskelig å 
vurdere hvilken pantesikkerhet som skal kreves 
på en landbrukseiendom. Det bør foreligge en 
landbrukstakst.

Innovasjon Norge gir lån til kjøp av 
landbrukseiendom innenfor 90 prosent av takst. 
Ved søknad om startlån må kommunen vurdere 
om det dreier seg om en nøktern bolig i forhold til 
prisnivået på stedet, og kreve dokumentasjon for 
at det er søkt om lån i Innovasjon Norge.

1.4 Oversikt over saksgangen 
 > Søker fyller ut søknadsskjemaet og sender det 
/leverer det til kommunen sammen med nød-
vendige dokumentasjon. Mer om dette finner du 
i kapittel 3.«Øvrige vilkår/ krav til dokumenta-
sjon» 

 > Søknaden behandles Mer om det finner du i ka-
pittel 2.«Beregning av betjeningsevne / låneut-
måling» Når saken er ferdig behandlet, sendes 
skriftlig vedtak til søker. 

 > Det bør avholdes et møte mellom lånsøker og 
saksbehandler etter at søker har fått alle doku-
mentene. Det gis muntlig råd og informeres om 
forutsetninger som ligger til grunn for tilsagnet, 
og hva dette medfører for låntaker. Lånedoku-
mentene undertegnes, se punkt 3.11.3. 

 > Utbetaling, se punkt 3.13.2. 

1.5 Taushetsplikt og fullmakt 
All saksbehandling av startlån er omfattet av 
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Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt 
§ 13 og Offentlighetslova §13. Saksbehandleren 
har taushetsplikt overfor andre instanser og andre 
personer som ber om opplysninger i saken uten 
fullmakt fra søker.

Kredittopplysninger kan innhentes når det er behov 
for utfyllende opplysninger. Søker gir fullmakt til 
dette ved å skrive under på søknaden.

2. Beregning av betjeningsevne/  
    låneutmåling

Kommunen kan velge å bruke startlånet til å 
fullfinansiere boligen eller som topplån der det 
private eller Husbanken gir grunnfinansiering. 
Som prinsipp kan kommunen legge til grunn 
at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større 
andel av finansieringen bør være startlån. For 
særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet 
brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering 
og tilpasning av bolig.

2.1. Søknadsbehandling 
Formålet med saksbehandlingen er å vurdere 
den enkelte husstands mulighet for å etablere 
seg i egen egnet bolig basert på husstandens 
økonomiske betjeningsevne. Den økonomiske siden 
ved saksbehandlingen innebærer en vurdering av 
de ulike variablene i lånsøkers økonomi knyttet til 
inntekter og utgifter i nå- og fremtid. 

Søkeren må alltid ha prøvd muligheten for 
finansiering i privat bank før det søkes om 
startlån. Dersom søker ikke får lån i annen 
bank, kan kommunen gi fullfinansiering til kjøp, 
utbedring, tilpasning eller refinansiering av bolig. 
Forutsetningen er at husstanden er i målgruppen 
for startlån og har betjeningsevne. Startlånet 
kan finansiere inntil 100 prosent av kjøpesum, 
utbedringskostnader og omkostninger.

Av finansavtaleloven fremgår det at kredittgiveren 
har plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet. 
Opplysninger om søkers økonomi innhentes om 
nødvendig fra relevant database (f.eks. kredittsjekk, 
skatteetaten o.l.) 

Opplysninger om dette finnes i kapittel 4 «Forholdet 
mellom Husbanken og kommunen». Se også punkt 
2.6.om frarådningsplikten. 

Er det behov for finansiering utover det beløpet 
lånsøker har betjeningsevne til, er det en 
forutsetning at dette blir finansiert med egenkapital 
og/eller tilskudd. Dersom lånsøker ikke har 
betjeningsevne, og ikke er i målgruppen, må 
søknaden avslås, se punkt 3.11.4.

Kommunen har innenfor sitt saksområde en 
alminnelig veiledningsplikt. Formålet med 
veiledningen skal være å gi søkeren adgang til å 
vareta sine interesser på best mulig måte.

Dersom kommunen ikke kan besvare en søknad 
innen rimelig tid etter at den er mottatt, skal det så 
fort som mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det 
gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan 
behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar 
kan ventes,jf. Forvaltningsloven §11.

2.2. Beregning av betjeningsevne 
Beregning av betjeningsevne kan gjøres etter 
følgende enkle modell:

Inntekter 
- skatt 
- utgifter til livsopphold 
- andre utgifter / økonomiske forpliktelser

= disponibelt til betjening av boutgifter 
 
- driftsutgifter i bolig: Strøm, forsikring,  
   vedlikehold, fellesutgifter (eiendomsskatt,       
   kommunale utg.)                                    

= disponibelt til betjening av lån

Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike 
elementene som inngår i beregningen, og hvordan 
disse påvirker størrelsen på startlånet som kan 
betjenes.

2.2.1 Inntekt 
Inntektsbegrepet omfatter
 > lønn 
 > inntekt fra næringsvirksomhet 
 > trygd 
 > bidrag 
 > leieinntekt 
 > pensjoner 
 > andre stønader, som for eksempel bostøtte 

Midlertidige og variable inntekter kan innebære en 
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utfordring når betjeningsevnen beregnes. I noen 
tilfeller vil gjennomsnittsinntekten for en lengre 
periode kunne være et forsvarlig inntektsgrunnlag. 
I andre tilfeller vil forventede minimumsinntekter 
kunne danne grunnlag for et forsvarlig 
inntektsgrunnlag. Noen inntekter er så midlertidige 
og usikre at de ikke bør medregnes.

Som fast inntekt regnes varige trygdeytelser, og 
lønnsinntekter ved fast ansettelse. I mange tilfeller 
kan et midlertidig ansettelsesforhold innebære et 
inntektsgrunnlag som er tilnærmet like sikkert som 
et fast arbeidsforhold.

Mer informasjon om forskjellige typer inntekt finner 
du på husbanken.no.

2.2.2 Skatt 
Opplysninger om skatt fremkommer på 
selvangivelsen og på lønnslippen eller 
trygdeutbetalingen. Riktig skattenivå kan beregnes 
ved hjelp av  Skatteetatens enkle skattemodell.

Skattereduksjon som følge av økte renteutgifter 
kan beregnes ved å redusere skatteinnbetalingen 
med 28 prosent av den forventede økningen i 
renteutgifter. Låntaker har selv ansvar for å endre 
skattekortet sitt, men kommunen bør informere om 
at den forventede skatten ikke er eksakt.

2.2.3 Utgifter til livsopphold 
Livsoppholdsutgifter omfatter det beløpet som 
husstanden skal ha til mat, klær, helse, fritid, 
reise, telefon, husholdningsartikler og lignende. 
Husbanken anbefaler at satsene fra Statens institutt 
for forbruksforskning (SIFO) benyttes som et 
utgangspunkt. SIFOs referansebudsjett oppdateres 
årlig.

Referansebudsjettet fra SIFO er ett eksempel 
som viser hva det koster å leve på et rimelig 
forbruksnivå for det aktuelle husholdet. Med et 
rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan 
godtas av folk flest. Det oppfyller kravene til vanlige 
helse- og ernæringsstandarder og gjør det mulig 
for husholdets personer å delta i de mest vanlige 
fritidsaktivitetene på en fullverdig måte. 

Du kan lese mer om SIFOS referansebudsjett på 
sifo.no. 

Et alternativ til SIFO sine satser er å beregne 
husstandens reelle forbruk over en periode. 
Forbruket finner man ved å ta utgangspunkt i all 

inntekt etter skatt og trekke fra betalte boutgifter 
og eventuelle andre utgifter som fremkommer 
av lånsøkers budsjett for en gitt periode. En 
slik fremgangsmåte bør baseres på en dialog 
med lånsøker. Beløpet til livsopphold skal være 
tilstrekkelig til at husstanden skal kunne leve av det 
over lengre tid.

2.2.4 Andre utgifter 
Andre utgifter kan bestå av
 > forbruksgjeld 
 > studiegjeld 
 > bidrag 
 > utgifter til barnepass 
 > bilutgifter 
 > eventuelt annen gjeld eller økonomiske forpliktel-
ser 

Forholdet omkring forbruks-/ kredittgjeld må være 
avklart før startlån innvilges. Kommunen bør vurdere 
om kredittlån skal refinansieres med startlån eller 
om det er en løsning å gi avdragsfrihet inntil gjelden 
er nedbetalt. I vanskelige tilfeller bør søker tilbys 
gjeldsrådgivning før startlån kan innvilges.

All gjeld som skal løpe videre, må beregnes med de 
faktiske vilkårene som gjelder for lån med påslag for 
forventede renteøkninger. 

SIFO sine satser for bilhold kan være et 
utgangspunkt for å fastsette månedlige bilutgifter. 

For å få oversikt over lånsøkers forpliktelser og 
eventuelle ubetalte krav anbefales det å innhente 
kredittopplysninger. Vær oppmerksom på at 
inntekstsopplysninger og låneopplysninger som 
fremkommer inneholder kun “data” innhentet fra 
siste ligning. Nye låneopptak som er foretatt etter 
ligningsåret vil ikke vises. 

2.2.5 Disponibelt til betjening av boutgifter 
Etter at utgifter til livsopphold, andre faste utgifter 
og terminbeløp til betjening av annen gjeld er 
trukket fra i beregningen, fremkommer det beløpet 
som viser hva lånsøker har disponibelt til betjening 
av boutgifter. Ved kjøp av bolig må dette beløpet 
være tilstrekkelig til å dekke både driftsutgiftene i 
boligen og kapitalutgifter som er renter og avdrag på 
boliglån.

2.2.6 Driftsutgifter 

PS 7/14



8

Driftsutgifter i boligen kan bestå av
 > utgifter til strøm/fyring 
 > kommunale avgifter 
 > eiendomsskatt 
 > festeavgift 
 > forsikringer 
 > vedlikehold 
 > eventuelle vaktmestertjenester 

Felleskostnadene fastsettes på bakgrunn av 
boligselskapets driftsregnskap og budsjett. For 
boligselskaper som har tatt opp fellesgjeld, 
betjenes også denne gjennom de månedlige 
felleskostnadene. Ved kredittvurderinger bør 
fremtidig vedlikeholdsbehov i boligen vurderes. 
Videre bør boligselskapets økonomi, og forhold 
knyttet til størrelsen, nedbetalingstiden og rente på 
eventuell fellesgjeld vurderes med tanke på risiko for 
renteoppgang og øvrige fremtidige forpliktelser.

Eiere av frittstående selveide boliger mottar egne 
regninger på alle driftsutgifter. 

Boliger i boligselskap (sameier, borettslag og 
boligaksjeselskap) betaler disse utgiftene gjennom 
månedlige felleskostnader. Strøm til egen bolig 
dekkes ikke av felleskostnadene. 

2.2.7 Disponibelt til betjening av startlån/boliglån 
Etter at husstandens nettoinntekt er fratrukket 
livsoppholdsutgifter, andre faste utgifter og 
driftsutgifter i ny bolig, fremkommer det beløpet 
som søker har igjen til betjening av renter og avdrag 
på lån. Ved samfinansiering med annen bank må 
disponibelt beløp dekke renter og avdrag på begge 
lån. Hvor stort lån som kan betjenes med det 
disponible beløpet er avhengig av hvilke rentesats 
og hvor lang nedbetalingstid som legges til grunn. 

Størrelsen på det lånet som søkeren kan betjene 
med sitt disponible beløp avhenger av
 > nedbetalingstid på lånet 
 > rentesats/kalkulasjonsrente som legges til grunn 
for beregningen 

2.2.8 Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes i samsvar 
med forskrift av 25. mai 2011 nr. 550 om rente- 
og avdragsvilkår for lån i Husbanken. 

Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med 
utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. 
Kommunene gis anledning til å påplusse 
husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til 
dekning av administrative kostnader, eller 
tilby lempeligere vilkår uten at dette får 
virkning for lånevilkårene mellom kommunen 
og Husbanken. Kommunen kan også tilby 
andre avdragsplaner enn det som gjelder for 
Husbankens utlån til kommunen. 
Dersom kommunen tilbyr lempeligere vilkår enn 
den har på innlånet, må kostnadene ved dette 
dekkes av kommunen og får ikke innvirkning 
for lånevilkårene mellom kommunen og 
Husbanken. 
Kommunene kan i tillegg innkreve gebyr for å 
dekke de faktiske utgiftene ved forvaltningen av 
låneordningen.

Husbanken kan gi startlån til kommunene med 
en nedbetalingstid på inntil 30 år. Kommunen kan 
gi startlån til enkeltpersoner med utgangspunkt 
i samme vilkår. Kommunen kan også tilby mer 
lempelige vilkår, blant annet lengre nedbetalingstid.

Hvis lån gis med lengre nedbetalingstid, vil 
de månedlige låneutgiftene bli mindre. Lengre 
nedbetalingstid, reduserer også behovet for tilskudd.

Her illustreres forholdet mellom nedbetalingstid og 
månedlige låneutgifter.

Ved beregning av betjeningsevne anbefales 
det at kalkulasjonsrenten, som fastsettes av 
Husbanken, legges til grunn. Kalkulasjonsrenten 
skal ta høyde for fremtidige renteøkninger og sikre 
fremtidig betjeningsevne ved et høyere rentenivå. 
Opplysninger om kalkulasjonsrenten finnes på 
Husbanken.no. 
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FAST ELLER FLYTENDE RENTE 
Valg mellom flytende og fast rente vil få 
konsekvenser for hvor stort lån lånsøker kan 
betjene. Jo lavere rente som benyttes som 
beregningsgrunnlag, jo høyere lån kan betjenes. 
Ved stram økonomi er det viktig at renten enten 
låses på et nivå som låntaker er i stand til å betjene, 
eller at det tas høyde for renteoppgang ved låneut-
måling(kalkulasjonsrente).

Et alternativ til flytende rente er fast rente. 
Husbanken tilbyr fastrente med henholdsvis 3, 5, 10 
og 20 års rentebinding. Lang rentebinding vil kunne 
være et risikodempende tiltak for å sikre lånsøker 
mot økte boutgifter ved fremtidig renteoppgang. De 
fleste kredittinstitusjoner anbefaler låntakere med 
svak økonomi å binde renten for hele eller deler av 
lånet. Lang fast rente vil kunne være et alternativ 
til kalkulasjonsrenten ved beregning av søkerens 
betjeningsevne.

Saksbehandler må forsikre seg om at lånsøker er 
kjent med konsekvensene ved å velge henholdsvis 
flytende eller fast rente.

Informasjon om fast og flytende rente finnes på 
denne siden på Husbanken.no.

Her illustreres det hvordan valg av kalkulasjons- 
eller fast rente påvirker månedlige låneutgifter.

 

AVDRAGSPROFIL 
Ved vurdering av søkers økonomi anbefales det 
at  startlånet beregnes som annuitetslån uten 
avdragsfri periode. Avdragsfri periode i startfasen 
av låneforholdet kan være hensiktsmessig i noen 
tilfeller. Dette kan være i tilfeller der lånsøker har 
faste utgifter som avsluttes om kort tid, for eksempel 
annen gjeld eller utgifter til barnepass, eller at det er 
utsikter for inntektsøkning i nærmeste fremtid.

Søkerens mulighet til å betjene et lån, er avhengig 

av om det gis
 > fast eller flytende rente 
 > annuitets- eller serielån 
 > kort eller lang nedbetalingstid 
 > avdragsfrihet eller ikke 

Ved annuitetslån betales det samme terminbeløpet 
(avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid 
dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet 
nedbetales, utgjør avdragene en større andel av 
totalbeløpe

 

Ved serielån betales det høyere terminbeløp (avdrag 
+ renter) i starten. Avdragene er like store gjennom 
hele låneperioden, mens terminbeløpet reduseres 
etter hvert som det betales mindre renter.

GEBYRER 
Administrative kostander kan blant annet være 
kostander til post, saksbehandling og liknende.

I tillegg kan det kreves gebyr for de kostander 
som forvaltning av lånet medfører. Slike kostander 
er blant annet årsgebyr til ekstern låneforvalter, 
kostander for depot og liknende. Gebyret som 
kreves av låntaker skal gjenspeile de faktiske 
kostander som kommunen har i forbindelse med 
forvaltning av lånet. 

Gebyret kan kreves enten som et engangs beløp 
eller i kombinasjon med termingebyret.
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2.3 Kjøp og finansiering av bolig 
Beregning av behov for egenkapital/tilskudd:

Kjøpesum 

- Lån fra private banker

- Startlån, som kan betjenes 

= Behov for egenkapital/tilskudd

En bolig som finansieres med startlån skal være 
nøktern og skal være tilpasset husstandens behov. 

Boligens totale kjøpesum eller markedsverdi 
er lik avtalt pris tillagt eventuell fellesgjeld samt 
omkostninger og eventuelle utbedringskostnader. 

Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen. 
For selveierboliger betales en dokumentavgift på 
2,5 prosent av kjøpesummen til staten i tillegg til 
tinglysingsgebyr. 

For borettslagsleiligheter og aksjeleiligheter 
betales normalt et overdragelsesgebyr til 
forretningsfører sammen med tinglysingsgebyr for 
borettslagsleiligheter og/eller noteringsgebyr for 
aksjeleiligheter. 

Mer informasjon om de forskjellige eierformer.

2.4 Behov for egenkapital/tilskudd 
Behovet for egenkapital/tilskudd vil være forskjellen 
mellom det lånebeløpet som er gitt og den totale 
prisen på boligen.

Ved manglende betjeningsevne bør muligheten for 
å gi tilskudd vurderes, jf. retningslinjer om tilskudd til 
etablering og tilpasning av bolig, med mer.

Før det blir gitt avslag på søknaden, eller 
tilskuddsbeløpet fastsettes, bør det gjøres en nøye 
vurdering av hvilke beløp som er lagt til grunn for 
livsopphold, og hvilken rente og nedbetalingstid som 
er benyttet. Disse variablene har stor betydning for 
beregning av økonomisk betjeningsevne. Inngåelse 
av en langvarig fastrenteavtale vil for eksempel 
innebære at det ikke er behov for å benytte en 
kalkulasjonsrente som «buffer» for fremtidig 
renteoppgang.

Lånsøker må få tilstrekkelig informasjon om hva en 
eventuell fastrentekontrakt innebærer og fordeler og 
ulemper med dette.

For beregning av betjeningsevne, se Husbankens 
lånekalkulator. 

2.5 Kredittsjekk 
Kredittsjekk er i utgangspunktet et verktøy for 
finansinstitusjoner og bedrifter som skal selge 
eller gi lån, og derfor ønsker å få et innblikk i sine 
potensielle kunders økonomiske situasjon.

Kredittopplysningsbyråer samler inn opplysninger fra 
Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Grunnbok, 
og erfaringer fra inkassosaker og dommer i 
pengekravsaker. Selskapene foretar ofte også en 
“scoring” av kunden som blant annet baseres på 

 > registrert utleggspant / tvangspant i noen eiende-
ler 

 > registrert konkurs eller offentlig gjeldsordning 
 > betalingsanmerkninger 
 > aldersgruppe søkeren tilhører 
 > næringsinteresse 
 > stabilitet i inntekt 
 > inntektsutvikling over tid 
 > forholdet mellom skatt og inntekt 

Kommunen bør ikke basere sine vurderinger kun 
på scorings resultat, men foreta egne vurderinger 
på bakgrunn av fakta og opplysninger som 
fremkommer i en slik kredittsjekk. Om nødvendig 
bør kommunen ta kontakt med søker for å få avklart 
saken. 

Har søker betalingsanmerkninger, må det vises 
varsomhet med å innvilge lån. Vurderingen 
bør likevel sees i sammenheng med formålet 
med ordningen, som er å hjelpe husstander 
med boligetableringsproblemer. Mislighold og 
tvangssalgsbegjæringer vil ofte være direkte årsak 
til at lånene må refinansieres. Dersom søker har 
betalingsanmerkninger bør saksbehandleren 
forsikre seg om at misligholdet vil bli gjort opp. Dette 
er viktig for å sikre at gamle krav ikke senere kan 
true låntakers betjeningsevne, eller at kreditorer kan 
ta pant i boligen. 

2.6 Frarådningsplikt
 > Kommunen skal råde lånsøkerne til ikke å inngå 
en kredittavtale hvis det på avtaletidspunktet må 
antas at søkeren ikke har økonomisk evne til å 
betjene lånet. 
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 > Når likviditetsberegning for søkeren viser man-
glende betjeningsevne, skal søker alltid rådes fra 
å ta opp tilbudt lån. 

 > Låneopptak bør frarådes i tvilstilfeller, jf. Finansav-
taleloven §47 . 

Frarådning skal skje skriftlig. Dersom det er mulig 
skal det også gis muntlig frarådning. 

Kommunen må gi frarådning der man antar at den 
økonomiske evnen eller andre forhold tilsier at søker 
bør avstå fra å ta opp lån.

Det vil være nødvendig med frarådning, selv om 
kommunen mener at det kan være forsvarlig å gi et 
lån under visse forutsetninger: 

 > I møte med lånsøker er det viktig at saksbehand-
ler går grundig gjennom økonomien og følgene av 
et eventuelt låneopptak. 

 > Frarådningsbrevet, som ikke er et avslag, sendes 
til søkeren sammen med tilsagnsbrevet. Ved et 
eventuelt låneopptak må søkeren skriftlig bekrefte 
at han har mottatt frarådingsbrevet og at han har 
forstått det. 

 > Dersom lånsøkers betalingsevne vurderes som 
klart utilstrekkelig for å betjene et lån, skal søkna-
den avslås, se punkt 3.11.4. 

3. Øvrige vilkår/krav til  
    dokumentasjon
Krav til dokumentasjon
 > Det fremgår av søknadskjemaet hvilke vedlegg 
som skal følge søknaden. 

 > Krav til dokumentasjon gjelder alle husstands-
medlemmer som er påført søknaden om startlån / 
tilskudd. 

3.1 Selvangivelse/ligningsutskrift 
Selvangivelsen er viktig for å avdekke gjeld og 
formue. Kommunen må kontrollere gjeld som er 
oppgitt i søknaden opp mot gjelden som er oppført 
i selvangivelsen. Er gjelden som dokumenteres av 
søker redusert mer enn normal nedbetaling, bør 
dette dokumenteres nærmere. Endringer i gjeld/
formue etter at selvangivelsen ble utsted må gjøres 
tydelig.

3.2 Arbeidsforhold og inntekt 
Arbeidsforhold og all inntekt skal dokumenteres 
med kopi av utbetalinger. Vær oppmerksom på at 
lønns- og trygdeutbetalinger også viser eventuelle 
påleggstrekk. 

Dersom inntekten varierer bør et gjennomsnitt over 
en viss periode legges til grunn, se for eksempel 
på hva som er oppgitt som lønn hittil i år på siste 
lønnsslipp.

3.3 Gjeld og andre utgifter 
Det skal fremlegges dokumentasjon på all gjeld. 
Opplysninger som skal dokumenteres er 

 > saldo 
 > rentesats 
 > terminbeløp 
 > fast eller flytende rente, 
 > løpetid og eventuell avdragsfrihet (nedbetalings-
plan) 

Dersom søkeren har gjeldsordning, skal 
gjeldsordningsavtalen legges ved. Dette gjelder 
både frivillig- og tvungen gjeldsordning.

Utgifter til barnepass, bidrag og eventuelt andre 
økonomiske forpliktelser må dokumenteres.

3.4 Takst /verdi vurdering
 > Ved kjøp, overtakelse, refinansiering av konkret 
bolig eller ved utbedring av bolig, må det foreligge 
dokumentasjon som viser eiendommens verdi og 
dens tilstand. 

 > Ved nyoppført bolig vurderes de totale kostna-
dene. 

 > Ved refinansiering må det foreligge en pantattest 
som viser hvilke heftelser som påhviler eiendom-
men og hvilke prioritet heftelsene har. 

 > Ved utbedring av boligen må det foreligge kost-
nadsoverslag for utbedringen og eventuelt rele-
vante tegninger. 

3.5 Felleskostnader 
Dokumentasjon på felleskostnader bør legges fram 
dersom dette ikke vises i takst eller salgsoppgave.
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3.6 Festekontrakt 
Hvis eiendommen er en festet tomt, skal 
festekontrakten vare lenger enn låneforholdet. 
Dette fordi kommunen da vil ha en margin dersom 
lånet blir misligholdt eller løpetiden blir forlenget. Vi 
anbefaler at festekontrakten har en gyldighet som er 
5 år lengere enn lånets løpetid.

Å feste en tomt vil si å leie tomten. Når man bygger, 
eier man huset men ikke tomten. Loven gir den 
som fester en sterk stilling. Hvis en festeavtale er 
inngått etter 1.1.2002 er den ikke tidsbegrenset. 
Hvis festeavtalen er inngått mellom 1.1.1976 og 
1.1.2002, er den på minst 80 år. For avtaler som 
er inngått før 1976 gjelder det som er fastsatt i 
avtalen om festetid.Festeforhold er regulert gjennom 
tomtefesteloven. 

3.7 Annen dokumentasjon 
Alle forhold som er relevante for søknaden må 
dokumenteres. For eksempel dersom det søkes 
om lån og/eller tilskudd med bakgrunn i nedsatt 
funksjonsevne, kan det være relevant å kreve 
legeerklæring/sosial rapport. Dersom det søkes om 
refinansiering ved eierskifte eller overdragelse bør 
det kreves eierskifteerklæring.

Jf. Siste side i søknadsskjema for startlån og 
tilskudd. 

3.8 Sikkerhet for lån

Lån fra Husbanken til kommuner gis som 
gjeldsbrevlån. 
Ved videreutlån bør lånet sikres med pant 
i boligen. Se punkt 9.3 om dekning av tap. 
Kommunen fastsetter selv hvilken prioritet som 
skal kreves.

Startlån og tilskudd bør sikres med pant i boligen 
eller adkomstdokumentene til eiendommen. 
Dersom startlånet ikke er sikret, kan det skje at 
kommunen ikke får innfridd sitt lån ved salg av 
eiendommen. I tillegg kan kreditorer med usikrede 
krav ta utleggspant i eiendommen og kreve boligen 
tvangssolgt.

Kommuner som ikke har sikret startlånet med 
pant i eiendommen, kan ikke benytte tapsfondet 
til dekning av sitt tap. De kan heller ikke dele 
eventuelle tap med Husbanken.

I alle saker må kommunen ta stilling til hvilken 
prioritet (pantesikkerhet) kommunen skal ha, det vil 

si hvilke foranstående heftelser som kan godtas. 

Heftelser kan være

 > pengeheftelser 
 > borett 
 > forkjøpsrett 
 > festekontrakt 
 > føderåd 
 > leierett 

Heftelser registreres kronologisk. Det pantet som 
registreres sist, vil få lavest prioritet, med mindre 
foranstående heftelser viker prioritet for sist nevnte. 
Heftelser som er tinglyst på samme dag har lik 
prioritet hvis ikke annet er bestemt ved avtale.

Når kommunen gir både startlån og tilskudd 
bør startlånet ha prioritert foran tilskuddet. For 
ytterligere opplysninger om tinglysing, se Statens 
Kartverk.

3.8.1 Etablering av sikkerhet for lån 
Ved kjøp av bolig vil eiendomsmegler/advokat 
garantere for at boligen overtas heftelsesfri og at 
pantedokumentet som skal sikre startlånet tinglyses 
med rett prioritet.

Alle sertifiserte eiendomsmeglerforetak har stilt 
garanti og har nødvendige forsikringer knyttet til 
økonomisk risiko ved gjennomføring av oppgjør ved 
kjøp og salg av bolig. Dersom en advokat skal foreta 
oppgjøret er det viktig å forsikre seg at advokatfirma 
også har stilt nødvendige garantier for oppgjør. 
Dette innebærer at kjøper og kjøpers långiver er 
sikret at oppgjøret foregår på riktig måte. Dette betyr 
at kjøper overtar eiendommen fri for heftelser og 
långiver oppnår sikkerhet for sitt lån.

Ved refinansiering, utbedring og tilpasning er 
det ofte ikke en megler eller advokat involvert. 
Kommunen selv eller kommunens forvalter 
må i slike tilfeller sende pantedokumentet for 
selveierboliger og borettslagsleiligheter til Statens 
Kartverk for tinglysing. Da må tinglysingsgebyr og 
gebyr for panteattest sendes vedlagt.

For aksjeleiligheter sendes noteringsanmodning 
til forretningsfører med oppfordring til å bekrefte 
pantenoteringen skriftlig i en besittelseserklæring.
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3.9 Reguleringsforhold (vei, vann og kloakk)
I områder som ikke er regulert til boligformål, bør 
man sjekke om eiendommen har tinglyst rett til vei, 
vann og kloakk. Rettigheten bør være knyttet til 
eiendom og ikke til person. Rettigheten gis av eier 
av den eiendommen som vei, vann eller kloakk går 
over. Rettighetene fremgår av Grunnboken under 
“Servitutter”.

3.10 Forsikring 
Eiendommen/boligen må være fullverdiforsikret. 

Når pant etableres i selveiet bolig skal 
det innhentes bevis for at eiendommen er 
forsikret. Forsikringsattest er dokumentasjon 
fra forsikringsselskap på at eiendommen er 
fullverdiforsikret.

I eneboliger er det eieren som skal tegne 
bygningsforsikring. Forsikringsattest innhentes for 
den enkelte bolig. 

I sameier er det sameiet som tegner 
fullverdiforsikringen. Opplysninger om 
forsikringsselskap og polisenummer kan innhentes 
hos forretningsfører. 

Borettslag og boligaksjeselskap tegner forsikring 
for hele eiendommen. Opplysninger om 
forsikringsselskapet og polisenummeret kan 
innhentes hos forretningsfører. 

Beboer sørger selv for innboforsikring. 

3.11 Vedtak

3.11.1 Forhåndsgodkjenning 
Forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at 
søkeren vil få finansiering fra kommunen under 
forutsetningen av at boligen oppfyller visse vilkår. En 
forhåndsgodkjenning gir søkeren en forutsigbarhet 
med hensyn til hvilken bolig de bør se etter, og det 
gir en ekstra fordel når det skal legges inn bud. 
Spesielt i pressområder, hvor boligomsetningen går 
raskt, er det som regel et krav at budgiver har en 
gyldig forhåndsgodkjenning.

Husbanken anbefaler at kommunen tilbyr 
forhåndsgodkjenning av lånesøknader. 
Kommunene kan gi en skriftlig bekreftelse på 
at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en 
egnet bolig. Lånsøker må vurdere kjøpsobjektet 
nøye og ha tett dialog med kommunen på om 
boligen oppfyller de forutsetningene som er gitt i 

forhåndsgodkjenningen.

Gyldigheten av forhåndsgodkjenningen bør ikke 
være for kort. Søkeren må få tilstrekkelig tid til å 
finne seg en egnet bolig. Gyldigheten må heller 
ikke være for lang, slik at kommunen binder 
startlånsmidlene over for lang tid. Erfaringsmessig 
er det passe med en forhåndsgodkjenning 
med varighet på tre måneder. Kommunen kan 
etter tre måneder enten forlenge eller oppheve 
forhåndsgodkjenningen.

3.11.2 Tilsagn 
Tilsagn er en bekreftelse på finansiering fra 
kommunen knyttet til en bestemt bolig.

Tilsagnet skal inneholde opplysninger om

 > låntakere 
 > lånebeløp 
 > rente (nominell/effektiv) 
 > nedbetalingstid, terminlengde, terminbeløp, termi-
nomkostninger 

 > betalingsmåte og første forfallsdato 
 > etablerings- og tinglysingsgebyr 
 > sikkerhet og hjemmelsforhold 
 > anmodning om å bestille forsikringsattest (for fritt-
stående oppført selveierbolig) 

 > varighet av tilsagn 
 > ev. forbehold og forutsetninger 

For nyoppførte boliger kreves ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse mottatt før lånet kan 
utbetales. Dette gjelder også større utbedringssaker 
som krever tillatelse fra kommunen.

Sammen med tilsagn sendes følgende vedlegg: 

 > SEF-skjema (standardiserte europeiske opplys-
ninger om forbrukerkreditt) i utfylt stand 

 > Informasjon om fast og flytende rente finner du på 
husbanken.no 

 > månedsbudsjett 

Sikkerhetsdokumenter for lån/tilskudd kan enten 
sendes sammen med tilsagnet, eller bli sendt etter 
at søker har akseptert lånebetingelsene. Dersom 
kommunen har avtale med en låneforvalter vil de stå 
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for utsendelse av følgende sikkerhetsdokumenter:

 > gjeldsbrev 
 > pantedokument (gjelder ikke for aksjeleiligheter) 
 > pantsettelseserklæring 
 > låneavtale/tilskuddsavtale 
 > utbetalingsfullmakt 
 > nedbetalingsplan 

3.11.3 Rådgivningsmøte med søker 
Det bør holdes et møte mellom lånsøker og 
saksbehandler etter at søker har mottatt tilsagnet 
og de tilhørende dokumentene. Lånsøker må få 
tilstrekkelig tid til å sette seg inn i all informasjonen 
før møtet. 

På møtet bør følgende punkter gjennomgås: 

 > Betingelser for lånet, slik at søkeren er i stand til å 
vurdere om den foreslåtte startlånsavtalen passer 
hans behov og økonomiske situasjon. 

 > Gjennomgå SEF-skjemaet. 
 > Gjennomgå månedsbudsjettet. Saksbehandler 
bør ta opp med søker muligheten til sparing for 
dekning av uforutsette utgifter 

 > Valg av fast- eller flytende rente, dersom kommu-
nen tilbyr dette. 

 > Hvis søker vil ta opp lånet på de vilkårene som 
tilbys, undertegnes dokumentene. 

 > Hvis søker har mottatt frarådningsbrev, skal saks-
behandleren også gi muntlig frarådning dersom 
dette er mulig. Søker skal da bekrefte ved signatur 
at han/hun er kjent med at långiveren skriftlig og 
muntlig har frarådet låneopptaket. 

3.11.4 Avslag 
Søknaden skal avslås dersom lånsøkers 
betalingsevne vurderes som klart utilstrekkelig 
til å betjene lånet, eller dersom han/hun ikke er i 
målgruppen.
 > Søkere under gjeldsforhandling kan ikke ta opp 
nytt lån. 

 > Det kan gis lån til søkere som er under en gjelds-
ordning, særlig når dette reduserer søkerens bout-
gift. 

Ved avslag bør det informeres om alternative 

løsninger for lånsøker.

Avslag er enkeltvedtak som skal begrunnes og kan 
påklages, jf. Forvaltningsloven §28

3.12 Klageadgang

Det er klageadgang på kommunens vedtak om 
tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån 
eller tilskudd etter forvaltningslovens regler.

3.13 Oppfølging og kontroll

3.13.1 Aksept, mottak og kontroll av  
          lånedokumenter 
Når kommunen/låneforvalter har mottatt 
lånedokumenter, kontrolleres det at alle nødvendige 
dokumenter er mottatt og at de er riktig signert. 
Eventuelle forbehold og/eller forutsetninger i 
tilsagnet sjekkes ut. Sikkerhetsdokumentene skal 
oppbevares i eget depot.

3.13.2 Utbetaling av lån og tilskudd
 > Lånet/tilskuddet utbetales til megler mot inneståel-
seserklæring. I inneståelseserklæringen garante-
res det for at pantedokumentet vil bli tinglyst med 
riktig prioritet elle at det blir notert pant i adkomst-
dokumenter tilknyttet en andel eller et aksjebrev. 

 > Kommunen må senere få det tinglyste pantedoku-
mentet i retur fra megler/advokat og må da kon-
trollere om deres pant har fått riktig prioritet. 

 > Ved pant i adkomstdokumenter til borettslagslei-
ligheter og aksjeleiligheter må det være utstedt en 
besittelseserklæring fra forretningsfører i boligsel-
skapet.

4. Forholdet mellom Husbanken og  
    kommunen
4.1 Kommunens låneopptak

Husbanken fastsetter en årlig søknadsfrist.. 
Kommunene kan likevel når som helst søke om 
tilleggsmidler. 
Husbanken kan dele bevilgning og utbetaling av 
lånemidler for å sikre en best mulig disponering 
av lånerammen. 
Midlene blir utbetalt til kommunene når 
Husbanken har mottatt:

 > låneavtale undertegnet av ordfører 
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 > dokumentasjon på at kommunestyret har fat-
tet vedtak om låneopptaket 

 > eventuell dokumentasjon på at det foreligger 
godkjenning av låneopptaket fra fylkes- 
mannen.

 
Dersom kommunen er i ROBEK-registeret, må 
godkjennelse fra Fylkesmannen foreligge før 
utbetaling av startlånet. 

Lån fra Husbanken til kommuner gis som 
gjeldsbrevlån. 

Husbanken vil årlig kunngjøre søknadsfrist og 
bevilgningsrutiner for startlån i et informasjonsbrev 
til kommune. Denne informasjonen vil også finnes 
på Husbanken.no.

4.2 Klageadgang 
Husbankens vedtak om startlån kan ikke påklages.

4.3 Andre bestemmelser

4.3.1 Rapporteringer

Kommunene skal rapportere til Husbanken om 
bruken av midlene. Krav til rapportering vil følge 
i det årlige skriv fra Husbanken.

Bruken av startlån og tilskudd til etablering og 
tilpasning skal enkeltrapporteres fortløpende 
gjennom hele året. Dette gjelder alle saker som har 
status “avslag” og “utbetalt”.

For kommuner som benytter seg av 
saksbehandlingssystemet StartSak blir saker 
med status “avslag” eller “utbetalt” automatisk 
innrapportert til Husbanken. 

Fortsatt må alle kommuner rapportere i StartRap 
en gang i året. Dette gjelder for tap- og tapsfond og 
rentepåslag.

4.3.2 Ekstra innfrielser

I følge kommunelovens bestemmelser 
skal avdraget på lån uavkortet benyttes 
til nedbetaling/innfrielse av innlånet. Ved 
ekstraordinære avdrag/innfrielser har imidlertid 
Kommunal- og regionaldepartementet åpnet for 
at pengene kan reutlånes dersom ny låntaker 
overtar opprinnelig låntakers forpliktelser.

Ved låntakers ekstraordinære innfrielse av startlån 
til kommunen, kan det innfridde lån som hovedregel 
ikke lånes ut på nytt. Adgangen til å låne ut midlene 
på nytt er imidlertid ikke helt stengt, men det stilles 
vilkår om at nytt utlån skjer på samme betingelser 
som første låntaker hadde, jf. Kommunelovens § 50 
nr. 7 bokstav c.

I henhold til kommuneloven skal mottatte avdrag 
på utlån uavkortet benyttes til nedbetaling eller 
innfrielse av innlån til kommunen. Departementet 
har imidlertid åpnet for at ”re-utlån” kan 
gjennomføres dersom ny låntaker overtar 
opprinnelig låntakers forpliktelser. Dersom den nye 
låntaker får andre lånebetingelser enn opprinnelig 
låntaker, vil dette få konsekvenser for kommunens 
drift. jf. Rundskriv H-15/03. 

4.3.3 Tapsdeling og tapsfond

Tapsdeling kan brukes når det er konstatert 
tap på startlån finansiert av Husbanken ved 
realisering av panteobjektet eller gjennomført 
gjeldsordning. Er lånet innfridd, refinansiert eller 
tatt opp i annen finansinstitusjon, vil tapsdeling 
med Husbanken ikke kunne benyttes. 
Tapsdeling må søkes innen ett år etter at tapet 
er konstatert. Søknadsskjema HB 4.S.13.

Mer informasjon om tapsdeling og tapsfond finner 
du på husbanken.no. 

4.4 Relevante lover

FINANSAVTALELOVEN 
Finansavtaleloven kapittel 3 inneholder 
bestemmelser som er viktige i 
lånesaksbehandlingen. De saksbehandlerne 
som behandler lånesøknader, bør derfor kjenne 
hovedinnholdet i disse bestemmelsene.

I henhold til § 46 b. i finansavtaleloven er långiveren 
pliktig til å vurdere lånesøkers kredittverdighet før 
låneavtalen inngås. Dette er vil også være i samsvar 
med kommunenes rutiner.

Finansavtaleloven § 46 a. beskriver hvilke 
opplysninger kommunen må gi lånesøkeren før 
det gjøres avtale om lån. Opplysningene skal gis i 
god tid før lånesøkeren blir bundet av låneavtalen. 
Opplysningene gis i formularet som kalles SEF-
skjema. Dette skjemaet fylles ut rutinemessig og 
lånsøkeren skal få dette til informasjon før det 
inngås avtale om startlån.
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Långivers frarådingsplikt beskrives i § 47. Hvis 
långiveren tror at lånesøkerens økonomisk evne 
eller andre forhold tilsier at han/hun bør overveie 
å avstå fra å ta opp lånet, skal långiveren skriftlig 
fraråde låneopptaket. Se § 47 (1). Hvis det er mulig, 
skal det også gis muntlig fraråding. Hvis låneavtale 
likevel blir inngått, skal låntakeren undertegne 
en bekreftelse på at han/hun har blitt frarådet 
låneopptaket., se punkt 2.6.

I noen tilfeller vil kommunen som långiver kunne 
mene at det er forsvarlig å gi et lån under visse 
forutsetninger. I praksis innebærer frarådingsplikten 
at det er nødvendig med fraråding også i disse 
tilfellene. 

Hvis lånsøkerens betalingsevne vurderes som klart 
utilstrekkelig til å betjene lånet, skal lånesøknaden 
avslås.

Gjennom § 46 c. har lånsøkeren krav på å få en 
forklaring som gjør han/henne i stand til å vurdere 
om den foreslåtte låneavtalen passer i forhold til 
hans/hennes lånebehov og finansielle situasjon. 
Forklaringen skal blant annet omfatte opplysningene 
i SEF-skjemaet og låneavtalens viktigste innhold. 

KONSEKVENSER VED MANGLENDE FRARÅDING
 > I henhold til § 47 (3) kan konsekvensen av en 
manglende fraråding bli at låneforpliktelsen “hvis 
det finnes rimelig” reduseres eller faller helt bort. 
Hvis en låntaker fremsetter en påstand om at 
låneopptaket skulle vært frarådet, men låntakeren 
og kommunen ikke kommer frem til en minnelig 
løsning av saken, må låntakeren saksøke kommu-
nen for å få løst saken. 

 > En annen konsekvens av at fraråding er forsømt 
fra kommunens side, er at Husbanken i utgangs-
punktet ikke dekker noen del av det tapet som 
er oppstått som følge av manglende fraråding. 
Tapsfond kan som hovedregel heller ikke benyttes 
til å dekke inn slikt tap. Lån som åpenbart skulle 
ha vært frarådet, vil dessuten kunne gis dårligere 
dekning enn andre krav ved en gjeldsordning. Se 
Gjeldsordningsloven § 4-8. 

PANTELOVEN 
I panteloven kapittel 2 er det regler om avtalepant i 
fast eiendom.

Alle startlån bør sikres med pant i boligen. Ved å få 
pant i boligen får kommunen en eksklusiv særrett til 
å søke dekning for sitt krav i panteobjektet (boligen). 

Hvis låntakeren misligholder startlånet, kan 
kommunen gjennom tvangsfullbyrdelse få dekning 
for sitt krav i salgssummen.

FORVALTNINGSLOVEN 
Forvaltningsloven har regler om behandlingsmåten 
i forvaltningssaker. I denne loven finner en blant 
annet bestemmelser om habilitet (§§ 6-10), 
forvaltningsorganets veiledningsplikt (§ 11), 
taushetsplikt (§ 13) samt klage på og omgjøring av 
vedtak (Kapittel VI).

Bestemmelsene om taushetsplikt er svært viktige og 
innebærer at saksbehandlerne har plikt til å hindre 
at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun 
får vite om noens personlige forhold i forbindelse 
med arbeidet. I § 13, annet ledd angis hva som ikke 
regnes som personlige forhold. 

Saksbehandler i kommunen er forpliktet til å 
unngå å spre taushetsbelagte opplysninger 
som han/ hun har fått kjennskap til om gjennom 
jobben. Saksbehandler skal også sikre at ikke 
uvedkommende får tilgang til slike opplysninger. 
Saksbehandlerens samtaler med lånsøkerne 
må arrangeres slik at ikke uvedkommende får 
del i disse. På saksbehandlerens kontor må 
ikke dokumenter som gjelder andre saker enn 
lånsøkerens, være synlig på arbeidsplassen eller 
PC. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes 
på e-post. 

GJELDSORDNINGSLOVEN 
En gjeldsordning er en avtale om å betale mest 
mulig ned på gjelden i en begrenset periode mot 
å få slettet deler av gjelden. Som hovedregel 
er dette en periode på fem år. Den som oppnår 
gjeldsordning, har som hovedregel rett til å beholde 
en eierbolig av rimelig størrelse og standard. Tanken 
er at boliggjelden omtrent skal tilsvare boligverdien 
når gjeldsordningen er over.

Hovedvilkåret for å komme inn under 
gjeldsordningsloven, er varig betalingsudyktighet. 
I de fleste tilfellene vil det også bli stilt krav om at 
han/ hun etter beste evne må ha forsøkt å løse 
problemene på egen hånd. Se § 1-3. Søknad om 
gjeldsforhandling settes frem for namsmannen. Se 
§ 2-1. Hvis ikke kreditorene “frivillig” går med på 
en ordning, se kapittel 4, blir det aktuelt med en 
tvungen ordning etter kapittel 5. Det tar normalt 4-6 
måneder å få på plass en gjeldsordning, og deretter 
følger en betalingsplan på fem år. 
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5. Definisjoner og begreper

 Uttrykk Forklaring 
Utbedring Utbedringsarbeid som gir bygningen økt kvalitet i forhold til lover og forskrifter som 

gjaldt på det tidspunkt bygningen ble ferdigstilt 

Vedlikehold I NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk defineres vedlikeholdsutgifter ved: 
«Utgifter i forbindelse med planlagte arbeider som er nødvendige for å opprettholde 
byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå.» 

Rehabilitering Rehabilitering er istandsettelse av en bygning for nåtidig formål og/eller for å rette 
på forsømt vedlikehold. Hvis ikke hensikten er å best mulig ta vare på byggets 
antikvariske verdi, er utbedring et bedre begrep.

Tilpasning Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den funksjonelt og bedre egnet til å ivareta 
spesielle behov, for eksempel funksjonshemming.

Takst En tradisjonell takst inneholder en kortfattet beskrivelse av eiendommen slik 
takstmannen vurderer panteobjektet etter å ha foretatt en befaring. Det gjøres rede 
for boligens standard og konstruksjon, byggematerialer, areal og innredninger. 
Verdien på boligen blir redusert ut fra boligens alder og standard på det tidspunktet 
taksten blir fastsatt. Taksten skisserer boligens antatte markedsverdi.

Relevansen av en takst avhenger av endringer som kan ha skjedd i markedet siden 
den ble avholdt og av eventuelle endringer på eiendommen. Takster eldre enn 6 
måneder bør brukes med forsiktighet. Med verditakst/markedsverdi menes “Det 
antatte beløp som takstmannen mener at eiendommen/boligen normalt kan omsettes 
for på takstdagen. Låneverdien er en forsiktig vurdert markedsverdi”.

Salgsoppgave Ved salg av bolig lager eiendomsmegler en salgsoppgave over eiendommen. Denne 
kan inneholde en takst og annen relevant informasjon om eiendommen. Megler er 
ansvarlig for de opplysningene som blir gitt i salgsoppgaven.

Meglervurdering 
(meglertakst)

En meglervurdering gir en antydning om eiendommens markedsverdi. Denne 
vurderingen er ifølge takseringsforbundet ufullstendig i forhold til hva en takst utført 
av en godkjent takstmann omfatter.
Kommunen avgjør om en meglervurdering og en eventuell tilstandsrapport er 
tilstrekkelig for vurdering av pantesikkerhet.

Tilstandsrapport Er basert på en grundigere undersøkelse av boligen. Undersøkelsen bør utføres av 
en takstmann med autorisasjon for tilstandsvurdering. Her kontrolleres fukt og råte, 
elektrisk anlegg, innvendig og utvendig panel, mulige vannskader eller lekkasje, sluk i 
gulv mv. Alle feil og mangler skal rapporteres.

Det foreligger ikke noe krav om at selger må fremlegge en tilstandsrapport, men det 
anbefales at kjøper spør etter dette. I enkelte tilfeller foreligger det våtromrapporter, 
som en type tilstandsrapport som kun omhandler våtrom i boligen.

Nøktern bolig Menes boliger som er nøktern i standard og størrelse. Dekker husstandens behov 
samtidig som den er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
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 Uttrykk Forklaring 
Besittelseserklæring Er en erklæring for pant i adkomstdokumenter

Med adkomstdokumenter menes andelsbrev, partialobligasjon og leierett til bolig. 
Dokumentenes form og pålydende vil være avhengig av på hvilken måte boligen 
er organisert (organisasjonsformer er betegnelsen på sameie, aksjeselskaper eller 
borettslag). Framgangsmåten og dokumentene er tilnærmet lik eksemplet med 
pant i fast eiendom, men her blir bare gjeldsbrev og pantsettelseserklæring utstedt. 
Tinglysingen (noteringen) blir foretatt av forretningsfører for boligselskapet. Ved lån 
til kjøp av borettslagsleiligheter er det vanlig at adkomstdokumenter til leiligheten blir 
stilt som sikkerhet for lån og oppbevart hos forretningsfører (håndpant). Långiver/
panthaver oppbevarer bare en erklæring (besittelseserklæring) fra borettslaget 
vedrørende det noterte pantet.

 ROBEK Er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra 
Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om 
låneopptak eller langsiktige leieavtaler. 

Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og 
fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble 
godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med 
økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk 
ubalanse innebærer.

Gjeldsforhandlings- 
periode

Dersom det åpnes gjeldsforhandlinger inntrer en gjeldsforhandlingsperiode på tre 
måneder. I denne perioden skal skyldneren forsøke å komme frem til en frivillig 
ordning med kreditorene. Dersom dette ikke lykkes, og skyldneren begjærer tvungen 
ordning, forlenges perioden med en måned. Dersom fristen løper ut uten at frivillig 
ordning er vedtatt eller tvungen ordning begjært, må imidlertid hele prosessen 
begynne på nytt igjen. Tremånedersfristen for å oppnå frivillig gjeldsordning er 
absolutt og kan ikke besluttes forlenget.
Skyldneren kan ikke stifte ny gjeld uten etter fordringshavernes samtykke, eller 
foreta andre disposisjoner som er egnet til å skade kreditorenes interesser i 
gjeldsforhandlingsperioden.

Frivillig 
gjeldsordning

Er en frivillig avtale om nedbetaling av gjeld mellom skyldner og kreditorer. En frivillig 
gjeldsordning er vedtatt når alle kreditorene har akseptert det fremlagte forslaget til 
gjeldsordningsavtale.
En frivillig avtale kan innebære betalingsutsettelse av hele eller deler av gjelden, at 
fordringshaverne helt eller delvis gir avkall på renter og omkostninger, eller at gjelden 
faller bort helt eller delvis med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden.

I og med at en frivillig gjeldsordning betinger at samtlige kreditorer har akseptert 
forslaget til avtale kan det i prinsipp avtales hva som helst. Det er imidlertid alltid 
en forutsetning at ordningen ikke er støtende for samfunnet og den alminnelige 
betalingsmoral blant andre skyldnere.
En frivillig gjeldsordning strekker seg normalt over fem år.

Tvungen 
gjeldsordning

Hvis en eller flere kreditorer ikke vil godta forslaget til frivillig gjeldsordning 
kan det begjæres tvungen gjeldsordning til namsmannen innen utløpet av 
gjeldsforhandlingsperioden. Namsmannen oversender straks saken til tingretten.
En tvungen gjeldsordning må oppfylle vilkårene i gjeldsordningsloven. Det er derfor 
ikke like stor avtalefrihet i en tvungen gjeldsordningsavtale som i en frivillig. 

18
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Alle skal bo godt og trygt 19

8. Mer informasjon og lenker finner du på Husbanken.no
For å innhente mer kunnskap og nyttig informasjon anbefales veilederen på husbanken.no. Her vil du i tillegg 
finne en rekke lenker som kan bidra til at arbeidet med planlegging og søknadsprosess blir enklere.
Du vil blandt annet finne følgende lenker:

 > Lånekalkulator
 > skatteetatens enkle skattemodell
 > SIFO-satser fra Statens institutt for forbruksforskning
 > Ulike eieformer
 > Ulike typer inntekter
 > Tapsdeling og tapsfond
 > Finansavtaleloven
 > Panteloven
 > Gjeldsordningsloven
 > Totmefesteloven
 > Forvaltningsloven
 > Kommuneloven
 > Offentlighetsloven
 > Bestemmelser om taushetslov
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HB7.C.17| Veileder for saksbehandling av startlån| juni 2013

For ditt nærmeste regionkontor, ring 815 33 370  
www.husbanken.no
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3864 -12

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 27.02.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Budsjettregulering investering mars 2014

Vedlegg
1 Budsjettregulering mars 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 27.02.14

Saksopplysninger/vurdering

NY VEILEDER FRA KRD
Kommunestyret vedtok i 2012 innføring av anbefalingene i den nye investeringsveilederen fra 
KRD. Som følge av dette kom det til fjorårets siste kommunestyremøte en egen sak om 
nedjustering av budsjett på de prosjektene som ikke ville bli ferdigstilt i 2013.

Som en oppfølging av dette samt endelige tall som framkommer av regnskapet kommer det til 
årets første møte en sak der midlene blir tilført prosjektene igjen pluss rapportering på øvrige 
prosjekt.

Det er samtidig også foretatt en flytting av budsjett for finansiering fra hvert enkelt prosjekt til 
felles finansiering slik kommunestyret innførte i fjor.

501 DATASYSTEMER
Hoveddelen av prosjektet  nytt økonomisystem for Nord-Troms er avsluttet . Noen moduler ble 
tatt i bruk høsten 2013, men ikke helt ferdigstilt. Vi har 40.000,- til overs og dette tas inn nå for 
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å dekke siste rest som kommer tidlig i 2014. Finansieres med fondsmidler som også ble til overs 
i fjor.

505 BRANNVARSLING UNGDOMSSKOLEN
I rute både tidsmessig og pengemessig

505 IDRETTS-/SVØMMEHALL
Ses opp mot prosjekt energisparing (523) pluss Kystens kompetansesenter og er foreløpig da 
ikke påbegynt. Planleggingen ferdigstilles til frist BØP 2015-18 1. oktober.

519 MASKINPARKEN
Ny brannbil kommer før påske og 2,6 mill som ble tatt ut i fjor tas inn igjen.

Kjøp av ny hjullaster er satt på vent av kommunestyret.

Vi har i noen år leaset en bil til rådhuset og kontrakten går ut i mars. Vi har fått tilbud om å 
kjøpe bilen for 260.000,- og det er et såpass godt tilbud at det bidrar til at årlig utgift blir lavere 
enn ved fortsatt leasing og rådmannen foreslår derfor kjøp. Vi vil dermed fortsatt kunne kjøre 
for lavere sats enn statens på 4,05 pr km. Dekkes innenfor årets investeringsinntekter.

520 VANNVERK
Arbeidet med reserveledningen i Skattørsundet ble utsatt pga værforholdene før jul. Planlegges 
nå oppstartet ca 1. april og ferdig før ferien. Laveste anbud kom på 2,8 mill mot 2 mill som var 
budsjettert i fjor. Dette har sammenheng med at materiellet er dyrere grunnet en høyere trykk-
klasse for det som skal under vann.  Merutgiften dekkes av til gode lån.

521 RENSEANLEGG
Sluttoppgjør ble ikke utbetalt i fjor da det har pågått prøvetaking for å dokumentere faktisk 
rensing fram til nå. Forventes at oppgjør skjer i april. Til gode 425.000,- fra i fjor, men trengs 
totalt 600.000,-.

523 ENERGISPAREKONTRAKTER
Rapport fra fase 1 ferdig 1. mars og konklusjonene derfra må så bearbeides før det tas stilling til 
om prosjektet gjennomføres. Gir oppdatert info i møtet hvis det er kommet avklaring, alternativt 
blir det i neste rapportering.

557 DATASENTER OLDERDALEN
Omfatter i år 2 delprosjekter. Oppgradering sak/arkiv er påbegynt og pr nå er det ikke noe som 
tilsier avvik.

Andre del er oppgradering av telefoni og her mangler avklaring på om alle kommuner blir med 
slik at det blir oppstart i år. I tillegg har revisjonen varslet en gjennomgang av denne type 
fellesprosjekt der totalen er på over 100.000,- og stor nok til å være investering, men der 
enkeltkommuners andel kan bli under 100.000,-. For telefoni er vår andel 50.000,- og dermed 
uavklart. Forventes at revisjonen har konkludert til neste rapportering slik at ingenting gjøres nå.

558 INDUSTRIKAI SKARET
Opprinnelig budsjett var på 10 mill mens laveste anbud kom på 13,75 mill. Ut fra dette vurderer 
enda Arnøy Laks om det er aktuelt å gå videre. Endelig avklaring ligger an til å komme første 
uka i mars og oppdatert innfor og evt budsjettregulering kommer direkte i møtet. 
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561 AMBULANSELOKALER
Kom inn kun ett anbud og det var på 650.000,- mot antatt 400.000,- i fjor. Arbeidet ferdigstilles 
før ferien. Utgiften dekkes av til gode lån i første omgang og så av UNN i økt husleie slik at 
netto for kommunen blir null uansett.

590 FORMIDLINGSLÅN
Færre saker i fjor gjør at det ved årsskiftet gjensto midler som reguleres inn nå.

PS 8/14



Budsjettendring 2014 - rebud investering februar

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Per.nøkkel Beskrivelse

02705 501 120 40 000         Rebud inv 2014

09700 502 120 600 000       Rebud inv 2014

07290 505 222 200 000       Rebud inv 2014

02101 519 338 2 600 000    Rebud inv 2014

02101 519 120 260 000       Rebud inv 2014

07290 519 338 300 000       Rebud inv 2014

02350 521 353 600 000       Rebud inv 2014

07290 523 222 800 000       Rebud inv 2014

07290 557 120 48 000         Rebud inv 2014

02350 561 241 650 000       Rebud inv 2014

05200 590 283 4 800 000    Rebud inv 2014

09100 590 283 -4 800 000   Rebud inv 2014

07290 598 850 -1 988 000   Rebud inv 2014

09100 598 -3 470 000   Rebud inv 2014

09480 598 120 -40 000        Rebud inv 2014

09700 598 120 -600 000      Rebud inv 2014

SUM (skal være null) -                

Dato og sign: 270214/ Rune Stifjell
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/3390 -11

Arkiv: L81

Saksbehandler:  Terje Trætten

Dato:                 27.02.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Godkjenning av sluttregnskap på investeringsprosjekt-

Utbygging av Rypeveien i Hollendervika boligfelt.

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner fremlagte sluttregnskap for opparbeidelse av Rypeveien.

Saksopplysninger

I økonomiplan for perioden 2012 – 2015 gjorde Skjervøy kommunestyre 15. desember 2011, 
vedtak om investering for opparbeidelse av tomter i Rypeveien.
Det ble bevilget kr 4.500 000,-

Prosjektets var opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg for Rypeveien i 
Hollendervika på Skjervøy. Det anlegges 300 meter med vei og 383 meter med vann- og 
avløpsledninger til 15 boligtomter og 1 stk lekeplass.

Økonomi

Konto Oppr. Budsj Rev. Budsj Regnskap Avvik

Planlegging -              26 160           

Nybygg 4 500 000      4 300 000   4 239 554      

SUM UTGIFTER 4 500 000      4 300 000   4 265 714      -34 286    

Lån 3 900 000      3 770 000   3 668 214      

Refusjon 67 500           

Tomtessalg 600 000          530 000      530 000         

SUM INNTEKTER 4 500 000      4 300 000   4 265 714      -34 286    

NETTO -                  -              0                     0                
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Tiltaket ble gjennomført som planlagt, med vei vann- og avløp til 15 tomter, lekeplass og 
veilys.
Sluttregnskapet viser at det ble kr 234.286,- rimeligere enn opprinnelig budsjett. Dette 
kommer tomtekjøperne til gode ved at tomtene blir billigere.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/502 -19

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 28.02.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Interpellasjoner 12.03.2014

Henvisning til lovverk:
- Reglement for politiske styringsorganer, vedtatt 15.06.2011

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksopplysninger

I kommunens reglement for politiske styringsorganer står følgende om behandling av 
interpellasjoner (punkt 1.17): 

Interpellasjoner må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl.10.00 to dager før møtet. Ved 
behandling av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren, og den som eventuelt svarer på 
vegne av ordfører få ordet 2 ganger.  Andre av kommunestyrets medlemmer kan få ordet en 
gang.  Taletiden for interpellantens første innlegg og svarerens første innlegg er begrenset til 5 
minutter.  For det andre innlegget, og for de øvrige representanter er taletiden 2 minutter.  
Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 30 minutter med mindre kommunestyret vedtar å 
forlenge den med ytterligere 10 minutter.  Forslag som settes fram i forbindelse med 
interpellasjonen kan ikke avgjøres i møtet hvis ordføreren eller ¼ av de møtende motsetter seg 
det.

Vurdering

Ordføreren besvarer innkomne interpellasjoner
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Fra: Kenneth Mikkelsen [mailto:Kenneth.Mikkelsen@svw.no]  

Sendt: 16. desember 2013 11:35 

Til: Torgeir Johnsen 
Emne: Vedrørende kravet om gransking av lånet til Industriparken Skjervøy AS 

 
Vi viser til kommunens henvendelse i anledning kommunestyrerepresentant Langeland sin 
interpellasjon av 10.12.13, hvor det foreslås at kommunestyret skal gi kontrollutvalget i 
kommunen fullmakt til å granske alle forhold rundt lånet som ble gitt fra Skjervøy 
Fiskeriutvikling AS til Industriparken AS. 
 
Skjervøy Fiskeriutvikling AS er ikke en del av Skjervøy kommune, men et eget rettsubjekt 
organisert i aksjeselskaps form, hvor kommunen eier alle aksjene. En aksjonær kan ikke på 
selvstendig grunnlag kreve innsyn i- eller foreta kontroll med selskapets daglige drift. Slikt 
tilsynsansvar er tillagt selskapets styre. Aksjeeierne som sådan er som hovedregel henvist til å 
utøve sine eierrettigheter på selskapets generalforsamling i samsvar med de rettigheter som 
følger av vedtektene og aksjelovens bestemmelser. 
 
Etter kommune § 80 har imidlertid kommunens kontrollutvalg, i selskap hvor kommunen eier 
alle aksjene, rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra 
selskapets daglig leder som fra styret. I kommentarene til bestemmelsen i Prop. 119 L (2011-
2012) presiseres at bestemmelsen i seg selv ikke gir hjemmel for selskapskontroll. 
 
De nærmere regler for selskapskontrollens innhold er regulert i forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 nr. 905 § 14. I bestemmelsen er det vist til at 
kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i 
de selskaper som er omfattet slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 
kommunens eierinteresser i selskapet (her formannskapet i Skjervøy kommune), gjør dette i 
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
 
Kravet fra Kommunestyrerepresentant Langeland går på at kontrollutvalget skal gis fullmakt til 
å granske enkeltdisposisjoner som er foretatt av Skjervøy Fiskeriutvikling AS. En slik kontroll 
går lengre enn det som kan kreves i medhold av kommunelovens § 80. 
 
Vår vurdering er etter dette at kommunens kontrollutvalg ikke har rettslig grunnlag til å kreve 
gransking av enkeltdisposisjoner slik som forholdene rundt lånet som ble gitt av Skjervøy 
Fiskeriutvikling AS til Industriparken AS. I dette ligger at et vedtak med slikt innhold som her 
foreslås vil være hensiktsløs i det vedtaket ikke lar seg gjennomføre. 
 

 

Med vennlig hilsen 
Kenneth Mikkelsen 

Partner - advokat (MNA) 

Møterett for Høyesterett 

M +47 905 77303 
T  +47 776 64232 

Proud Sponsor of World Champion of Chess Magnus Carlsen 
Congratulations, Magnus! 
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Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 

Fredrik Langes Gate 19-21 
PB. 929 
9259 TROMSØ 
T 77 66 42 30 
F  77 66 42 31 

www.svw.no 

Denne  meldingen er kun ment for adressaten 

og kan inneholde konfidensielle opplysninger  

som ikke  skal bringes videre.  Hvis  du ikke er  

riktig mottaker,  vennligst informer  avsender  
og slett meldingen umiddelbart. 
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111r.
Skatteetaten

Kommunestyret i Skjervøy kommune

Postboks 145
9189 Skjervøy

Kontrollrapport 2013 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy kommune

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av
"Instruks for skatteoppkrevere" av 8. januar 2009.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
• Intern kontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapport:

Antall årsverk 2013
1,5

Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011
1,5 1,5

/ f 1)1(1,

Saksbehandler Deres dato Vår dato

Ali Jean Cyriac Ouattara 15. februar 2014

Telefon Deres referanse Vår referanse
94511673 2013/110262

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076

PS 11/14



3,  Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Skjervøy kommune viser per 31. desember 2013 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 157 147 298 og
utestående restanser2 på kr 2 372 210, herav berostilte krav på kr 43 697. Skatteregnskapet er avlagt av
kommunens skatteoppkrever 20. januar 2014.

3.2  Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2013 for Skjervøy kommune.

Resultatene viser følgende:

Skattekontoret er tilfreds med måloppnåelsen per 31.12.2013.

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Antall
arbeidsgivere

143

Minstekrav Antall utførte Utført
antall kon- kontroller i kontroll
troller 2013 2013 i %

7  9 6,3

Skattekontoret er tilfreds med måloppnåelsen per 31.12.2013.

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2

Resultater for kommunen per 31. desember 2013 viser følgende iht. skatteoppkreverens
resultatrapportering:

Utført Utført Utført kontroll
kontroll kontroll 2013 region  (i %)
2012 i % 2011 i  %

8,1 5,9 4,0

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har i 2013 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 22. og 23. august 2013.

Skattekontoret har i 2013 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene intern kontroll og skatteregnskap.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

Totalt
inn betalt
i  MNOK

Innbetalt
av
sum krav
i %

Resultat- Innbetalt
krav sum
(i  %)  forrige

av Innbetalt av
krav  (i %)  sum krav (i  %)

år regionen

Restskatt ersonii e skatt tere 2011 4,33 96,8 96,4 91,8 95,0
Arbeids iverav ift 2012 2,57 100,0 99,9 99,8 99,7
Forskuddsskatt ersonli e skatt tere 2012 5,11 98,5 99,0 100,0 99,2
Forskuddstrekk 2012 92,80 100,0 100,0 100,0 100,0
Forskuddsskatt u ersonli e skatt tere 2012 3,38 100,0 99,9 100,0 99,9
Restskatt u ersonli e skatt tere 2011 3,72 100,0 99,0 100,0 98,8
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Resultat av utfort kontron

Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi ikke avdekket vesentlige
svakheter i skatteoppkreverens overordnede interne kontroll.

Regnskapsforing, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret avdekket følgende vesentlige
forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Betalingsavtaler behandles ikke iht. skattebetalingsloven §,55. 15-1 og 15-2,
Skattedirektoratets meldinger nr. 9/11 og 3/12.

Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang.

Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i
tilstrekkelig omfang.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2013 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i rapport av 3. september 2013.

Vennlig hilsen

Gøril Heitmann Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
Kontrollutvalget for Skjervøy kommune
Skatteoppkreveren for Skjervøy kommune

• Riksrevisjonen

Marita Ryeng
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Årsmøteuttalelse  fra Skjervøy SV v/Ingrid Lønhaug 

Kiilgården i kommunalt eie  

Skjervøy SV er veldig skuffet over at det vises liten politisk vilje til å beholde Kiilgården i 

kommunalt eie. Kiilgården er et av få bygg i Nord-Troms som kan fortelle noe om historia 

vår. Kiilgården ble bygd mellom 1804 – 1806 og er et av de eldste byggene i regionen. 

Skjervøy SV mener at gården er viktig både for kulturlivet og i reiselivssatsinga. I gården er 

det mulig å samle en del aktiviteter som er viktige for folk som er interessert i å få vite mer 

om Skjervøys historie og kultur. Nord-Troms museum ønsker seg lokaler der, 

turistinformasjon kan legges dit, utstillinger av ulik slag, konserter som ikke har så stort 

publikum, øvingslokale for musikk, lagerplass en mangler, utleie til lag og foreninger osv for å 

nevne noe. Da kulturhuset ble bygd, var Kiilgården med i beregningen av areal en trengte for 

å gi kulturlivet gode og velegnede lokaler. Kiilgården kan romme de aktiviteter et kreativt 

samfunn klarer å skape.  

Skjervøy SV har hatt tillit til at vi skulle få et nytt løft for gården, da vi fikk mulighet til å sette 

inn litt penger i økonomiplanen til utvendig restaurering / brannsikring. Det ble også satt ned 

ei arbeidsgruppe med kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen som leder. Gruppa skulle 

finne muligheter for i første omgang å finansiere utvendig oppussing av Kiilgården. Gruppa 

fikk hjelp og veiledning fra Nord-Troms museum og kulturetaten på fylket til å fremme en 

søknad om kulturminnefondsmidler. Ved å høyne vår egenkapital med kr.200 000,- fra 

næringsfondet hadde vi håp om å få utløst et beløp fra kulturminnefondet som gjorde det 

mulig å ta den utvendige restaureringa før bygget forfaller ytterligere. Imidlertid var det bare 

SV, AP og H som stemte for denne bevilgningen, et mindretall. 

Skjervøy kommune bruker mindre penger på kultur enn andre sammenlignbare kommuner. 

Ved å satse på Kiilgården kunne vi bevart et viktig kulturminne og hatt en arena for å ta vare 

på kystkulturen, og historia som har vært med og skapt vår identitet. Det er mulig at å selge 

gården til private, ville medføre at gården ble drevet videre under disse forutsetningene, 

men Skjervøy SV mener at dette er et sjansespill. Det er nå vi har sjansen til å starte dette 

viktige arbeidet med å bygge opp igjen dette flotte kulturbygget. 
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Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV 
Arbeidstid i skolen v/ Ingrid Lønhaug, leder 
 
Skjervøy SV er dypt uenig i det nye forslaget til arbeidstidsavtale for lærere som KS har lagt 
fram. Dette forslaget har ført til brudd i forhandlingene med lærerne. KS har i sitt forslag gått 
inn for å fjerne alle sentrale bestemmelser som sikrer lærerne tid til å være godt forberedt 
og skape god, variert undervisning. KS foreslår også at lærernes arbeidstimer spres utover 
flere uker, fra dagens 39 til opptil 45 uker. Lærerne oppfatter forslaget som en ren 
provokasjon. 

I dagens arbeidstidsavtale er lærerne sikret tid til for- og etterarbeid i forhold til 
undervisningstimene. Ny ordning åpner for at hver lærer kan pålegges flere 
undervisningstimer og flere oppgaver. Det betyr mindre tid til forberedelse av timene. Det 
foreslås også at lærerne skal være lenger på skolen om sommeren, noe som betyr at lærerne 
får langt mindre tid i lag med elevene resten av året. Dette handler om lærernes mulighet til 
å være gode lærere for elevene sine. Skjervøy SV mener at med KS sitt forslag, kan norsk 
skole bli dårligere. Det er avgjørende at en har arbeidstidsavtale i skoleverket som sikrer alle 
elever, uansett hvor de bor i landet, lærere som er godt forberedt og har tid til å følge opp 
elevene sine. 

Skjervøy SV ser at konflikten som nå er skapt mellom lærerne og KS er svært uheldig. Den 
norske skolen står overfor mange utfordringer som bare kan løses når nasjonale og lokale 
skolemyndigheter og lærere spiller på lag. Dette forslaget er å starte på nullpunktet i 
samarbeid og ville kreve skoleadministrasjon og lærere i omkamp etter omkamp. Dessuten 
ville vi miste helt grepet på tilbudet om en enhetlig skole. 
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Fra: Ingrid Lønhaug [mailto:ingr-lon@frisurf.no]  

Sendt: 3. mars 2014 07:32 

Til: Ingrid Lønhaug 
Emne: VS:  

 
 

Årsmøteuttslelse v / Skjervøy SV. 

Nei til reservasjonsrett  

Regjeringen har sendt ut et forslag om å endre loven slik at leger får mulighet til å nekte og 

henvise pasienter til abort. Noen leger reserverer seg allerede idag mot å henvise til abort og 

mot å sette inn spiral hos kvinner. Det er i strid med regelverket.  

Med dette reservasjonsforslaget vil leger med loven i hånden, kunne nekte å henvise 

abortsøkende kvinner. Den slags moralsk fordømming burde vi slippe i det norske 

helsevesenet. Hvis dette blir vedtatt, blir det opp til hver enkelt kvinne å unngå 

reservasjonslegene. Det gir ulikhet for loven, og det blir tøffest for de som er i de vanskeligste 

livssituasjonene. 

Kommunene må tilby alle innbyggere samme fastlegetilbud, slik at det blir likhet for loven, 

og den lovfesta retten til selvbestemt abort ikke blir undergravet. 

Skjervøy SV mener at fastlegene ikke skal få rett til å reservere seg. 

 

For Skjervøy SV v/ Ingrid Lønhaug 

 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 

Kontrolleret af AVG - www.avg.com 

Version: 2013.0.3462 / Virusdatabase: 3705/7110 - Udgivelsesdato: 20-02-2014 
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Fastsettelse av planprogram for rullering av arealplan

Henvisning til lovverk:
Pbl § 11-13

Vedlegg

1 Planprogram- revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for Skjervøy 
kommune. 

Saksopplysninger

Gjeldende arealplan for Skjervøy kommune er vedtatt i 1992. I og med planens «alder» er den 
dårlig egnet som et overordnet styringsverktøy for fremtidig arealbruk av landarealene i 
kommunen. Hensikten med rulleringen er å oppgradere arealplanen på områder hvor dette anses 
nødvendig slik at planen på en best mulig måte blir et tjenlig verktøy for å løse de 
arealbruksmessige utfordringene kommunen vil stå ovenfor i tiden som fremover.

Første del av dette arbeidet har vært utarbeidelse av forslag til planprogram. Dette forslaget har 
vært på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Parallelt med at forslag til 
planprogram ble sendt ut på høring ble varsel av arbeid med å rullere arealplanen sendt ut.

Planprogrammet er utarbeidet av Nord- Troms Plankontor.

Alle arealplaner som legger til rette for nye arealer til utbyggingsformål skal konsekvensutredes 
iht. forskrift om konsekvensutredninger.  Dette arbeidet innledes med at det utarbeides et 
planprogram. Selve planprogrammet er en plan for planarbeidet, og skal sikre at berørte parter, 
interesser og myndigheter har mulighet for å påvirke hvordan planprosessen legges opp allerede 
i en innledende fase.
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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og 
planprosessen med opplegg for medvirkning. 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks 
uker. Planprogrammet var ute til høring i perioden 8.7.2013 – 9. 9.2013.  

Skjervøy kommune har mottatt åtte høringsuttalelser til planprogrammet og ett til arealplanen. 
Åtte kom fra offentlige myndigheter og ett fra lag og forening. Uttalelser som omhandlet 
planprogrammet gikk i hovedsak på tilføyelser og konkretisering av utredningstemaer, 
tilføyelser av manglede retningslinjer som skal følges i planarbeidet og innspill på 
planbestemmelser som er viktig å ha med i planen. Merknadsbehandling av innkomne uttalelser 
er å finne i kapittel 5. 

Planprogrammet skal:

 Avklare rammer og premisser for planarbeidet.
 Redegjøre for overordnede planer og retningslinjer.
 Beskrive utbyggingsalternativer som vil bli vurdert.
 Redegjøre for de utredninger det er behov for i videre planarbeid med tanke på å 

synliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket medfører.
 Beskrive opplegg for medvirkning og informasjon.

Endelig planprogram fastsettes av kommunestyret. Det er ikke anledning til å påklage fastsatt 
planprogram.

Vurdering

Rådmannen anser utredningstemaene i planprogrammet for å være relevante for den videre 
planprosessen. Planprogrammet er ikke vesentlig endret som følge av offentlig ettersyn. 

Med bakgrunn i saksframstillingen anbefaler Rådmannen at vedlagte planprogram for Skjervøy
kommune, slik det følger vedlagt, fastsettes.
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1. Innledning

1.1 Lokalisering

Figur 1 – Skjervøy kommune

Skjervøy kommune (nordsamisk: Skiervvá suohkan, kvensk: Kieruan komuuni) ligger i Troms Fylke. 

Kommunen grenser i sørvest (på Uløya) til Nordreisa kommune, og grenser elles over de omliggende 

fjorder og havstykke i øst mot Kvænangen og Loppa og i vest mot Lyngen og Karlsøy. Øygruppa 

Skjervøy kommune omfatter øyene Skjervøya, Kågen, Arnøya, Uløya, Laukøya, Haukøya, Hakkstein, 

Vorterøya og Follesøyene.

Skjervøy har hurtigbåtforbindelse til Tromsø. Hurtigruten har også anløp her. Kommunen er en typisk 

fiskerikommune hvor fiske og aktiviteter rundt dette er hovedfundamentet for all aktivitet i 

samfunnet. Dette har gjort Skjervøy til et maritimt senter i Troms.

1.2 Bakgrunn	for	planarbeidet - mandat
Grunnlaget for oppstart av planarbeidet:

PS 3/12 Strategisk utvikling av kommunen - hva skal prioriteres.
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Kommunestyret i Skjervøy har gjort følgende vedtak:

I arbeidet med kommunens planverk gjør kommunestyret følgende prioritering:

1. Kommuneplanens arealdel (Arealplan)

2. Kystsoneplanen – i den grad det er mulig bør denne sees i sammenheng med arealplanen

3. Kommuneplanens samfunnsdel

1.3 Det	kommunale	plansystemet

Figur 1 - Illustrasjon av det kommunale plansystemet
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1.4 Hovedtrekk	av	endringer	i	ny	plan- og	bygningslov	/jf.	fig.	2)
o Kommunal planstrategi er et nytt dokument som i hovedsak skal beskrive utviklingstrekk, 

utfordringer og kommunens planbehov. Kommunal planstrategi skal vedtas av 

kommunestyret første år etter hver nye valgperiode.

o Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal 

følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. 

Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen.

Tidligere har kommuneplanens handlingsdel vært definert under ”kortsiktig del” –

handlingsprogram/økonomiplan. Ved å knytte handling til kommuneplanens langsiktige 

del det vil gjøre enklere å holde en ”rød tråd” mellom langsiktig strategisk planlegging og 

handlingsorienterte tiltak.

Foruten endringen som berører plansystemet, er følgende forhold blitt aktualisert etter innføring av 

ny plan- og bygningslov:

o Utarbeidelse av planprogram. Utarbeides for alle kommuneplaner og for reguleringsplaner 

som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

o Planbeskrivelse: Ved offentlig ettersyn skal planen ha planbeskrivelse som beskriver planens 

formål, hovedinnhold, virkninger, samt gitte retningslinjer.

o Konsekvensutredning er nødvendig for utarbeidelser av planer som viser nye byggeområder 

og andre forhold som gir virkninger for miljø og samfunn.

o Samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse. Er nødvendig for utarbeidelse av planer 

som viser nye byggeområder. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealer er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 

forhold som følge av planlagt utbygging.

1.5 Planavgrensning
Alle områder innenfor kommunegrensene unntatt sjøarealene utenom Skjervøy havn, og havnene i 

Årviksand, Lauksletta og Arnøyhamn (disse har egne reguleringsplaner). Sjøområdene for øvrig blir 

planlagt i det pågående kystsoneplanarbeidet for kommunene Nordreisa og Skjervøy.

1.6 Lovgrunnlag	– arealplanarbeidet
o Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 

o Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.

o Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981. 

o Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009

o Lov om friluftslivet av 28. juni 1957.
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o Lov om kulturminner av 10. juni 2005.

o Havressursloven

o Akvakulturloven

o Havne og Farvannsloven

o Forskrift om konsekvensutredninger

o Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Retningslinjer/informasjon ikke er juridisk bindende bestemmelser i henhold til plan og 

bygningsloven.

Rikspolitiske retningslinjer:

o RPR for barn og unge i planleggingen

o RPR areal og transport i planleggingen

o RPR for vernede vassdrag

Statlige planretningslinjer:

o SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Rundskriv, veiledere:

o T-2/98B Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen

o T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder

o T-5/96 Mineralske lausmasser, behandling etter plan- og bygningsloven

o T-4/96 ressursutnytting i kystsonen

o T-1412 Digitale planer etter plan- og bygningsloven

o T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen

o Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved 

planlegging etter plan og bygningsloven(plandelen) (med vektlegges av punktene 5.3., 5.4., 

6.3., 6.4. og 6.5.)

o T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

o Temaveileder: «Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)"

o T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

o T-1491 Kommuneplanens arealdel

Øvrig veiledningsmateriell: www.planlegging.no

1.7 Planer	og	utredninger	som	ligger	til	grunn	for planen
o Kommuneplanens arealdel 1992

o Kommuneplanens samfunnsdel 1992

o Kommunal og regional planstrategier.

o Fylkesplan for Troms 2010 - 2013

o Gjeldende reguleringsplaner

o Rapporter og utredninger etc.

o Planer under arbeid herunder areal og samfunnsdel kommuneplan.
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o Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2009-2012

o Utkast til kommuneplan Skjervøy kommune 2006 – 2016 Samfunnsdel (ble ikke behandlet 

politisk).

o Sektorplaner, undervisning, kultur, idrett, helse-sos etc.

o Gjeldende økonomiplan.

1.8 Fylkesplan	for	Troms
Nåværende Fylkesplan for Troms ble vedtatt av Fylkestinget i 2010 og gjelder for 4-årsperioden 2010 

- 2013. 

Fylkesplanen omfatter seks prioriterte politikkområder:

o Robuste og attraktive lokalsamfunn

o Miljø- og klimapolitikk

o Næringspolitikk

o Kulturpolitikk

o Kompetansepolitikk

o Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk

1.9 Lovgrunnlag	for	planprogram	(plan- og	bygningslovens	§	4	– 1)
”For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli direkte berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet forutredninger. Forslag til planprogram sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planstart. Planprogrammet 

fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 

vurderer planen og komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette 

fremgå av uttalelsen til planprogrammet.

Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag 

til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse.”

1.10 Formålet	med	planarbeidet
Skjervøy kommune har en arealdel som ble vedtatt i 1992 og målet er oppstart av rullering i 2012.(jf. 

Kommunal planstrategier vedtatt 2012). I plan for rullering av planer vedtatt 2012 skal arealdelen 

rulleres i 2014. Kommuneplanens arealdel er planlagt vedtatt og sluttført høsten 2015, og skal gjelde 
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for planperioden 2014-2026. Samfunnsdelen er fra 2002. Det ble utarbeidet et utkast til ny 

samfunnsdel i 2007, men den er ikke vedtatt. Samfunnsdelen skal rulleres i 2014 (jf. plan for rullering 

av planer vedtatt 2012) I følge strategisk næringsplan har Skjervøy kommune følgende visjon og 

motto: Skjervøy -en attraktiv kystkommune!

Mål	med	kommuneplanens	arealdel	

Jf. utkast til samfunnsdelen er det følgende satsningsområde, mål og behov som peker seg ut: 

Befolkningsutvikling: Kommunen skal vektlegge trygge boligområder med god infrastruktur.

Sentrumsutvikling: Det skal satses på å gjøre sentrum til et attraktivt sted å oppholde seg i alle 

årstider og for alle aldersgrupper.

Distriktsutvikling: I bygdesentra er det viktig og riktig å satse på utvikling for å stabilisere folketall og 

næringsliv. Det må komme på plass transportsystemer med en infrastruktur som tilfredsstiller dagens 

krav, næringslivet og enkeltpersoner har en forbindelse til Skjervøy - som de er fornøyd med. Nye 

etableringer innen reiseliv og turisme, basert på helårs virksomheter ønskes. 

Næringsutvikling og sysselsetting: Skjervøy kommune har som målsetting å trygge eksisterende 

arbeidsplasser og satse på økt verdiskaping, herunder å utvikle et allsidig næringsliv og videreutvikle 

samarbeidet mellom kommunen og næringslivet. Avsette områder i arealplanen til disponering for 

ønskede etableringer.

Gjeldende arealplan er fra 1992 og er lite tjenlig for dagens behov, og dette resulterer i en rekke 

dispensasjonssøknader i forbindelse med byggesøknader. 

Manglende gyldig arealplan får som konsekvens at alle saker og tiltak utenfor regulert område må på 

høring til sektormyndigheter (sameting, kulturetat, NGI). Dette begrenser lokale politikeres 

innflytelse, bestemmelsesrett og dermed styringsevne. Gjennom arbeidet med en arealplan får 

politikerne styring med kommunens arealbruk og disponering. Utarbeiding av en arealplan er en 

grundig høringsprosess på generell basis, hvor alle sektormyndigheter sier sitt. Det som dermed blir 

vedtatt blir bindende får alle parter, og gir forutsigbarhet. Eksempelvis vil formannskapet på områder 

satt av til fritidsformål være suveren til å disponere dette ift fritidsformål, uhindret av eksempelvis 

reindriftsnæringen og kulturetater. (jf. kommunal planstrategi av 2013)

Det er svært viktig å gjøre en fornuftig avveiing mellom utbyggings- og verneinteresser. Derfor 

gjennomføres planarbeidet som en grundig planprosess. Plan- og bygningsloven stiller krav til 

utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet forteller hva en skal gjøre, når en skal gjøre det og om 

og hvordan det skal gjennomføres.
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2. Planprosess
Hovedfaser i planprosessen er en grovmasket tidsplan og må justeres i henhold til den enkelte 

kommunes møteplaner.

Dato Beskrivelse Ansvar

Vår 2013 Utarbeidelse av utkast til planprogram Arbeidsgruppen

24.06.2013 Utkast til planprogram til politisk behandling. Vedtak 

om oppstart av planarbeid.

Formannskap

Juni 2013 Planprogram til offentlig ettersyn. Høringsfrist 6 

uker. 

Kommunestyret

Januar 2014 Innarbeidelse av innspill til planprogram Administrasjon

Mars 2014 Fastsetting av planprogram Kommunestyret

Mars/April 2014 Oppstart div arbeidsgrupper, arbeidsgruppemøter Administrasjon

Mars/Desember 2014 Planarbeid – Analyse

- gjennomgang av temakart/innspill

- utarbeidelse av ulike temakart

- identifisering av ”problemområder

- aktiv møtevirksomhet i de enkelte 

arbeidsgrupper

- innsamling av data/- arealopplysninger, 

drøftinger, befaringer, forhandlinger og 

folke/bygde møter

Administrasjon

Januar/April 2015 Planarbeid – utarbeiding av planforslag

- Kart m/bestemmelser

- Beskrivelse

- Konsekvensutredning

- ROS-analyser

- Møter med sektormyndigheter og berørte 

parter

Administrasjon

Vår 2015 Første gangs behandling i formannskapet - vår 2015 med 

vedtak om å legge planen ut på høring.

Formannskapet

Vår 2015 Planforslag – offentlig ettersyn (6 uker)

- Folke/bygdemøter

- møter med sektormyndigheter

Formannskap

Administrasjon

August/september 

2015

Planforslag – merknadsbehandling

- Merknadsbehandling i Skjervøy formannskap. 

Publikum, berørte parter, organisasjoners 

innspill/merknader

- Bearbeiding av uttalelser i samarbeid med 

prosjektgruppen 

Formannskap
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Høst 2015 Andre gangs behandling i Skjervøy formannskap. Høst 

2015.

Formannskapet

Høst 2015 Planforslag – sluttbehandling

- Behandling i kommunestyret avhenger av om 

det er behov for å legge planen ut til offentlig 

ettersyn flere ganger med forutgående 

behandling i formannskapet.

- Vedtak PBL § 11-15. Kommunestyret sin 

sluttbehandling.

- Kunngjøring av vedtak PBL § 11-15. 

Oversendelse av plan til aktuelle offentlige 

instanser.

Kommunestyret

Figur 3 – forslag til planprosess (ideell fremstilling) 

Dersom det kommer innsigelser fra statlig eller regionalt organ, nabokommuner eller 

reindriftsforvaltningen eller sametinget – og det ikke oppnås enighet – vil saken kreve mekling og 

planprosessen vil som følge av det bli lengre.

Det grå feltet illustrerer planprogrammet, de øvrige feltene illustrerer videre utarbeidelse av 

kommuneplanen. 

Når planforslaget er utarbeidet skal det legges ut til offentlig ettersyn i nye 6 uker. Dette vil 

annonseres i lokalpressen og gjennom elektroniske medier. Alle kan gi merknader til planforslaget. 

Administrasjonen vil vurdere innkomne merknader og legge saken fram for formannskapet med 

tilråding. Formannskapet kan enten følge administrasjonens tilråding eller ikke. Formannskapets 

vedtak oversendes kommunestyret for sluttbehandling. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.
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2.1 Planprosess	- deltakelse

Det er Skjervøykommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for utarbeidelse og behandling 

av planen. Foruten politisk og administrativ deltakelse (det grå feltet) illustreres medvirkningen i 2 

hoveddeler, interne – og eksterne deltakere, men eksterne deltakere menes interessenter utenfor 

Skjervøy kommune.

2.2 Organisering
Det er Skjervøy kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for utarbeidelse og behandling 

av planen. Kommunestyret er vedtaksmyndigheten i planarbeidet. 

Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av prosjektleder ved Nord-Troms Plankontor. 

Formannskapet i Skjervøy er styringsgruppe og planutvalg. Utarbeidelse, utlegging til offentlig 

INTERNE DELTAKERE

Innbyggere

Bygde-/grendeutvalgene

Øvrige lag- og foreninger – fritid

Grunneierlagene - Utmarkslagene

Politiske lister og partier

Barnas representant i plansaker

Skjervøy næringsforening 

Fiskarlagene

Skoler og barnehager

Ungdomsrådet - Ungdomslag

Eldrerådet

EKSTERNE DELTAKERE

Fylkesmannen i Troms

Troms fylkeskommune

Sametinget

Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark

Statens vegvesen

Direktoratet for mineralutvinning

Kystverket

NVE

Tromsø museum

Nabokommuner

Forsvaret
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ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn gjøres av formannskapet 

i Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket er plan- og bygningslovens § 4-1 (for planprogram).

Styringsgruppa er satt sammen av deltakere fra det politiske, fra administrasjonen og en fra Nord-

Troms plankontor. Sammensettingen er gjort i den hensikt for å sikre politisk og administrativ 

medvirkning og forankring.

Plankontoret leder arbeidsgruppa som består av personer som arbeider med forskjellige fagfelt, og 

som besitter ulik kompetanse. Det vil bli avviklet møter i arbeidsgruppa hver 14. dag fram til planen 

behandles i formannskapet og legges ut til offentlig ettersyn. Møtefrekvensen vil være behovsstyrt, 

hvor prosjektkoordinator styrer møtene.

Arbeidsgruppen som skal ha ansvar for den praktiske utarbeidelsen av planen er satt sammen av to 

fra plankontoret og to-tre fra Skjervøy kommunes administrasjon. 

Det settes også ned ressursgrupper hvor personer med kompetanse på spesifikke fagfelt som næring, 

jordbruk, brann og redning mfl. vil inngå. Disse vil være mest engasjert under utarbeidelsen av 

planen og vil bli konsultert etter behov. Representanter fra næringslivet vil trekkes inn ved behov.

Regionalt planforum, jf. plan- og bygningsloven § 5-3 vil være et redskap for å møte 

sektormyndigheter underveis i planarbeidet, i tillegg til videomøter. 

2.3 Medvirkning
Varsel om oppstart, høring av planprogram, offentlig ettersyn og kunngjøring av planprogram vil bli 

annonsert i Skjervøy nærradio, Nordlys, Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Berørte 

parter, myndigheter og andre blir tilskrevet. Papirversjoner av plandokumentene vil være tilgjengelig 

på rådhuset i Skjervøy og på Plankontoret i Nord-Troms ved alle viktige milepæler i planarbeidet. I 

tillegg vil de være tilgjengelig i elektronisk format på kommunens hjemmeside 

http://www.skjervoy.kommune.no/

Planprogrammet har vært ute til offentlig høring i minimum 6 uker samtidig med at kommunen 

kunngjør varsel om oppstart av planarbeidet. Høring av planprogrammet i en innledende fase vil 

sikre at de mest aktuelle spørsmålene rundt planarbeidet blir gjenstand for en offentlig debatt.

Kommunens innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet med 

bruk av følgende modeller:

o Avvikling av folkemøter

o Informasjon på kommunens hjemmeside (facebook)

o Informasjon gjennom media

Skjervøy kommune inviterer fylkeskommunale- og statlige sektorer til å delta og informere under 

planprosessen i den grad de finner det hensiktsmessig, det være seg formannskapsmøter, folkemøter 

eller møter med administrasjonen.
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Avvikling	av	folkemøter:

I Skjervøy kommune er det etablert flere grendelag. I høringsperioden oppfordres grendelagene eller 

andre å ta kontakt med kommunen hvis de ser behov for og ønsker avvikling av folkemøte.  Dato og 

møtested for folkemøter er ikke satt. 

På møtene vil kommunen redegjøre for arbeidet med kommuneplanen. Og det er derfor viktig at 

grendelagene kommer med innspill både om egnede områder for næringsutvikling (jordbruk, 

industri, reiseliv med mer), men også til boligområder, lokale kulturhus, idrettsanlegg og viktige 

friluftsområder. Skjervøy kommune ønsker suppleringer, eventuelt endringer av arealbruk sett i 

forhold til dagens kommunale delplaner. Det står naturligvis fritt til også å spille inn andre ønsker 

(fritidsbebyggelse, scooterløyper, kai og havneanlegg med mer). 

Forebyggende helsearbeid vil bli grundig belyst på møtet. Det vil gis en kort informasjon om 

pågående arbeid med kommunedelplaner knyttet til helseaspektet.

Metode for	innsamling	av	opplysninger

Det vil bli holdt orienteringsmøter for alle berørte parter. Møtene skal forhånds annonseres i 

Skjervøy nærradio, Nordlys, Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Ulike lag, foreninger 

herunder bygdelag, foreninger, grunneierlag etc. kontaktes direkte. Det skal orienteres om den 

påbegynte planprosessen og at en ønsket innspill til dette arbeidet. 

2.4 Utredningsbehov	i	planprosessen
I planprogrammet avklares de viktigste spørsmålene i planarbeidet, hvordan planarbeidet skal legges 

opp, medvirkning og hvilke utredninger som må gjennomføres. Inngrep og planlegging av nye tiltak i 

planområdet og som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal konsekvensutredes etter 

forskrift om konsekvensutredning. Alle areal og kommunedelplaner faller direkte inn under nevnte 

forskrift. Som grunnlag for planprosessen er det krav om at det skal utarbeides et planprogram. 

Planprogrammet vil på denne måten skape forutsigbarhet, og gjøre det klart både hva det skal 

planlegges for og hvordan ulike interesser kan og skal delta i planleggingen. Vurdering og alternativer 

og behovet for utredninger kan gjøres med større treffsikkerhet når kommunen kjenner til 

innspillene fra befolkningen og ulike interessenter.

PS 12/14



14

3. Beskrivelse	av	planområdet

3.1 Landskap
Skjervøy kommune er en øykommune i Nord-Troms nær (eksotiske hav-strøk) som Lopphavet og 

Fugløybanken. Kommunen består av øyene Arnøy, Laukøy, Skjervøy, Kågen, Vorterøy, Uløya, 

Haukøya og lille og store Follesøy. Øyene i kommunen har variert topografi, med både høye, bratte 

fjell og snaue, flate fjell. 

3.2 Arealbruk
Planen vil beskrive dagens bruk og virksomhet i planområdet. Hvilke reguleringsplaner finnes med 

tomtestørrelser og utnyttelsesgrad. Arealplanen skal vise hvor i kommunen ulike typer bebyggelse 

kan skje og hvilke arealer som ikke ønskes utbygd (landbruk, kulturminner, skredområder, natur- og 

friluftsområder med mer).

Kartlegge framtidig behov for: 

o Areal til industri/næringsvirksomhet.

o Areal til offentlige formål.

o Areal til boligbygging.

o Areal til hyttebygging/fritidshus rundt om på øyene i Skjervøy kommune.

o Eksisterende og framtidig behov naust/sjøhus i planområdet.

3.3 Teknisk- og	sosial	infrastruktur
Veistruktur, barnehage- og skoledekning. Servicefunksjoner.

3.4 Bebyggelse
Kjennetegn for bebyggelsen: alder, form, gateløp, fasader
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4. Viktige	problemstillinger	i	forhold	til	miljø	og	samfunn
o Beskrive særskilt utredningsplikt overfor utløsende faktor for KU

o Beskrive hensyn, utfordringer og behov i planområdet som er viktig for miljø og samfunn, i 

henhold til kap. 4 i plan- og bygningsloven: Generelle utredningskrav, §§ 41-, 4-2 og 4-3.

o Synliggjøre eksisterende dokumentasjon og krav til ny dokumentasjon.

o Det skal redegjøres for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. For hvert av 

temaene bør det i planen vurderes hvilke utredninger og registreringer som skal 

gjennomføres i forbindelse med planarbeidet. 

o Det skal beskrives mål, hensyn og rammer som skal ivaretas i utarbeidelse av planen.

o Eventuelt prinsipper for alternative løsninger.

4.1 Biologisk	mangfold
Alle planer etter plan- og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som omfatter planens formål, 

hovedinnhold og virkninger for berørte parter, interesser og hensyn. Dette omfatter også en omtale 

av virkningene planforslaget vil få på naturmangfoldet. Kravet om planbeskrivelse gjelder uavhengig 

av om det planlagte tiltaket skal konsekvensutredes.

Elvedeltaer er en truet naturtype, som i Norge utgjør forholdsvis små areal. De er allikevel viktige 

som biotop/naturtype langt ut over det arealet de dekker. Elvedeltaer er bl.a. nøkkelområder for en 

rekke arter. De fungerer for eksempel som hekkebiotop for fugl, og som raste- og næringsområder 

under trekk. Elvedeltaer er også viktige områder med stor betydning for å opprettholde det 

biologiske mangfoldet, spesielt av fugl, over store områder. I tillegg har mange særegne 

plantesamfunn sine nisjer i elvedeltaer og andre våtmarksområder.

Elvedeltaer er i særlig grad sårbare for inngrep og endringer. De representerer økosystem som 

påvirkes både fra land, sjøsiden og fra vassdrag. I utgangspunktet har de sin form ut fra prosesser 

skapt av rennende vann, og representerer en del av en dynamisk likevekt som i prinsippet stadig er i 

endring med basis i naturlige prosesser (for eksempel flom og isgang).

Utløpsområdene til Langfjordelva (Arnøya) og Storelva i Langfjorden (Arnøya) har nasjonal, og lokal 

verdi for andefugl og vadere under trekket og fungerer som overvintringsområde for enkelte 

andefugler.

I Skjervøy kommune er det ett verna vassdrag, Nord-Rekvikelva. Vassdragshensyn skal tas i plan, i 

henhold til RPR for verna vassdrag. 

4.2 Naturmangfoldloven	og	naturmangfold
Naturmangfoldloven § 7 som sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 

stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 

skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det 
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ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-

var-prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at 

det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag

Etter NML § 11, jamfør § 7, er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene 

ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 

urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML § 12 tas utgangspunkt i 

driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, 

nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet.

NML kapittel II kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven (heretter 

PBL) som berører naturmangfold. Kommuneplanens arealdel har visse rettsvirkninger, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-6, og er mer konkret og detaljert enn regional plan. Naturmangfoldloven kapittel 

II må derfor som hovedregel behandles langt grundigere på dette plannivået. Alle planvedtak etter 

PBL bygger på en interesseavveiing. Hvilken vekt prinsippene i §§ 8 - 12i NML, sammen ved 

forvaltningsmålene i §§4 og 5, blir tillagt i denne avveiingen, avhenger av hvilke 

naturmangfoldverdier som finnes, i hvilket omfang de vil bli berørt og av andre hensyn i saken. For å 

sikre mest mulig ensartet forvaltning i tråd med prinsippene, kreves det i § 7 i NML at vurderingen og 

vektleggingen av prinsippene skal framgå av beslutningen. Det innebærer en plikt til å synliggjøre 

hvordan prinsippene er vurdert i den enkelte sak, i hvilken grad de er relevante, og hvilken vekt de er 

tillagt.

Dersom planvedtaket berører:

o naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2011

o verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for

o truete eller nær truete arter på Norsk Rødlistefor arter 2010 

o verdifulle arter Norge har et særlig ansvar for

skal prinsippene i §§ 8-12 tillegges større vekt.

Kommunen skal også vurdere om tiltakets art på avsatte områder i sjø, vann eller utslipp til disse vil 

kunne føre til forringelse av miljøtilstanden i vannforekomstene som påvirkes av tiltaket. Viktig 

hjelpemiddel her er Vann-Nett.

Dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må det skaffes til veie ny kunnskap, jf. §8 i 

naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget. Utbyggingsområdet bør da kartlegges etter DN-

håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 11-

1996 revidert 2000 Viltkartlegging. 

Det stilles krav til eksterne konsulenter knyttet til kvalifikasjoner, fagbakgrunn og hvilke metoder som 

skal benyttes i arbeidet med kartlegging av det biologiske mangfold.

4.3 Landskap
Landskapet er et viktig hensyn som skal tas hånd jf. plan- og bygningslovens § 3-1 bokstav b, om 

oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Landskapsanalyse er en del av konsekvensutredningen 
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som bør gjennomføres ved utarbeiding av arealdelen. Landskapsanalyse for Skjervøy kommune ikke 

utarbeidet, og muligheten for utarbeidelse i forbindelse med kommuneplanen bør vurderes. 

4.4 Byggegrense	mot	vassdrag
Kommunen må vurder å fastsette byggegrense mot vassdrag jf. PBL § 1-8 femte ledd.

4.5 100-meters	belte	langs	sjø
Egne vurderinger av strandsonen som tema bør gjøres i planarbeidet. I 100-meters belte langs sjøen 

skal det i henhold til plan- og bygningslovens §1-8 «tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». For opprettholdelse og utvikling av verdiene i 100-

metersbeltet vil det være viktig å koble arbeidet med kystsoneplanen og arealdelen for å få en 

helhetlig planlegging av kysten som ivaretar natur- og kulturmiljøet, friluftslivet og landskapet i 

samspill med næringsutvikling og arbeidsplasser. Vurderingene bør også inkludere SPR for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, som har som formålet med disse retningslinjene 

er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen.

I Skjervøy kommune er friluftsliv i tilknytning til fjæra, holmer og skjær viktig. Gjennom god 

planlegging som ser strandsonen i et helhetlig perspektiv, kan kommunen opprettholde og utvikle 

verdiene i 100-metersbeltet. Det vil være særlig viktig å koble arbeidet med kystsoneplanen og 

kommuneplanens arealdel for å få en helhetlig planlegging av kysten som ivaretar natur- og 

kulturmiljøet, friluftslivet og landskapet i samspill med næringsutvikling og arbeidsplasser. 

4.6 Byggegrense	mot	sjø
For å fravike byggeforbudet i 100-metersbeltet må kommunen sette byggegrense mot sjø, jf. plan- og 

bygningslovens § 1-8 tredje ledd. Ved fastsetting av byggegrense nærmere sjø enn 100 meter må 

strandsonens betydning for landskap, naturmiljø og friluftsliv være vurdert og dokumentert. 

Byggegrense må vurderes både for nye områder som legges i kommuneplanen og områder som er 

satt av til utbygging i gjeldene plan. 

4.7 Mudring	og	utfylling	i	sjø
Før slike tiltak iverksettes må det undersøkes om sjøbunnen som berøres er forurenset. Slike tiltak 

krever tillatelse fra Fylkesmannen. Hensynet til forurenset sjøbunn må ivaretas i det videre arbeidet 

med arealplanen.

4.8 Landbruk
Andelen fulldyrket og overflatedyrket jord i kommunen har blitt redusert siden 70-tallet og fram til 

nå på grunn av omstillingene som næringen har møtt. En del av denne jorda blir liggende ubenyttet 
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og en del høstes av gjenværende bruk. Jordloven gir høyverdig og middels drivverdig jordbruksareal 

et sterkt vern i Norge. 

Landbrukets kjerneområde bør kartfestes, da det er viktig å sikre landbrukets ressursgrunnlag. Det 

bør også utarbeides et eget temakart, og hensynssoner for viktige landbruksarealer. Se veileder 

«Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven»

Kommunen må avklare hvilken landbruksaktivitet som skal være tillatt i 100-metersbeltet langs sjø 

gjennom bestemmelser etter plan- og bygningslovens § 11-11 nr. 4.

4.9 Reindrift	og	samisk	næringsgrunnlag
Reindriften er et arealkrevende formål med behov for spesielle tilpasninger. I dag benyttes Uløy, 

Arnøya og Kågen som sommerbeite. For bruk av øyene Arnøy/Kågen har D- 39 Arnøy/Kågen 

utarbeidet en omfattende og detaljrik distriktsplan som er til stor hjelp for den offentlige 

planleggingen.  Arealformål må vurderes opp mot reinbeite-distriktets interesser, herunder 

beiteareal, trekkruter, innsankings og ilandføringssteder.

I prosessen rundt arealplanarbeidet bør være en tett dialog med Reindriftsforvaltningen og 

reinbeitedistriktene med tanke på å bedre kunnskap om deres vurdering av kommunens arealer, og 

viktigheten av disse i forhold til reindriften.

Veileder som skal benyttes i planarbeidet er sametingets planveileder: Veileder for sikring av 

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan og 

bygningsloven(plandelen)". Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for 

å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, og er relevant i 

forbindelse med kommunal planlegging. Samt, «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging» - som er regjeringens vedtatt politikk om hva som forventes at kommuner særlig må ta 

hensyn i planlegginga. Dokumentet omhandler også samiske forhold. Reindriftskart fra reindrift.no vil 

benyttes ved konsekvensvurderingene. 

4.10Kulturminner	og	kulturmiljø
Fokus på kulturminner vil være viktig i planprosessen. Planområdets kulturhistorie er prega av 10 000 

år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og kvener levd side om side i århundrer. Kulturminner 

og gamle bosettings tufter finner en i stor grad i kystsonen i avskjerma bukter og viker. Troms 

fylkeskommune, Tromsø Museum, Sametinget og Nord-Troms Museum vil være viktige medspillere i 

planprosessen. Registreringen av kulturminner i kommunen er ufullstendig. Arealplanen vil ta sikte 

på å bedre på dette. Det er viktig å påpeke at verdi- og konsekvensvurderingene for kulturminner 

bare gjelder kjente kulturminner som er registrert i databasen Askeladden. For automatisk freda 

kulturminner nedsettes hensynssoner på plankartet. Det blir viktig å definere hensynssoner der store 

samlinger av verdifulle kulturminner inngår, med bestemmelser og retningslinjer. Det bør også 

nedsettes hensynssoner for kjente krigsminner, som for eksempel. Engnesvegen. Motorisert ferdsel i 

utmarka er et problem, og bør være et eget tema i arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
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Skadeomfanget på kulturminner, landskap og natur bør kartlegges, og strategi/handlingsplan for å 

hindre dette bør vurderes utarbeidet. 

Automatisk freda kulturminner bør avmerkes med «rune-R» i det trykte basiskartet. Samtlige 

lokaliteter som er tilgjengelig i databasen Askeladden, framgår i det digitale kartgunnlaget og 

avsettes som hensynssone d). med følgende bestemmelse. Automatisk freda kulturminne etter 

Kulturminneloven § 4, SOSI-kode 730, med rutenett-skravur.

4.11 Friluftsliv/rekreasjonsområder/miljø/bomiljø	og	lekeområder	i	

planområdet
Friluftslivsinteresser i planområdet vil bli kartlagt i løpet av planprosessen, herunder kartlegging av 

mye brukte friluftsområder. Dette kan for eksempel være bukter og viker som blir brukt både av folk 

som kommer gående eller som kommer sjøveien med båt.  Kartlegging skal gjøres i samarbeid med 

båtforeninger, dykkerforeninger, reiselivsforeninger, bedrifter som driver med naturbasert turisme 

og andre interesserte foreninger og /personer. Et eget temakart som viser slike områder vil bli 

utarbeidet. Registreringer gjort i det pågående kytsoneplanarbeidet vil bli tatt inn her.

4.12Bygningsmiljø	og	estetikk	herunder	nye	områder	til	bolig,	hytter	og	

naust
I den grad det kommer innspill på nye utbygnings områder vil det bli lagt vekt på at slike områder 

tilpasses eksisterende bebyggelse og kulturlandskap.

4.13 Småbåthavner	og	naust
Behov for areal til etablering av nye havneområder og småbåthavner vil bli vurdert. Hensyn til at det 

må fastsettes krav om fast dekke ved tekniske installasjoner for vedlikehold av båter og motorer vil 

bli innarbeidet. Registreringer gjort i det pågående kystsoneplanarbeidet vil bli tatt inn her. Med 

tanke på forurensning er det ideelt å samle inngrep i strandsonen. Småbåthavner bør derfor 

samlokaliseres til områder der utbygging kan skje uten for store inngrep i landskapet eller i sjøen og 

uten å komme i konflikt med viktige friluftsområder og naturverdier. Dersom det kommer forslag om 

nye småbåthavner/anlegg i kommuneplanen må det vurderes hvilke havner/anlegg som ligger i 

nærheten og om det er mulig å utvide disse. 

På grunn av høye konsentrasjoner av miljøgifter i havner, bør det settes krav om at det skal avsettes 

areal for vedlikehold av båtskrog dersom det skal legges ut nye områder for småbåthavner med 

båtopptrekk i arealplan. Det må legges til rette for levering av ordinært avfall og farlig avfall. Det bør 

også fastsettes krav om fastdekke med mulighet for oppsamling, ved tekniske installasjoner for 

vedlikehold av båter og motorer. I tillegg må det etableres oljeutskiller. 

Det må i arealplan inneholde klare bestemmelser på naust, at naust er et uthus for oppbevaring av 

båt, utstyr for båt og fiskeredskaper.
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4.14Havneområder,	kai	og	moloer
Vedtatte nødhavner i Skjervøy kommune er Langfjord/Akkarvik og Kågsundet sør om Laukøya. 

Nødhavnene båndlegges ikke i arealplaner, men kan kartfestes som informasjon.  

I Skjervøy kommune er det statlige fiskerihavner i Årviksand, Lauksund og Skjervøy. Statens intensjon 

med bygging av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge liggeforholdene for yrkesfiskere. 

Ved eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene prioriteres. Fiskerihavnekrav fra kommuner 

konkurrerer i nasjonale tildelinger. Det er derfor spesielt viktig at eventuelle havnekrav blir grundig 

dokumentert og at nytte- kostvurderinger blir en vesentlig del av utredningsarbeidet. Alle tiltak og 

planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg m.m. skal godkjennes av 

Kystverket.

I forbindelse med planer om økt innsats i havnene hvor Kystverket har moloer eller andre 

innretninger eller foretatt andre arbeider/tiltak har Kystverket tinglyste rettigheter til arealer i og 

rundt disse havnene. Eventuelle utbyggingstiltak må ikke igangsettes eller utføres i slike havner uten 

at dette på forhånd er godkjent av Kystverket.

Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser. 

Søknad om tillatelse skal gjøres etter at en ev. konsekvensutredning er utarbeidet. 

Øvrige formål i nærhet eller i tilknytning til kystsone og sjø

Kystverket har en rekke fyrlykter og navigasjonsinstallasjoner i Skjervøy kommune. I forbindelse med 

utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som kan komme til å skjerme for lyset fra 

lyktene. Videre må det ikke etableres noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyninger m.m. 

innenfor hvit lyktesektor. 

I områder relatert til større fiskeri- og/eller skipsvirksomhet er det viktig at det i forbindelse med 

etablering av fremtidige industriområder i tilknytning til sjø/havnene (reguleringsplan/ planer der det 

gjøres arealdisponeringer), tas hensyn til at mye av den fremtidige transporten vil skje ved bruk av 

containere. Det kan derfor være nødvendig å få avsatt fellesområde nær sjø for plassering av 

containere eller lager. Ved bruk av containere vil det være behov for åpne og tilgjengelige arealer for 

omlastning/lossing og behov for nærhet til kai med gode dybdeforhold.

4.15 Forurensing
Støy, utslipp mv i forbindelse med nye tiltak, utbyggingsområder, utviding av områder mv vil bli 

vurdert i planen. Kommunene som er myndighet etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, om 

bygging og graving i forurenset grunn, og skal ha oversikt over lokaliteter der det kan være fare for 

forurensning ved slike tiltak. I den grad «forurenset grunn-lokaliteter» avdekkes, vil det registreres i 

databasen grunnforurensning; htt :// runn.klif.no/.
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4.16 Vannforskriften
I arbeidet med planen vil en forholde seg til det pågående arbeidet Vannregionmyndigheten (VRM) 

for vannregion Troms gjør. I den grad nye tiltak, som foreslås i kystsoneplanen, er av en slik art at det 

utgjør en fare for at vannkvaliteten forringes/endres, vil dette bli vurdert etter bestemmelsene i 

Forskrift om konsekvensutredninger.

4.17 Folkehelse	og	friluftsliv
Hensynet til rekreasjon, utfartsmuligheter, naturopplevelser skal ivaretas i arealplan. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 -2015 for Skjervøy kommune legges til grunn.

Skjervøy kommune må sikre at hensynet til folkehelse blir ivaretatt med en bestemmelse og 

retningslinje i forslag til arealdel. Folkehelse bør omtales som eget tema i planbeskrivelsen hvor 

enkelte forkehelseutfordringer som blant annet boligforhold, oppvekst, livskvalitet, fortetting mm. 

presenteres/drøftes. Kommunen bør vurdere om det skal stilles strengere krav til tilgjengelighet for 

enkelte områder og at mål om universelt utformet friluftsområder nedfelles i arealdelen.

4.18Teknisk	infrastruktur
Nødvendig struktur som må/bør på plass av: vei, kollektiv dekning, vann og avløp, og områder til 

framtidig industri. Skjervøy kommune må vurdere om det er tilstrekkelig og godt nok tilrettelagt 

tilbud når det gjelder mottak av avfall for fiske- og fritidsflåten, jf. avvik på gjennomført tilsyn ved 

Skjervøy havn i 2012 om lagring av spillolje etc.

4.19Barn	og	unge
Gode og trygge møteplasser for barn og unge skal ivaretas, samt tilpasning av lekeplasser ved 

planlegging av nye boligområder. Barnetråkkregistrering bruk av leke- og oppholdsareal samt gang-

og snarveier. Skjervøy kommune må sikre at interessene til barn og unge blir ivaretatt gjennom en 

bestemmelse i arealplanen hvor man i planbeskrivelsen skal dokumentere i hvordan hensynet er 

ivaretatt. 

Det bør blant annet kreves utomhusplan i forbindelse med reguleringsplaner. Utomhusplan skal vise 

utforming av lekeplasser, friområder og trafikkareal. Viser til veileder utarbeidet av Husbanken og 

Hageselskapet, «Universell utforming av uteområder ved flerbolighus». 

Konsekvensutredningen må synliggjøre konsekvenser av nye byggeområder i forhold til for eksempel: 

o Trafikkforhold/trafikksikkerhet

o Er område brukt av barn i dag? Ev. erstatningsareal? 

o Bruker barn og unge området som transport åre/skolevei/snarvei?

o Bruker skolen/barnehagen området til undervisning eller turområde?

o Hvordan er gang- og sykkelfelt forholdene i området?

o Vil utbyggingsområdet bli støy utsatt?

o Vil utbyggingstiltaket gjøre endringer i omfang og utbredelse? 
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4.20Universell	utforming,	likestilling	og	mangfold
For å sikre universell utforming, bør kommunen vurdere hvilke grunnleggende bestemmelser om 

funksjonskrav, herunder universell utforming og tilgjengelighet til bygninger og arealer som bør 

legges til de arealformål som er listet opp i plan- og bygningslovens § 11-7. Særlig viktig blir nr. 1, 2 

og 3 som omhandler hhv. bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 

grønnstruktur. 

Arealplanen skal redegjøre for hvordan nasjonale mål og retningslinjer er ivaretatt. Universell 

utforming skal derfor omtales i planbeskrivelsen. Skjervøy kommunen bør stille krav til at alle planer 

skal redegjøre for hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt i planbeskrivelsen.

I konsekvensutredningen må universell utforming redegjøres for: 

o Planområdets topografi

o Status for universell utforming i de ulike områdene

o Adkomstforhold

4.21Hensyn	til	støy
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) 

med tilhørende veileder legges til grunn for hvordan støy som tema bør utredes/dokumenteres i 

reguleringsplaner og i overordnet planlegging. 

Dersom kommuneplanens arealdel åpner for utbyggingsområder for boliger og/eller næring bør det 

gjennomføres en støyfaglig utredning som dokumenterer de støymessige konsekvensene av de 

forslag som blir fremmet mht. støy. Egne støy bestemmelser må fastsettes i kommuneplanens 

arealdel, som gir juridisk bindene støygrenser og dokumentasjonskrav for kommende område- og 

reguleringsplaner for å overholde anbefalte grenseverdier for støy gitt i T-1442/2012.

4.22Oppdatering/status	av	gjeldende	planer
Skjervøy kommunen bør gjennomgå hver enkelt reguleringsplan med formål og bestemmelser og 

avklarer hvilke planer med tilhørende bestemmelser som skal videreføres i den nye arealplanen. 

Reguleringsplaner som er i strid med statlige planvedtak eller planretningslinjer kan ikke videreføres 

som hensynssoner i arealplanen. 

Plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav f, bygger på den forutsetning at planmyndighetene 

og berørte høringsinstanser har vurdert om det er behov for å endre tidligere vedtatte 

reguleringsplaner før planen videreføres som hensynssoner.

4.23Arealformål,	forretninger,	kjøpesenter	og	sentrumsformål
Kommunedelplanen skal legge til rette for etableringer eller utvidelser av handelsvirksomhet i strid 

med de til enhver til gjeldene statlige og regionale planvedtak for lokalisering av handel. Se her 

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.
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4.24 Vurdering	av	de	samlede	arealbruksendringene
Gode analyser må utarbeides, som viser hvilke virkninger en foreslått utbygging vil få for ulike 

interesser i den enkelte områdene. KU-utredningen, i kombinasjon med planbeskrivelsen og 

bestemmelser, er grunnlaget for dialog om de enkelte områdene med sektormyndighetene. 

Den samlede virkningen av det foreslåtte utbyggingsmønsteret i kommuneplanens arealdel må 

framstilles. Det må komme klart fram hvilke vurderinger som er gjort før konklusjonene er gjort. 

4.25 Samfunnssikkerhet	– ROS-analyse
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal 

planmyndighetene påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv 

foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

arealet egnet til utbyggingsformål. Skjervøy kommune skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, 

som er tilpasset dette plannivået – en ArealROS.  Metode for analyse skal baseres på Direktoratet for 

samfunnssikkerhets og beredskap sin veileder: «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging». 

En risiko- og sårbarhetsanalyse på kommuneplan nivå skal omfatte følgende: 

o En indentifisering av ulike samfunnssikkerhetstema som kan påvirke planforslaget

o En tilfredsstillende utredning av de enkelte tema med henvisning til konkret og riktig 

kartgrunnlag, veiledere og retningslinjer

o Vurdere hvorvidt det enkelte tema skal identifiseres ved bruk av en hensynssone og/eller 

temakart med tilhørende bestemmelser

o Vurdere behovet for krav til detaljkartlegging, herunder utlede forslag om avbøtende tiltak 

før detaljreguleringsplaner og søknadspliktig tiltak blir sendt ut på høring til uttalelse

o Det må settes tydelige krav om når detaljkartlegging skal gjennomføres og tilhørende forslag 

om avbøtende tiltak

Utredningstemaer er:

Naturfarer:

Vassdrag – flom/erosjon/isgang

Løsmasseskred

Snøskred

Steinskred og steinsprang

Fjellskred

Kvikkleire

Grunnforhold

Stormflo og havnivåstigning

Radon

Ekstrem vær

Virksomhetsfarer:

Brann og eksplosjonsfare

Trafikkfarer

Elektromagnetisk stråling

Støy

Akutt forurensning

Sårbare objekter:

Vassdrag

Kulturminner og kulturlandskap

Naturtyper

Rødliste arter

Nedbørsfelt og 

drikkevannskilder
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Fareområder skal vurderes og kartlegges med sikte på å redusere risiko knyttet til arealbruken. 

Eksempler er flom, ras, støy mv. En egen risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet. Fareområder 

identifiseres og avbøtende tiltak skal iverksettes i henhold til plan- og bygningsloven, Forskrift om 

tekniske krav til byggverk (TEK), veiledere, faktaark og retningslinjer. 

Spesielt viktig for Skjervøy kommune er fareforhold beskrevet under: 

Fare for flom og erosjon

For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt for flom og 

erosjon.  Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflorm, jf, NVEs 

retningslinjer nr. 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar"

Dersom kommunen kommer til at planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, erosjon og 

massetransport må en vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om bygging skal 

forbys.

Temaet overvann må tas med i den videre planleggingen og det vises i den forbindelse til rapport fra 

Norsk Vann - "Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer 190/2012".

Videre skal faktaark 2-2013 Identifisering av skredvifter brukes ved analyse av områder. 

Fare for kvikkleireskred

I områder med marin leire eller hav- og fjordavsettinger er det grunn til å vurdere fare for 

kvikkleireskred nærmere. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i vedlegg i NVEs 

retningslinjer nr. 2/2011. NGUs løsmassekart (www.119;u.no/kart/losmasse/)gir informasjon om 

løsmasser i området. 

Plandokumentene må tydelig vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. Krav

om eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen.

Fare for snøskred, steinskred og jordskred

Mulig skredfare må vurderes minimum for alle nye byggeområder, selv om de ligger utenfor kartlagte 

faresoner.  Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfaren er vurdert og tatt hensyn til. 

Eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen. Ved alle typer terrenginngrep og 

utbygging må en vise aktsomhet i forhold til mulig skredfare.  For nye byggeområder skal 

sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000.

Ved alle typer terrenginngrep og utbygging må en vise aktsomhet i forhold til mulig skredfare.  Dette 

gjelder både ved graving og utfylling av masser (grøfting, bakkeplanering, vegbygging herunder også 

skogsveier), oppsett av bygninger eller andre konstruksjoner og ved hogst. Særlig varsom må en være 

i bratte områder med løsmasser, og i leirområder under marin grense der det kan finnes soner med 

skredfarlig kvikkleire.  Selv små inngrep kan utløse store skred. I bratt terreng har skogen stor 

betydning for å holde på løsmasser og snø. Hogstflater i bratt terreng øker derfor faren for skred. 

Generelt bør det vises forsiktighet i terreng brattere enn 30 grader. Den som utfører tiltak har ansvar 

for å påse at sikkerheten for seg selv og andre er ivaretatt. Dette gjelder også for små tiltak som er 

unntatt fra formell behandling etter plan- og bygningsloven eller andre lover og forskrifter.
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5. Beskrivelse	av	planforslaget
Ut fra det en ser i dag, er tilgjengelig kunnskapsgrunnlag godt nok til å gjennomføre planarbeidet, og 

konsekvensvurderingene av utbygging det medfører, på dette plannivået. 

Gjennom konsekvensutredningen skal en vurdere virkninger som planen kan få for miljø og samfunn.

Nivå på konsekvensutredningene kan deles i to: For kommuneplanens arealdel og for planer og tiltak 

som utløser krav om konsekvensutredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Virkning på miljø og samfunn KU vil bli beskrevet når det foreligger nye konkrete planer og 

utbyggingsforslag. Det skal utføres konsekvensvurderinger for hvert enkelt utbyggingsområde og for 

hele planområdet. Ulike utbyggingsområder kan ha ulike utredningsbehov.

Vurderinga av konsekvenser skal basere seg på kjente registreringer (databaser, rapporter mv.) i 

Skjervøy kommune og hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer og andre kjente 

opplysninger. Gjennom planprosessen vil det trolig og komme fram ny informasjon/kunnskap. For 

større tiltak må private forslagsstillere regne med at kommunene ber om nødvendig dokumentasjon, 

slik at virkningene av eventuelle forslag kan vurderes. Det forutsettes at en forslagsstiller selv 

framskaffer nødvendig dokumentasjon.

Forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre relevante planer 

skal kort beskrives i konsekvensutredningen. Det skal utredes for i hvilken grad tiltak er i tråd med 

gjeldende planer og i forhold til nasjonale målsettinger og føringer.

Tiltak skal vurderes der konsekvensutredningen viser at foreslått arealbruk kan få negative 

konsekvenser.

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesen sin handbok 140, og 

tilpasses plannivået og utfordringene i planområdet.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utføres i samsvar med «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. 

Kartlegging av risiko og sårbarhet», utgitt av Direktoratet for sivil beredskap. Analysen skal omfatte 

vurderinger både av risiko som bebyggelsen kan bli påvirka av, og risiko som utbyggingen kan føre til.

Konsekvensutredninger	for	kommuneplanens	arealdel:

Konsekvensvurderingen tilpasses plannivået. Aktuelle utredningstemaer og metoder er:

Samfunnssikkerhet: En spesifikk vurdering av hvert enkelt område, basert på analysetemaer i risiko-

og sårbarhetsanalysen. Ved funn av faremomenter i det aktuelle området settes det krav om 

avbøtende tiltak eller videre undersøkelser og krav om dokumentasjon. 

Natur og miljø: Vurderinger etter krav i naturmangfoldloven, føre-var-prinsippet, en samlet 

vurdering av belastning på naturmangfold, samt en begrunnelse av kommunens valg om avsettelse 

av formål eller ikke. 

Landskap: Vurdering etter områdets landskapskarakterer, og ev. beskrivelse av tiltakets innvirkning 

på landskapet. 
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Kulturminner: Vurdering av kulturminner, om tiltaket vil berøre automatisk freda kulturminner eller 

andre typer kulturminner som er registrert i databasen Askeladden, eller kulturminner som er kjent 

ut ifra lokale kunnskaper. 

Landbruk: Vurdering av områdets verdi for landbruket, i henhold til databasen Gårdskart. 

Ev. Andre forhold. 

Konklusjon: Konsekvensvurderingen samlet sett ende i en konklusjon hvor tiltak anbefales tatt med i 

arealplanen eller ikke. Krav om detaljregulering, avbøtende tiltak ved forhold som kan utgjøre fare 

og/eller krav om videre undersøkelser av forhold skal komme frem her. 

Konsekvensutredninger	ved	detaljplanlegging:

Konsekvensutredninger som utarbeides ved detaljregulering skal utarbeides i henhold til Forskrift om 

konsekvensvurderinger. 

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 

konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få 

for miljø og samfunn, herunder:

o forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann),

o transportbehov, energiforbruk og energiløsninger,

o kulturminner og kulturmiljø,

o naturens mangfold (dyre- og planteliv),

o landskap,

o sikring av jordressurser (jordvern),

o samisk natur- og kulturgrunnlag,

o befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen,

o tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett,

o kriminalitetsforebygging,

o beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. § 4-3,

o risiko ved havstigning,

o barn og unges oppvekstvilkår,

o der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og 

kvalitet,

o for planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette.

Planarbeidet skal resultere i et plankart med planbestemmelser og retningslinjer, en planbeskrivelse, 

en konsekvensutredning av alle foreslåtte tiltak og en risiko- og sårbarhetsanalyse.
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6. Vedlegg	1:	SKJEMA	– INNSPILL	TIL	AREALPLANARBEIDET
Jeg	ønsker	å	gi	følgende	innspill	til	arealbruk	på	eiendommen

gårdsnummer	(gnr):

bruksnummer	(bnr):

Kartverk kan hentes på kommunens hjemmeside under ”Selvbetjening – Digitale kart Nord-

Troms”. Tegn ønsket arealbruk inn på kartet og send skjema/kart til Skjervøy kommune

Postboks 145 9189 Skjervøy innen XX.XX.XX

Dersom du ikke har tilgang på elektroniske medier og ønsker kart, kan du kontakte Skjervøy 

kommune på tlf. 77 77 55 00

Dersom du ønsker å bruke e-post, bruk overskrift ”Innspill til arealplanen”. Denne kan sendes

til en av følgende:

post@skjervoy.kommune.no

Dersom du ønsker å selge eiendommen eller deler av denne ta kontakt med kommunen for å 

avtale møte

Dato/underskrift…………………………………………………………………………
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7. Vedlegg	2:	Merknadsbehandling	

7.1 Sammendrag
Skjervøy kommune har mottatt åtte høringsuttalelser til planprogrammet og ett til arealplanen. Åtte 

kom fra offentlige myndigheter og ett fra lag og forening. Uttalelser som omhandlet planprogrammet 

gikk i hovedsak på tilføyelser og konkretisering av utredningstemaer, tilføyelser av manglede 

retningslinjer som skal følges i planarbeidet og innspill på planbestemmelser som er viktig å ha med i 

planen. Viktigheten av å ivareta samiske interesser, hensynet til barn og unge, landbruk, 

samfunnssikkerhet i form av godt definerte temaer, konsekvensutredningen og risiko- og 

sårbarhetsanalyser, kyst og havneområder, naturmangfold, kulturminner og landskap er noen 

temaer som ble trukket frem av offentlige myndigheter. 
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7.2 Høring

Planprosessen

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn i 11 uker, med 

høringsfrist 09. september 2013. Samtidig annonseres det om planoppstart av kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune. Høringsmyndigheter ble varslet per brev og e-post. Høringen ble 

også annonsert i Nordlys og Framtid i Nord, samt på kommunens hjemmesider. Forslaget til 

planprogram ble i sin helhet lagt ut på kommunenes hjemmeside, samt på rådhuset i Skjervøy.

7.3 Mottatte	innspill

7.3.1 Innspill	fra	sektormyndigheter

Kommentarer/innsigelser	til	planprogram

Avsender:	Sametinget	

Sametinget anmoder Skjervøy kommune om å ta hjelp i Sametingets planveideler i arbeidet med 

rullering av kommuneplanens arealdel - Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan og bygningsloven(plandelen). 

I planprogrammet er det listet opp viktige lov, retningslinjer, rundskriv og veiledere som ligger til 

grunn for planarbeidet. Sametinget ber om at opplistingen suppleres med følgende: 

«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» Sametinget forventer at Skjervøy 

kommunen legger den til grunn i utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel og tilføyer "Veileder for 

sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter 

plan- og bygningsloven(plandelen)" til viktige veileder for planarbeidet.

Sametinget anmoder kommunen om å få fram tradisjonell samisk kunnskap og bruk av områder 

gjennom planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den forskningsbaserte 

kunnskapen i det videre arbeidet. I henhold til Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det 

kommunen å "sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets 

planveileder,(kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør "iverksette aktive 

tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra direkte berørte 

samiske interesser og lokalsamfunn, her under samiske barn"

Generelle innspill:

Bolig og hyttebygging: Anmoder kommunen om å vektlegge hensyn listet opp i sametingets 

planveileder pkt. 5 som omhandler bolig- og hyttebygging og hensyn å ta i forhold til samisk kultur.  

Reindriftens arealbehov: Sametinget anbefaler at kommunen tar kontakt med reindrifta tidlig i 

planarbeid. Sametinget anmoder kommunen å vurdere effekten av planlagte arealinngrep samlet 

sett i forhold til sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur næringsutøvelse og samfunnsliv, 

herunder spesielt reindrifta, jf. Plan- og bygningsloven §. I tillegg anmodes det om å legge 

sametingets planveileder kapittel 6 Hensyn å ta i forhold til samisk næringsutøvelse og ressursbruk til 

grunn i rulleringen. 
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Kulturminner: Ber om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i 

planarbeidet. Vi ber om at det gjøres en sammenstilling av kjente samiske kulturminner og 

kulturmiljø. Vi ber også om at det gjøres en verdivurdering, konsekvensbeskrivelse samt en 

potensialvurdering for ukjente kulturminner. En slik oversikt, eventuelt i kombinasjon med et eget 

temakart for kulturminner og kulturmiljø vil styrke planen og utredningsarbeidet, og vi mener at et 

slikt kart vil gjøre kulturminneinteressene mye mer synlige

Landbruk og andre samiske interesser: Det er ønskelig å opprettholde bruken av slåttemark, 

kulturbeiter og utmarksbeiter til jordbruksformål. Sametinget planveileder har følgende punkt som 

omhandler jordbruket: 6.3 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig 

utstrekning sikre dyrka og dyrkbar jord for jordbruksproduksjon og beiteområder for så stor buskap 

som bruket kan vinterfø. 

Anmoder kommunen å vektlegge pkt. 6.4 i planveileder som omhandler utmarksnæringer, der blant 

annet fiske, jakt, duodji og sanking, viktighet som del av samisk levevei. Kommuneplanens arealdel 

og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre viktige arealer for tradisjonell utmarksbruk. 

Rådmannens	kommentar:

Innspill og kommentarer er hjemlet i lov tas til etterretning for innarbeidelse i planprogrammet og i 

planarbeidet videre. Anbefalinger og råd tas til etterretning så godt det lar seg gjøre i planprosessen. 

Ang. kulturminner vil det i arealplanen avsettes hensynssoner for registrerte kulturminner, også 

samiske. 

Avsender:	Kystverket	Troms	og	Finnmark

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, 

molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven, behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19

Kystverket ber om at informasjon på sjøkart nr. 91, 93 og 94 blir benyttet i forbindelse med 

rulleringen av kommuneplanen. Videre anbefaler vi å benytte "Den norske LOS", bind 6. Kystverket 

viser til at det i Skjervøy kommune er navigasjonsinstallasjoner (lykter, blinker, merker, bøyer, staker 

m.m.), farleder, molo, ankerområder, sjøkabler, sjøledninger m.m. Denne informasjonen 

fremkommer på sjøkartene og i "Den norske LOS"

Generelle innspill:

Nødhavnene båndlegges ikke i arealplaner eller reguleringsplaner, men kan kartfestes som 

informasjon.

Planperioden 2014 - 2026 bør fremgå av planen.

Vi gjør oppmerksom på at retningslinjer/informasjon ikke er juridisk bindende bestemmelser i 

henhold til plan og bygningsloven.

Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven: Vi gjør oppmerksom på at alle 

tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser.
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Farleder: Det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og 

bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for eksempel 

plassering av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvaret for 

farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse.

Ankerplasser: På sjøkartene er det avmerket ankerplasser. Kystverket anser disse som viktige og 

forutsetter at kommunen påser at disse sikres og opprettholdes for fremtidig bruk. Kystverket ber 

om at det særlig vektlegges at oppdrett/havbruk ikke etableres på de områder som på sjøkartet er 

merket som ankringsplasser.

Fyrlykter: Kystverket har en rekke fyrlykter og navigasjonsinstallasjoner i Skjervøy kommune. I 

forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som kan komme til å 

skjerme for lyset fra lyktene. Videre må det ikke etableres noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, 

fortøyninger m.m. innenfor hvit lyktesektor.

Etablerte fiskerihavner: I Skjervøy kommune er det statlige fiskerihavner i Lauksund og Skjervøy. 

Statens intensjon med bygging av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge liggeforholdene 

for yrkesfiskere. Ved eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene prioriteres.

Fiskerihavnekrav/nye utbyggingstiltak: Fiskerihavnekrav fra kommuner konkurrerer i nasjonale 

tildelinger. Det er derfor spesielt viktig at eventuelle havnekrav blir grundig dokumentert og at nytte-

kostvurderinger blir en vesentlig del av utredningsarbeidet. Alle tiltak og planer på arealer hvor 

staten har foretatt investeringer i havneanlegg m.m. skal godkjennes av Kystverket.

Tinglyste rettigheter: I forbindelse med planer om økt innsats i havnene hvor Kystverket har moloer 

eller andre innretninger eller foretatt andre arbeider/tiltak har Kystverket tinglyste rettigheter til 

arealer i og rundt disse havnene. Eventuelle utbyggingstiltak må ikke igangsettes eller utføres i slike 

havner uten at dette på forhånd er godkjent av Kystverket.

Beredskapsmessige hensyn: Bruk av Risiko- Og Sårbarhetsanalyse i planleggingen (ROS). Dette vil 

være viktig mht. transport langs kysten med forurenset last og oljeprodukter, ivaretakelse av 

sikkerheten på kysten og sårbarhet ovenfor næringsinteresser.

Container-/næringsarealer: I områder relatert til større fiskeri- og/eller skipsvirksomhet er det viktig 

at det i forbindelse med etablering av fremtidige industriområder i tilknytning til sjø/havnene 

(reguleringsplan/ planer der det gjøres arealdisponeringer), tas hensyn til at mye av den fremtidige 

transporten vil skje ved bruk av containere. Det kan derfor være nødvendig å få avsatt fellesområde 

nær sjø for plassering av containere eller lager. Ved bruk av containere vil det være behov for åpne 

og tilgjengelige arealer for omlastning/lossing og behov for nærhet til kai med gode dybdeforhold.

Olje-/petroleumsbaser: Ved planlegging av olje-/petroleumsbaser er det en rekke funksjonelle 

kriterier som skal oppfylles. Herav dybde, maritime forhold (seilingsforhold, manøvrering, vær, 

ankring, bunkers etc.), arealtilgang, infrastruktur, miljørisiko m.m. Dette er noe av det som kan 

nevnes ved slike etableringer. Om kommunen har konkrete planer for et slikt tiltak ber Kystverket om 

å bli kontaktet.

Tidligere områder for dumping av fartøy og kondemneringsområder: Disse områdene bør fremgå av 

planen. Dette blant annet på grunn av plassering av installasjoner i sjø. Videre kan de ha betydning 
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ved havari av fartøy. Havarerte Fartøy kan eventuelt føres til et slikt område når det er fare for at 

fartøyet går under.

Dumpeplass for ammunisjon: Om det finnes områder for dumping av ammunisjon bør dette fremgå i 

planen.

ISPS: I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. skal det 

utarbeides en sikringsplan for hver havn/ havneterminal. I havner er det havnesikringsmyndigheten 

som er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av beskrevne tiltak. For havneterminaler er det 

terminaleier som er ansvarlig myndighet. Sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner skal godkjennes av 

Kystverket. Når sårbarhetsvurderingen og sikringsplanen er godkjent, og Kystverket har verifisert at 

objektet oppfyller kravene i forskriften, utstedes et godkjenningsbevis (Statement of Compliance). 

Godkjente havneterminaler vil bli innrapportert til IMO og godkjente havner vil bli innrapportert til 

EU.

Akvakultur: Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på 

arealdisponeringen til akvakultur. Med dette menes det at det ikke tillates at noen deler av anlegget 

skal komme utenfor områdene som er avsatt til akvakultur. Dette betyr at anleggenes fortøyninger 

ikke skal komme utenfor disse områdene. Videre settes det fra Kystverket i alle tillatelser vilkår om at 

anleggenes opphalertau skal trekkes inn til anleggets rammefortøyninger. Dette betyr at 

opphalerblåser ikke tillates. Vilkåret settes på grunnlag av ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, 

samt for å redusere det areal som anleggene beslaglegger. Kystverket minner videre om at ingen 

anlegg i utgangspunktet ikke skal komme i konflikt med hvitlyktesektor, samt at plasseringen skal 

være i god avstand fra ankringsområder, farled, nødhavner og områder med kabler/rør i sjø. 

Kystverket gjør videre oppmerksom på at søknad om akvakulturanlegg alltid skal behandles av 

Kystverket, jf. tiltaksforskriften.

Rådmannens	kommentar:

Kommentarer og innspill som omfatter kommuneplanens arealdel, det være seg planlegging av 

formål i havn, kai og moloer tas til etterretning. Øvrige kommentarer/innspill som omfatter sjø 

behandles i kystsoneplanen. Kommuneplanens arealdel og Kystsoneplan vil utfylle hverandre. 

Avsender:	Troms	fylkeskommune

I planprogrammet står det at det skal utarbeides saksbehandlingsregler og rutiner for kommunal 

saksbehandling. Det er fornuftig, men trenger nødvendigvis ikke bli en del av planen. 

Påpeker at planen i tillegg til plankart og planbestemmelser/retningslinjer også skal inneholde 

konklusjoner fra ROS-analyser og konklusjoner og avbøtende tiltak gitt på bakgrunn av 

konsekvensutredninger. 

Rådmannens	kommentar:

Innspill og kommentarer tas til etterretning for innarbeidelse i planprogrammet og i planarbeidet 

videre. 
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Avsender:	Fiskeridirektoratet

Har ingen spesielle merknader til forslaget som foreligger. Vil evt. komme med innspill senere i 

planprosessen. 

Rådmannens	kommentar:

Kommentar registrert. 

Avsender:	Reindriftsforvaltningen	Vest-Finnmark

Det er svært viktig at reindrifta involveres i alt av planarbeid som vil berøre utmarksarealene i 

kommunen. Det er viktig at reindriftsnæringens rettigheter og bruk av utmarksarealene tas hensyn 

til, når kommunens arealplandel settes på dagsorden.  På denne måten vil man få de første signalene 

på tiltak som vil få innvirkning på reindrifta. I forhold til dialogen med næringa er det derfor viktig at 

de to distriktene involveres i form av skriftlig informasjon om framdriften i planarbeidet, og at 

kommunen holder særmøter med de involverte distrikter.

Arnøy/Kågen: For bruk av øyene Arnøy/Kågen har D- 39 Arnøy/Kågen utarbeidet en omfattende og 

detaljrik distriktsplan som er til stor hjelp for den offentlige planleggingen.  Ved å bruke denne 

distriktsplanen aktivt vil man allerede være godt i gang med arbeidet med kommuneplanens 

arealdel.

Uløya: Det fins et gjerdeanlegg ved Laksevann og et annet gjerdeanlegg ved bilveien. Mellom de to 

gjerdeanleggene fins det et korridorgjerde som er ca. 2 kilometer lang og hvor bredden varierer 

mellom 10 og 100 meter. Alle disse gjerdene ligger på private eiendommer slik at det har vært 

utfordrende for distriktet å bli enige med grunneiere om bruken av disse gjerdene. Det er uttrykt et 

ønske fra distriktet om at man finner mer velegnete steder for å sette opp gjerdeanlegg med 

tilhørende gjerder og lasteramper, for å lette arbeidet, og for at traileren som bringer og henter rein 

har snuplass

Rådmannens	kommentar:

Innspill og kommentar tas til etterretning. I planarbeidet forutsettes det tidlig involvering og god 

dialog med reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet. 

Avsender:	NVE

Samfunnssikkerhets temaer: Naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle 

byggeområder der slike farer er aktuelle. I den forbindelse viser vi til NVEs retningslinje nr. 2/2011 

"Flaum- og skredfare i arealplanar". Vi viser også til "Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK)". En 

vurdering av fremtidig utvikling i havnivåvannstanden bør også være en del av planarbeidet.

ROS-analyser: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndighetene påse at ROS-analyse

gjennomføres.  I analysen må blant annet sikkerhetsvurderinger i forhold til skred, flom og 

grunnforhold inngå.  Dette bør også tas inn i bestemmelsene. Fareområder som identifiseres i ROS-
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analysen skal avmerkes på arealplankartet som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser.  Disse vil gi 

føringer for senere avklaringer på reguleringsplannivå og for byggesaker.

Fare for flom og erosjon: For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området 

kan være utsatt for flom og erosjon.  Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot 

en 200-årsflom, jf, NVEs retningslinjer nr. 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar".  Kommunen må 

sørge for at også elver og bekker, som ikke er flomsonekartlagt, blir vurdert, og at sikkerheten for 

bebyggelse langs disse vassdragene ivaretas. Kommunens vurdering kan være basert på 

lokalkunnskap og eventuelle observasjoner og målinger fra tidligere flomhendelser. En må også ta 

hensyn til faren for erosjon og massetransport nedover vassdraget. Anbefalt sikkerhetssone for 

bebyggelse på erosjonsutsatte elvestrekninger fastsettes ved en minimumsavstand fra toppen av 

elvekanten. Avstand topp elveskråning til bygninger bør være minst lik høyden på elveskråningen og 

minimum 20 meter, jf. NVE sine retningslinjer 2/2011. Det må også vurderes om elver og bekker kan 

ta nye løp. Dersom kommunen kommer til at planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, 

erosjon og massetransport må en vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om 

bygging skal forbys.

Temaet overvann må tas med i den videre planleggingen og det vises i den forbindelse til rapport fra 

Norsk Vann - "Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer 190/2012".

Fare for kvikkleireskred: I områder med marin leire eller hav- og fjordavsettinger er det grunn til å 

vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i 

vedlegg i NVEs retningslinjer nr. 2/2011.

Fare for snøskred steinskred og jordskred: Mulig skredfare må vurderes minimum for alle nye 

byggeområder, selv om de ligger utenfor kartlagte faresoner.  Plandokumentene må tydelig vise 

hvordan skredfaren er vurdert og tatt hensyn til. For nye byggeområder skal sannsynligheten for 

skred være mindre enn 1/1000.

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser for samfunnssikkerhet: Hensynssoner etter ny pbl 

§ 11-8 a): Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred skal, uavhengig av arealbruk, 

avmerkes på kartet som hensynssone jf. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter 

vilkår for bygging og tiltak.

Vassdrag: Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet.  Dette gjelder 

stillestående og rennende overflatevann, innsjøer og vatn, elver og bekker osv. En forutsetning for at 

vassdrag skal tas hensyn til er at de er gjort kjent/avmerket.  NVE ser i økende grad problemer som 

skyldes innskrenkninger av vassdragets naturlige løp, underdimensjonerte kulverter og lukking av 

bekker.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag må legges til grunn i planarbeidet. 

Retningslinjenes virkeområde omfatter hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern, samt et 

område på inntil 100 meters bredde på hver side av disse

Tiltak i vassdrag: Tiltak i vassdrag, som kan medføre nevneverdige ulemper for allmenne interesser 

må ha tillatelse (konsesjon) etter vannressursloven.  Alle tiltak som medfører oppdemming og 
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fraføring av vann fra vassdraget (kraftutbygging og vannuttak til drikkevann, smoltanlegg o.l.) må 

normalt ha konsesjon. Konsesjonsplikt gjelder også for uttak av grunnvann. 

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser for vassdrag: For å gi god oversikt og sikre god 

styring med vassdrag og vassdragsnære arealer anbefaler NVE at kommunen bruker 

arealbrukskategorien bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. § 11-7 nr. 6, til å merke alle vann, elver og 

bekker inkludert kantsoner.

Vassdrags- og energianlegg:

Kraftlinjer: Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av plankartet som hensynssoner. 

Kommunen bør også ta hensyn til mulige større kraftledninger som ikke er vedtatt, ved å unngå å 

legge byggeområder i sannsynlige traseer for slike ledninger. NVE ber kommunen kontakte Statnett, 

regional netteier og områdekonsesjonær Ymber AS, slik at det kan tas hensyn til planlagte nye 

kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. Både eksisterende og 

framtidige kraftledninger bør vises i kartet. Dette gjelder blant annet kraftledning fra Hamneidet som 

går via sjøkabel til nordsiden av Kågentunnel, deretter i luftspenn og videre i sjøkabel under 

Skattørsundet og i luftspenn til trafostasjonen sør for tettstedet Skjervøy. Ymber har til behandling 

hos NVE en søknad anleggskonsesjon for etablering av ny kraftlinje fra Storslett til Skjervøy.

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser for vassdrags- og energianlegg: Eksisterende og 

vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner skal avsettes som hensynssoner, jf. § 

11-8 a). Spenningsnivået skal ikke oppgis. Eksisterende, mindre kraftledningsanlegg som innenfor 

områdekonsesjonene avsettes som teknisk infrastruktur etter § 11-7 nr.2. Også planlagte 

kraftledninger bør avsettes som teknisk infrastruktur med tanke på rå avklare trasevalg i planen.  

Planlagte anlegg som ikke har fått konsesjon eller konsesjonsfritak kan også avmerkes som sone for 

båndlegging i påvente av vedtak etter andre lover etter § 11-8 d). Slik båndlegging er tidsbegrenset til 

4 år, men kan etter søknad til Miljøverndepartementet forlenges med ytterligere 4 år.

Kraftproduksjonsanlegg: Det forutsettes at det i kommuneplanen ikke legges opp til en arealbruk 

som er i konflikt med eksisterende eller vedtatte kraftproduksjonsanlegg.  Eksisterende anlegg og 

anlegg som har fått konsesjon etter vannressursloven og/eller energiloven bør avsettes som 

byggeområder.  Dette gjelder områder for vindkraftverk, vannkraftverk, dammer og rørgater i dagen. 

Viktige reguleringsmagasiner bør markeres som hensynssone/område som er bånd-lagt etter 

vannressursloven (uten tidsbegrensning), med formål "reguleringsmagasin" (pb1 § 11-8 d). NVE har 

mottatt konsesjonssøknad for to kraftverk i Skjervøy kommune.  Dette gjelder Vittnes kraftverk i 

Vittneselva på Kågen og Mettengelva kraftverk. NVE har ikke påbegynt saksbehandling av søknadene.

Rådmannens	kommentar:

Innspill og kommentarer er hjemlet i lov tas til etterretning for innarbeidelse i planprogrammet og i 

planarbeidet videre. Anbefalinger og råd tas til etterretning så godt det lar seg gjøre i plaprosessen. 

Avsender:	Fylkesmannen	i	Troms

Nasjonale forventninger til regional planlegging og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 

resolusjon 24. juni 2911; T-1497, skal legges til grunn for all planlegging.  Fylkesmannen ber 
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kommunen bruke veilederen T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel og T-1491 

Kommuneplanens arealdel aktivt i det videre planarbeidet. 

Medvirkning: Det er viktig at hensynet barn og unge ivaretas på en god måte i planprosessen, og 

kommunen bør se på måter for å bringe barn og unge inn i arbeidet. Det er også viktig at kommunen 

ivaretar funksjonshemmede, eldre og minoritetsgrupper. 

Anbefaler at det utarbeides et eget skjema for registrering av innspill til planarbeidet. 

Planprogrammets pkt. nr. 4 og 6: Fylkesmannen antar at det refereres til kap. 4 i plan- og 

bygningsloven: Generelle utredningskrav, §§ 41-, 4-2 og 4-3. En tabell over aktuelle fagtema, hva som 

foreslås utredet og hvordan det skal utredes kan være nyttig å sette opp. Det bør også angis 

standarder for utredningsarbeidet slik at virkninger av enkelttema blir tydelig for ulike 

sektormyndigheter. Videre skal det utarbeides en beskrivelse av den samlede virkningen av 

planforslaget for hele kommunen, og da vil det også være sentralt å vise hvordan kommunen har 

vurdert ulike formål og hensyn. 

Konsekvensutredningen skal omfatte alle utbyggingsformål og alle områder, også LNFR områder.  

Den må være utfyllende og detaljert. Navnsetting og nummerering må være gjennomgående mellom 

KU, planbeskrivelse og bestemmelsene. 

Vil fremme supplerende kommentarer til de temaene og kommentarene kommunene selv har lagt 

fram, og komme med noen nye temaer FM mener bør inkluderes i programmet. 

100-metersbelte langs sjø: Bør inkludere en vurdering av strandsonen som et eget tema og KU av 

denne. Dette i henhold til PBL § 1-8, og etter Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen (SPR for strandsonen), strandsone i sone 3 som bl.a. omfatter de tre 

nordligste fylkene. For opprettholdelse og utvikling av verdiene i 100-metersbeltet vil det være viktig 

å koble arbeidet med kystsoneplanen og arealdelen for å få en helhetlig planlegging av kysten som 

ivaretar natur- og kulturmiljøet, friluftslivet og landskapet i samspill med næringsutvikling og 

arbeidsplasser. 

Byggegrense mot sjø: Kommunen må sette byggegrense mot sjø, jf. plan- og bygningslovens § 1-8 

tredje ledd. Ved fastsetting av byggegrense nærmere enn 100 meter må strandsonens betydning 

være vurdert og dokumentert. Forventes at kommunen bruker kartlegging av funksjonell strandsone 

som et verktøy for fastsetting av arealformål og byggegrense mot sjø. Byggegrense må vurderes både 

for nye områder som legges ut i arealplan og områder som er satt av til utbygging i gjeldene plan. Det 

er særlig viktig at kommunen tar en konkret gjennomgang av eldre eksisterende reguleringsplaner 

som kommunen ønsker å videreføre og vurdere om disse kan komme i konflikt med PBL § 1-8 og SPR 

for strandsone. 

Småbåthavner og naust: I strandsonen er det ønskelig å samle inngrep, mtp. forurensning og for å 

unngå for store inngrep i landskapet og i sjø uten å komme i konflikt med viktige friluftsområder og 

naturverdier. Eksisterende havner/anlegg som ligger i nærheten av foreslått nye må vurderes mtp. 

utvidelse. På grunn av høye konsentrasjoner av miljøgifter i havner, bes det om at det blir satt krav 

om at det skal avsettes areal for vedlikehold av båtskrog dersom det skal legges ut nye områder for 

småbåthavner med båtopptrekk i arealplan. Det må legges til rette for levering av ordinært avfall og 
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farlig avfall. Det må fastsettes krav om fastdekke med mulighet for oppsamling, ved tekniske 

installasjoner for vedlikehold av båter og motorer. I tillegg må det etableres oljeutskiller. 

Det må i arealplan inneholde klare bestemmelser på naust, at naust er et uthus for oppbevaring av 

båt, utstyr for båt og fiskeredskaper. 

Landbrukstiltak i strandsonen: Kommunen må avklare hvilken landbruksaktivitet som skal være tillatt 

i 100-metersbeltet langs sjø gjennom bestemmelser etter § 11-11 nr. 4. 

Mudring og utfylling i sjø: Før slike tiltak iverksettes må det undersøkes om sjøbunnen som berøres 

er forurenset. Slike tiltak krever tillatelse fra FM. Hensynet til forurenset sjøbunn må ivaretas i det 

videre arbeidet med arealplanen. 

Vassdrag: Kommunen må vurder å fastsette byggegrense mot vassdrag jf. PBL § 1-8 femte ledd. 

Naturmangfoldloven og naturmangfold: Kommunen må utarbeide arealdelen på grunnlag av en 

vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldslovensk kap. II, §7 (8-12). 

Planprogrammet bør fastslå at arealplanen skal fremmes på grunnlag av en vurdering av disse 

miljørettslige prinsippene. Og også synliggjøre hvordan denne vurderingen vil bli gjort. Vurdering 

etter kapittel II skal inngå som en del av konsekvensvurderingene. Anbefales også at kommunen gjør 

en samlet vurdering av hele planen etter de miljørettslige prinsippene, og synliggjør hvordan planen 

berører naturmangfold og hvilke løsninger som er valgt. Noe ganger velger kommunen å ta mest 

hensyn til egne samfunnsinteresser, og da må det vises til vurderinger som ligger til grunn. 

Kommunen skal også vurdere om tiltakets art på avsatte områder i sjø, vann eller utslipp til disse vil 

kunne føre til forringelse av miljøtilstanden i vannforekomstene som påvirkes av tiltaket. Viktig 

hjelpemiddel her er Vann-Nett.

Spesielt om kunnskapsgrunnlaget: Dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må det skaffes til 

veie ny kunnskap, jf. §8 i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget. Utbyggingsområdet bør da 

kartlegges etter DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk mangfold 

og DN-håndbok 11-1996 revidert 2000 Viltkartlegging. Anbefaler at det i planprogrammet stilles krav 

til eksterne konsulenter knyttet til kvalifikasjoner, fagbakgrunn og hvilke metoder som skal benyttes i 

arbeidet med kartlegging av det biologiske mangfold. Ber om at kartlagte områder for biologisk 

mangfold gjøres tilgjengelig for innlegging i offentlige registreringssystemer for biologisk mangfold. 

Dersom kunnskap om naturmangfoldet ikke framskaffes må kommunen legge til grunn en mer 

forsiktig bruk av natur til utbyggingsformål, jf.§9 i loven om føre-var-prinsippet. 

Landskap: Et viktig hensyn som skal tas hånd jf. plan- og bygningslovens § 3-1 bokstav b, om 

oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Landskapsanalyse er en del av konsekvensutredningen 

som bør gjennomføres ved utarbeiding av arealdelen. 

Landbruk: Anbefaler å kartfeste landbrukets kjerneområde, da det er viktig å sikre landbrukets 

ressursgrunnlag. Bør utarbeides et eget temakart, og hensynssoner for viktige landbruksarealer. Se 

veileder «Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven»
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Barn og unge: Råder kommunen å sikre at interessene til barn og unge blir ivaretatt gjennom en 

bestemmelse i arealplanen hvor man i planbeskrivelsen skal dokumentere i hvordan hensynet er 

ivaretatt. (se original innspill for generell info.)

Universell utforming, likestilling og mangfold: Må omtales i planbeskrivelsen. Arealplanen skal 

redegjøre for hvordan nasjonale mål og retningslinjer er ivaretatt. Ber kommunen stille krav til at alle 

planer skal redegjøre for hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt i planbeskrivelsen. 

Folkehelse og friluftsliv: Kommunen må sikre at hensynet til folkehelse blir ivaretatt med en 

bestemmelse og retningslinje i forslag til arealdel. Folkehelse bør omtales som eget tema i 

planbeskrivelsen hvor enkelte forkehelseutfordringer som blant annet boligforhold, oppvekst, 

livskvalitet, fortetting mm. presenteres/drøftes. Kommunen bør vurdere om det skal stilles strengere 

krav til tilgjengelighet for enkelte områder og at mål om universelt utformet friluftsområder nedfelles 

i arealdelen. 

Støy: Bør fastsette egne støybestemmelser i arealdelensom gir juridisk bindene støygrenser og 

dokumentasjonskrav for kommende område- og reguleringsplaner for å overholde anbefalte 

grenseverdier for støy gitt i T-1442/2012. 

Avløp i hyttefelt: FM anbefaler at mulige avløpsløsninger for planlagte hytteområder utredes av 

avløpsfaglig kompetanse tidligst mulig i planprosessen

Til pkt. 4.8 Teknisk infrastruktur: Kommunen bør vurdere om det er tilstrekkelig og godt nok 

tilrettelagt tilbud når det gjelder mottak av avfall for fiske- og fritidsflåten, jf. avvik på gjennomført 

tilsyn ved Skjervøy havn i 2012 om lagring av spillolje etc. 

Oppdatering/status av gjeldene planer: Kommunen skal avklare forholdet til gjeldene 

reguleringsplaner. FM anbefaler at kommunen gjennomgår hver enkelt reguleringsplan med formål 

og bestemmelser og avklarer hvilke planer med tilhørende bestemmelser som skal videreføres i den 

nye arealplanen. FM forutsetter at reguleringsplaner som er i strid med statlige planvedtak eller 

planretningslinjer ikke videreføres som hensynssoner i arealplanen. 

Plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav f, bygger på den forutsetning at planmyndighetene 

og berørte høringsinstanser har vurdert om det er behov for å endre tidligere vedtatte 

reguleringsplaner før planen videreføres som hensynssoner. 

Arealformålene forretninger, kjøpesentre og sentrumsformål: FM forutsetter at kommunedelplanen 

ikke vil legge til rette for etableringer eller utvidelser av handelsvirksomhet i strid med de til enhver 

til gjeldene statlige og regionale planvedtak for lokalisering av handel. 

Vurdering av de samlede aralbruksendringene: Det er viktig at kommunen utarbeider gode analyser 

som viser hvilke virkninger en foreslått utbygging vil få for ulike interesser i de enkelte områdene. 

Viktig at den samlede virkningen av kommunens foreslåtte utbyggingsmønster framstilles. Forslaget 

til arealplan må knyttes til samfunnsdelen. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: FM ønsker at kommunen gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 

sårbarhetsanalyse til planforslaget. 
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Rådmannens	kommentar:

Innspill og kommentarer er hjemlet i lov tas til etterretning for innarbeidelse i planprogrammet og i 

planarbeidet videre. Anbefalinger og råd tas til etterretning så godt det lar seg gjøre i planprosessen. 

Avsender:	Troms	fylkes	kommune,	Kulturetaten.	

Kommunen bør gjennomføre en landskapsanalyse, der særegne landskapsrom, kulturminner, 

kulturmiljø, friluftsliv og andre verdier og kvaliteter beskrives og verdi vurderes. Gir innspill om at det 

utarbeides en landskapsanalyse tidlig i planprosessen og at dette framgår i planprogrammet. Det blir 

viktig å definere hensynssoner der store samlinger av verdifulle kulturminner inngår, med 

bestemmelser og retningslinjer. Vi vil henstille kommunen om å definere hensynssoner over 

kulturminner uten fredningsstatus og at dette framkommer i planprogrammet – tenker spesielt på 

krigsminner. Foreslår hensynssone for krigsminne, Engenes vegen. 

Motorisert ferdsel i utmarka er en trussel, og bør være en del av temaene under arbeidet med 

kommuneplanen. Anbefaler at skadeomfanget kartlegges og at det utarbeides strategier-

handlingsplaner for å hindre dette. Dette bør også framgå i planprogrammet. 

Automatisk freda kulturminner bør avmerkes med «rune-R» i det trykte basiskartet. Vi ber om at 

samtlige lokaliteter som er tilgjengelig i databasen Askeladden, framgår i det digitale kartgunnlaget 

og avsettes som hensynssone d). med følgende bestemmelse. Automatisk freda kulturminne etter 

Kulturminneloven § 4, SOSI-kode 730, med rutenett-skravur. 

Rådmannens	kommentar:

Innspill og kommentarer er hjemlet i lov tas til etterretning for innarbeidelse i planprogrammet og i 

planarbeidet videre. Anbefalinger og råd tas til etterretning så godt det lar seg gjøre i planprosessen. 

Ang. landskapsanalyse vil denne med stor sannsynlighet ikke utarbeides nå, men på et senere 

tidspunkt. 

7.3.2 Innspill	fra	lag	og	forening

Kommentarer/innspill	til	planprogrammet

Avsender:	Skjervøyidrettsråd

Idrettsrådet har arbeidet med å finne nye arealer til idrettsformål. Ber om at arealet settes av i

arealplanen til idretts- og friluftsformål. Når arealet er avsatt vil idrettsrådet sette i gang 

detaljplanlegging av området. Tanken er at området blant annet skal kunne benyttes til: Aking, 

bobsleigh, motorsport(motorsykkel, snøscooter), orientering, skisport(langrenn, freestyle, hopp, 

kombinert, alpint, telemark), skiskyting, snowboard. Det er også avsatt plass til utleiehytter. 

Rådmannens	kommentar:

Innspill tas med videre i planarbeidet og til konsekvensvurdering. 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4451 -13

Arkiv: C11

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 03.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/14 Skjervøy Kommunestyre 12.03.2014

Revidering av reglement for Skjervøy ungdomsråd

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre vedtar følgende endringer i reglementet for Skjervøy politiske 
styringsorgan, kapittel 10:

- 10.1.1 Skjervøy Ungdomsråd skal bestå av syv medlemmer. En skal velges fra Arnøya, 
tre fra Skjervøy Ungdomsskole og tre fra Nord-Troms videregående skole.

- 10.4.1 Sekretariatet for SUR legges til rådmannen. 

Saksopplysninger

Skjervøy ungdomsråd vedtok i sak 2/14 den 17. januar følgende:
En komite har sett på ungdomsrådets reglement og vurdert sammensetningen av rådet. Skjervøy 
Ungdomsråd skal bestå av syv medlemmer. 

Nåværende ordning foreslått opprettholdt av Katarina:
1. Skjervøy Ungdomsråd skal bestå av syv medlemmer og et varamedlem. To skal velges fra 
Arnøya, to fra Skjervøy Ungdomsskole og tre fra Skjervøy videregående skole.

Forslag fra komiteen:
2. Skjervøy Ungdomsråd skal bestå av syv medlemmer. En skal velges fra Arnøya, tre fra 
Skjervøy Ungdomsskole og tre fra Nord-Troms videregående skole.

3. Forslag fra Thomas:
Skjervøy Ungdomsråd skal bestå av syv medlemmer. To skal velges fra Arnøya, tre fra Skjervøy 
Ungdomsskole og to fra Nord-Troms videregående skole.

Vedtak: 
Prøveavstemning:
Forslag 1 fikk 1 stemme.
Forslag 2 fikk 4 stemmer.
Forslag 3 fikk 1 st.
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Forslag 2 fra komiteen ble valgt mot 1 stemme.

Det ble enstemmig vedtatt at en ikke skal innkalle fast et varamedlem.

7 medlemmer innkalles til møte. Varamedlemmer innkalles ved behov.
Det ble poengtert fra sekretær at innkalling og referat fra møte skal sendes til ordfører og 
rådmann som har talerett i rådet.
Det skal avlegges en årlig rapport fra ungdomsrådet for å synliggjøre rådets arbeid. Dette står i 
reglementet, men har ikke vært praksis.

Vurdering

Skjervøy ungdomsråd har på eget initiativ satt ned en komité som har vurdert reglementet og 
sammensetningen av ungdomsrådet. Reglementet for ungdomsrådet inngår i kommunens 
reglement for politiske styringsorgan. Det kan fremstå noe uryddig å revidere kun ett 
enkeltkapittel i reglementet; vi har til nå hatt tradisjon for jevnlig å revidere hele reglementet. 
Imidlertid er det ingen formelle hindringer for å foreta en delrevisjon nå, og rådmannen ønsker å 
støtte opp om initiativene fra ungdomsrådet som har stort engasjement i flere saker. 

Til nå har rådet bestått av to medlemmer fra ungdomsskolen på Arnøya (Arnøyhamn), to fra 
Skjervøy ungdomsskole og tre fra Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. 

Komiteen foreslår at skolen på Arnøya skal ha et medlem i komiteen og Skjervøy ungdomsskole 
og videregående skole skal ha tre medlemmer hver. Rådet skal altså fortsatt ha 7 medlemmer, 
men endringen vil gjøre at rådets sammensetning bedre gjenspeiler antall elever i skolen på 
Arnøya i forhold til på Skjervøy ungdomsskole. 

Komiteen innstiller også på at ordningen hvor første vara har møtt fast på møtene, opphører. 
Dette er fornuftig da rådet er relativt stort med syv fast møtende. Ordningen er imidlertid ikke 
definert i reglementet og krever således ikke reglementsendring, men praksis må endres til å bli i 
tråd med reglementet. 

Punkt 10.4.1 i reglementet bør også justeres i denne sammenheng; denne definerer 
ungdomsleder som sekretariat for rådmannen. Siden ungdomslederstillingen er avviklet foreslås 
det at den delen av setningen strykes. 
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