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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Flexi Klær AS
Sentrum 14
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 150/18
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16
Deres ref:

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2018/1106-2

Løpenr.

11620/2018

Arkivkode

223

Dato

15.11.2018

Nordreisa bygdedrakt - tilskudd til nytt stoff til barnebunadene
Saksopplysninger:
Nordreisa kommune v/Bygdedraktutvalget har en distribusjonskontrakt/avtale med Flexi Klær
AS om salg av materiell til Nordreisa bygdedrakt — kvinnedrakten og barnedraktene. I avtalen
inngår blant annet at Flexi Klær AS påtar seg å skaffe materiell av den kvalitet som
Bygdedraktutvalget har bestemt og at Flexi Klær AS forplikter seg til å ha stoffene m/tilbehør til
draktene som lagervare.
Lagervarene gikk tapt i brann sist vinter, og Flexi har nå kjøpt inn nytt spesialvevd stoff til
barnebunadene. For at materialpakkene skal være salgbare, må utsalgsprisen ligge på et
akseptabelt nivå, og kommunen har tidligere dekket halvparten av kostnaden til det spesialvevde
stoffet. Utgiften til stoffet som nå er kjøpt er kr 24.691 eks mva.
Vurderinger:
Avtalen med Flexi Klær AS er viktig for å sikre kvalitet og tilgjengelighet og er dermed et viktig
bidrag til at bunadene blir produsert og brukt.
Vedtak:
 Nordreisa kommune gir tilskudd til dekning av halve kostnaden ved innkjøp av
spesialvevd stoff til barnebunadene, dette for at utsalgsprisen skal reduseres.
 Tilskudd til nylig innkjøpt stoff utbetales med kr 12.345,50 til Flexi Klær AS fra
budsjettansvar 284.

Med vennlig hilsen

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
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Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Ruth Uhlving
Kulturkonsulent
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no
77 58 82 58
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Arbeidstilsynet v/ Marit Bryggfjell
Postboks 4720 Torgard
7468 TRONDHEIM

Deres ref:

2018/11472

Vår ref (bes oppgitt ved svar):

2018/561-7

Løpenr.

11547/2018

Arkivkode

F47

Dato

19.11.2018

Svar til Arbeidstilsynet - Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste
Viser til vedtak om pålegg, i brev av 27.06.2018, ref.nr. 2018/11472. Undertegnede har ikke hatt
anledning til å gi kommentarer til varslet om pålegg. Frist for å svare på tiltak for å imøtekomme
i alt 10 pålegg er utsatt til den 15.11.2018.
Tilsynet er knyttet til ny forskrift om beskyttelse av ansatte i barneverntjenesten, som er særlig
utsatt for vold og trusler ifm. arbeidet. Dette som en del av landsomfattende tilsyn. I tillegg er det
fremkommet opplysninger om barnevernets arbeidslokaler, som er inntatt i tilsynet/pålegg.
Pålegg 1: HMS-arbeid, oversikt over organisering, ansvar og myndighet;


Virksomhetsleder har ansvar for HMS arbeidet i barneverntjenesten.
Vedlegg: stillingsbeskrivelse for virksomhetsleder for barneverntjenesten (ettersendes pr. epost til kontaktperson).

Pålegg 2: Kompetanse, arbeidstaker som er satt til å lede andre;
-

-

Virksomhetsleder for barnevern var påmeldt/har betalt for HMS-kurs først den 24.11.2017, men
måtte utsette deltakelsen.
Virksomhetsleder har selv satt seg inn i Arbeidsmiljøloven og HMS-krav, herunder aktivt benyttet
Arbeidstilsynets internett-tjenester, som hjelpemiddel for å kartlegge og iverksette tiltak knyttet
til arbeidsmiljøet i sin helhet, i barneverntjenesten. Dette i samarbeid med ansatte og
verneombudet, slik det er gjennomført både i og utenom personalmøter og under jevnlige
oppfølgingssamtaler med ansatte.
Det jobbes aktivt med kartlegging og tiltak for å redusere sykefravær, ved deltakelse i prosjektet
NED 2-0 (KS), oppstart med kursdag 24.8.18 sammen med tillitsvalgt. Samt initiert samarbeid

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
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Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

med NAV Arbeidslivssenter, med oppstart 24.9.18, sammen med verneombudet og evt.
tillitsvalgt.
 Virksomhetsleder har den 17.9-18.9.2018 deltatt på kurs i Kvalitetssystemet KF i Nordreisa
kommune. Herunder avvikssystem, ROS-analyser og HMS-rutiner/internkontroll m.m.
 Virksomhetsleder har deltatt på HMS kurs ved Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste oktober
2018.
Vedlegg: kopi av kursbevis er vedlagt.

Pålegg 3: Verneombud, tatt med på råd;
-

-

Verneombudet uttrykte over en lang periode ønske om å tre ut av vervet, og har hatt lite
kapasitet til å følge opp oppgaver. Det var foreslått nytt verneombud rundt årsskifte 2017/2018,
uten at denne ble valgt. Verneombudet besluttet imidlertid våren–18 å bli i vervet, og har delvis
prioritert dette.
Virksomhetsleder har etterspurt invitasjon til deltakelse fra verneombud i et utredningsarbeid,
utover anledning til å bidra med høringsuttalelse.
Virksomhetsleder har i juni og september måttet utsette planlagte avtaler med verneombudet.
Verneombudet har utsatt møter. Det er gjennomført flere adhoc møter, vår og høst, dette også
med hovedverneombudet.
 Verneombud deltatt i samarbeidsmøter og arbeidsgruppe vedrørende fysisk arbeidsmiljø/
kontorlokaler.
 Verneombud deltatt i samarbeidsmøte med Arbeidslivssenteret 24.9.18 om psykososialt
arbeidsmiljø, planlegging arbeid med forebygging av sykefravær
 Det er besluttet å gjennomføre faste, månedlige møter mellom verneombud, tillitsvalgt og
virksomhetsleder. Oppstart før personalmøte 27.11.18.
 Partene skal delta i samarbeidsmøter med Arbeidslivssenteret og personalkonsulent knyttet
til prosjekt NED med sykefraværet.
 Virksomhetsleder har i tillegg fast møtestruktur med løpende samtaler med alle ansatte,
også knyttet til arbeidsmiljø, det er satt opp samtaler hver 14. dag/fast møteplan.
Gjennomføres da i praksis minimum månedlig med hver ansatt.
Tilpasses individuelt, noen kan ha behov for oppfølging flere ganger ukentlig, andre
månedlig, der også arbeidsmiljøspørsmål inngår. Leder er tilgjengelig når behov oppstår.
 Prosedyrer for fast samarbeid skal beskrives i rutinehåndbok, innen november -18.

Pålegg 4: HMS-arbeid, medvirkning;
-

-

Møteplan med personalmøter første tirsdag hver måned, iverksatt fra 5.1.18. Møte i april utgikk
grunnet rettsprosess. Møtetid endres til hver 4. uke fra oktober -18.
Ansatte er skriftlig og muntlig løpende oppfordret til medvirkning, i alle prosesser som pågår. I
virksomhetens ukentlige fagmøter inngår innimellom også arbeidsmiljøtema.
Alle ansatte er tilbudt medarbeidersamtaler fra januar-18. Det er gjennomført 2 samtaler,
våren-18, videre alle øvrige ansatte selv ønsket å utsette samtalene til høsten. Det er dermed
satt opp møteplan for september og oktober for resterende samtaler, der den ansatte skal ha
fylt ut deler av skjemaet som forberedelse til medarbeidersamtalen. Pr. 15.11 er 7 av 10
samtaler utført.
Ansatt og leder har begge plikt til å bidra til oppfølging av innholdet i samtaler/oppfølging.
 Møteplan for barneverntjenesten er vedlagt; personalmøter
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Pålegg 5: Bedriftshelsetjenesten, tilknytning;
-

Nordreisa kommune er fra 01.01.15 tilknyttet Nord Troms bedriftshelsetjeneste.
Vedlegg: Kontrakten

Pålegg 6: Plan for bistand:
-

Virksomhetsleder innkaller til møte med Bedriftshelsetjenesten innen 15.12.18 for utarbeidelse
av plan for bistand.

Pålegg 7: Vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger – kartlegging, risikovurdering,
tiltak og plan:
-

I fag-/personalmøte i september er risikoområder grundig tematisert og identifisering av risiko
påbegynt. Sekretær har deltatt i denne.
Risikokartlegging skal utføres i personalmøte, og tiltaksplan skal utarbeides i fellesskap.
 Påbegynt identifisering i personalmøte i september 18 – notert i protokollbok.
 Arbeid fortsetter i personalmøte 27.11.18 (ROS-skjema fylles ut), samt arbeides videre med i
personalmøte januar 2019. Dokumentasjon ettersendes innen medio desember.
 Ved eventuell flytting i andre lokaler i 2019, skal risikokartlegging og tiltak inngå i
planleggingen (januarmøte og videre).

Pålegg 8: vold og trussel om vold – opplæring:


Opplæring og øvelse er drøftet i interkommunalt læringsnettverk (Kvænangen, Nordreisa,
Kåfjord, Skjervøy, Karlsøy). Opplæring og øvelse skal planlegges videre i møte i
læringsnettverk den 23.11.18, og deretter rettes forespørsel til ekstern kursholder.

Pålegg 9: Vold og trusler – rutiner:
-

-

Rutiner for avviksmeldinger i KF Avvikssystem skal følges, ved håndtering av denne typen
hendelser. Virksomhetsleder har deltatt i opplæring i avvikssystemet, 17. og 18.10.18.
Gjennomgang i avvikssystemet er planlagt i personalmøte den 27.11.18
Rutiner for forebygging skal utarbeides i samband med kartlegging og tiltaksplaner.
Gjennomgang av ny veileder fra Bufdir, som omhandler sjikane, hets og trusler mot ansatte i
barnevernet (og fosterhjem), er også planlagt i møte den 27.11.18. Av denne følger anbefalte
rutiner for håndtering, som gir grunnlag for utarbeidelse av egne prosedyrer.
Verneombud skal prioritere deltakelse i arbeidet.

Pålegg 10: Arbeidsplasser og arbeidslokaler – utforming og innredning:
-

-

Nordreisa kommune har opprettet prosjektgruppe for å imøtekomme kravet – beskrivelse av
hvordan arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den virksomheten og
de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og hvordan hensynet til en tilfredsstillende
velferdsmessig standard er ivaretatt.
Vedtak i Nordreisa Formannskap 23.08.18:

1. Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste
(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten.
2. Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til løsning
innen 30.09.18.
3. Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, Byggdrift,
hovedverneombud, og tillitsvalgte. Ved behov kan andre trekkes inn.
Side 3 av 3
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4. Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra
disposisjonsfond.

Arbeidsgruppa er ikke ferdig med rapporten. Det skal avholdes et avsluttende møte i
arbeidsgruppe 23.11.18, hvor rapporten ferdigstilles.

Med vennlig hilsen
Lisa Løkkemo
Virksomhetsleder barnevern
Lisa.Lokkemo@nordreisa.kommune.no
77588206
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Interne kopi mottakere:
Anne-Marie Gaino
Rådmannen
Bernt Eirik Sandtrøen Sektor for oppvekst og kultur

Side 4 av 4
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Fra: biztalk@imdi.no
Sendt: 19.11.2018 13:59:31
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2018
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.11.2018_automatisk_135250690.docx
Til Norsktilskudd
Vedlagt er utbetalingsbrev for Norsktilskudd. For mer informasjon, logg på <fremtidig offisielt navn på IMpact_Tilskudd> her (link til
påloggingside).
Vi ber om at e-post og vedlegg videresendes til den ansvarlige for tilskuddet og til kommunens regnskapsavdeling.
Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares.
Med vennlig hilsen,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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Nordreisa 1942
Postboks 174
9151 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no
Dato: 19.11.2018

Fakturanr.: NORSK151118

Fakturadato: 19.11.2018

STATSBUDSJETTET 2018 – KAP. 292, POST 60

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 31 209 i tilskudd til opplæring i norsk
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. Beløpet er
utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket
Norsktilskudd – Persontilskudd.
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomiavdeling.
Utbetalt tilskudd
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for
utbetalingen, se IMDinett.
Tilskudd for 3. kvartal
Persontilskudd år 1
+ Tillegg for tilflytting
- Fradrag for utflytting
Sum persontilskudd år 1
Persontilskudd år 2
+ Tillegg for tilflytting
- Fradrag for utflytting
Sum persontilskudd år 2
Persontilskudd år 3
+ Tillegg for tilflytting
- Fradrag for utflytting
Sum persontilskudd år 3
Beløp til utbetaling

Tilskuddsår
2018
2018
2018

Antall personer
2
0
0

2018
2018
2018

0
0
1

2018
2018
2018

0
1
3

Tilskuddsbeløp
Kr 63 800
Kr 0
Kr 0
Kr 63 800
Kr 0
Kr 0
Kr -13 825
Kr -13 825
Kr 0
Kr 21 853
Kr -40 618
Kr -18 765
Kr 31 209

Tilskuddets formål og vilkår
Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett
og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å
kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet.
Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som
er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter.
Rapportering
IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

12

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunene i Nasjonalt
introduksjonsregister (NIR) jf. Introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt
introduksjonsregister er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere.
Kontroll
IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene,
jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12, tredje ledd.
Dersom tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utbetalt på
feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet
som er utbetalt.
Klageadgang
IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og
eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til
forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på
IMDis vedtak om tildeling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.
Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.
Kontakt med IMDi
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til Kontaktsenteret for IMDinett:
https://support.imdinett.no/.

Med vennlig hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Henrik Cafer Cenar
økonomi- og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen

Sunniva Marøy
rådgiver
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“at oppu—
Komm.nr.:

18-00820-6

til Deres

27.11.2018

— ksh

AV INTEGRERINGSTILSKUDD
År 1 krav

av 18.11.2018

1942

DATO

VÅR REF

DERES REF

Vi viser

mangfoldsdirektoratet

Kept“tm

NORDREISA KOMMUNE
v/flyktningkonsulenten
Postboks
174
9156 STORSLETT

UTBETALING

lntegrerings— og

ÅR 1 FOR 2018

og overfører

kr 748 000,00
til Deres

konto

nr. 4740

05 03954

innen

14 dager

med

fakturanr.

"Intgr—271118”.

Beløpet gjelder:
Tilskuddt
Inte

rerin

e
stilskudd

Med hilsen
for lntegrerings-

r—1 Barn

r

Sats

2018

187 000

Antall

Sum

4

kr 748

tilskudd
000

00

og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen

Kristin

Stabel

Henriksen

(sign.)

rådgiver
Vedlegg

IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo l Tollbugata 20, 0031 Oslo l Telefon: 24 16 88 00 l Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no l Organisasjonsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no l Bankkontonr : 7694 05 12693

14

og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings-

.,,

,x/l—z,.l,j;

Nordreisa

.

Unntatt offentlighet

kommune

jf offentlighetsloven

og

§ 13

v/flyktnlngkonsulenten

forvaltningsloven§ 13

Storslett

Kommune:

*

,,

ii.—.,

w
lil

9156

r

1942

mm
,lll

m.., H,

30.11.2018

18—02110-4-vst

i

Til Deres

i 2018 og utbetaler

terminutbetalinger

Vi viser til tidligere
personer:
13

personer

bosatt

i 2014 ä k

25

personer

bosatt

i 2015

31

personer

bosatt

i 2016 %:k

20

personer

bosatt

i 2017

89

personer

bosatt

gir TOTALT

konto

4740

05 03954

%] k

a k

overføres

med
kr

FOR ÅR 2018

ÅR 2-5

AV INTEGRERINGSTILSKUDD

4. TERMINUTBETALING

4. termin

antall

for følgende

17 900,00

kr

232 700,00

21 375,00

kr

534

42 750,00

kr

1 325 250,00

59 750,00

kr

1 195

kr

3 287 325,00

375,00

000,00

dette
3 287

325,00

bortfaller for personer som har forlatt landet,og tilskudd utbetales
Integreringstilskuddet
For personer som flytter
til og med påfølgende termin. Deretter stoppes utbetalingen.
fra
stanes integreringstilskuddet
ha vært bosatt i en kommune,
tilbake til mottak etterå
flyttet inn i mottak. Antall personer det utbetales
etter at vedkommende
og med kvartalet
for kan derfor være lavere enn i de tre første terminutbetalingene.

Med hilsen
for Integrerings—

og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef

Veslemøy

Økonomi- og driftsavdelingen

seniorrådgiver

Vedlegg

15

Standnes

.
(Sign.)

.

Fra: fmtrpostmottak (fmtrpostmottak@fylkesmannen.no)
Sendt: 11.12.2018 12:09:59
Til: Balsfjord kommune; Bardu kommune; Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord
kommune; Kåfjord kommune; Lenvik kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Nordreisa Kommune;
Salangen kommune; Post Skjervoy; Sørreisa kommune; Tromsø kommune; Post Storfjord;
'postmottak@lokalstyre.no'
Kopi:
Emne: Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019
Vedlegg: Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019.PDF

Med vennlig hilsen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Administrasjons- og HR-avdelingen
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon:
Telefaks:
Mobil:
E-post:
Web:

+4777642000
+4777642139
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019: Tildeling av midler til
kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019.PDF
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Saksbehandler
Merete Jenssen

Telefon
77 64 20 83

Vår dato
10.12.2018
Deres dato
«REFDATO»

Vår ref.
2018/7021
Deres ref.
«REF»

Arkivkode

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019
Fylkesmannen i Troms tildeler tilskudd med kr. 11 500 per barneverntjeneste til dekning av
kompetansehevende tiltak for ansatte i barneverntjenesten. Disse kan for eksempel benyttes i
forhold til kompetanseheving på akuttarbeid for ansatte i tjenesten. Tilskuddet kan f.eks.
benyttes til kurs, konferanser eller andre opplæringstiltak når det gjelder arbeid i akuttsaker.
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter knyttet til kurs/konferanser og opplæring i regi av
Fylkesmannen.
Tilskuddet utbetales til kommunen/vertskommunen fra kap. 854 post 21 og kap. 858 post 21.
Fylkesmannen ber om å få tilsendt en oversikt over bruk av kompetansemidlene ved utgangen
av november 2019.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2.
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen
har adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i lov om riksrevisjonen § 12,
2. ledd.
Etter fullmakt

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør
Merete Jenssen
fagansvarlig barnevern
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018

Behandling:
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag: Referatsak 86/18. I løpet av første kvartal 2019
gis det en orientering til oppvekst- og kulturutvalget om arbeid med gjennomføring av
påleggene fra arbeidstilsynet.
Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.
Referatsakene tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaker tas til orientering.
I løpet av første kvartal 2019 gis det en orientering til oppvekst- og kulturutvalget om arbeid
med gjennomføring av påleggene fra arbeidstilsynet.
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Kommuner og fylkeskommuner
Den Norske Turistforening, Det frivillige
Skyttervesen, Friluftsrådenes Landsforbund,
Norges Bilsportforbund, Norges
Fjellstyresamband, Norges Jeger- og
Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv, Norsk Kennel
Klubb,
Deres ref Oslofjordens Friluftsråd, Sámi Vår ref
Heargevuodjin-lihttu, Sámiid Valáštallan
Lihttu 16/894-285
Norga

Dato
14. desember 2018

Anleggspolitisk program 2018 - utlysning av programsatsingsmidler til
etablering av tilleggsarealer til idrettshaller
Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av
ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av
tilleggsarealer til idrettshaller. Slike tilleggsarealer er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg
for idrett og fysisk aktivitet - 2018 omtalt som aktivitetssaler.
Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler
i sine prosjekter for å skape strørre flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet. I 2018 er det
satt av kr. 20 000 000,- i ordningen.
Nærmere informasjon om tilskuddssatser og søkevilkår fremgår av vedlagte kriterier for
tilskuddsordningen.
Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet
(postmottak@kud.dep.no) og merkes "Tilskudd aktivitetssal 2019". Søknadsfrist for
ordningen er 15. mars 2019 og søknadene behandles av Kulturdepartementet.
Kulturdepartementet ber Norges idrettsforbund om å distribuere informasjon om
tilskuddsordningen til sine underliggende organisasjonsledd.
Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Andreas Søreng Høiby
seniorrådgiver
Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866
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Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Andreas Søreng
Høiby
22 24 80 47

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Den Norske Turistforening
Det frivillige Skyttervesen
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Bilsportforbund
Norges Fjellstyresamband
Norsk Friluftsliv
Norsk Kennel Klubb
Oslofjordens Friluftsråd
Sámi Heargevuodjin-lihttu
Sámiid Valáštallan Lihttu - Norga
Sámiid Valáštallan Lihttu - Norga
Vedlegg
-

Tilskudd til tilleggsarealer til idrettshaller – krav og kriterier

Side 2
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Adresseliste
Agdenes kommune
Akershus
fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andøy kommune
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askøy kommune
Audnedal kommune
Aure kommune
Aurskog-Høland
kommune
Aust-Agder
fylkeskommune
Averøy kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Birkenes kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Brønnøy kommune
Buskerud
fylkeskommune
Bærum kommune
Bø kommune i
Nordland
Båtsfjord kommune
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune

7316
0107

LENSVIK
OSLO

Postboks 187
Rådhuset
Postboks 780 Stoa
Postboks 353
Pb. 2003
Postboks 323
Audnedal Rådhus
Rådhuset
Rådhusveien 3

8805
9506
2560
8483
1798
4809
1372
1802
5323
4525
6690
1940

SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ANDENES
AREMARK
ARENDAL
ASKER
ASKIM
KLEPPESTØ
KONSMO
AURE
BJØRKELANGEN

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Postboks 152
Postboks 44
Rådhusgata 11
Postboks 80
Postboks 401

Postboks 7700
Torget 4
Bindal Rådhus
Postboks 115
Rådhuset
Postboks 319
Rådhuset
Postboks 3563

6538
8546
9050
3993
9365
8110
9385
5020
9980
7980
4795
7160
8001
8905
3007

AVERØY
BALLANGEN
STORSTEINNES
LANGESUND
BARDU
MOLDJORD
SKALAND
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
BJUGN
BODØ
BRØNNØYSUND
DRAMMEN

Rådhuset

1304
8475

SANDVIKA
STRAUMSJØEN

Postboks 610
Kongsvegen 4
Engene 1
Gudbrandsveien 7
Dyrøytunet 1

9991
2662
3008
3750
9311

BÅTSFJORD
DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL
BRØSTADBOTN

Postboks 1200
Sentrum
Rådhuset
Postboks 1403

Side 3
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Dønna kommune
Eide kommune
Eidsberg kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes
kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fet kommune
Finnmark
fylkeskommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord
kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Fosnes kommune
Fredrikstad
kommune
Frogn kommune
Froland kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Færder kommune
Gamvik kommune
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune

Solfjellsjøen
Rådhuset
Ordfører Voldens vei
1
Postboks 94
Rådhusgata 1
Postboks 580
PB 403
Prestegårdsveien 4
Engerdalsveien
1794
Bruflat
Postboks 43
Kasernevegen 19

8820
6490
1850

DØNNA
EIDE
MYSEN

2230
2080
4379
2418
1912
2440

SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
ENGERDAL

2890
8539
4735

ETNEDAL
BOGEN I OFOTEN
EVJE

Postboks 100
Postboks 93
Postboks 100
Fylkeshuset

4552
8201
1901
9815

FARSUND
FAUSKE
FETSUND
VADSØ

Kirkegt. 50

8380
7770
4400

RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD

Servicekontoret
Postboks 1405

3623
3539
2580
7856
1602

LAMPELAND
FLÅ
FOLLDAL
JØA
FREDRIKSTAD

Postboks 10
Frolandsveien 995
Alstad
Rådhuset
Postboks 152
Postboks 250
Postboks 174
Vestringsvegen
Postboks 54
Rådhuset
Postboks 10
Kommunehuset
Rettedalen 1

1440
4820
7633
6440
7261
3163
9770
2651
8138
6631
2024
4980
4330

DRØBAK
FROLAND
FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA
NØTTERØY
MEHAMN
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD

Postmottak
Kommunehuset
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Gjøvik kommune
Gran kommune
Grane kommune
Gratangen
kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest
kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal
kommune
Haugesund
kommune
Hedmark
fylkeskommune
Hemne kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune i
Nordland
Hitra kommune
Hobøl kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand
kommune
Holtålen Kommune
Horten kommune
Hurdal Kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune

Postboks 630
Rådhuseveien 39
Industriveien 2
Årstein

2810
2770
8680
9470

GJØVIK
JAREN
TROFORS
GRATANGEN

Postboks 123
Postboks 162
Postboks 173
Rådhusgata 5
Postboks 150
Rådhuset
Postboks 4063
Oppeid
Postboks 1224

4891
7871
2261
8450
1751
6683
2306
8294
9616

GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
STOKMARKNES
HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST

Postmottak
Postboks 43
O.T. Olsens vei 3A

9479
9593
8690

HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL

Postboks 2160

5504

HAUGESUND

Postboks 4404
Bedriftssenteret
Trondheimsveien 1
Sentrumsveien 1
Kommunehuset

2325

HAMAR

7200
8646
8850

KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HERØY

Filan
Elvestadveien 1000
Hofslundveien 5
Ålmannvegen 8
Viksveien 30
Postboks 312

7240
1827
3090
3576
3530
3081

HITRA
HOBØL
HOF
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND

Bakkavegen 1
Postboks 10
Minneåsvegen 3
Nordre Sætrevei 1
Storveien 32

7380
3191
2090
3475
1680
7977
4368
9450
7670

ÅLEN
HORTEN
HURDAL
SÆTRE
SKJÆRHALLEN
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY

Postboks 24
Vennalivegen 7
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Indre Fosen
kommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino
kommune
Klæbu kommune
Kongsberg
kommune
Kongsvinger
kommune
Kragerø kommune
Kristiansand
kommune
Kristiansund
kommune
Krødsherad
kommune
Kvalsund kommune
Kvinesdal kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen
kommune
Kåfjord kommune
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lenvik kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer
kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune

Rådhusveien 13

7100

RISSA

Frikstadveien 20
Kirkegata 6
Postboks 84
Rådhuset
Bredbuktnesveien 6

4724
3520
9735
9130
4250
9520

IVELAND
JEVNAKER
KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO

Postboks 200
Postboks 115

7541
3602

KLÆBU
KONGSBERG

2226

KONGSVINGER

Postboks 128
Postboks 417 Lund

3791
4604

KRAGERØ
KRISTIANSAND S

Postboks 178

6501

KRISTIANSUND N

3536

NORESUND

Rådhusvegen 18
Nesgate 11
Kommunehusvn. 6
Bygdeveien 26

9620
4480
4180
9475
9161

KVALSUND
KVINESDAL
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD

Postboks 74
Postboks 2020
Nessveien 7
Boks 38

9148
3255
9358
9790
8890
7994
9306
2665

OLDERDALEN
LARVIK
TENNEVOLL
KJØLLEFJORD
LEIRFJORD
LEKA
FINNSNES
LESJA

7601
3401
7882
2626

LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER

4791
4524

LILLESAND
Sør-Audnedal

Postboks 602
Postboks 53
Kommunehuset
Postboks 130
Postboks 205
Heggvollveien 6
Postboks 986
Postboks 23
Postboks 183
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Loppa kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Lørenskog
kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal
kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid
kommune
Namsos kommune
Namsskogan
kommune
Nannestad
kommune
Narvik kommune
Nedre Eiker
kommune
Nes kommune i
Akershus
Nes kommune i
Buskerud
Nesna kommune
Nesodden kommune

Parkveien 1/3
Moiveien 9
Sandsvegen 1
Rådhuset
Postboks 353
Strandveien 24
Postboks 83
Postboks 304

9550
4460
2740
8766
4577
9060
8551
1471

ØKSFJORD
MOI
ROA
LURØY
LYNGDAL
LYNGSEIDET
LØDINGEN
LØRENSKOG

Postboks 113
Postboks 140
Postboks 905
Postboks 114

2341
7551
4509
1871
4534
7336
7224
8150
7530
7290

Løten
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
STØREN

3371
6413
8390
1501
9321
9690
7750

VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS
MOEN
HAVØYSUND
NAMDALSEID

7801

NAMSOS

7890

NAMSSKOGAN

Teiealleen 9

2030

NANNESTAD

Postboks C

8512
3051

NARVIK
MJØNDALEN

Postboks 114

2151

ÅRNES

Rukkedalsvegen 46

3540

NESBYEN

Moveien 24
Postboks 123

8701
1451

NESNA
NESODDTANGEN

Kvamsveien 2
Rådhusvn. 2
Gammelveien 5
Rørosveien 11
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Postboks 175
Kommunehuset
Torget 1
Gløttvegen 2
Postboks 333
Sentrum
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Nesseby kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal
kommune
Nordkapp kommune
Nordland
fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Land
kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal
kommune
Norges
idrettsforbund og
olympiske og
paralympiske komité
Notodden kommune
Nærøy kommune
Odda kommune
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland
fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune i
Hedmark
Osen kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Overhalla kommune
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Rakkestad
kommune
Rana kommune
Randaberg
kommune
Rauma kommune
Re kommune
Rendalen kommune
Rennebu kommune

Rådhuset
Moveien 1
Ringsevja 30
Postboks 143

9840
1482
3830
2901

VARANGERBOTN
NITTEDAL
ULEFOSS
FAGERNES

Rådhusgata 12
Fylkeshuset

9750
8048

HONNINGSVÅG
BODØ

Postboks 173

2120
2882

SAGSTUA
DOKKA

Postboks 174
Sentrum 16

9156
3630

STORSLETT
RØDBERG

Postboks 5000

0840

OSLO

Postboks 193
Opheimsgata 31
Inge Krokanns veg 2
Postboks 510
Postboks 988

3672
7970
5750
7340
1411
2626

NOTODDEN
KOLVEREID
ODDA
OPPDAL
KOLBOTN
LILLEHAMMER

Postboks 83
Rytrøa 14

7301
2550

ORKANGER
OS I ØSTERDALEN

Rådhuset
Postboks 128
Postboks 264

7740
0037
0037
7863
9712
3909
1891

STEINSDALEN
OSLO
OSLO
OVERHALLA
LAKSELV
PORSGRUNN
RAKKESTAD

Postboks 173
Postboks 40

8601
4096

MO I RANA
RANDABERG

Vollan 8 A
Postboks 123

6300
3164
2485
7391

ÅNDALSNES
REVETAL
RENDALEN
RENNEBU

Rådhuset
Rådhuset

Kommunehuset
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Rennesøy kommune
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Roan Kommune
Rogaland
fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sande kommune i
Vestfold
Sandefjord
kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauherad kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune

Postboks 24
Rindalsvegen 17
Hanstadgt. 4
Pb 123 sentrum
Postboks 13
Postboks 158

4159
6657
2630
3502
2381
4952
7180
4001

RENNESØY
RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISØR
ROAN
STAVANGER

Postboks 300

3626
1570
2025
8185
1950
7374
8064
3440
7898
1640
9355
8250
3071

Postboks 2025

3202

ROLLAG
DILLING
FJERDINGBY
VÅGAHOLMEN
RØMSKOG
RØROS
RØST
RØYKEN
LIMINGEN
RÅDE
SJØVEGAN
ROGNAN
SANDE I
VESTFOLD
SANDEFJORD

Rådhuset, Jærveien
33
Postboks 237
Kommunehuset
Botten Hansensgt 9
Gjelbakken 15

4319

SANDNES

1702
3812
2670
7580
3350
3749
4440
7358
2001
1402
3701
1806
9189
9439
6571
7257

SARPSBORG
AKKERHAUGEN
OTTA
SELBU
PRESTFOSS
SILJAN
TONSTAD
BØRSA
LILLESTRØM
SKI
SKIEN
SKIPTVET
SKJERVØY
EVENSKJER
SMØLA
SNILLFJORD

Postboks 130

Larkollveien 9
Postboks 100
Rødøy rådhus
Bergmannsgt 19
Rådhuset
Skråtorpveien 2a
Postboks 77

Postboks 16
Postboks 74
Postboks 313
Postboks 3010
Postboks 158
Postboks 115
Postboks 145
Postboks 240
Postboks 34
Krokstadøra
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Snåsa kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Songdalen
kommune
Sortland kommune
Spydeberg
kommune
Stange kommune
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stor-Elvdal
kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Sunndal kommune
Svelvik kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land
kommune
Sør-Aurdal
kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sørum kommune
Sør-Varanger
kommune
Tana kommune
Telemark
fylkeskommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tolga kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms
fylkeskommune

Sentrum
Gamleveien 20
Postboks 99
Postboks 53

7760
4380
4097
4685

SNÅSA
HAUGE I DALANE
SOLA
NODELAND

Postboks 117
Stasjonsgata 35

8401
1820

SORTLAND
SPYDEBERG

Postboks 214
Postboks 8001
Rådhuset
Postboks 2530
Postboks 133
Postboks 85

2336
4068
8283
7729
7501
2481

STANGE
STAVANGER
LEINESFJORD
STEINKJER
STJØRDAL
KOPPANG

Hatteng
Postboks 115
Postboks 94
Postboks 40
Postboks 1051
Vik
Hovsbakken 1

9046
4126
6601
3061
4682
8920
2860

OTEREN
JØRPELAND
SUNNDALSØRA
SVELVIK
SØGNE
SØMNA
HOV

Tingvollbakkin 15

2930

BAGN

Rådhuset
Kommunevegen 1
Øgardsvegen 2
Storveien 20
Postboks 113
Postboks 406

8226
2647
2100
9310
1921
9915

STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
SØRUMSAND
KIRKENES

Rådhusveien 24
Postboks 2844
Kjørbekk
Midtvågvegen 2
Postboks 14

9845
3702

TANA
SKIEN

6630
3661
9444
2540
9380
9304
9296

TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
TOLGA
GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ

Vangsvikveien 298
Postboks 6600
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Tromsø kommune
Trondheim
kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Trøndelag
fylkeskommune
Tvedestrand
kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker
kommune
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vest-Agder
fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold
fylkeskommune
Vestre Toten
kommune
Vestvågøy
kommune
Vevelstad kommune
Vikna kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Våler kommune i
Hedmark

Postboks 9299
Postboks 2300,
Sluppen
Postboks 200
Rådhuset
Postboks 34
Postboks 2560,
Fylkets hus
Postboks 38

9299
7004

TROMSØ
TRONDHEIM

2421
8770
1861
7735

TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
STEINKJER

4901

TVEDESTRAND

7590
2500
8591
3104
2051

TYDAL
TYNSET
KJØPSVIK
TØNSBERG
JESSHEIM

5547
9811
9951
8651
8980
4985
4701
7650

UTSIRA
VADSØ
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL

7790
4605

MALM
KRISTIANSAND S

Postboks 144
Postboks 2163

1541
3103

VESTBY
TØNSBERG

Postboks 84

2831

RAUFOSS

Postboks 203

8376

LEKNES

Rådhuset
Postboks 133,
Sentrum

8976
7901

VEVELSTAD
RØRVIK

8063
8305
2436

VÆRØY
SVOLVÆR
VÅLER I SOLØR

Rådhuset
Postboks 104
Postboks 2410
Postboks 470
Postboks 63
Postboks 614
Postboks 292
Postboks 560
Rådhuset
Postboks 25
Johannes Bruns
gate 2
Liaveien 1
Postboks 517, Lund

Sentralgården,
Vålgutua 251
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Våler kommune i
Østfold
Øksnes kommune
Ørland kommune
Østfold
fylkeskommune
Østre Toten
kommune
Øvre Eiker
kommune
Øyer kommune
Åfjord kommune
Ålesund kommune
Åmot kommune
Ås kommune
Åsnes kommune

Herredhuset,
Kjosveien 1
Postboks 33
Postboks 401
Postboks 220

1592

VÅLER I ØSTFOLD

8439
7129
1702

MYRE
BREKSTAD
SARPSBORG

Postboks 24

2851

LENA

Postboks 76,
Rådhuset
Kongsvegen 325 Tingberg
Rådhuset
Postboks 1521
Rådhuset
Postboks 195
Rådhusgata 1

3301

HOKKSUND

2636

ØYER

7170
6025
2450
1430
2270

ÅFJORD
ÅLESUND
RENA
ÅS
FLISA
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Tilskudd til tilleggsarealer til idrettshaller – krav og kriterier
Kulturdepartementet ønsker å stimulere til etablering av tilleggsareal for idrettslig aktivitet i
tilknytning til ordinære idrettshaller. Som en del av anleggspolitisk program for 2018 er det
satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære
idrettshaller. Slike tilleggsarealer er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet - 2018 omtalt som aktivitetssaler.
Med aktivitetssaler menes spesialsaler egnet for sambruk mellom ulike idretter som i
bestemmelsene pkt. 2.6.4 er eksemplifisert som bordtennis, kampsport, dans, fekting etc.
Tilskuddsordningen er bergenet på anleggsprosjekter som utvider hallkapasiteten i ordinære
idrettshaller med tilleggsarealer som omtalt over.
Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler
i sine prosjekter for å skape strørre flater som er tilrettelagt for bred idrettslig aktivitet.
Som en del av anleggspolitisk program for 2018 er det satt av kr. 20 000 000,- som
ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning til etablering av aktivitetssaler.
1.

Hvem kan søke?

Alle som etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 søker
om ordinære spillemidler kan søke om ekstraordinære midler til aktivitetssaler. Tilskuddet
utgjør et tilleggsbeløp som kan innvilges når ordinær spillemiddelsøknad er godkjent.
2.

Søknadskriterier – krav til utforming





3.

Aktivitetssalen må ha en anleggsflate på minst 250m2
Aktivitetssalen skal bestå av én hel sammenhengende flate.
Det er krav om takhøyde på minimum 4 meter.
Det er krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, jf. bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018, pkt. 2.5

Avgrensning

Det gis ikke tilskudd til allerede oppførte aktivitetssaler, aktivitetssaler under oppføring eller
anlegg som inkluderer aktivitetssaler hvor det foreligger idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning før 6. desember 2018.
4.

Tilskuddssatser

Ekstraordinært tilskudd til aktivitetssaler kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra de ordinære
spillemidlene. Det samlede tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 50% av godkjente,
tilskuddsberettigede kostnader.
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Det er fastsatt følgende maksimalsatser for tilskuddet avhengig av aktivitetssalens størrelse:


5.

250 – 499 kvm:
Over 500 kvm:

Maksimalt kr. 1 000 000,Maksimalt kr. 2 000 000,-

Søknadsprosess

Søknad om ekstraordinært tilskudd til aktivitetssal sendes elektronisk til Kulturdepartementet,
(postmottak@kud.dep.no), med kopi til fylkeskommunen. Søknaden merkes "Tilskudd
aktivitetssal 2019".
Søknaden må vise til oppfyllelse av ovenstående kriterier og i søknaden må følgende
dokumentasjon vedlegges:
6.

Dokumentasjon på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Tegninger av anlegget og situasjonsplan
Kostnadsoverslag
Kontaktinformasjon for prosjektet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd:

7.

15. mars 2019.

Søknadsbehandling

Søknader behandles og avgjøres av Kulturdepartementet.
Søknader behandles ikke før de er fullstendige og inkluderer alle nødvendige vedlegg.
Kulturdepartementet forbeholder seg retten til å prioritere søknader med utgangspunkt i
generell, geografisk anleggsdekning. Ved prioriteringen av søknader kan departementet ved
behov innhente vurderinger fra eksterne.
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge

HDIR Innland 31014632

Deres ref.:
Vår ref.:
Dato:

NORDREISA KOMMUNE
Postboks 174
9156 STORSLETT

AR300184977
17/36245-8
14.01.2019 12:46:22

Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsedirektoratet bekrefter å ha mottatt din søknad og gir et foreløpig svar på denne i henhold
til Forvaltningsloven § 11 a.
Saksbehandlingstiden er normalt inntil 4 måneder etter at søknaden er registrert i
Helsedirektoratet.
Alle søknader besvares skriftlig.
Vi ber om at all korrespondanse merkes med vår referanse 17/36245.

Vennlig hilsen
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet
Postboks Avdeling arkiv og forvaltningsstøtte, 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo, 0483 OSLO • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT
Ber om at brevet distribueres til:
Ordfører
Rådmann

Deres ref:

Vår ref::

18-07749-1

Dato:

10.12.2018

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019
Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant
Nordreisa kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om
bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys
av disse kriteriene.
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Nordreisa
kommune bosetter 15 flyktninger i 2019.

Behandling av anmodningen

Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi
oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at
bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke
inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Svar på anmodningen

Frist for å svare på anmodningen er 15. februar 2019.
Vi ber kommunen om å:



sende sitt vedtak til post@imdi.no, med kopi til KS ved nina.gran@ks.no.
registrere vedtakstallet i IMDis fagsystem for bosetting (Imdinett). For tilgang til IMDinett
og mer informasjon, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/.

Bakgrunn for tallene
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019,
inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.
Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i:





prognoser over antall asylsøkere til Norge
prognoser over antall innvilgede asylsøknader
Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger
andre internasjonale forpliktelser

IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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Prognosene kan variere gjennom året. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger
kan justeres i tråd med bosettingsbehovet. Personer som er søkt ut til kommunen i 2018 og
registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens vedtak for 2019.

Flyktninger med oppfølgingsbehov

Noen flyktninger har et særskilt oppfølgingsbehov knyttet til sitt funksjonsnivå. Kommuner som
bosetter flyktninger kan derfor regne med at enkelte personer som skal bosettes vil ha særskilte
behov. IMDi har egen tilskuddsordning for å dekke eventuelle ekstraordinære utgifter kommunen
har som følge av bosettingen. Les mer om dette på IMDis nettsider:
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/

Kontakt

Ta kontakt med IMDi Nord dersom dere har spørsmål om anmodningen. IMDi går gjerne i dialog
med kommunen, også i samarbeid med andre aktuelle statlige aktører.
Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dulo Dizdarevic
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 17.01.2019 11:24:47
Til: Post Storfjord; Post Kafjord; Nordreisa Kommune; Post Kvænangen; Post Lyngen; Post Skjervoy
Kopi: Berit Fjellberg; Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger; Else Lill Lyngra; Ingrid Lønhaug; Jens-Aleksander Simonsen; Kåre Eriksen ; Vera E
Wassnes
Emne: Protokoll RUST 14.1.2019
Vedlegg: Protokoll RUST 14.januar 2019.pdf
Hei!
Vedlagt protokoll fra møte i Nord‐Troms ungdomsråd 14.1.2019
Hilsen
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf / 918 13 803
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Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd
og Fagrådet 14.01.2019
Sted
Tid

Kåfjord, Rådhuset i Olderdalen 1.etg.
Kl. 10.00-13.30

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Fagrådet

Nord-Troms regionråd - adm.
Forfall

Skjervøy:
Siril Jørgensen
Greta Reiersen (for Vilde Karlsen)
Kåfjord:
Mathias Nilsen
Oliver Løvli
Nordreisa:
Ramona Thomassen
Anna Elisa Lund Henriksen
Lyngen:
Emma Letto (for Tova Skogheim)
Frida Vang (for Ingvild Ringbakken)
Storfjord:
Nikolas Fagerli
Jacop Seppola
Kjersti Rennestraum
Silje Båtnes
Kåre Bjørnar Olsen
Kåre Eriksen (for Jill Fargerli)
Eirik Hasselberg
Lise Jakobsen, referent
Jill Fagerli, Storfjord
Marit Boberg, Kvænangen
Mia Johnsen, Kvænangen
Joahnne Mari Johansen, Kvænangen

SAKSKART OG PROGRAM FOR DAGEN:
Vedtakssaker:
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL
2/19 KOMMUNERUNDEN
3/19 ÅRSRAPPORT 2019
4/19 RUST MØTEPLAN OG BUDSJETT 2019
5/19 SAKSOMRÅDER 2019
6/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 2019
Lunsj 11.30-12.00
7/19 HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR
ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM
Oppfølingssaker:
8/19 STEDSUTVIKLING
9/10 EVENTUELT
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Vedtakssaker:
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Vedlegg:
 Protokoll fra RUST-møte 27.november.
Vedtak: Protokoll godkjennes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------2/19 KOMMUNERUNDEN
Skjervøy:
 Har oppdatert antall repr. i rådet etter vedtektene.
 Arbeidsgruppe for elevrådskonferanse som har møte til uka.
 Invitert til å være med i gruppe som vedtok nytt navn på ny barnehage –
Prestejorda barnehage
 Behandlet søknad fra elevrådet om støtte til å arrangere juleball.
 Henvendelse fra Karlsøy ungdomsråd om å møtes for å utveksle erfaringer
 Sak om pendlerrute for vgs elever – Skjervøy – Karlsøy?
 Møte denne uka med sak om kommuneplan
 Kommuneplan workshop i mars
Lyngen:
 Starter å jobbe med Lyden av Lyngsalpan,
 Deltatt i kommunestyret
 50% stilling på utekontakt
 Kr 350 00 til mekkegarasje,
 Arrangerer skoleball
 Åpning av ny klatrevegg – kurs og aktiviteter, skal ha familieklatring
 Foredrag med Jørgen Sundby om skolevegring, spilleproblematikk. Ønsker å
ha samarbeid med de andre kommunene om foredragene. Kjøre to for 3-4
kommuner samlet.
 Mye aktivitet sammen med Aktiv Lyngen, vinterferietur, UKM.
 Sak om stenging og forlegning av Pollfjelltunellen.
Storfjord:
 Ungdomsrådet – to møter siden oktober. ¨
 Har vært i kommunestyret med godt forberedte innlegg om gang- og
sykkelvei til Hatteng skole. Saken kommer fra elevråd, via ungdomsråd og til
kommunestyret – komplisert pga grunneierforhold, men kommunene jobber
med saken og det er ungdomsrådets fortjeneste.
 Andre lokale saker som ungdomsrådet har bidratt til – ny kommunepsykolog,
åpnet basseng som har vært stengt i 6-7år, lærlingeplasser.
Kåfjord:
 Nyttårsturnering
 Valgt nye representanter til ungdomsrådet – fullt råd
 Møte i slutten av januar
 Samarbeid om UKM med Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord
Nordreisa:
 Møte i ungdomsrådet med pizza og biljard
 Hjem for en 50lapp-tilbudet – oppdatering av ordningen til drosjesentral på
Storslett
 400 000 fra Sparebankens samfunnsløftet til ungdomsklubben
 BUK 7.februar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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3/19 RUST ÅRSRAPPORT 2018
Vedlegg:
 RUST Årsrapport 2018
Vedtak: Årsrapporten godkjennes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/19 RUST MØTEPLAN OG BUDSJETT 2019
Forslag til møteplan 2019

JANUAR

Mandag 14.jan: Møte i RUST, Olderdalen
Torsdag 24.jan. Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa

FEBRUAR
MARS

4.-8.mars: Vinterferie

APRIL

15.-22.april: Påskeferie

Onsdag 20.mars: Møte i RUST, Nordreisa

MAI

Tirsdag 28.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Kvænangen

JUNI

Møtegodtgjørelser utbetales

AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

Onsdag 28.aug. Nord-Troms konferansen. Tema: Reiseliv, Lyngen

Torsdag 19.sept.: Møte i RUST, Olderdalen

Fredag 25.okt. RUST- konferansen 2019

25.-26.nov. Tur ungdom og ordførere, Storfjord

Møtegodtgjørelser utbetales
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Forslag til budsjett 2019
Budsjettforutsetninger:
 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i
regionen – herunder regionalt ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøvsjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger)
 Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett

Driftsinntekter – tilskudd fra
kommunene
Sum inntekter
Lønn
Andre personalkostnader
Reiseutgifter
Kontorhold
Regnskaps- og
revisjonshonorar
Møtekostnader
Annonser/informasjon
Tiltak ungdom
Sum kostnader

Årlig budsjett 2019
ungdomssatsing
450.000
450.000
250.000
20.000
20.000
50.000
15.000
30.000
15.000
50.000
450.000

Storslett 1.1.2019
Berit Fjellberg
Vedtak: Møteplan og budsjett godkjennes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------5/19 SAKSOMRÅDER 2019
Nord-Troms ungdomsråd har valgt følgende representanter med ansvar for
saksområdene. Lista utvides i neste møte 20.mars
Saksområder
Entreprenørskap og næring

Tiltak og aktiviteter i 2019

Navn

Prøv Sjøl fondet
Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift
Yrkes- og utdanningsmesse 24.januar
Ny struktur for yrkesfag i Troms
Stedsutvikling

Ramona
Anna
Siril

Bolig og sted







Psykisk helse



Sette fokus på temaet i 2019

Emma

Miljø og klima



Klima- og miljøplan for Nord-Troms

Reiseliv



Nord-Troms konferansen i Lyngen 28.august

Politikk og medvirkning






Fellesmøte med ordførere i 28.5 og 25.-26.11
Politisk fravær som samfunnsfag
Høring om forskrift for ungdomsråd
Drivkraft Ungdom

Skole og utdanning

Jacop

Mathias og
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6/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 2019
Forslag i møtet:
Alle faste representanter er ikke tilstede i møtet. Nord-Troms ungdomsråd ønsker
derfor ikke velge ny leder og nestleder, men ønsker på forslag til hvem som kan ha
rollene av de faste repr. som er tilstede i dag. Forslagene legges frem for alle faste
repr. i RUST. Andre kan stille til valg eller foreslå kandidater til neset møte 20.mars.
Da velges leder og nestleder.
Foreslåtte kandidater 14.1.1019:
 Ramona som leder eller nestleder
 Siril som leder
 Mathias som leder
Vedtak: Forslaget godkjennes. Valg av leder og nestleder utsettes til 20.mars 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------7/19 HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR
ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM
Vedlegg:
 Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 Høringsnotat 19.desember 2018
Vedtak: RUST etablerer et arbeidsutvalg sammen med Regionrådet som avgir
høringssvar innen fristen 1.april. Høringssvaret sendes til alle ungdomsråd i Troms
og Finnmark, UFR Troms og UFR Finnmark, Tromsbenken, KS, Distriktssenteret og
regionrådet. Ungdomsrådene i kommunene oppfordres til å avgi høringssvar og be
de politiske rådgiverne om veiledning i saken. Innspill i møtet til uttalelsen:
 Egen sekretærressurs for ungdomsråd som ikke samkjøres med de øvrige
rådene i forskriftene
Arbeidsutvalg: Ramona, Anna (leder), Siril, Lise. Møte i uke 6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Oppfølgingssaker:
8/19 STEDSUTVIKLING
Vedlegg:
 Rapport fra NODA, Kjersti Jenssen
 Prosjektbeskrivelse Ungdom og stedsutvikling
Til prosjektet Ungdom & Stedsutvikling er det laget en prosjektbeskrivelse som de
kommunale ungdomsrådene kan bruke for å jobbe videre med ideene fra workshop
på RUST-konferansen.
Vedtak: RUST-representantene tar saken opp i de kommunale ungdomsrådene og
legger frem malen for prosjektbeskrivelsen. Status fra hver kommune i
«Kommunerunden» i møtet i mars.
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9/19 EVENTUELT
Drøftinger i møtet:
Samarbeid om arrangement:
Hva skal vi gjøre for å øke kontakt mellom ungdom i kommunene? Aktivitet og tiltak
som Lyden av Lyngsalpan og Skumparty, der vi jobbet sammen om å få ungdommer
til å delta i andre kommuner, sette opp buser, ha ansvarlige voksne med på turen.
Utfordringer med svært lange bussturer – bruker hele dagen på 2 timer konsert.
Arrangere for 3 og 3 kommuner?
Fraværsgrense – godkjenning som samfunnsfag
Lokal variant – godkjent samfunnsfag (som egen sak i kommunene) for de som går
på ungdomskolene i Nord-Troms. Sak fra ungdomsråd til kommunestyrer?
14.1.1019 Lise Jakobsen
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Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

Hege Schanche

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 41 04

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

18/989 - 17

18/31831

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO
04.12.2018

Informasjon om bygninger befart i forbindelse med
registreringsprosjektet av samiske bygninger i Nordreisa kommune
Siden 2012 har Sametinget registrert samiske bygninger. Formålet med dette prosjektet er å få
en oversikt over alle automatisk fredete samiske bygninger. Prosjektet gjennomføres i
samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet.
I den forbindelse har Sametinget foretatt befaringer og registreringer i Nordreisa kommune
sommeren 2016. Eierne av disse fikk varsel om befaring i forkant. Konklusjonsbrevene etter
befaringene om status til bygningene ble sendt til eierne i 2018.
Vedlagt oversendes en oversikt over eiendommer med gårds- og bruksnummer, med tilhørende
bygninger som er registrert i Askeladden som automatisk freda samiske bygninger. Disse
bygningene vil bli fortløpende oppdatert i Matrikkelen som kulturminner.
Av ulike årsaker kan oversikten over tid endres både med tilfang og frafall av bygninger.
Vi håper at dere kan gjøre oversikten kjent til de som har bruk for slik informasjon.
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål med prosjektleder Mia De Coninck på telefon 78 47
40 23 eller 90 79 98 19, e-post: mia.de.coninck@samediggi.no
Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Elin Rose Myrvoll
fagleder/fágajođiheaddji

Hege Schanche
Prosjektmedarbeider

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Nordreisa kommune
Postboks 174
Kopiija / Kopi til:
Davvi Álbmogiid Guovddáš OS Senter for nordlige folk
Nord-Troms Museum AS
Riksantikvaren
Romssa fylkkasuohkan - Troms
fylkeskommune

9156

Hovedveien 2
Postboks 8196 Dep.
Potboks 6600
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STORSLETT

9144

SAMUELSBERG

9151
0034
9296

STORSLETT
OSLO
Tromsø

Mielddus / Vedlegg:
Nordreisaoversikt

2
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Oversikt over automatisk freda samiske bygninger i Nordreisa kommune
LokalitetID
113237
113240
113240
176192
176192
176192
242331

Bygningsnummer Datering
1800 tallet, første
kvartal
1800 tallet, tredje
kvartal
1800-tallet
192188024 1700-tallet
1900 tallet, første
192188008 kvartal
192188032 1800-tallet
1800 tallet, fjerde
192208556 kvartal

Eiendom
(Enk)

Fylke (Enk)

Kommune
(Enk)

1942-29/1

Troms

Nordreisa

1942-29/1
1942-29/1
1942-50/1

Troms
Troms
Troms

Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa

1942-50/1
1942-50/1

Troms
Troms

Nordreisa
Nordreisa

1942-67/2

Troms

Nordreisa
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Navn (Enk)

SEFRAK ID

Våningshus
Fjøs
Bua
Steinsvik gammelstua

1942-0303-002

Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 05.12.2018 03:10:13
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Vedlegg: b66e91cb-9a95-4f79-be89-f55ddc48de88.pdf
Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget.
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.
Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas
Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no
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Vår dato:
04.12.2018
Deres dato:
29.11.2018

Vår saksbehandler: Mathias Myhrvold-Hanssen

Vår referanse:
2018/24554
Deres referanse:

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Utbetalingsbrev høsten 2018 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og
studieavgift
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. Vedtakene fremgår av Stortingets
behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kunnskapsdepartementet. Det
vises også til informasjon om midler til videreutdanning for lærere i 2018, til skoleeier (kommuner,
fylkeskommuner og private og statlige skoler) 1. februar 2018.
Utbetaling av vikarmidler og ev. studieavgifter for høsten 2018 er basert på:

Skoleeiers søknad om videreutdanning for lærere studieåret 2018/2019 i søknads- og
oppfølgingssystemet.

Direktoratets behandling av søknadene som ble offentliggjort 23. april 2018.

Skoleeiers bekreftelser i søknads- og oppfølgingssystemet på at lærerne er tatt opp til studiet de har
søkt på, og takker ja til å delta i vikarordningen.
Oversikt over lærerne som har fått tilbud om videreutdanning finner dere på TAVLA;
http://www.udir.no/verktoy/tavla/ og i søknads- og oppfølgingssystemet på http://komp.udir.no/extranet
under modulen «Videreutdanning for lærere 2018».

Vikarmidlene og eventuelle studieavgifter er beregnet ut fra opplysninger per 29.11.2018.

Deltakere som er trukket etter studiestart har fått avkortet vikarmidler i tråd med hvilken måned de
er registrert trukket i søknads- og oppfølgingssystemet.
Følgende vil om kort tid bli utbetalt til Nordreisa kommune til kontonummer 47400503954:

Grunnlag
Vikarordning
Totalt:

Antall/sum
552000,00
552000,00

Periode
Jul-Des

Sats
—

Beregnet tilskudd
552 000,00
552 000,00

Utbetalingen er merket "Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift". Merk at det er
totalbeløpet under kolonnen "Beregnet tilskudd" som vil bli utbetalt.

Vilkår for utbetalingen
Vi minner om at tildelingen forutsetter at skoleeier oppfyller de sentrale vilkårene knyttet til Kompetanse for
kvalitet; dvs. at lærerne det gjelder tar videreutdanning slik det er oppgitt i søknads- og
oppfølgingssystemet, og frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 % av full stilling dersom en
skal ta 30 studiepoeng over ett år. Dersom antall studiepoeng avviker fra 30, skal tiden læreren frigjøres
justeres tilsvarende. Skoleeier skal dekke ev. resterende vikarkostnader ut over støttebeløpet fra staten,
samt kostnader knyttet til reise, opphold og læremidler mv. Det er ikke tillatt å avvike fra de sentrale
vilkårene.

Andre vilkår

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no
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Utbetaling for våren 2019 forutsetter at skoleeier bekrefter at læreren fortsetter studiene vårsemesteret.
Dette skal skje i søknads- og oppfølgingssystemet i perioden 1. februar til 15. mars 2019.
Mottaker har plikt til å melde fra umiddelbart til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for midlene
endres eller faller bort. Midlene kan da trekkes tilbake helt eller delvis.
Tilsagn om midler er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for
budsjettåret 2018.
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos mottakere for å kontrollere at midlene
benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen,
eller på annen måte har brutt vilkårene for midlene, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake midler eller
kreve dem tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av midler kan det gjøres avregning i påfølgende
tildelinger.
For ytterligere informasjon om ordningen viser vi til http://udir.no/videreutdanning

Med hilsen

Anne Magdalena Solbu Kleiven
avdelingsdirektør

Mathias Myhrvold-Hanssen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Fra: Krisesenteret for Tromsø og omegn (post@tromsokrisesenter.no)
Sendt: 17.12.2018 13:52:34
Til: Anne Lena Dreyer; Balsfjord kommune; Edel Pedersen; Else Elvestad; Karlsøy kommune; Kristin Nylund; Post
Kvænangen; Kåfjord kommune; Lillian Larsen; Lyngen kommune; Mette Øyen Bless; Nordreisa Kommune; Rigmor
Hamnvik; Post Skjervoy; Post Storfjord; Tor Jørgen Johnsen; Tromsø kommune;
unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no
Kopi:
Emne: Referat fra møte mellom krisesenteret og samarbeidskommunene
Vedlegg: Referat fra møte med samarbeidskommuner 08.11.2018.docx;Oversikt over beboeres
kommunetilhørighet.docx;kostnadsberegning pr kommune 2018.xlsx
Hei!
Her kommer referat fra møtet mellom krisesenteret og samarbeidskommunene, som fant sted 8. november.
På møtet ble det etterspurt statistikk over hvor mange beboere krisesenteret har hatt fra andre kommuner i
samarbeidet enn kommunen der krisesenteret befinner seg. Jeg har laget en oversikt, den ligger også vedlagt.
Når det gjelder husleie for nytt bygg, er det ennå ikke avklart fra Tromsø kommune sin side. Edel Pedersen vil
sende ut informasjon til dere om dette.
Vi har blitt enige med henne om at vi derfor sender ut utregning av kostnader for krisesenteret, slik det er blitt
gjort hvert år, der vi har lagt inn lønnsvekst og prisstigning. Utgifter for husleie for det nye bygget vil komme i
tillegg, noe det også er tatt høyde for i avtalen som ble inngått mellom krisesenteret og hver enkelt kommune.
Utregning av disse kostnadene ligger også vedlagt.
Når det gjelder den videre prosessen med endring av organisering, har saken vært oppe til behandling i
kommunestyret i Tromsø 12. desember. Edel Pedersen vil sende ut vedtaket. Krisesenteret har styremøte 8.
januar, hvor styret vil ta endelig stilling til vedtaket som er gjort.
Ta kontakt hvis det er spørsmål.
Med vennlig hilsen

Hanne Stenvaag
Daglig leder

Stiftelsen Krisesenteret for Tromsø og omegn
Tlf: 776 11060
post@tromsokrisesenter.no
www.tromsokrisesenter.no
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Samarbeidskommuner for Krisesenteret for Tromsø og omegn
Tromsø, 17.11.2018

Referat fra felles møte med kommunene som har
avtale med Krisesesenteret for Tromsø og omegn
08.11.2018
Tilstede:
Tromsø kommune v/rådgiver Avd. for helse- og omsorg, fellesområde
pleie og omsorg Edel Pedersen
Lyngen kommune v/rådgiver helse- og omsorg Lillian Larsen,
kommunalsjef helse- og omsorg Liv-Merethe Sørensen og sykepleier Janne
Elveslett
Skjervøy kommune, v/Barneverntjenesten Mona Jørgensen
Balsfjord kommune v/rådgiver Tor Jørgen Johnsen
Kåfjord kommune v/etatsleder helse- og omsorg Trond Skotvold
Karlsøy kommune v/fagleder rus- og psykiske helsetjenester Kristin
Nylund
Stiftelsen Krisesenteret for Tromsø og omegn v/daglig leder Hanne
Stenvaag og barnefaglig medarbeider Inger-Lise Kilmark
Via Skype
Storfjord kommune v/avdelingsleder ved forebyggende avdeling AnneLena Dreyer, rådmann Trond Roger Larsen og økonomisjef Gunnar
Grundetjern
Kvænangen kommune v/etatsleder helse og omsorg Unni Edvardsen
Ikke tilstede:
Nordreisa kommune

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Postboks 860, 9259 Tromsø
77 61 10 60 post@tromsokrisesenter.no
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Saker
Sak 1: Årsrapport for 2017/orientering om krisesenteret
Gjennomgang av årsrapport og orientering om krisesenteret v/Hanne
Stenvaag og Inger-Lise Kilmark.
For nærmere informasjon se krisesenterets hjemmeside, hvor også
årsrapporten ligger: http://tromsokrisesenter.no/

Sak 2: Ny faglig veileder for Krisesentertilbudet
Gjennomgang av ny faglig veileder v/ Hanne Stenvaag. For nærmere
informasjon se: https://bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/ Det anbefales
særlig å se på fanen «Rammer og forutsetninger».
Det er også kommet ny informasjonsbrosjyre fra Bufdir som heter
Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner.
https://bufdir.no/Documents/Brosjyrekr%20veil%20utskriftsversjon.pdf
Her framkommer det hva som er kommunens forpliktelse i forbindelse
med arbeidet med voldsutsatte. Krisesenterloven forplikter kommunen til
å sørge for et helhetlig krisesentertilbud, gjennom samordning av tjenester
fra krisesenteret og fra andre tjenester. Forpliktelsene går altså utover
selve krisesenteret og forutsetter at kommunenes tjenester rutinemessig
deltar i oppfølging av voldsutsatte. Videre kommer det fram i brosjyren at
regjeringen anbefaler kommunene å utvikle en handlingsplan, som et
verktøy for et helhetlig arbeid mot vold i nære relasjoner. Krisesenteret
støtter denne anbefalingen.

Sak 3: Utredning av ny driftsform for krisesentertilbudet – eventuell
kommunal drift v/Edel Pedersen, Tromsø kommune
Det er besluttet å utrede eventuell kommunal drift av krisesenteret.
Prosessen med å utrede ny organisering er igangsatt av Tromsø kommune.
Kommunen legger til grunn at det skjer en virksomhetsoverdragelse
dersom kommunen overtar driften av krisesenteret. Det foreslås et
vertskommunesamarbeid. Det er også en prosess for å se på eventuell
organisatorisk plassering i Tromsø kommune. Av de kommunale
tjenesteområdene har krisesenteret stor berøringsflate med NAV og
boligkontoret, og det er derfor naturlig at krisesentertilbudet organiseres i
samme seksjon som disse, det vil si Seksjon for velferd, arbeid og

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Postboks 860, 9259 Tromsø
77 61 10 60 post@tromsokrisesenter.no
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inkludering. Det må videre avklares hvorvidt krisesentertilbudet skal
organiseres som en enhet eller avdeling i seksjonen.
Det skrives en politisk sak, hvor det er som mål å få den behandlet i
kommunestyret i desember 2018. Kommunestyret må så fatte eventuelt
vedtak om man skal gå videre på saken. Deretter må styret til Stiftelsen for
Krisesenteret for Tromsø og omegn fatte eget vedtak. Kommunestyrets
vedtak videreformidles til samarbeidskommunene som må legge fram sak
om vertskommunesamarbeid i sine respektive kommunestyrer.

Sak 4: Behov for økte rammer i forbindelse med nytt bygg og økt kapasitet
v/Hanne Stenvaag
Nytt krisesenterbygg i Tromsø vil bli tatt i bruk fra tidlig 2019. I
forbindelse med nytt bygg vil det være behov for økte ressurser, både til
bemanning, og også til øvrig drift.
Behov for økte ressurser har sammenheng med økt bygningsmessig
kapasitet til å ta imot flere beboere; fra 4 til 10 boenheter. Nytt bygg vil ha
eget tilbud til menn, i samme bygg, men med egen inngang og fysisk adskilt
fra botilbudet til kvinner. Et botilbud i to fysiske deler av samme bygg, vil
øke behovet for å være to på jobb i større grad på ettermiddager og i
helger. Nytt bygg vil være tilrettelagt for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Bygget vil også ha betydelig økt fysisk sikring i forhold til
dagens bygg.
Disse faktorene gjør det sannsynlig at krisesenteret vil få flere
arbeidskrevende saker, i forhold til tilrettelegging, og saker med høy
sikkerhetsrisiko. Saker med høy risiko innebærer større behov for
oppfølging, særlig om beboerne ikke kan gå ut.
I tillegg vil det bli en betydelig økning i husleien, samt økte driftsutgifter.
Flere representanter på møtet kommenterte husleien, og at den ble ansett
som høy. Det ble etterspurt kontrakt som blant annet viser
nedbetalingstid, samt vedtak fra Tromsø kommune. Det etterspørres også
den enkeltes kommunes bruk av krisesenteret.

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Postboks 860, 9259 Tromsø
77 61 10 60 post@tromsokrisesenter.no
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Se for øvrig eget notat som er tilsendt.
Sak 5: Eventuelt
Krisesenteret kommer gjerne ut til kommunene for å delta i informasjonsog samarbeidsmøter. Dette for å gi informasjon til aktuelle instanser i
kommune/drøfte aktuelle problemstillinger. Dersom noen ønsker slike gis
det tilbakemelding om dette til krisesenteret.

Dersom det er feil eller mangler i referatet, ta kontakt på e-post:
post@tromsokrisesenter.no

Med vennlig hilsen

Inger-Lise Kilmark (ref.)
Krisesenteret for Tromsø og omegn

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Postboks 860, 9259 Tromsø
77 61 10 60 post@tromsokrisesenter.no
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Oversikt over beboeres kommunetilhørighet
Årstall

Antall
beboere

(i parentes
antall som har
samtykket til
registrering)

2013

22 (19)

2014
2015

34
40 (38) +
en ikke svart
på kommunetilhørighet
21 (18)
21 (20)

2016
2017

Fra
kommunen
der
tilbudet er
lokalisert
(antall)
11

Fra kommunen
der tilbudet er
lokalisert
(prosent)

Fra andre
samarbeidskommuner
(antall)

Fra andre samarbeidskommuner
(prosent)

Annen kommune/ ikke
kommunetilhørighet
(antall)

Annen kommune/
ikke
kommunetilhørighet
(prosent)

58%

26% (fra andre
kommuner)

3 (ikke
kommunetilhørighet)

16% (ikke
kommunetilhørighet)

26
32

76%
84%

5
(fra andre
kommuner)
5
1

15%
3%

3
4

9%
11%

10
17

56%
85%

1
0

6%
0

7
3

39%
15%

Kommentarer:
-

-

I 2013 ble det ikke gjort forskjell på andre kommuner som er med i samarbeidet og andre kommuner
I tillegg til disse tallene, må man ta hensyn til at det har vært flere tilfeller årlig hvor krisesenteret ikke har kunnet ta imot på grunn av
plassproblemer, og hvor de det gjaldt enten måtte finne andre løsninger eller bli henvist til andre krisesentre. Flere slike henvendelser har kommet
fra samarbeidskommuner.
I 2018 har det så langt vært tre beboere fra andre samarbeidskommuner enn der krisesentertilbudet er lokalisert.
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Beregning av utbetaling til krisesenteret
UTBETALING 2018

5 591 285

Kvartalvis beløp

1 397 821

Anbudsbeløp 2017
Justering:
Prisvekst:
Lønnsvekst:
Justering 2017 til 2018
Tolkeutgifter
SUM

5 412 298

Andel
Satser
1 353 075
27 062
2,00%
4 059 224
131 925
3,25%
158 987
20 000
5 591 285

Krisesenteret - Interkommunalt samarbeid
Estimat av andel fra samarbeidskommuner
Fordeling av kostnader
Kommune
1902 Tromsø
1933 Balsfjord
1936 Karlsøy
1938 Lyngen
1939 Storfjord
1940 Gáivuotna Kåfjord
1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
Sum

5 591 285
Befolkning
Andel
75 428
5 672
2 254
2 873
1 852
2 134
2 903
4 932
1 228
99 276

75,98
5,71
2,27
2,89
1,87
2,15
2,92
4,97
1,24
100,00

Beløp
Kvartalsvis beløp
4 248 258
1 062 065
319 262
79 816
126 922
31 731
161 588
40 397
104 557
26 139
120 213
30 053
163 266
40 817
277 887
69 472
69 332
17 333
5 591 285
1 397 821

Folktall pr kommune er hentet fra ssb
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https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
Forventet lønns- og prisvekst er hentet fra Tromsø kommunes reviderte budsjett, jfr Statsbudsjettet for 2019 (side 10)

https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/10068248
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Fra: Ellen Gjeruldsen (ellen.gjeruldsen@bufdir.no)
Sendt: 18.01.2019 12:14:40
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2019
Vedlegg:
Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir) informerer om at søknadsskjema for tilskudd til
foreldrestøttende tiltak i kommunene for tilskuddsåret 2019 nå er tilgjengelig i Bufdirs søknadsportal.
Søknadsfristen er 15. februar.
Målet med tilskuddsordningen er å styrke foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode
omsorgspersoner for sine barn, og forhindre at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.
Alle kommuner, samt bydelene i Oslo kommune kan søke.
Prioritert for 2019 er tiltak som retter seg mot minoritetsspråklige foreldre og foreldre som deltar i
introduksjonsprogrammet for flyktninger (gjelder ikke delene av introduksjonsprogrammet som er lovpålagt).
Se kunngjøring på Bufdirs nettsider for mer informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjemaet.

Vennlig hilsen
Ellen Gjeruldsen
Rådgiver
Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet
www.bufdir.no
E‐post: ellen.gjeruldsen@bufdir.no
Mobil: +47 466 17 922
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DATO
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19-00016-1

UTBETALING
Vi viser

AV INTEGRERINGSTILSKUDD

til Deres

År 1 krav

av 20.12.2018

15.01.2019

ÅR 1 FOR 2018

og overfører

kr 935 000,00
til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr.
Beløpet gjelder:
Tilskudd

t

e

"Intgr-150119”.

r

Sats

Inte

rerin

stilskudd

r-1

2018

187 000

4

kr 748

000

00

Inte

rerin

stilskudd

r—1 Barn

2018

187 000

1

kr 187 000

00

Med hilsen
for lntegrerings-

Antall

Sum

tilskudd

og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen

Kristin Stabel Henriksen

(sign.)

rådgiver
Vedlegg

IMDi
E-post:

Postboks

212 Sentrum

post@imdi.no

0103 Oslo

l Tollbugata

l Organisasjonsnummer:

20, 0031 Oslo

987 879 696
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I Telefon:

l www.imdi.no

24 16 88 00

l Bankkontonr

I Telefaks:

24 16 88 01

: 7694 05 12693
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Lyngen
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kommune

Rådmannen
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NORDREISA
Postboks
9156

KOMMUNE

174

STORSLETT

Melding
Deres

%

ref:

54e64c6e-9b36-

om vedtak

Vår ref:

Løpenr.

Arkivkode

Dato

2017/280-23

384/2019

026

07.01.2019

40ac—a502—
fa2b0f0adebd

Opprettelse

av interkommunalt

Lyngen kommunestyre

barnevernsamarbeid

behandlet saken i møte 19.12.2018,

sak 113/18 og gjorde flg.

vedtak:

-

Interkommunalt barnevernsamarbeid
kompetanseheving
og tiltak.

etter kommunelovens

§ 27 iforhold

til

- Akuttberedskap fra 2019 ivaretas av egen barneverntjeneste.

Med hilsen

Åse Henriksen
arkivleder

Dette dokumentet er produsert

Postadresse:
Strandveien

elektronisk og har derfor ingen underskrift

Besøksadresse:
24

Strandveien

Telefon:

77701000

Bankkonto:

4785.07.00059

24, 9060

LYNGSEIDET

9060 LYNGSEIDET
E-post:

post@lyngen.kommune.no

Organisasjonsnr:
Intemett:

www.1yngen.kommune.no

59
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Tilsvarende
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44:14 .4

brev sendt til:

SKJERVØY KOMMUNE
STORFJORD
KOMMUNE
NORDREISA
KOMMUNE
KÅFJ ORD KOMMUNE
GAIVUONA
SUOHKAN
KVZENANGEN
KOMMUNE

Postboks

145

Oldersletta

1

Postboks

174

Postboks

74

Gårgu 8

9189
9046
9156
9148

SKJERVØY
OTEREN
STORSLETT
OLDERDALEN

9161

BURFJ ORD
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Avsender:

Lyngen

.ugcvaooU-uau

kommune

Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET

IlllllllllIlllIlIllllllllllllllllllll
Ill
68937-842-17

NORDREISA
KOMMUNE
Postboks 174
9156 STORSLETT

Opprettelse

av interkommunalt

barnevernsamarbeid
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Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 05.12.2018 03:13:03
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift
Vedlegg: fd6194f8-f560-489f-91e8-2e3ec7e4cd33.pdf
Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget.
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.
Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas
Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no
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Vår dato:
04.12.2018
Deres dato:
29.11.2018

Vår saksbehandler: Mathias Myhrvold-Hanssen

Vår referanse:
2018/25190
Deres referanse:

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Utbetalingsbrev høsten 2018 - Videreutdanning for lærere - stipend og
studieavgift
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2016. Vedtakene fremgår av Stortingets
behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kunnskapsdepartementet. Det
vises også til informasjon om midler til videreutdanning for lærere i 2018, til skoleeier (kommuner,
fylkeskommuner og private og statlige skoler) 1. februar 2018.
Utbetaling av stipend og ev. studieavgifter for høsten 2018 er basert på:

Skoleeiers søknad om videreutdanning for lærere studieåret 2018/2019 i søknads- og
oppfølgingssystemet.

Direktoratets behandling av søknadene som ble offentliggjort 23.04.2018.

Skoleeiers bekreftelser i søknads- og oppfølgingssystemet på at lærerne er tatt opp til studiet de har
søkt på, og takker ja til å delta i stipendordningen.
En oversikt over lærerne som har fått tilbud om stipend finner dere på TAVLA;
http://www.udir.no/verktoy/tavla/ og i søknads- og oppfølgingssystemet på http://komp.udir.no/extranet
under modulen «Videreutdanning for lærere 2018».
Stipend og eventuelle studieavgifter er beregnet ut fra opplysninger per 29.11.2018.
Skoleeiere vil bli belastet med arbeidsgiveravgift for stipendet til lærerne. I midlene som utbetales til
skoleeier fra Utdanningsdirektoratet, er arbeidsgiveravgiften inkludert. Den er beregnet ut fra skoleeiers
postadresse registrert i Enhetsregisteret; http://w2.brreg.no/enhet/sok/. Informasjon om satser og soner
for arbeidsgiveravgift, finnes på http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Arbeidsgiveravgift--soneinndeling/. For Nordreisa kommune er det Nordreisa som danner grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.
Følgende vil om kort tid bli utbetalt til Nordreisa kommune til kontonummer 47400503954:

Grunnlag
Stipend
Totalt:

Antall/sum
55000,00
110000,00

Periode
Jul-Des

Sats
—

Beregnet tilskudd
55 000,00
55 000,00

Utbetalingen er merket "Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift". Merk at det er totalbeløpet
under kolonnen "Beregnet tilskudd" som vil bli utbetalt.

Vilkår for utbetalingen




Stipendet skal utbetales til læreren
Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med
utdanningen. Informasjon om dette finnes på http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-ogvidereutdanning/larere/slik-er-skattereglene-for-utdanningsstipend/
Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader til reise, opphold, læremidler mv.

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no
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Læreren har krav på fri til eksamen og lesedager i tråd med det som er fastsatt i lov- og avtaleverk.
Praktisk gjennomføring av studier skal avtales mellom lærer og skoleeier. Det gjelder også spørsmål
om hva eventuell permisjon uten lønn vil ha å si for pensjonsopptjening.
Stipendmidlene vil bli utbetalt til skoleeier og lærer i to omganger, første gang i høstsemesteret,
andre gang i vårsemesteret. Skoleeier skal ikke utbetale andre del av stipendet til læreren før studiet
er gjennomført og bestått, og skoleeier har registrert «Fullført studium» i søknads- og
oppfølgingssystemet. Siste frist for å registrerte dette i søknads- og oppfølgingssystemet er 1.august
2020.
Det forutsettes at læreren følger studieprogresjonen slik den er oppgitt i søknads- og
oppfølgingssystemet. Dersom studiet avbrytes, har skoleeier ansvar for å vurdere om grunnlaget for
første utbetaling av stipendet endres eller faller bort. Dersom en lærer ikke gjennomfører og består
studiet, vil grunnlaget for utbetaling av andre del av stipendet falle bort.
Det er ikke tillatt å avvike fra de sentrale vilkårene.

Andre vilkår
Utbetaling for våren 2019 forutsetter at skoleeier bekrefter at læreren fortsetter studiene vårsemesteret.
Dette skal skje i søknads- og oppfølgingssystemet i perioden 1. februar til 15. mars 2019.
Mottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet umiddelbart dersom grunnlaget for midlene
endres eller faller bort. Midlene kan da trekkes tilbake helt eller delvis.
Tilsagn om midler er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for
budsjettåret 2018.
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos mottakere for å kontrollere at midlene
benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen,
eller på annen måte har brutt vilkårene for midlene, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake midler eller
kreve dem tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av midler kan det gjøres avregning i påfølgende
tildelinger.
For ytterligere informasjon om ordningen viser vi til http://udir.no/videreutdanning

Med hilsen

Anne Magdalena Solbu Kleiven
avdelingsdirektør

Mathias Myhrvold-Hanssen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 07.12.2018 15:19:24
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hermod Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen;
Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng
Thomassen; Scott Nordstrøm; jbjerklihedda@gamil.com; Vilma123@gmail.com
Kopi: Else Elvestad
Emne: Referat fra møte i ungdomsrådet 051218
Vedlegg: Referat fra Ungdomsråds møte 051218.docx

Med vennlig hilsen
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon: 77 58 80 00

Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett

Sentrum 17

Telefaks: 77 77 07 01

Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Internett: www.nordreisa.kommune.no

www.facebook.com/nordreisakommune
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Referat fra møte i ungdomsrådet.
Sted
Tid

BIOS og Reisa Biljardklubb, avslutning for 2018
5.desember 2018 kl. 15:30 – 18:30

Tilstede:

Anna Elisa L. Henriksen
Hermod Bakken
Hedda J. Bjerkli
Ramona S. Thomassen
Oda K. Fossvoll
Isak B. Lund
Alf Sindre Einevoll
Mathilde Eriksen
Oda Agnete Birkelund

Frafall:

Scott Nordstrøm
Vilma Johansson
Kine Elise Steinsvik
Jonas Pedersen

Sakskart

32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:
33/18 Møteplan 2019:
34/18 Hjem for en 50-lapp:
35/18 Info fra utvalgsmøtene:
36/18 Eventuelt:
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32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:
Vi ser på oversikten over medlemmer, vara-medlemmer og hvem som sitter plassert i de
ulike utvalgene. Medlemmene og vara melder fra at de syns det går bra, og at de har både
tid og mulighet til å dra på møter. De opplever ikke at det blir for mye på enkelte. Vi
beslutter å sette inn Hedda J.Bjerkli som vara sammen med Jonas Pedersen i
Formannskapet, da de har flest møter i løpet av året.
Tidligere i år var det tilbakemeldinger fra utvalgene om dårlig oppmøte fra ungdomsrådet.
Flere har opplevd å få innkalling til feile møter, og at vara ikke er innkalt. Oppdatert liste
over medlemmer og vara er tilsendt servicetorget. Silje Båtnes har snakket med Ellinor
Evensen på servicetorget sist i november, og fått informasjon om at medlemmene i
ungdomsrådet selv må kontakte vara dersom de ikke kan stille på møter. Dette var verken
medlemmer eller ungdomskontakten klar over da det står i innkalling at det er servicetorget
som skal ha beskjed dersom medlemmer ikke kan møte. Mulig årsak til dårlig oppmøte?
Vi blir enige om at vi bruker messenger (Facebook) til å melde fra til hverandre dersom vi
ikke kan stille på møter.

33/18 Møteplan 2019:
Informerer ungdomsrådet om at vi planlegger møteplan for 2019 i sammenheng med
møtene i kommunestyret slik at vi kan bruke politisk rådgiver mer aktivt. Per i dag er ikke
møteplan for kommunestyret klart, så venter på denne. Når det er klart sendes møteplan ut
til alle medlemmer og vara-medlemmer.

34/18 Hjem for en 50-lapp:
Ramona Soleng Thomassen forteller at hun i begynnelsen av november i år forsøkte å
bestille taxi her i Nordreisa via avtalen «Hjem for en 50-lapp». Hun ble da fortalt av
taxisentralen at aldersgruppen det gjaldt for var 19-25 år, og at det var egne klokkeslett for
når tid taxien kjørte til Reisadalen, Rotsund og Oksfjord. Denne informasjonen stemmer ikke
overens med det som står på tromsfylkeskommune.no.
Nestleder Hermod Bakken hadde en sak på dette for noen måneder tilbake i tid, og vil på
nytt sjekke opp saken. Vi ønsker etter dette at det blir skrevet et felles skriv som kan fungere
som informasjon til ungdom i Nordreisa. Vi tar det opp på neste møte når Hermod har fått
sjekket opp mer informasjon.
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35/18 Info fra utvalgsmøtene:
Leder Anna Henriksen og Ramona Soleng Thomassen informerer om Rust-konferansen fra
oktober og om ordfører-turen og møte fra Rust i november.
Anna har mottatt en veileder fra Lise Jacobsen i Rust om hvordan vi kan gå frem med videre
jobbing av stedsutviklingen og det som ble konkludert med på Rust-konferansens workshop.
Vi utsetter denne saken til møte på nyåret.

36/18 Eventuelt:
-

IPAD til de medlemmene som sitter i utvalg: Noen har hentet, men mangler fortsatt
to stykker som må hente sine. Forsøker å få dette gjort før jul.
Ungdomsklubben: Silje informerer kort om hvor vi er i prosessen om
ungdomsklubben. Vi avventer til svar på søknad som er sendt til Sparebanken 1 –
Samfunnsløftet om økonomisk støtte.

Neste møte blir satt opp etter møteplan til kommunestyret er offentlig.

Vennlig hilsen
Anna Elisa Lund Henriksen
Leder av Nordreisa ungdomsråd

Silje Båtnes
Ungdomskontakt
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

NORDREISA KOMMUNE
Postboks 174
9156 STORSLETT

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref:

2015/1247-13

Løpenr.

6612/2018

Arkivkode

Dato

01.11.2018

Vedtaksmelding: Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.

Med hilsen
Mattis Bårnes
Saksbehandler
77775503
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.

Kopi til:
Cissel Samuelsen
Dette brev sendes til:
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA
SUOHKAN
NORDREISA KOMMUNE
KVÆNANGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE

Postboks 74

9148

OLDERDALEN

Postboks 174
BURFJORD
Strandveien 24

9156
9161
9060

STORSLETT
BURFJORD
LYNGSEIDET
Side 1 av 9

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

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks:
Organisasjonsnr:

Internett:
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2015/1247 -12

Arkiv:
Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato:

01.10.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
56/18
45/18

Utvalgsnavn
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
24.10.2018

Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms
Henvisning til lovverk:
Barnevernlovens § 1-1 - Lovens formål
Barnevernloven § 2-1. - Kommunens ansvar
Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 48 og 55.
Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.
Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og
tilsyn med kommunene.

Side 2 av 2
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018
Behandling:
Prosjektleder, Therese Mariann Winther la frem saken vha powerpointpresentasjon.
Runde med spørsmål fra representantene. Prosjektleder fikk anledning til å
svare.
Endringsforslag, posisjon:
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap.
Med bakgrunn i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt
samarbeid fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato
skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske
spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt &
Reiding legges til grunn for samarbeidet. Samarbeidet hjemles i
kommunelovens §28-1b.
2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
3. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere sin myndighet til
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som
skal treffes etter vertskommuneavtale, jfr Kommunelovens §28-1 b
pkt. 3
Ordfører fremmer at forslaget bør være et felles forslag på vegne av
kommunestyret, begrunnet i hjemlingen i lovverk som må være tilstede i et
eventuelt vedtak.
Torgeir Johnsen fremmer på vegne av Sp og Frp alternativ 1, slik det er
forelagt i saksframlegget.
Votering, endringsforslag av posisjon. Innfletting av hjemling.
- Enstemmig vedtatt
Votering, endringsforslag posisjon, nytt punkt tre
- Enstemmig vedtatt
Votering, endringsforslag posisjon mot alternativ 1 foreslått fra Sp og Frp
- Vedtatt mot åtte stemmer.

Vedtak:
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap.
Med bakgrunn i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt
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samarbeid fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato
skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske
spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt &
Reiding legges til grunn for samarbeidet. Samarbeidet hjemles i
kommunelovens §28-1b.
2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
3. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere sin myndighet til
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som
skal treffes etter vertskommuneavtale, jfr Kommunelovens §28-1 b pkt.
3

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018
Behandling:
Rådmannen gav innledning til saken.
Barnevernsleder Mette Øyen Bless presenterte saken videre.
Følgende endringsforslag fremmet av Ingrid Lønhaug (Sv) på vegne av
posisjon:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap.
Med bakgrunn i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt
samarbeid fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato
skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske
spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt &
Reiding legges til grunn for samarbeidet.
2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
Flere innspill og spørsmål til saken fra ulike representanter.
Votering, posisjons innstilling mot rådmannens innstilling:
Posisjons innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
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1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap.
Med bakgrunn i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt
samarbeid fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato
skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske
spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt &
Reiding legges til grunn for samarbeidet.
2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.

Vedlegg
1

Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid

2

Sluttrapport - Organisering barnevernsvakt N-T - N&R 03.08.2018

3

Samarbeidsavtale barnevern (003)

4

Svar på høring- samarbeid barnevern

5

Høring Nordreisa

6

Håndbok om akuttberedskap

7

Tildeling av midler 2017 - Interkommunal akuttberedskap

8

Presentasjon av Vesterålen barnevern i Nordreisa kommunestyre 19.09.18

Rådmannens innstilling
Saken fremmes med to alternative innstillinger:
Alternativ 1:
1. Skjervøy kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med
Kvænangen, Nordreisa, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono. Anbefalingene i
sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn.
2. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av
kommunelovens § 28 1-b.
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.
4. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram
til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål,
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato.
5. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert akuttberedskap
fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene
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avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som
mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding
legges til grunn for samarbeidet.
6. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel
40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 %
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
7. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3)
Alternativ 2:
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt
frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden fra
positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for
iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for
samarbeidet.
2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel
40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 %
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.

Saksopplysninger
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i ulike
ledd ute i kommunene. Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om
myndighetsoverføring til vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere
samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord kommune har meldt at man pr dags dato ikke
ønsker å delta i et slikt samarbeid.
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms.
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes
arbeidsdag, muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra
kolleger. Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv. reduserer fort kapasiteten til under det akseptable
i forhold til oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er
skjerpede lovkrav, herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som
utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel
ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil problemstillinger
til saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås.
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt.
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av
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tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene enn om kommunene
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten ved eks nye krav være mer moderat i et
samarbeid enn om kommunen står alene.
En annen økonomisk side ved de kommunale barneverntjenestene er utstrakt bruk av private
aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert. I rapportens pkt 2.4 belyses bruk av konsulenter i
de 6 Nord Troms kommunene. I 2015 kjøpte kommunene tjeneste fra konsulenter for til sammen
i overkant av 2,7 mill kr. I 2016 ble det kjøpt konsulenttjenester for i overkant av 2,8 mill kr. I et
samarbeid vil det være en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene.1
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i regionen
ble som nevnt gjennomført i 2017. I utredningen drøftes det hvordan et slikt samarbeid kan
organiseres. Det har underveis i prosessen fremkommet ulike syn på om hvorvidt en bør innføre
et helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord kommune meldt
tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 28. Et viktig
argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen. Med bakgrunn i utredninger,
høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene vedtatt å fremme
saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles interkommunal
barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b.
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord
kommune om et slikt samarbeid. Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag ikke
en beredskap som svarer til dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg (jf.
fylkesmannens anbefalinger om interkommunale samarbeid). Sluttrapporten gir anbefalinger om
tiltak/aksjoner som må ivaretas i forbindelse med iverksettelsen.
Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om forsvarlighet i
barneverntjenesten b la uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan
kontaktes i varierende grad utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens
akuttberedskap. Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært
organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om
akuttberedskap i barneverntjenestene.

1

Høsten 2017 ble det fra Barne- og likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan utøve
offentlig myndighet på vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i barnevernet ikke kan
settes ut til private aktører. Kommunene oppfordres av fylkesmannsembetene til samarbeid med
hverandre og ønsker at initiativet kommer fra kommunene selv.
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Det vedlagte utkastet til samarbeidsavtale gjelder for hele samarbeidet. Den bygger i stor grad på
avtalen som gjelder for samarbeidet i Vesterålen (som har vært en type samarbeid utredninga
særlig har tatt utgangspunkt i). For å utforme en samarbeidsavtale som bare handler om
barnevernvakt, vil en i stor grad kunne ta utgangspunkt i vedlagte utkast til avtale.
19.9.2018 gjennomførte kommunestyret i Nordreisa temamøte vedrørende barneverntjenesten.
Én av innlederne på temamøtet var leder for Vesterålen barnevern, Kari Mortensen. Dette er et
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Vesterålen. I sitt innlegg, jfr vedlagte
presentasjon, fremholdt Mortensen at samarbeidet i Vesterålen hadde lyktes med fagutvikling og
kvalitetsforbedringer. Bla er antallet fristbrudd betydelig redusert i perioden 2014 – 2018.
Omfanget av andre avvik er også sterkt redusert. Videre har man i Vesterålen erfart at
samarbeidet er fordelaktig i forhold til rekruttering, kompetansedeling, fagutvikling og
spesialisering. Tjenestens størrelse har også bidratt til mindre sårbarhet ved bla fravær.
Som nevnt tidligere har utfordringer som knytter seg til geografiske avstander vært drøftet. Også
samarbeidet i Vesterålen har de samme utfordringene, ca. 4 årsverk går til reising.
Vurdering
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om i
landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for
kommunene i Nord Troms.
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de
mest sårbare barna en yter tjenester til.
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil
kunne heve nivået på tjenesten og dempe fremtidig kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen
til kvalifisert og tilgjengelig personell i et gjennomtenkt system med gode strategier. Gjennom en
god omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver.
Begge sluttrapportene har vært ute på høringer En viktig motforestilling fra mange som har
deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning. Dette møtes gjennom en desentralisert
organisering, slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et
samarbeid i Nord-Troms medfører økt reiseaktivitet, for eksempel når ansatte som har fast
oppmøtested i én kommune har fravær. Fraværet vil da ofte medføre at andre med oppmøtested i
andre kommuner må reise. Erfaringene fra Vesterålen, jfr vedlagte presentasjon, viser at det
følger med et visst reisebehov.
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og
avklares underveis fram mot iverksettelse. Om ikke dette tas grundig i denne fasen, vil betydelige
problemer dukke opp etter oppstart og dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. Ting tar tid,
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eksempelvis vil det være naturlig at daglig leder for samarbeidet vil være den som koordinerer
det praktiske arbeidet med iverksettelsen. Det er neppe sannsynlig at et komplett samarbeid vil
kunne komme på plass utgangen av 2019. Når det gjelder akuttberedskap er kommunene nødt til
å kjøre en kort iverksettelsesfase, da denne tjenesten er lovpålagt fra 1.1.19.
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HØRING TILBUDSSTRUKTUR FOR DE VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 2019-2020
Høringsfrist: 20.november

Bakgrunn
Saken fremmes for å vedta opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Troms for skoleåret
2019-2020.
Det foreslås ikke større endringer i tilbudsstrukturen i Troms for kommende skoleår. Våren 2018 ble
det vedtatt ny nasjonal tilbudsstruktur innenfor yrkesfagene som skal være gjeldene fra og med
skoleåret 2020-2021. Dette medfører behov for en større gjennomgang av tilbudet i Troms før
implementering av ny struktur. Arbeidet vil kreve tid til utredning og bred involvering fra aktuelle
aktører innenfor fag- og yrkesopplæringen i fylket. Det er derfor planlagt en prosess våren 2019 fram
mot vedtak av ny tilbudsstruktur i Fylkestinget juni 2019. Et vedtak i juni 2019 vil gi både skolene og
administrasjonen god tid til aktuelle endringer før skolestart høsten 2020.
Med hensyn til dette arbeidet er det derfor ikke ønskelig med større endringer i tilbudsstrukturen for
skoleåret 2019-2020, men neste års skoletilbud må likevel drøftes i lys av følgende utfordringer:







Ytterligere behov for økonomisk nedtrekk i 2019 og videre
Demografisk utvikling og friere skolevalg
Dimensjoneringen mellom yrkesfagtilbudet i skole og tilgangen på læreplasser
Yrkesfag med 3+2-modell
Kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering og Vg2 yrkesfag
Gjennomgang av søking og tilbud for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne

Det gjøres oppmerksom på at søkertallene per 1. mars er styrende for endelig tilbudsstruktur, jf.
Opplæringsloven §3-1. Skoletilbudet avgjøres således i årlig justeringssak etter at søkertallene er
klare.
Saken går ut på høring til alle videregående skoler, opplæringskontor, kommuner og
utdanningsorganisasjonene i Troms. Saken behandles i særmøte i medbestemmelse 23.november og
i Yrkesopplæringsnemnda (YON) 26.november. Det understrekes at det skal legges vekt på uttalelser
og vedtak fra YON i saker som angår fag- og yrkesopplæringen (Opplæringsloven §4-8).
Vedlegg i saken viser elevtallet per skole og programområde for inneværende år (1), forventet
elevtallsutvikling (2) og Kompetansebarometer for behov i regionalt næringsliv Troms og Finnmark,
NHO Arktis (3).
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Demografi
Tabellene under bygger på tall fra SSB for befolkningsutvikling for 16-18åringer i Troms, og tall på
avgangselever fra grunnskolene i Troms hentet fra Skoleporten. Dette for å vise utviklingen i antall
ungdommer i aldersgruppen for videregående opplæring. Tallene framkommer og kommenteres
både fylkes- og regionvis. Det totale bildet for fylket viser nedgang i aldersgruppen for videregående
opplæring, men med noen forskjeller mellom fylkets fire regioner.

FR A MSKR E VE T FOLKE ME NGDE
TR OMS 16-18 Å R INGE R
KILDE : SSB
6400
6200
6000

6234
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5902
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6079 6051 6086

5963
5838

5748 5714 5744

5673

5400
5200
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bildet viser framskrevet folkemengde i Troms, alle kommuner, 16-17 år https://www.ssb.no/statbank/table/11668/

I et 10-årsperspektiv fram mot 2028 vises en nedgang på 271 ungdommer (4,3%) i fylket. Tallene per
region ser vi at Tromsøregionen vil ha en nedgang på 7 ungdommer, mens region Midt vil ha en
nedgang på hele 184. Sør-Troms vil ha en nedgang på 48, mens Nord-Troms en nedgang på 32
ungdommer. I et 5-årsperspektiv fra 2018 til 2023 vil det henholdsvis være en nedgang på 332
ungdommer totalt i fylke; Tromsøregionen med en nedgang på 2 ungdommer, Midt-Troms nedgang
på hele 217, Nord-Troms oppgang på 15 og Sør-Troms nedgang på 102 ungdommer. Dersom vi bare
ser på kommunene Tromsø og Karlsøy, ser vi en økning på henholdsvis 83 ungdommer i 2023 og 103
i 2028. Det er altså region Sør- og Midt-Troms som peker seg ut med hensyn til størst nedgang i
ungdomskullene. Det er også viktig å merke seg at variasjonen i ungdomskullene varierer fra år til år.

Nord-Troms (Skjervøy, Kåfjord,
Nordreisa, Kvænangen)
Tromsøregionen (Tromsø, Karlsøy,
Lyngen, Storfjord, Balsfjord)
Midt-Troms (Bardu, Lavangen,
Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy, Tranøy,
Sørreisa, Målselv, Salangen)
Sør-Troms (Harstad, Skånland,
Ibestad, Gratangen, Kvæfjord)

Totalt

2018
416

2018-2023
-32

2018-2028
+15

3129

-7

-2

1431

-184

-217

1258

-48

-102

6234

-332

-271

Tabellen viser antall ungdommer i alderen 16-18 år i 2018 og differansen til årene 2023 og 2028.

For den årlige dimensjoneringen vil antall avgangselever fra fylkets 10.klassinger gi en pekepinn på
overgangen til videregående opplæring. Dersom vi sammenligner antall avgangselever våren 2018
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med kommende vår 2019, er det 96 færre avgangselever fra fylkets grunnskoler. Nedgangen gir
størst utslag i Midt-Troms med totalt 51 færre avgangselever våren 2019.

Nord-Troms (Skjervøy, Kåfjord,
Nordreisa, Kvænangen)
Tromsøregionen (Tromsø, Karlsøy,
Lyngen, Storfjord, Balsfjord)
Midt-Troms (Bardu, Lavangen,
Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy, Tranøy,
Sørreisa, Målselv, Salangen)
Sør-Troms (Harstad, Skånland,
Ibestad, Gratangen, Kvæfjord)

Vår 2018

Vår 2019

Vår 2020

143

Differanse
2018-2019
-10

153
947

927

-20

935

291

240

-51

263

499

484

-15

484

-96

+80

Totalt

192

Tabellen viser avgangselever fra grunnskolene vår 2018, 2019 og 2020, samt differansen mellom 2018 og 2019. Tallene er
hentet fra Skoleporten.no

Andre faktorer som påvirker elevgrunnlaget i fylket er fritt skolevalg og tilfang av gjesteelever, samt
elever i fylkets innføringstilbud som også søker til Vg1. Troms har de siste par årene hatt en stor
andel søkere fra andre fylker (gjesteelever). Det er likevel en differanse mellom antall gjestesøkere,
hvor mange som får tilbud og hvor mange som faktisk blir gjesteelever. Det gis tilskudd fra
gjesteelevenes hjemfylke for de som velger å takke ja til skoleplass i Tromsø. Dette tas det høyde for i
budsjett for utdanning. For inneværende skoleår var det 429 gjestesøkere til Troms, etter 2 inntak
hadde 259 takket ja til plass. Ved elevtellingen 1.oktober hadde Troms 187 gjesteelever totalt. Dette
viser en mer enn halvering av antall søkere og reelle gjesteelever.

Region Sør-Troms

Tallene for befolkningsutviklingen for 16-18åringer i Sør-Troms viser en nedgang de nærmeste årene.
Dersom vi ser på avgangstallet fra 10.klassene i kommunene vil det være en nedgang på 15 elever
våren 2019. Nedgangen er for Gratangen, Ibestad og Lavangen, mens Harstad øker noe. Tallet vil
være stabilt de to neste årene før en nedgang på 11 og 10 elever våren 2021 og 2022. Ny
broforbindelse over Rombakfjorden vil også kunne ha effekt på søkertilgangen til de videregående
skolene i Sør, dette dersom flere i grensekommunene til Nordland vil ønske å søke seg til Narvik.
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Inneværende år er det 88 gjesteelever fra Nordland totalt i fylket, 69 av disse går på de videregående
skolene i Sør-Troms. Dette er 12 færre enn fjorårets 81 gjesteelever i Sør.

Region Midt-Troms

Midt-Troms har en nedgang i befolkningsframskrivingen de nærmeste årene. Antall avgangselever fra
10.klasse i kommunene viser en nedgang på 51 elever våren 2019, og en økning på 23 påfølgende år.
For neste år er det spesielt Bardu og Sørreisa kommune som har nedgangen. Forrige skoleår hadde
regionen 43 gjesteelever, mens det i år bare er 16. Nordborg har 4. Nedgangen kan skyldes en noe
strammere tilbudsstruktur ved skolene. For inneværende år ble det kuttet i tilbudet ved både
Studieforberedende og Restaurant og matfag ved Senja vgs. og på Elektro ved Bardufoss vgs.

Region Sør-Troms

Tromsøregionen som helhet har stor nedgang i antall ungdommer de kommende årene. Det er i
hovedsak i kommunene rundt Tromsø som har nedgangen. I Tromsø og Karlsøy kommuner er det en
oppgang på 83 ungdommer i 2023 og en økning på 103 i år 2028. I fjor ble det tatt inn 79 gjesteelever
i regionen, i år er tallet gått noe ned til 72.
Tilfanget til Tromsøskolene må ventes å gå noe ned de kommende årene grunnet nedgang i
avgangselever fra kommunene rundt. Det er likevel grunn til å tro at det fortsatt vil være mange
gjestesøkere hit og en økning av voksne søkere.
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Region Nord-Troms

Nord-Troms har utfordringer med lave avgangskull spesielt våren 2020. Skolen har en del voksne
elever i de ordinære klassene samt gjesteelever, 14 stykk inneværende år mot 17 i fjor. Svingningene
i ungdomskullene kan være sårbare for Nord-Troms vgs og det blir viktig å se nærmere på dette ved
arbeidet med ny nasjonal tilbudsstruktur.

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Grunnet en større gjennomgang av tilbudsstrukturen i forbindelse med ny nasjonal tilbudsstruktur på
yrkesfagene fra høsten 2020, er det ikke hensiktsmessig med større endringer innenfor yrkesfagene
for det kommende skoleåret. Det bør likevel sees på andre løsninger innenfor yrkesfagene som har
en 3+2-modell. Det gjøres også oppmerksom på et fortsatt stort behov for kompetanse i næringslivet
innenfor både yrkesfagene og fagskoleutdanningen. Tall fra NHO Arktisk sitt kompetansebarometer
viser at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft i Troms og Finnmark er større enn i landet for
øvrig. I dag lanserer NHO kompetansebarometeret for 2018. 66% av medlemsbedriftene sier at de
har et udekket kompetansebehov. Behovet er størst innenfor yrkesfag og fagskoleutdanning. Fagene
som peker seg ut innenfor yrkesfagene er i hovedsak TIP, Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag,
Service- og samferdsel og Restaurant og matfagene (se tabellene under)
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Endringer i tilbudsstrukturen fra 2020-2021
Endringene i ny nasjonal tilbudsstruktur innenfor yrkesfagene innebærer i hovedsak 3 forhold. For
det første utvides antallet yrkesfaglige utdanningsprogram fra 8 til 10, sekundært fjernes en del
lærefag som ikke har vært i bruk de siste årene, og det blir en tydeligere spesialisering fra Vg1 med
flere utdanningsprogram og også på Vg2 med flere programområder. Dette gjøres blant annet
innenfor programområder det i dag er knyttet utfordringer til i Troms grunnet lave søkertall. For
eksempel innenfor Bygg og anlegg, Design- og håndverk og Restaurant og matfag.
Tilbudsstrukturen innenfor de yrkesfaglige tilbudene har en hovedmodell med 2 år i skole og 2 år
med læretid i bedrift. Noen fag viker fra hovedmodellen ved å være 1+3 løp eller 3+1/3+2 løp.
Hovedutfordringen er likevel lik for alle tilbudene da det må tilrettelegges for at ungdommene som
ønsker et fag-/svennebrev får et helhetlig yrkesfaglig opplæringsløp i kombinasjon mellom skole og
bedriftsopplæring. Dette krever en god dimensjonering mellom tilbudet som gis i skole og tilgangen
på læreplasser ute i arbeids- og næringsliv. Dette betyr i praksis at Troms fylkeskommune må
dimensjonere tilbudet i skole etter avtaler og anslag på antall læreplasser innenfor de enkelte
lærefagene. Behovet for høringsinnspill fra opplæringskontor og andre næringslivsaktører er derfor
svært viktig.

Formidling av lærlinger og lærekandidater høst 2018
Tabellen under viser formidlingen per 10.oktober 2018. Oppdaterte tall for november kan
ikke hentes ut grunnet overgang til nytt sentralbasesystem. Tall fra fjoråret er hentet ut i
november 2017, og sammenligningen gjøres derfor med 1,5 måneders forskjell. Tallene for
2018 viser en formidlingsprosent på 74,1%, det samme tallet fra november 2017 viser
74,8%. Dette betyr at vi per medio oktober 2018 ligger godt framfor fjoråret da vi har samme
formidlingsprosent som ved slutten av november 2017.
Det gjøres oppmerksom på at mange av de resterende 25% som ikke er formidlet enten har
takket nei til tilbud om læreplass, noen går Vg3 Påbygg i skole, og noen har trukket sin
søknad. Endelige tall for høstformidlingen for 2018 vil foreligge i desember. Det vil da også
avklares eventuelle behov for oppstart av Vg3 fagopplæring i skole på nyåret.
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Bygg- og anleggsteknikk (Kvaløya, Bardufoss, Stangnes)
Søker- og inntakstallene til Bygg- og anleggsteknikk har igjen økt. Fra 88 elever på Vg1 i 2016/2017, til
115 i fjor og 120 inneværende år. Dette betyr bedre rekruttering for bransjen som har hatt behov for
flere lærlinger de siste årene. Vg2-løpet Klima, energi og miljø har hatt noe lavere rekruttering, men
inneværende år er det full klasse på Kvaløya og halv klasse på Stangnes. Dette er tråd med rapportert
behov fra bransjen.
Det foreslås ingen endringer.
Design- og håndverk (Stangnes, Bardufoss, Breivang)
Design- og håndverk er også et av utdanningsprogrammene som har opplevd lavere søkertall de
senere årene. Det er primært Vg2 Frisør som rekrutterer til læreplasser, og bransjen har fortsatt
behov for flere. I justeringen for inneværende skoleår ble 1 av 2 klasser ved Stangnes vgs kuttet.
Bardufoss har halv oppfylling på både Vg1 og sine 2 Vg2-tilbud innen Design- og tekstil og interiør.
Skolen løser dette godt med samkjøring av tilbudene. Breivang har god oppfylling med to klasser på
Vg1 og 1 klasse på Vg2. Vg1 Design og håndverk har også kryssløp til Vg2 Barne- og
ungdomsarbeiderfag.
Det foreslås ingen endringer.
Elektrofag (Nord-Troms, Ishavsbyen, Stangnes, Nordkjosbotn, Bardufoss)
Det har vært høye søkertall til elektrofagene de senere årene, og utfordringen har vært å skaffe nok
læreplasser. Opplæringskontorene og lærebedriftene er i dialog med blant annet Ishavsbyen vgs om
løsninger rundt søkere som står uten tilbud innen elektrofagene kommende formidlingsrunde.
I justeringen for inneværende skoleår ble tilbudet ved Bardufoss vgs redusert fra 3 til 2 klasser. Med
tanke på reduksjon i antall avgangselever fra kommunen våren 2019, synes dette som en god
dimensjonering også med tanke på tilgangen på læreplasser.
Det har vært utfordringer rundt fylkets tilbud innenfor automasjon. Strukturen i tilbudet er en 3+2
modell med 3 år i skole og 1,5 år i bedrift. Opplæringskontor og bedrifter melder at dette er
utfordrende da den siste tiden ute i bedrift regnes som verdiskapning uten tilskudd til lærebedrift.
Bedriftene opplever ikke at elevene er klare for ren verdiskapning og fortsatt trenger opplæring etter
3 år i skole. De opplever også at nabofylkene Finnmark og Nordland gir tilskudd for sine tilhørende
ungdommer (basistilskudd 2). Det er viktig at det sikres helhet rundt opplæringsløpet og det
fremmes her 3 mulige løsninger, og skolen og aktuelle opplæringskontor/bedrifter bes komme med
høringsinnspill på ønsket løsning.
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a) tilbudet organiseres som en 2+2 modell (2,5 år i bedrift) der skolen gis ansvar for hele løpet
for elevene innenfor automasjonsfaget. Skolen mottar tilskuddet for opplæring på Vg3nivået og må sammen med aktuelle bedrifter organisere et helhetlig tilbud i skole og
bedrift. Skolen blir således ansvarlig for fordeling av tilskuddet for opplæringen mellom
egen skole og aktuelle lærebedrifter. Tilskudd gis som basis 1-tilskudd.
b) tilbudet organiseres som en 2+2 modell (2,5 år i bedrift) der aktuelt opplæringskontor gis
ansvar for hele løpet for elevene innenfor automasjonsfaget. Opplæringskontoret mottar
tilskuddet for opplæring på Vg3-nivået og må sammen med skolen organisere et helhetlig
tilbud i skole og bedrift. Opplæringskontoret blir således ansvarlig for fordeling av tilskuddet
for opplæringen mellom egen skole og aktuelle lærebedrifter. Tilskudd gis som basis 1tilskudd.
c) Tilbudet organiseres på lik linje med i dag, med søkbart Vg3-tilbud ved Nordkjosbotn vgs, og
ved inngåelse av lærekontrakt for verdiskapningsåret gis det basis 2-tilskudd.
I justeringen for inneværende år ble 1 av 4 klasser på Vg2 Elenergi på Ishavsbyen lagt til Vg2 Kulde og
varmepumpeteknikk. Dette grunnet tilgangen på læreplasser. Tilbudet har full oppfylling i klassen.
Det bes om høringsinnspill på forslag om organisering av automasjonsfaget. Det foreslås ikke
endringer innenfor utdanningsprogrammet for elektrofag utover dette.
Helse- og oppvekstfag (Stangnes, Rå, Sjøvegan, Bardufoss, Senja, Nord-Troms, Nordkjosbotn, Ishavsbyen)
Det er fortsatt høy søking til utdanningsprogrammet, og antall som får læreplass har også økt. Det er
likevel noen søkere til læreplass som står uten tilbud, på tross av at det meldes om store behov
innenfor helse- og omsorgssektoren. Rekrutteringsarbeidet må fortsette sammen med
opplæringskontor og kommunesektoren.
Det er fortsatt høye søkertall til Vg2 Ambulansefag, men det anbefales ingen økning her grunnet
tilgangen på læreplasser.
Vg3-tilbudene Apotektekniker, Tannhelsesekretær og Helsesekretær ved Ishavsbyen vgs har hatt noe
utfordring med oppfylling til tilbudene, men behovet i arbeidslivet er fortsatt stort. Tilbudet gis
sammen med voksenopplæringen.
Vekslingsmodellen innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget gis ved NordTroms vgs, og helsearbeiderfaget ved Ishavsbyen. Barne- og ungdomsarbeiderfaget fikk i likhet med
fjoråret heller ikke søkere ved Ishavsbyen for inneværende skoleår.
Det anbefales ingen endringer innenfor programområdet.
Naturbruk (Senja og Nord-Troms)
Søkertallet til naturbruk var svært høyt for inneværende skoleår. Hele 84 søkere ønsket seg inn på
Vg1 Naturbruk ved Senja vgs. Søkertallet for Vg1 på Nord-Troms vgs var 22. Inntakstallene viser 63
elever på Senja og 17 på Nord-Troms. Tilbudet er dimensjonert med 75 elevplasser på Vg2-tilbudene
på de to skolene, noe som er tilfredsstillende.
Det foreslås ingen endringer.
Restaurant- og matfag (Ishavsbyen, Senja, Rå)
Det er fortsatt utfordrende grunnet lave søkertall til utdanningsprogrammet. Spesielt til Vg2tilbudene er søkertallene lave, og da mest merkbart innenfor Vg2 Matfag. Tilbudet ved Senja ble
betydelig redusert for inneværende år, og bør ikke reduseres ytterligere.
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Det foreslås ingen endringer.
Teknikk og industriell produksjon
Det er fortsatt god søking- og inntakstall til fylkets tilbud innenfor TIP.
I likhet med automasjon er det knyttet utfordringer til arbeidsmaskinmekaniker som 3+1-modell.
Utfordringen ligger i at tilbudet har 3 år i skole og 1 år med verdiskapning i bedrift. Troms har ikke
tidligere gitt tilskudd for dette året, mens Finnmark og Nordland har praktisert dette med 1årige
basis 2-tilskudd til bedriftene/opplæringskontor. For å sikre et helhetlig 4årig løp også for
ungdommene fra Troms, foreslås det at det gis tilskudd for elevenes 4.år i bedrift med 1-årige basis
2-tilskudd. Det gjøres oppmerksom på at det ikke gis tilbud om Vg3 arbeidsmaskinmekaniker i Troms,
men at Troms har 3 løpende kontrakter på år 4 innenfor arbeidsmaskinmekanikerfaget.
Søkere fra Troms kan blant annet søke til Vg3 Anleggsmaskinmekaniker som landslinje i både
Finnmark og Nordland. Det er derfor ikke aktuelt med et samarbeid mellom skole og bedrift slik som
foreslått for automasjonsfaget. Et alternativ er dersom Senja videregående ser en mulighet for dette
for de som har fullført Vg2 Arbeidsmaskiner ved skolen.
Det foreslås ellers ingen endringer.
Service og samferdsel
Tilbudene innenfor service- og samferdsel har stort sett god søking og overgang til opplæring i
bedrift, dette med unntak av IKT-servicefag. Tilbudet har gode søker- og inntakstall for inneværende
år ved Sjøvegan vgs, mens tallene for Nord-Troms vgs viser kun 7 inntatte elever og svært mange
uten læreplass i årets formidling. Dersom tilbudet fortsatt har lav søking for kommende skoleår, vil
tilbudet foreslås kuttet fra Nord-Troms vgs.
Det foreslås ingen endringer.
Kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Sommeren 2018 ble det godkjent nytt kryssløp i nasjonal tilbudsstruktur som gjelder fra Vg1
Studiespesialisering til Vg2 yrkesfaglige løp. Kryssløpet godkjenner direkte inntak til hvilket som helst
Vg2-løp innen de yrkesfaglige programmene på Vg2 med tillegg av faget «yrkesfaglig opphenting».
Ordningen gjelder for elever som har fullført Vg1 studiespesialisering da de har fullført kravet til
fellesfag på Vg2 på yrkesfag. Dette frigjør 196 årstimer til opphenting av programfag fra Vg1 i det
aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet.
Det er frivillig for skoleeier å tilby kryssløpet. De videregående skolene i fylket med tilbud om
yrkesfaglige løp på Vg2 bes gi innspill på egen skoles mulighetsrom og ressursbehov for å kunne tilby
et slikt kryssløp.

Studieforberedende utdanningsprogram
Kunst, design og arkitektur (Breivang)
Tilbudet gis ved Breivang vgs som eneste skole i fylket. Det er 30 elevplasser per trinn, med 65
inntatte elever totalt inneværende år.
Tilbudet anbefales videreført uten endringer.
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Idrettsfag (Nord-Troms, Tromsdalen, Bardufoss, Rå)
Tilbudene ved Tromsdalen, Bardufoss og Rå har svært god oppfylling, men Vg1, Vg2 og Vg3 ved
Nord-Troms vgs kun har halv oppfylling. Det gjøres oppmerksom på at antall avgangselever for
kommunene i region Nord vil gå ned med 10 elever våren 2019, men øke igjen med 49 elever
påfølgende år.
Det anbefales ingen endringer.
Musikk, dans og drama (Kongsbakken, Heggen)
Søkertallene er gode til alle nivå innen musikk, mens den er lavere innenfor drama og spesielt dans.
Vg1 Dans ved Kongsbakken vgs hadde bare 2 priærsøkere inneværende år, og 5 inntatte (3
gjesteelever). Tilbudet vil være utfordrende å videreføre ved en ytterligere nedgang i søker- og
inntakstall.
Det foreslås foreløpig ingen endringer.
Medier og kommunikasjon (Breivang, Bardufoss, Stangnes)
Tilbudet har dessverre noe lave søker- og inntakstall spesielt ved Bardufoss videregående skole.
Breivang har bedre oppfylling. Tilbudet ved Stangnes vgs er under avvikling og tilbudet ved skolen
avsluttes når dette det siste kullet på Vg3 går ut våren 2019. Tilbudet foreslås videreført ved de to
andre skolene med mindre søkertallene går ytterligere ned.
Medier- og kommunikasjon ved Stangnes vgs. avvikles og de 30 elevplassene på Vg3 kuttes.
Studiespesialisering
Tilbudet ble tatt ned både ved Senja og Kvaløya videregående skole for inneværende år. Tilbudet
synes å være godt dimensjonert på fylkesnivå.
Det foreslås ingen endringer.
Påbygg til generell studiekompetanse
Det er høye søkertall til tilbudet og god oppfylling i alle regionene, bortsett fra noe lave inntakstall
ved Nord-Troms vgs. Det er også flere som søker til påbygging etter bestått fag/svenneprøve. Retten
gjelder her de som har tatt fagprøven i 2012 eller senere, og som er under 25 år.
Det foreslås ingen endringer.
Studiespesialisering med hverdagslivstrening, liten gruppe
Ved Kvaløya videregående skole ble opplæringstilbudet studiespesialisering, liten gruppe
(hverdagslivstrening) gjort søkbart fra skoleåret 2012-2013. Dette opplæringstilbudet er tilpasset
elever med sterkt nedsatt funksjonsevne. For å sikre likeverdig opplæring uavhengig av skolested, ble
dette opplæringstilbudet også gjort søkbart ved en skole i hver region (Nord-Troms, Bardufoss, Senja
og Rå) fra skoleåret 2014-2015. Dette skulle være med å bidra til et likeverdig og kvalitativt godt
opplæringstilbud for denne elevgruppen med store behov for spesialundervisning i Troms.
På landsbasis er det ulik praksis rundt organisering og søking for denne elevgruppen. Ved en
gjennomgang i Troms ser vi at tilbudet gis til langt flere enn den tiltenkte målgruppen. Vi ser også at
et slikt søkbart tilbud bidrar til å utelukke muligheten for de med store behov for spesialundervisning
å søke til andre utdanningsprogram. Alle søkere skal sikres rett til å søke til alle
utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen. Studiespesialisering med hverdagslivstrening, liten
gruppe (hverdagslivstrening) legges derfor ikke lengre søkbart. Dette er også i tråd med innspill
interesseorganisasjonen NFU- Norsk forbund for utviklingshemmede (Troms fylkeslag).
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Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever
Tilbudet ivaretas gjennom prosjektorganisering med utvidelse av kombinasjonsklasser i samarbeid
med aktuelle kommuner. Prosjektet får tilskudd via IMDI og «Jobbsjansen del b».
Troms fylkeskommune opprettet innføringstilbud for minoritetsspråklige med kort botid skoleåret
2013-2014 ved Ishavsbyen vgs. Skoleåret 2015-2016 ble det opprettet tilsvarende tilbud i Sør-Troms
ved Rå vgs, og i 2017-2018 ble tilsvarende tilbud opprettet ved Senja vgs. Innføringstilbud i
videregående opplæring er et forberedende år, der deltakerne ikke bruker av ungdomsretten til
videregående opplæring. Ved Ishavsbyen vgs ble innføringstilbudet i samarbeid med Tromsø
kommune omgjort til kombinasjonsklasser høsten 2017. Tilbudet er en kombinasjon av elever med
rett til videregående opplæring (fylkeskommunale elever) og ungdommer med rett til mer
grunnskoleopplæring for voksne (kommunale elever). Felles for ungdommene er at de har behov for
mer norsk- og grunnskoleopplæring før overgangen til ordinær Vg1. Inneværende år er det også
innført kombinasjonsklasse ved Nord-Troms vgs, dette i samarbeid med Nordreisa kommune.
Tilbudet har 13 elever. Tilbudet ved Ishavsbyen har økt fra 53 elever i fjor til 75 elever inneværende
år. Inneværende år jobbes det med at også tilbudene ved Rå og Senja skal starte etter samme modell
som ved Ishavsbyen og Nord-Troms for å utvikle kvaliteten ved alle tilbudene parallelt.

Oppsummering og endringsforslag
Inneværende skoleår er det 5968 inntatte elever i Troms (inkludert 136 ved Nordborg vgs). Av disse
har 93% kommet inn på sitt førsteønske. Dette er en økning fra 91,7 % året før. Det er viktig at
tilbudsstrukturen både dimensjoneres etter søkernes ønsker slik at flest mulig kommer inn på sine
primære ønsker, men samtidig at den dimensjoneres etter behov i arbeids- og næringsliv slik at de
som går yrkesfag også sikres læreplass og et helhetlig opplæringsløp.
Tallene for befolkningsutviklingen i fylket for 16-18 åringer viser nedgang både i et 5- og 10-års
perspektiv. Det er samtidig viktig å understreke at lovendringen per 1.august 2017 fjernet fristen på 5
år for å ta ut den 3årige ungdomsretten til videregående opplæring. Dette betyr flere søkere med
ungdomsrett. Friere skolevalg over fylkesgrensene og flere gjesteelever vil også bidra til å øke
antallet søkere.
Det legges ikke fram forslag om kutt i tilbudsstrukturen i denne saken med unntak av planlagt
avvikling av Medier og kommunikasjon ved Stangnes vgs. Utover dette bes aktuelle skoler og
opplæringskontor å svare på høringen spesielt med hensyn til programområde for automasjon som
3+2-modell. Det bes også spesielt om høringssvar fra de yrkesfaglige skolenes mulig for å tilby
kryssløp fra Vg1 Studiespesialiserende til Vg2 yrkesfag. Høringssvaret må også si noe om
ressursbehovet ved en eventuell innføring av kryssløpet og faget Yrkesfaglig opphenting.
Studiespesialisering med hverdagslivstrening, liten gruppe er ikke lengre søkbart. Søkere med sterkt
nedsatt funksjonsevne skal kunne søke til hvilket som helst utdanningsprogram i tilbudsstrukturen.
Fylkets økonomiske situasjon får konsekvenser også for tilbudsstrukturen som eventuelt må
reduseres tilsvarende 4 klasser for budsjettåret 2019. Reduksjonene foreslås gjort etter at
søkertallene er klare mars 2019.
Prosessen rundt ny nasjonal tilbudsstruktur for yrkesfagene og dimensjonering av dette i Troms vil
foregå fram mot politisk vedtak i juni 2019. Det anbefales derfor ikke større endringer for skoleåret
2019-2020 enn justeringer etter søkertallene vår 2019.

Vedlegg 1:
Vedlegg2:
Vedlegg3:

Søker- og inntakstall 2018-2019
Avgangselever fra grunnskolene i Troms per kommune
Kompetansebarometer NHO Arktisk

89

STUD
Inntatt
tot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
346 Nordborg HS
HSBUA2---17
19
23
346 Nordborg HS
HSHEA2---20
346 Nordborg HS
HSHSF1---55
55
27
346 Nordborg PB
PBPBY3---21
346 Nordborg PB
PBPBY4YK-1
4
6
346 Nordborg SS
SSSSA1---346 Nordborg ST
STSSA2---0
15
ST
15
346 Nordborg
STSSA3---15
346 Nordborg ST
STUSP1---7
14
178
136

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
16
2
1
19
1
3
50
4
1
3
23
1
2
2
3
3
15
15
13
1
5
156
12
5

STUD
Inntatt
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
tot.
MD MDDRA2---6
19010 Heggen
7
19010 Heggen
MD MDDRA3---3
5
MD Vg1Musikk
15
19010 Heggen
12
19010 Heggen
MD Vg1Drama
7
8
MD MDMUS2---11
19010 Heggen
10
19010 Heggen
MD MDMUS3---9
11
ST
76
19010 Heggen
STREA2---71
19010 Heggen
ST
STREA3---62
64
ST
83
19010 Heggen
STSSA2---76
19010 Heggen
ST
STSSA3---95
103
ST
157
19010 Heggen
STUSP1---157
509
539

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
6
5
15
8
11
11
76
64
83
103
157
539
0
0
0

STUD
Inntatt
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere tot.
19011 Stangnes BA
BABAT1---19
27
16
19011 Stangnes BA
BABYG2---15
19011 Stangnes BA
BAKEM2---5
8
12
19011 Stangnes DH
DHDHV1---15
19011 Stangnes DH
DHFRI2---17
14
32
19011 Stangnes EL
ELELE1---39
19011 Stangnes EL
ELELE2---16
15
31
19011 Stangnes HS
HSHEA2---23
19011 Stangnes HS
HSHSF1---48
47
9
19011 Stangnes ME
MEMOK3---9
19011 Stangnes PB
PBPBY3---67
70
17
19011 Stangnes PB
PBPBY4YK-19
19011 Stangnes SS
SSSSA1---26
28
15
19011 Stangnes SS
SSSSS2---14
19011 Stangnes SS
SSTRL2---10
13
16
19011 Stangnes TP
TPKJT2---22
19011 Stangnes TP
TPPIN2---10
13
51
19011 Stangnes TP
TPTIP1---44
418
434

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
25
1
1
16
7
1
12
14
31
1
15
2
26
2
1
47
9
67
1
1
1
1
16
26
2
15
13
16
13
1
48
2
416
9
3
6
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STUD
Inntatt
tot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
19017 Rå
AO
AOLOV0J--10
15
HS
20
19017 Rå
HSBUA2---13
19017 Rå
HS
HSHEA2---11
13
HS
14
19017 Rå
HSHSF1---12
19017 Rå
ID
IDIDR2---25
25
ID
32
19017 Rå
IDIDR3---31
19017 Rå
ID
IDRET1---30
28
RM RMKOS2---8
19017 Rå
8
19017 Rå
RM RMMFG2---1
1
RM RMRMF1---23
19017 Rå
21
19017 Rå
ST
STUSP1HTH1 8
8
ST
9
19017 Rå
STUSP1HTH2 9
19017 Rå
ST
STUSP1HTH3 4
4
200
183

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
14
1
19
1
10
1
2
14
25
32
28
8
1
22
1
8
9
4
1
194
2
3

STUD
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
19020 Sjøvegan AO
AOLOV0J--19
19020 Sjøvegan HS
HSBUA2---11
19020 Sjøvegan HS
HSHEA2---15
19020 Sjøvegan HS
HSHSF1---26
19020 Sjøvegan PB
PBPBY3---13
19020 Sjøvegan PB
PBPBY4YK-2
19020 Sjøvegan SS
SSISF2---15
19020 Sjøvegan SS
SSSSA1---8
19020 Sjøvegan ST
STREA2---15
19020 Sjøvegan ST
STREA3---5
19020 Sjøvegan ST
STSSA2---16
19020 Sjøvegan ST
STSSA3---12
19020 Sjøvegan ST
STUSP1---27
19020 Sjøvegan TP
TPPIN2---6
19020 Sjøvegan TP
TPTIP1---21
211

Innatt
tot.
18
13
16
29
15
2
13
10
14
5
15
12
30
9
17
218

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
18
13
16
27
2
15
2
13
8
2
14
5
15
12
30
7
1
1
17
212
5
0
1

Inntatt
tot.
Søkere
23
25
18
18
9
10
10
10
9
9
9
6
25
29
26
35

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
21
4
18
9
1
9
1
9
9
29
26

STUD
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE
19031 Bardufoss BA
BABAT1---19031 Bardufoss BA
BABYG2---19031 Bardufoss DH
DHDHV1---19031 Bardufoss DH
DHDTE2---19031 Bardufoss DH
DHIUD2---19031 Bardufoss EL
ELDEL2---19031 Bardufoss EL
ELELE1---19031 Bardufoss EL
ELELE2----

91

19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss
19031 Bardufoss

EL
EL
HS
ID
ID
ID
ME
ME
ME
PB
PB
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

ELFLY2L--ELFLY3L--HSHSF1---IDIDR2---IDIDR3---IDRET1---MEMOK1---MEMOK2---MEMOK3---PBPBY3---PBPBY4YK-STREA2---STREA3---STSSA2---STSSA3---STUSP1---STUSP1HTH1
STUSP1HTH3

19
1
17
21
43
41
11
17
1
21
4
16
11
16
15
36
3
3
431

15
13
26
22
44
31
14
16
2
24
4
17
10
16
16
30
1
3
440

STUD
Inntatt
tot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
19032 Senja
AO
AOLOV0J--9
10
HS
14
19032 Senja
HSAMB2---36
19032 Senja
NA
NAAKV2---26
14
NA
15
19032 Senja
NAFFA2---17
19032 Senja
NA
NALBR3---11
11
NA
16
19032 Senja
NALGA2---13
19032 Senja
NA
NANAB1---84
63
PB
25
19032 Senja
PBPBY3---38
19032 Senja
PB
PBPBY4YK-5
3
RM RMKOS2---10
19032 Senja
11
19032 Senja
RM RMMFG2---3
4
RM RMRMF1---14
19032 Senja
15
19032 Senja
SS
SSSSA1---14
12
SS
28
19032 Senja
SSTRL2---27
19032 Senja
ST
STREA2---36
34
ST
42
19032 Senja
STREA3---44
19032 Senja
ST
STSSA2---39
40
ST
42
19032 Senja
STSSA3---42
19032 Senja
ST
STUSP1---98
87
ST
2
19032 Senja
STUSP1HTH1 2
19032 Senja
ST
STUSP1HTH2 9
9
ST
1
19032 Senja
STUSP1HTH3 1
19032 Senja
ST
STUSP2Z--17
13
ST
10
19032 Senja
STUSP3Z--9
19032 Senja
TP
TPAMK2---9
6
TP
7
19032 Senja
TPBLK2---7
19032 Senja
TP
TPKJT2---11
11
TP
43
19032 Senja
TPTIP1---53

92

15
13
16
22
43
31
14
16
2
23
4
17
10
16
16
30
1
3
422

7

3
1

1

12

1

5

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
9
1
14
14
15
11
3
13
63
25
3
10
3
1
14
12
26
1
1
34
42
40
1
41
87
2
9
1
13
10
6
7
9
1
1
43

686

586

576

3

3

4

STUD
Inntatt
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
tot.
AO
8
19041 Nord-Tromsvideregående
AOLOV0J--skole
6
19041 Nord-Tromsvideregående
ELELE1---skoleEL 19
16
EL
13
19041 Nord-Tromsvideregående
ELELE2---skole
13
19041 Nord-TromsHS
HSBUA2VM-0
19
28
19041 Nord-TromsHS
HSHEA2VM-0
19041 Nord-TromsHS
HSHSF1---22
27
9
19041 Nord-TromsID
IDIDR2---11
19041 Nord-TromsID
IDIDR3---12
13
14
19041 Nord-TromsID
IDRET1---15
19041 Nord-TromsNA
NAAKV2---9
17
8
19041 Nord-TromsNA
NAFFA2---6
19041 Nord-TromsNA
NANAB1---22
23
12
19041 Nord-TromsPB
PBPBY3---8
19041 Nord-TromsPB
PBPBY4YK-7
6
9
19041 Nord-TromsSS
SSISF2---4
19041 Nord-TromsST
STREA2---19
18
6
19041 Nord-TromsST
STREA2L-SL
2
19041 Nord-TromsST
STREA3---15
18
9
19041 Nord-TromsST
STREA3L-SL
9
19041 Nord-TromsST
STREA4--L4
5
8
10
19041 Nord-TromsST
STSSA2---10
19041 Nord-TromsST
STSSA2L-SL
1
1
19
19041 Nord-TromsST
STSSA3---18
19041 Nord-TromsST
STSSA3L-SL
3
3
2
19041 Nord-TromsST
STSSA4--L4
5
19041 Nord-TromsST
STUSP1---28
26
1
19041 Nord-TromsST
STUSP1HTH1 1
19041 Nord-TromsST
STUSP1HTH2 1
1
2
19041 Nord-TromsST
STUSP1HTH3 2
19041 Nord-TromsST
STUSP1L-SL
4
9
14
19041 Nord-TromsTP
TPKJT2---15
19041 Nord-TromsTP
TPTIP1---13
14
383
305

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
2
6
16
13
4
15
12
12
1
3
23
4
9
13
14
17
8
20
3
3
9
6
2
7
18
6
17
1
9
8
10
1
1
18
3
2
26
1
1
2
9
12
1
1
14
36
334
9
4

STUD
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE
EL
19046 Nordkjosbotn
ELAUT2---19046 NordkjosbotnEL ELAUT3---EL
19046 Nordkjosbotn
ELELE1---19046 NordkjosbotnHS HSHEA2---HS
19046 Nordkjosbotn
HSHSF1----

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
12
8
14
7
1
29

Inntatt
Søkere
tot.
12
10
8
8
14
8
6
8
29
25

93

19046 NordkjosbotnST
ST
19046 Nordkjosbotn
19046 NordkjosbotnST
ST
19046 Nordkjosbotn
19046 NordkjosbotnST
ST
19046 Nordkjosbotn
19046 NordkjosbotnST
TP
19046 Nordkjosbotn

STREA2---STREA3---STSSA2---STSSA3---STUSP1---STUSP1HTH1
STUSP1HTH3
TPTIP1----

8
13
21
24
40
4
1
20
188

8
13
24
25
29
4
1
14
189

8
13
24
25
29
4
1
14
188

1

0

0

STUD
Inntatt
tot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
19051 Breivangvideregående
DHDHV1---skoleDH
28
32
DH
15
19051 Breivangvideregående
DHFRI2---skole
14
19051 Breivangvideregående
KDKDA1---skoleKD
25
30
KD
17
19051 Breivangvideregående
KDKDA2---skole
17
19051 Breivangvideregående
KDKDA3---skoleKD
18
19
ME
24
19051 Breivangvideregående
MEMOK1---skole
23
19051 Breivangvideregående
MEMOK2---skoleME
31
27
ME
38
19051 Breivangvideregående
MEMOK3---skole
38
19051 Breivangvideregående
SSRLV2---skoleSS
22
17
SS
59
19051 Breivangvideregående
SSSSA1---skole
50
19051 Breivangvideregående
SSSSS2---skoleSS
32
29
SS
20
19051 Breivangvideregående
SSTRL2---skole
16
314
327

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
31
1
2
13
29
1
17
19
24
27
38
17
58
1
29
17
2
1
319
3
1
4

STUD
Inntatt
tot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
19052 Kongsbakkenvideregående
MDDAN2---skoleMD 7
7
MD
11
19052 Kongsbakken
videregående
MDDAN3---skole
10
19052 Kongsbakkenvideregående
MDDRA2---skoleMD 14
15
MD
14
19052 Kongsbakken
videregående
MDDRA3---skole
15
19052 Kongsbakkenvideregående
Vg1musikk
skoleMD 29
29
MD
5
19052 Kongsbakken
videregående
Vg1Dans
skole
2
19052 Kongsbakkenvideregående
Vg1Drama
skoleMD 21
13
MD
27
19052 Kongsbakken
videregående
MDMUS2---skole
29
19052 Kongsbakkenvideregående
MDMUS3---skoleMD 26
27
ST
122
19052 Kongsbakken
videregående
STREA2---skole
123
19052 Kongsbakkenvideregående
STREA3---skoleST 86
89
ST
5
19052 Kongsbakken
videregående
STREA3M-UT
skole
5
19052 Kongsbakkenvideregående
STSSA2---skoleST 72
72
ST
90
19052 Kongsbakken
videregående
STSSA3---skole
86
19052 Kongsbakkenvideregående
STSSA3M-UT
skoleST 5
5
ST
178
19052 Kongsbakken
videregående
STUSP1---skole
193
723
709

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
7
1
10
15
14
29
5
13
27
27
121
1
89
5
72
90
5
178
707
1
0
1

STUD
Inntatt
tot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
19053 Tromsdalenvideregående
IDIDR2---skoleID
84
81
ID
82
19053 Tromsdalenvideregående
IDIDR3---skole
88

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
81
82

94

19053 Tromsdalenvideregående
IDRET1---skoleID
ST
19053 Tromsdalenvideregående
STREA2---skole
19053 Tromsdalenvideregående
STREA2--TskoleST
ST
19053 Tromsdalenvideregående
STREA3---skole
19053 Tromsdalenvideregående
STREA3--TskoleST
ST
19053 Tromsdalenvideregående
STSSA2---skole
19053 Tromsdalenvideregående
STSSA3---skoleST
ST
19053 Tromsdalenvideregående
STUSP1---skole
19053 Tromsdalenvideregående
STUSP1RFTskoleST

83
31
33
36
27
56
47
106
47
638

82
31
28
39
28
54
47
91
30
593

STUD
Inntatt
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
tot.
AO
47
19057 Ishavsbyenvideregående
AOLOV0J--skole
44
19057 Ishavsbyenvideregående
ELDEL2---skoleEL
22
16
EL
76
19057 Ishavsbyenvideregående
ELELE1---skole
84
19057 Ishavsbyenvideregående
ELELE2---skoleEL
37
44
EL
16
19057 Ishavsbyenvideregående
ELKVT2---skole
26
19057 Ishavsbyenvideregående
ELMEL3---skoleEL
31
18
HS
7
19057 Ishavsbyenvideregående
HSAPO3---skole
5
19057 Ishavsbyenvideregående
HSBUA2---skoleHS
11
24
HS
60
19057 Ishavsbyenvideregående
HSHEA2---skole
38
19057 Ishavsbyenvideregående
HSHEA2VM-skoleHS
1
24
HS
37
19057 Ishavsbyenvideregående
HSHES2---skole
34
19057 Ishavsbyenvideregående
HSHSE3---skoleHS
9
23
HS
117
19057 Ishavsbyenvideregående
HSHSF1---skole
122
19057 Ishavsbyenvideregående
HSTAN3---skoleHS
7
18
RM RMKOS2---17
19057 Ishavsbyenvideregående
skole
14
19057 Ishavsbyenvideregående
RMMFG2---skoleRM
6
7
RM RMRMF1---25
19057 Ishavsbyenvideregående
skole
22
19057 Ishavsbyenvideregående
TPKJT2---skoleTP
19
19
TP
56
19057 Ishavsbyenvideregående
TPMAR2---skole
54
19057 Ishavsbyenvideregående
TPPIN2---skoleTP
11
16
TP
68
s
Ishavsbyenvideregående
TPTIP1---skole
62
659
735

82
31
28
38
28
54
44
91
30
589

1

3

0

0

4

IkkeUngrett Voksne Fullføring rett
47
16
76
44
16
18
7
22
2
16
43
1
20
2
2
8
28
1
10
2
11
1
116
8
1
9
14
3
7
22
3
18
1
56
15
1
1
64
3
667
14
6
48

STUD
Inntatte
Ikketot.
SKOLENRSKOLNAVNKODE KURSKODE Søkere
Ungrett Voksne Fullføring rett
19060 Kvaløyavideregående
BABAT1---skoleBA
68
68
68
BA
41
19060 Kvaløyavideregående
BABYG2---skole
38
39
2
19060 Kvaløyavideregående
BABYG2VM-skoleBA
0
12
6
6
BA
16
19060 Kvaløyavideregående
BAKEM2---skole
14
14
1
1
19060 Kvaløyavideregående
PBPBY3---skolePB
103
104
99
5
PB
45
19060 Kvaløyavideregående
PBPBY4YK-skole
56
44
1
19060 Kvaløyavideregående
STREA2---skoleST
25
26
24
1
1
ST
30
1
19060 Kvaløyavideregående
STREA3---skole
29
29
19060 Kvaløyavideregående
STSSA2---skoleST
41
42
42
ST
41
5
19060 Kvaløyavideregående
STSSA3---skole
38
36
19060 Kvaløyavideregående
STUSP1---skoleST
47
59
58
1
ST
6
19060 Kvaløyavideregående
STUSP1HTH1
skole
6
6

95

19060 Kvaløyavideregående
STUSP1HTH2
skoleST
6
ST
19060 Kvaløyavideregående
STUSP1HTH3
skole
3
19060 Kvaløyavideregående
STUSP1HTH4
skoleST
4
ST
19060 Kvaløyavideregående
STUSP1HTH5
skole
2
Total
412

6
3
4
2
437

6
3
4
2
412

4
6026

96

3
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VEDLEGG
2 AVGANGSELEVER
FRAGRUNNSKOLENE
I TROMSPERKOMMUNE
Kaninneholdedata under publiseringsgrense.
Skoleporten- Kommuneri TromsRomsafylke
Kommuneri TromsRomsafylke, Grunnskole,Elevar,lærarar,skolar,Alle eierformer, 2017-2018,Beggekjønn
Tabellenviser antall avgangseleverper kommuneetter årstrinn.
Vår 2025
Vår 2024
Vår 2023
Vår 2022
Vår 2021
Indikator og nøkkeltall
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Balsfjordkommune
70
56
60
67
70
Bardukommune
46
46
57
52
48
Bergkommune
9
8
4
8
9
Dyrøykommune
19
9
12
10
15
Kåfjord- Kaivuonokommune
11
18
21
21
27
Gratangenkommune
8
7
11
7
15
Harstad- Hársttákkommune
295
275
306
274
279
Ibestadkommune
12
8
10
13
12
Karlsøykommune
16
17
18
15
21
Kvæfjordkommune
33
33
29
32
31
Kvænangenkommune
14
14
13
14
9
Lenvikkommune
165
168
151
156
151
Lavangenkommune
14
19
12
13
16
Lyngenkommune
21
31
37
29
27
Målselvkommune
74
80
81
77
72
Nordreisakommune
63
59
69
53
67
Salangenkommune
22
31
19
28
15
Skjervøykommune
23
31
28
43
27
Skånlandkommune
25
29
44
27
36
Storfjord kommune
21
17
14
30
24
Sørreisakommune
38
36
37
42
41
Torskenkommune
8
13
17
11
9
Tranøykommune
19
24
18
15
13
Tromsøkommune
884
945
882
925
856
Totalt
1910
1974
1950
1962
1890

Vår 2020
Trinn 8
60
45
5
14
22
18
290
5
17
49
15
162
9
24
86
75
21
31
22
18
42
8
20
816
1874

Vår 2019
Trinn 9
61
34
9
11
18
13
288
23
11
34
8
144
16
39
71
52
33
31
29
20
39
4
10
796
1794

Vår 2018
Trinn 10
58
50
11
14
20
26
274
20
27
32
12
162
17
28
83
63
24
26
28
28
50
11
20
806
1890

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/fakta-om-opplaeringa/elevar-laerarar-skolar/troms-romsa-fylke?sammenstilling=12&fordeling=4&periode=2017-2018&orgaggr=a&kjonn=a

97

98

Kometansebehov
Etter utdanningsnivå. N=341
Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige programmer (fagbrev,
svennebrev)
Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halvt til to år på nivå
over videregående skole, f.eks. teknisk fagskole)
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå
Fullført grunnskoleutdanning
Fullført videregående opplæring, studieforberedende programmer
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Behov for yrkesfag
Etter type. N=341
Teknikk og industriell produksjon
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Service og samferdsel
Restaurant- og matfag
Design og håndverk
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Helse- og oppvekstfag
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Kilde: NIFUs kompetansebarometer 2018/NHO
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Behov for ingeniører
Etter type. N=341
Elektroingeniør
Dataingeniør
Maskiningeniør
Byggingeniør
Prosessingeniør
Kjemiingeniør
HMS-ingeniør
Branningeniør
Bioingeniør
Petroleumsingeniør
Ortopediingeniør
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Kilde: NIFUs kompetansebarometer 2018/NHO
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Behov for etter og videreutdanning
Andel med behov innenfor ulike fagområder. N=341
Håndverksfag
Ingeniør og tekniske fag
Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag
Matematikk/naturvitenskapelige fag
Lærerutdanning og pedagogiske fag
Helse-, sosial- og idrettsfag
Samferdselsfag
Primærnæringsfag
Forsvars- og sikkerhetsfag
Humanistiske og estetiske fag
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Kilde: NIFUs kompetansebarometer 2018/NHO
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Nordreisa kommune
Brevet bes distribuert til:
Ordfører og rådmann/administrasjonssjef
Deres ref:

Vår ref: 17-09496-7

Dato:

22.11.2018

Informasjon om bosetting av flyktninger
Bosetting av flyktninger i 2019
Bosettingsbehovet for 2019 er beregnet å være på om lag 5 300 personer. Kriterier for fordeling
av flyktninger til kommunene i 2019 er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Disse ligger til grunn
når IMDi, i dialog med KS, vurderer hvor mange flyktninger den enkelte kommune skal bli bedt om
å bosette. Aktuelle kommuner kan vente å motta anmodningen fra IMDi i løpet av desember.
Bosetting inneværende år
Ved utgangen av oktober var det bosatt om lag 3 700 personer. I tillegg til ordinær bosetting fra
mottak, vil det være behov for å bosette en del overføringsflyktninger som etter planen kommer til
Norge mot slutten av året. Det er viktig at bosetting skjer så raskt som mulig, og da fortrinnsvis i
inneværende år. Personer som registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens 2019vedtak.
IMDi jobber for å fylle bosettingsplassene som den enkelte kommune har fattet vedtak om for
2018. Det er imidlertid få bosettingsklare flyktninger i mottakene, og IMDi kan derfor ikke
garantere at alle bosettingsplasser i kommunene vil kunne benyttes.
Ta gjerne kontakt med IMDis kontaktsenter ved spørsmål om bruk av bosettingsplasser i din
kommune eller andre bosettingsrelaterte spørsmål.
Fortsatt mange deltakere i introduksjonsprogram
Det vil være rundt 19 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2018. Målet er at disse
skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i lokalsamfunnet. Skal vi lykkes i
dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor fram til et fortsatt godt
samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger.
Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dulo Dizdarevic
regiondirektør IMDi

Dokumentet er elektronisk godkjent, og trenger derfor ikke signatur.
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I Telefaks: 24 16 88 01

Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 12.12.2018 03:02:37
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring
Vedlegg: 786c6c67-612b-43a8-80a8-f4e3d31c76e6.pdf
Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget.
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.
Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas
Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no
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Vår dato:
11.12.2018
Deres dato:
10.12.2018

Vår saksbehandler: Svanhild Øvrebust Krohn

Vår referanse:
2018/26079
Deres referanse:

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Tilskuddsbrev for 2018 - Tilskudd til leirskoleopplæring - Nordreisa kommune,
org.nr. 943350833
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017.
Vedtakene fremgår av Stortingets behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 2018) for
Kunnskapsdepartementet.

Tilskuddsordningen til leirskoleopplæring
Etter opplæringsloven § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til leirskoleopplæring. Med
leirskole menes i denne sammenheng leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med
varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis
ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen.
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av
grunnskolen. Tilskuddsmottakere i ordningen er kommunene, og målgruppen er elever ved kommunale
grunnskoler, samt elever ved institusjoner der fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæringen.
Registrering av leirskoleopplæring er en del av rapporteringa i GSI - Grunnskolens Informasjonssystem, jf.
fane I-Diverse, radene 7-9.
For at et leirskoleopphold skal kunne danne grunnlag for registrering i GSI, og for tildeling av tilskudd til
kommunen for leirskoleopplæring, må følgende kriterier være oppfylt:

Oppholdet må strekke seg over minst 3 overnattinger i sammenheng, med leirskoleopplæring i
minimum 4 dager med minst 5,5 klokketimer undervisning pr. dag.

Hver elev kan registreres i GSI som leirskoleelev bare én gang i løpet av elevens 10 år i grunnskolen.
Tilskuddet til leirskoleopplæring i grunnskolen bevilges fra kap. 225 post 66 i Statsbudsjettet, og den
samlede budsjettbevilgningen for 2018 utgjør 52,863 mill. kroner.
Vi viser til nærmere informasjon om tilskuddsordningen til leirskoleopplæring på Utdanningsdirektoratets
nettside https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-tilleirskoleopplaring/.

Tilskuddsberegning for 2018
Som det går fram av vår nettsideinformasjon om tilskuddsordningen, er det Utdanningsdirektoratet som
f.o.m. 2018 beregner, tildeler og utbetaler tilskudd til kommunene for leirskoleopplæring. Tilskuddet til den
enkelte kommune blir beregnet på grunnlag av kommunenes rapportering av leirskoleopplæring i GSI pr.
1.10.2018.
Tilskuddet for 2018 gjelder gjennomført leirskoleopplæring våren 2018 og høsten 2018, jf. det som framgår
av GSI pr. 1.10.2018.
Som det er opplyst i hjelpeteksten i GSI for registrering av leirskoleopplæring, er det viktig å merke seg at
hver elev kan kun registreres 1 gang i løpet av sine 10 år i grunnskolen. Det er kommunens ansvar å se til

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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at registreringen av leirskoleopplæring i GSI fyller vilkårene for tilskuddsordningen, og at innrapportert
elevtall for leirskole gir grunnlag for tilskuddstildeling.
Tilskudd til leirskoleopplæring beregnes per halvår. Fordelingsfaktoren for tilskudd til leirskoleopplæring er
22 leirskoleelever pr. tilskuddsgruppe.
Hele budsjettbevilgningen til leirskoleopplæring for 2018, 52,863 mill. kroner, fordeles på den samlede
summen av kommunenes tilskuddsgrupper i 2018. På grunnlag av kommunenes registrering av
leirskoleopplæring i GSI for 2018 gir dette en tilskuddssats på kr 19.622,- pr. tilskuddsgruppe i 2018.
Tilskudd for våren 2018 og høsten 2018.
Tilskuddet for våren 2018 baserer seg på den enkelte kommunes samlede antall leirskoleelever våren 2018 i
GSI-statistikkens fane I-Diverse, rad 9. Etter å ha omregnet elevtallet til tilskuddsgrupper à 22 elever, er
antall tilskuddsgrupper multiplisert med tilskuddssatsen pr. gruppe for beregning av tilskuddsbeløpet til den
enkelte kommune for leirskoleopplæring våren 2018.
Tilsvarende tilskuddsberegning er gjort for høsten 2018, basert på den enkelte kommunes samlede antall
leirskoleelever høsten 2018 i GSI-statistikkens fane I-Diverse, rad 7.

Vedtak om tilskuddstildeling til Nordreisa kommune for 2018
På grunnlag av Nordreisa kommunes GSI-registrering pr. 1.10.2018 av leirskoleopplæring for våren 2018
og/eller for høsten 2018, har Utdanningsdirektoratet beregnet følgende tilskudd til Nordreisa kommune for
2018:

Grunnlag
Beregnet tilskudd
Totalt:

Antall/sum
2,00
2,00

Periode
Jan-Des

Sats
19 622,40

Beregnet tilskudd
39 245,00
39 245,00

Tilskuddet innvilges som et samlet tilskudd til leirskoleopplæring for 2018 til Nordreisa kommune og
utbetales til kommunens bankkonto 47400503954 i løpet av desember 2018.
Se vedlegg til tilskuddsbrevet for oversikt over av antall elever og grupper per semester.

Andre vilkår for tilskuddstildelingen
Tilsagnet om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i Statsbudsjettet for kap.
225 post 66 – Tilskudd til leirskoleopplæring for budsjettåret 2018.
Det kreves ikke at Nordreisa kommune avgir andre rapporter om leirskoleopplæringen enn det som framgår
av Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Men kommunen er pliktig til å oppbevare regnskapsmateriell og
annen dokumentasjon for leirskoleoppholdet, for eventuell kontroll.
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen,
eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller
kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende
tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt.
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside
www.udir.no
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Med hilsen
Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør

Svanhild Øvrebust Krohn
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Kvænangen kommune
Rådmannen

NORDREISA KOMMUNE
Postboks 174
9156 STORSLETT

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref:

2015/238-35

Løpenr.

Arkivkode

3184/2018 F47

Dato

21.12.2018

Interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms
Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.12.2018
Behandling:
Forslag fra kommunestyret: Kvænangen kommune skal innen kommunestyrets møte i juni 2019
søke å finne den beste modellen for å løse barneverntjenester etter Lov om barneverntjenester.
Kvænangen kommune skal søke å finne en modell som skal ha stort fokus på forebyggende
tiltak. Modellen skal inkludere rådgivning, veiledning og kompetanseheving for både
kommunens innbyggere og ansatte. Dette vil medføre en styrking av forebyggende arbeid i
kommunen, hvor målet er at man gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal redusere
behovet for tradisjonelle barneverntjenester betraktelig. Dette kan også løses i en
vertskommunemodell hvor det anses som nødvendig at koordineringsfunksjon og fagkompetanse
lokalt i Kvænangen skal styrkes.
 Nord-Troms samarbeid med grunnlag i rapport bestilt av Rådmannsutvalget i de seks
Nord-Troms kommunene.
 En fortsettelse av samarbeidet med Nordreisa kommune er uaktuell og sies opp fra 1/1 2020.
 Et nytt samarbeid med Barn og ungetjenesten i Alta/Loppa kommuner.
 Det legges skriftlig fram en rapport om status i barnevernet til kommunestyret i møte 24/4 19.
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvænangen kommune skal innen kommunestyrets møte i juni 2019 søke å finne den beste
modellen for å løse barneverntjenester etter Lov om barneverntjenester. Kvænangen kommune
skal søke å finne en modell som skal ha stort fokus på forebyggende tiltak. Modellen skal
inkludere rådgivning, veiledning og kompetanseheving for både kommunens innbyggere og
ansatte. Dette vil medføre en styrking av forebyggende arbeid i kommunen, hvor målet er at man
gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal redusere behovet for tradisjonelle
barneverntjenester betraktelig. Dette kan også løses i en vertskommunemodell hvor det anses
som nødvendig at koordineringsfunksjon og fagkompetanse lokalt i Kvænangen skal styrkes.
 Nord-Troms samarbeid med grunnlag i rapport bestilt av Rådmannsutvalget i de seks
Nord-Troms kommunene.
Post/besøksadresse:
9161RådhusetE-post:
post@kvanangen.kommune.no

Kommunehuset, Gargu 8
www.kvanangen.kommune.no
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9161 BURFJORD

Telefon: 77778801
Organisasjonsnr: 940331102





En fortsettelse av samarbeidet med Nordreisa kommune er uaktuell og sies opp fra 1/1 2020.
Et nytt samarbeid med Barn og ungetjenesten i Alta/Loppa kommuner.
Det legges skriftlig fram en rapport om status i barnevernet til kommunestyret i møte 24/4 -19.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ellefsæter
Seniorrådgiver
77778812
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.
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GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Barnevern ved Therese Mariann Winther
Postboks 74
9148 OLDERDALEN

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak
Du čujuhus/Deres ref:

Min čuj./Vår ref

2017/179-15

Arkiivačoavdda/Arkivkode

Beaivi/Dato

17.12.2018

Særutskrift: OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL
BARNEVERNSAMARBEID I NORD-TROMS
Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i Kåfjord kommunestyre 04.12.18.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Greta Larsen
Avdelingsleder Service/IT
Tlf.: 777 19 201/ 91573468
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/179-15
Kopi:
SKJERVØY KOMMUNE
KVÆNANGEN KOMMUNE
NORDREISA KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE

Postboks 145
Gàrgu 8
Postboks 174
Strandveien 24

9189
9161
9156
9060

SKJERVØY
BURFJORD
STORSLETT
LYNGSEIDET

Intern kopi:
Therese Mariann Winther
Einar Pedersen
Elisabeth Gulbrandsen
Sandra Marita Larsen

Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Báŋkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024
Organisašuvdnanr/Org.nr:

940 363 586
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GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Arkivsaksnr.:

2017/179 -9

Arkiv:
Saksbehandler: Einar Pedersen
Dato:

26.09.2018

Særutskrift
Utvalgssak
32/18
69/18

Utvalgsnavn
Hovedutvalg oppvekst og omsorg
Kåfjord kommunestyre

Møtedato
11.10.2018
04.12.2018

OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNSAMARBEID I
NORD-TROMS
Henvisning til lovverk:
 Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.
 Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.
 Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke
andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i
hovedsak.
 Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven
§§ 43, 48 og 55.
 Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.
 Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og
tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen har en råd- og
pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet.
Vedlegg
1 Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid
2 Sluttrapport - Organisering barnevernsvakt N-T - N&R 03.08.2018
3 Samarbeidsavtale barnevern
4 Tilskudd prosjektstilling barnevern samarbeidsprosjekt
5 Tildeling av midler 2017 - Interkommunal akuttberedskap
6 Håndbok om akuttberedskap
7 Høring Nordreisa
8 Svar på høring- samarbeid barnevern
9 Presentasjon innlegg temamøte Nordreisa kommuestyre
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Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018
Behandling:
Votering:
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1
2
3
4
5

6
7

Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med
kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport
«Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn.
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av
kommunelovens § 28 1-b.
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til
dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik
at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato.
Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert akuttberedskap
fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som
mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding
legges til grunn for samarbeidet.
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 /
60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3)

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 11.10.2018
Behandling:
Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1
2
3
4
5

Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med kommunene Skjervøy,
Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord
Troms» legges til grunn.
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av kommunelovens § 28
1-b.
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til dato 1.1.2020 skal
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik at samarbeidet kan skje så effektivt
som mulig fra iverksettelsesdato.
Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert akuttberedskap fra samme dato.
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6
7

I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske
spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet.
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 40 % av
totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for de
oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens §
28-1 b pkt 3)

Rådmannens innstilling
Alternativ 1:
1 Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med kommunene Skjervøy,
2
3
4
5

6
7

Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord
Troms» legges til grunn.
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av kommunelovens § 28
1-b.
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til dato 1.1.2020 skal
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik at samarbeidet kan skje så effektivt
som mulig fra iverksettelsesdato.
Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert akuttberedskap fra samme dato.
I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske
spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet.
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 40 % av
totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for de
oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens §
28-1 b pkt 3)

Alternativ 2:
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt
frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden fra
positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for
iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for
samarbeidet.
2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 /
60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.
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Saksopplysninger
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i ulike
ledd ute i kommunene. Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om
myndighetsoverføring til vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere
samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord kommune har meldt at man pr dags dato ikke
ønsker å delta i et slikt samarbeid.
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms.
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes
arbeidsdag, muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra
kolleger. Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv. reduserer fort kapasiteten til under det akseptable
i forhold til oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er
skjerpede lovkrav, herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som
utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel
ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil problemstillinger
til saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås.
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt.
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene gir
tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten ved eks nye krav være mer moderat i et
samarbeid enn om kommunen står alene.
En annen økonomisk side ved de kommunale barneverntjenestene er ustrakt bruk av private
aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert. I rapportens pkt 2.4 belyses bruk av konsulenter i
de 6 Nord Troms kommunene. I 2015 kjøpte kommunene tjeneste fra konsulenter for tils i
overkant av 2,7 mill kr. I 2016 ble det kjøpt konsulenttjenester for i overkant av 2,8 mill kr. I et
samarbeid vil det være en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i regionen
ble som nevnt gjennomført i 2017. I utredningen drøftes det hvordan et slikt samarbeid kan
organiseres. Det har underveis i prosessen fremkommet ulike syn på om hvorvidt en bør innføre
et helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord kommune meldt
tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 28. Et viktig
argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen. Med bakgrunn i utredninger,
høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene vedtatt å fremme
saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles interkommunal
barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b.
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord
kommune om et slikt samarbeid. Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag ikke
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en beredskap som svarer til dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg (jf.
fylkesmannens anbefalinger om interkommunale samarbeid). Sluttrapporten gir anbefalinger om
tiltak/aksjoner som må ivaretas i forbindelse med iverksettelsen.
Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om til forsvarlighet i
barneverntjenesten bla uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan
kontaktes i varierende grad, utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens
akuttberedskap. Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært
organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om
akuttberedskap i barneverntjenestene.
Det vedlagte utkastet til samarbeidsavtale gjelder for hele samarbeidet. Den bygger i stor grad på
avtalen som gjelder for samarbeidet i Vesterålen. For å utforme en samarbeidsavtale som bare
handler om barnevernvakt vil en i stor grad kunne utarbeides med utgangspunkt i vedlagte utkast
til avtale.
19.9.2018 gjennomførte kommunestyret i Nordreisa temamøte vedrørende barneverntjenesten.
En av innlederne på temamøtet var leder for Vesterålen barnevern, Kari Mortensen. Dette er et
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Vesterålen. I sitt innlegg, jfr vedlagte
presentasjon, fremholdt Mortensen at samarbeidet i Vesterålen hadde lyktes med fagutvikling og
kvalitetsforbedringer. Bla er antallet fristbrudd betydelig redusert i perioden 2014 – 2018.
Omfanget av andre avvik er også sterkt redusert. Videre har man i Vesterålen erfart at
samarbeidet er fordelaktig i forhold til rekruttering, kompetansedeling, fagutvikling og
spesialisering. Tjenestens størrelse har også bidratt til mindre sårbarhet ved bla fravær.
Som nevnt tidligere har utfordringer har problematikken som knytter seg til geografiske
avstander vært drøftet. Også samarbeidet i Vesterålen har de samme utfordringene, ca. 4 årsverk
går til reising.
Høsten 2017 ble det fra Barne- og likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan
utøve offentlig myndighet på vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i
barnevernet ikke kan settes ut til private aktører. Kommunene oppfordres av
fylkesmannsembetene til samarbeid med hverandre og ønsker at initiativet kommer fra
kommunene selv.

Vurdering
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om i
landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for
kommunene i Nord Troms. Dette kommer særdeles klart frem i pålagt krav om formalisert
akuttberedskap. En tjeneste mindre bestående en mindre av 5 ansatte kan vanskelig få til en
forutsigbar organisering av slik tjeneste.
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de
mest sårbare barna en yter tjenester til.
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil
kunne heve nivået på tjenesten og dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til
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kvalifisert og tilgjengelig personell i et gjennomtenkt system med gode strategier God
omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver. Erfaringer fra
Begge sluttrapportene har vært ute på høringer En viktig motforestilling fra mange som har
deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning. Dette møtes gjennom en desentralisert
organisering slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et
samarbeid i Nord Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i
en kommune har fravær. Fraværet vil da ofte kunne medføre at andre med oppmøtested i andre
kommuner må reise. Erfaringene fra Vesterålen, jfr vedlagte presentasjon, medføre reisebehov.
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og
avklares underveis fram mot iverksettelse. Om ikke dette tas grundig i denne fasen vil betydelige
problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. Ting tar
tid, eksempelvis vil det være naturlig at daglig leder for samarbeidet vil være den som
koordinerer det praktiske arbeidet med iverksettelsen. Det er neppe sannsynlig at vi vil kunne ha
denne på plass før i mars 2019.
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Saksbehandler
Linda Kristin Selnes

Telefon
77 64 22 56

Vår dato
04.12.2018
Deres dato
15.11.2018

Vår ref.
Arkivkode
2018/1255
632.4
Deres ref.
fe0558b1-3cca-4e89-be9635d08ef61a66

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Innvilget statstilskudd til opplæring i samisk skoleåret 2018/2019
Fylkesmannen viser til søknad fra kommunen av 15.11.2018 og til retningslinjer for
forvaltning av tilskudd til samisk i grunnskoleopplæringen, grunnskolen, under
statsbudsjettets kap. 225 post 63 som trådte i kraft 23.10.2015.
Målet for tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner som har
opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for
frittstående grunnskoler godkjent etter friskoleloven som har godkjente læreplaner i samisk.
Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk
(Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3) etter læreplanverket for
Kunnskapsløftet-Samisk.
Antall tilskuddsberettigede timer blir fastsatt på grunnlag av en vurdering av det merbehov for
lærertimer som opplæring i Kunnskapsløftet-Samisk medfører, på bakgrunn av læreplanene,
antall grupper og det årstrinn som elevene befinner seg på.
Tilskudd til opplæring i og på samisk gis med en sats per klokketime. Tilskuddssatsen
fastsettes i forbindelse med det årlige statsbudsjettet. Tilskuddssatsen for 2018 er på kr. 555,per klokketime. Den foreløpige tilskuddssatsen for 2019 er på kr. 571,- per klokketime.
Det forutsettes ikke at tilskuddsmottaker avgir andre rapporter enn de opplysninger som
innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd og de opplysninger som framgår av
Grunnskolens informasjonssystem (GSI) når det gjelder tilskudd til opplæring på og i samisk.
Tilskuddsmottaker må imidlertid melde fra til Fylkesmannen i Troms dersom grunnlaget for
tilskuddet endres.
Som grunnlag for tildelingen har Fylkesmannen sett på deres søknad om tildeling og deres
registrering i GSI. Dersom dere ikke har meldt om spesielle forhold (for eksempel
fjernundervisning) som gjør at GSI-registreringen viser noe annet enn søknaden, legges
følgende til grunn for tildelingen: Hvis GSI registreringen ikke samsvarer med omsøkte timer
vil GSI registreringen legges til grunn når denne er lavere enn tildelte timer. Hvis GSI
registreringen er høyere enn omsøkte timer vil de omsøkte timer legges til grunn.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Tilskudd til opplæringen utbetales med 5/12 i desember for høsthalvåret og 7/12 i juni for
vårhalvåret.
Kommunen har søkt om og innvilges tilskudd som vist i tabell under. Timetallet i fet skrift er
det timetallet det tildeles midler for. Det tas forbehold om at Fylkesmannen får nødvendig
bevilgning.
Skole
Storslett
Moan
Rotsundelv
Oksfjord
SUM
Tildelt
timer

Omsøkte timer Omsøkte timer
1. – 7. trinn
8. – 10. trinn
356
397
87
234

1392
1. – 7. trinn = 1012

Registrerte årstimer
i GSI 1. – 7. trinn

256
0
0
0

228
8. – 10. trinn = 256

Registrerte årstimer
i GSI 8. – 10. trinn

626
627
85
174

?
0
0
0

1456

149
SUM: 1268

Fylkesmannen legger til grunn at kommunen gjennomfører 1268 timer undervisning i samisk
i skoleåret 2018/2019 og innvilger totalt kr. 715 575,- for hele skoleåret.
For høsthalvåret 2018 utbetales kr. 293 225 til Nordreisa kommune sin
kontonr. 4740 05 03954.
Utbetalingen merkes: «Opplæring i samisk høst 2018»
De resterende kr. 422 350 utbetales i juni 2019.
Utbetalingen merkes: «Opplæring i samisk vår 2019»
Tilsagnet om tilskuddet for vårhalvåret 2019 er gitt med forbehold om at Stortinget bevilger
midler i statsbudsjettets kap. 225 post 63 i 2019.
Fylkesmannen vil minne om at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det
utgiftsføres på i regnskapet, og at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om
tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av
regnskapsdata.
I følge Statens bevilgningsreglement § 10 kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når
som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser
seg at tilskuddet er utbetalt på gale premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller delvis
bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt.
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Etter fullmakt

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør
Linda Kristin Selnes
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Sugumaran Malarvili (Malarvili.Sugumaran@bld.dep.no)
Sendt: 14.12.2018 10:16:43
Til:
Kopi:
Emne: 18/4429-1 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019
Vedlegg: Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019(749025)(1).pdf
Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne‐ og
likestillingsdepartementet.
Denne e‐posten er meint for den institusjon eller person den er retta til og kan vere underlagt lovbestemt
teieplikt. Ver vennleg og slett e‐posten og kontakt Barne‐ og likestillingsdepartementet dersom e‐posten er
feilsendt.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
Ministry of Children and Equality, Norway, immediately.
Med vennlig hilsen
Barne‐ og likestillingsdepartementet
22 24 90 90
www.regjeringen.no
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/4429-1

14. desember 2018

Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019
Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i
barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2018-2019) fra Barne- og
likestillingsdepartementet.
Tiltak
Barnevernsinstitusjoner
Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og
flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*
Senter for foreldre og barn med full forpleining
Senter for foreldre og barn der det føres egen husholdning
Egenandel ved refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem**
Statlige beredskaps- og familiehjem
MST (Multisystemisk terapi)
FFT (Funksjonell familieterapi)
PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)
Webster Stratton
Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til
plassering utenfor hjemmet

Sats per måned
kr 72 290
kr 36 145
kr 72 290
kr 26 154
kr 34 040
kr 34 040
kr 17 020
kr 17 020
kr 0
kr 0
avtales i det
enkelte
tilfellet***

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige
flyktninger.
** Statens refusjon av utgifter til forsterking av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007.
*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Postadresse
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
www.bld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 793
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Avdeling
Barnevernavdelingen

Saksbehandler
Sven Stokkeland
22 24 24 28

Satsene for barnevernsinstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og
familiehjem gjelder per barn. Når det gjelder senter for foreldre og barn med full forpleining
og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett
barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler
kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.
Økningen i samtlige egenandeler fra 2018 til 2019 tilsvarer prisjustering.
Det vises til § 4 i forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling
fra kommunen for opphold i institusjon. For kommunene som deltar i forsøket med økt
kommunalt ansvar for barnevernet gjelder egne satser.
Med hilsen

Kjersti Morvik (e.f.)
kst avdelingsdirektør
Sven Stokkeland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Agdenes kommune
Akershus
fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andøy kommune
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog Høland
kommune
Aust Agder
fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balestrand
kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bodø kommune

Rådhuset
Schweigaards gate 4

7316
0185

LENSVIK
OSLO

Rådhuset
Pb. 1403

Rådhuset
Vangen 1
Rådhusveien 3

8805
9506
2560
8483
1798
4809
1372
1801
6988
5323
4525
6480
6690
5745
1940

SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ANDENES
AREMARK
ARENDAL
ASKER
ASKIM
ASKVOLL
KLEPPESTØ
KONSMO
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN

Pb. 788 Stoa

4809

ARENDAL

Kommunehuset
Sætremarka 2
Bruhagen
Kong Beles veg 20

5392
5943
6538
6899

STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY
BALESTRAND

Pb. 44
Rådhusgata 11
Pb. 80
Pb. 401
Pb. 2233

8546
9050
3993
9365
3103

BALLANGEN
STORSTEINNES
LANGESUND
BARDU
TØNSBERG

Pb. 7700
Torget 4
Bindal Rådhus
Pb. 115
Pb. 17
Rådhuset
Pb. 319
Barneverntjenesten

8110
9385
5020
9980
7980
4795
4389
7160
8001
8001

MOLDJORD
SKALAND
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
VIKESÅ
BJUGN
BODØ
BODØ

Pb. 187
Rådhuset
Pb. 780 Stoa
Pb. 353
Pb. C
Pb. 174
Pb. 323
Rådhuset
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Bokn kommune
Bremanger
kommune
Brønnøy kommune
Buskerud
fylkeskommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal
kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eid kommune
Eide Kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune

Boknatunvegen 13
Pb. 104

5561
6721

BOKN
SVELGEN

Rådhuset
Pb. 3563

8905
3007

BRØNNØYSUND
DRAMMEN

4745
4754
1304
3833
8475
5430
9991
2662
3008
3750

BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
BØ I TELEMARK
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD
DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL

9311
8820
6770
6490
5783
1850

BRØSTADBOTN
DØNNA
NORDFJORDEID
EIDE
EIDFJORD
MYSEN

2230
2080
4379
2418
1912
2440
5591
2890
8539
4735

SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
ENGERDAL
ETNE
ETNEDAL
BOGEN I OFOTEN
EVJE

4552
8201
5947
1901
9815

FARSUND
FAUSKE
FEDJE
FETSUND
VADSØ

4160
5418

FINNØY
FITJAR

Rådhuset
Pb. 134
Rådhuset
Rådhuset
Pb. 610
Kongsvegen 4
Engene 1
Gudbrandsvei 7

Dyrøytunet 1
Solfjellsjøen
Rådhusvegen 11
Rådhuset
Simadalsvegen 1
Ordfører Voldens vei
1
Eidskog kommune
Pb. 94
Eidsvoll kommune
Rådhusgt. 1
Eigersund kommune Pb. 580
Elverum kommune
Pb. 403
Enebakk kommune
Prestgårdsveien 4
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794
Etne kommune
Pb. 54
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
Evenes kommune
Pb. 43
Evje og Hornnes
Kasernevegen 19
kommune
Farsund kommune
Pb. 100
Fauske kommune
Pb. 93
Fedje kommune
Stormarkvegen 49
Fet kommune
Pb. 100
Finnmark
Fylkeshuset
fylkeskommune
Finnøy kommune
Rådhuset
Fitjar kommune
Pb. 83
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Fjaler kommune

Pb. 54

6961

Fjell kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord
kommune
Flesberg kommune

Pb. 184

5342
8380
7770
4400

DALE I
SUNNFJORD
STRAUME
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD

3623

LAMPELAND

Kommunehuset
Servicekontoret
Pb. 1405

6900
3539
2580
4110
7856
1602

FLORØ
FLÅ
FOLLDAL
FORSAND
JØA
FREDRIKSTAD

Pb. 10
Frolandsveien 995
Alstad
Rådhuset
Pb. 152
Pb. 24
Pb. 788 Stoa

1441
4820
7633
6440
7261
5649
4809

DRØBAK
FROLAND
FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA
EIKELANDSOSEN
ARENDAL

Pb. 1604

3007

DRAMMEN

Statens Hus,
Damsveien 1
Pb. 4034

9815

VADSØ

2306

HAMAR

Pb. 7310

5020

BERGEN

Pb. 2520

6404

MOLDE

Statens hus

8002

BODØ

Pb. 987

2626

LILLEHAMMER

c/o Fylkesmannen i
Østfold
Pb. 59

1502

MOSS

4001

STAVANGER

Flora kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Forsand kommune
Fosnes kommune
Fredrikstad
kommune
Frogn kommune
Froland kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
Fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i
Buskerud
Fylkesmannen i
Finnmark
Fylkesmannen i
Hedmark
Fylkesmannen i
Hordaland
Fylkesmannen i
Møre og Romsdal
Fylkesmannen i
Nordland
Fylkesmannen i
Oppland
Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
Fylkesmannen i
Rogaland

Kirkegt. 50
Postmottak,
Kommunehuset
Markegt. 51
Kommunehuset
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Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i
Telemark
Fylkesmannen i
Troms
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Vestfold
Fylkesmannen i
Østfold
Fyresdal kommune
Førde Kommune
Gamvik kommune
Gaular kommune

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Pb. 2603

3702

SKIEN

Pb. 6105

9291

TROMSØ

Pb. 2600

7734

STEINKJER

Pb. 2076

3103

TØNSBERG

Pb. 325

1502

MOSS

Pb. 338
Pb. 174
Vadheimsvegen 15

3870
6802
9770
6973

Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune

Vestringsvegen 8
Pb. 54
Rådhuset
Rådhuset
Pb. 10
Kommunehuset
Rettedalen 1
Pb. 630
Grandavegen 9
Kommunehuset,
Gamleveien 4
Rådhusvegen 39
Industriveien 2
Årstein

2651
8138
6050
6631
2024
4980
4330
2810
6823
3550

FYRESDAL
FØRDE
MEHAMN
SANDE I
SUNNFJORD
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
VALDERØY
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD
GJØVIK
SANDANE
GOL

2770
8680
9470

JAREN
TROFORS
GRATANGEN

Pb. 123
Pb. 162
Pb. 173
Eivindvikvegen 1119
Rådhusgt. 5
Pb. 150
Rådhuset, Liabøen
Pb. 4063
Oppeid
Pb. 1224

4891
7871
2261
5966
8450
1751
6683
2306
8294
9616

GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
EIVINDVIK
STOKMARKNES
HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST

Gran kommune
Grane kommune
Gratangen
kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest
kommune
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Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik Kommune
Hattfjelldal
Kommune
Haugesund
kommune
Hedmark
fylkeskommune
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal Kommune
Hjelmeland
kommune
Hobøl kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand
kommune
Holtålen kommune
Hordaland
fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hurdal kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad
kommune
Høyanger kommune
Høylandet
kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune

Storgt. 19
Rådhusplassen 5
Pb. 43
O.T. Olsensvei 3 A

6270
6060
9479
9593
8690

BRATTVÅG
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL

Pb. 2160

5504

HAUGESUND

Pb. 4404
Bedriftssenteret
Trondheimsveien 1
Sentrumsveien 1

2325

HAMAR

Kommunehuset

7200
8646
3560
8850
6099
7240
3692
4130

KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HEMSEDAL
HERØY
FOSNAVÅG
HITRA
SAULAND
HJELMELAND

Elvestadveien 1000
Ålmannvegen 8
Viksveien 30
Pb. 312

1827
3576
3530
3081

HOBØL
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND

Bakkavegen 1
Pb. 7900

7380
5020

ÅLEN
BERGEN

Pb. 24
Pb. 10
Minneåsvegen 3
Nordre Sætrevei 1
Storveien 32
Kommunehuset
Birkeland

6761
3191
2090
3475
1680
6957
4595

HORNINDAL
HORTEN
HURDAL
SÆTRE
SKJÆRHALLEN
HYLLESTAD
TINGVATN

Pb. 159

6991
7977

HØYANGER
HØYLANDET

Rådhusgt. 8
Kommunehuset
Vennalivegen 7
Birketveit
Kirkegt. 6

4360
9450
7670
4724
3520

VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY
IVELAND
JEVNAKER

Silvalveien 1
Pb. 274
Fillan

Side 7

127

Jondal kommune
Jølster kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino
kommune
Klepp kommune
Klæbu kommune
Kongsberg
kommune
Kongsvinger
kommune
Kragerø kommune
Kristiansand
kommune
Kristiansund
kommune
Krødsherad
kommune
Kvalsund kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad
kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen
kommune
Kåfjord kommune
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Lenvik kommune
Lesja kommune
Levanger kommune

Lier kommune

Kommunehuset

Rådhuset
Bredbuktnesveien 6

5627
6843
9730
9130
4250
9520

JONDAL
SKEI I JØLSTER
KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO

Pb. 25
Pb. 200
Pb. 115

4358
7541
3602

KLEPPE
KLÆBU
KONGSBERG

Fjellgt. 2

2226

KONGSVINGER

Pb. 128
Pb. 417 Lund

3791
4604

KRAGERØ
KRISTIANSAND

Pb. 178

6501

KRISTIANSUND N

3536

NORESUND

Rådhusveien 18
Nesgt. 11
Rådhuset,
Rosendalsvegen 10
Kviteseidsgt. 13
Kommunehusveien 6
Bygdeveien 26
Rådhuset

9620
4480
5470

KVALSUND
KVINESDAL
ROSENDAL

3850
4180
9475
9161

KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD

Pb. 74
Pb. 2020
Nessveien 7
Pb. 38
Skrivarvegen 7
Kommunehuset

9148
3255
9357
9790
6863
8890
7994
7120
9306
2665
7600

OLDERDALEN
LARVIK
TENNEVOLL
KJØLLEFJORD
LEIKANGER
LEIRFJORD
LEKA
LEKSVIK
FINNSNES
LESJA
LEVANGER

3401

LIER

Rådhusgt. 4

Pb. 602
Levanger rådhus,
Håkon Den Godes gt.
30
Pb. 205
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Lierne kommune
Lillehammer
kommune
Lillesand kommune
Lindesnes
kommune
Lindås kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog
kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden
kommune
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midsund kommune
Midtre Gauldal
kommune
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes
kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune

Pb. 986

7882
2626

NORDLI
LILLEHAMMER

Pb. 23
Pb. 183 Vigeland

4791
4524

LILLESAND
LINDESNES

Kvernhusmyrane 20
Midtgard
Parkveien 1/3
Moiveien 9
Sandsvegen 1
Rådhuset
Rådhuset
Pb. 353
Kjosveien 12
Pb. 83
Pb. 83
Pb. 3004

5914
2686
9550
4460
2740
8766
6868
4577
9060
6886
8411
1471

ISDALSTØ
LOM
ØKSFJORD
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE
LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG

Pb. 113
Pb. 140
Pb. 905
Pb. 114
Rådhuset
Austfjordvegen 2724

2340
7551
4509
1871
4534
5981

LØTEN
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MASFJORDNES

Pb. 79
Kvamsveien 2
Rådhusveien 2
Gammelveien 5

5906
7336
7224
8150
7530
6475
7290

FREKHAUG
MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
MIDSUND
STØREN

Pb. 44
Pb. 38
Rådhusplassen 1

5729
3371
6413
8390

MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE

Pb. 175
Fylkeshuset,
Julsundvegen 9
Kommunehuset

1501
6404

MOSS
MOLDE

9321

MOEN

Rørosveien 11

Side 9

129

Måsøy kommune
Namdalseid
kommune
Namsos kommune
Namsskogan
kommune
Nannestad
kommune
Narvik kommune
Naustdal kommune
Nedre Eiker
kommune
Nes kommune Akershus
Nes kommune Nesbyen
Nesna kommune
Nesodden
kommune
Nesseby kommune
Nesset kommune
Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal
kommune
Norddal kommune
Nord-Fron
kommune
Nordkapp kommune
Nordland
fylkeskommune
Nord-Odal
kommune
Nordre Land
kommune
Nordreisa kommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Nore og Uvdal
kommune
Notodden kommune

Torget 1
Gløttvegen 2

9690
7750

HAVØYSUND
NAMDALSEID

Pb. 333 Sentrum

7801
7890

NAMSOS
NAMSSKOGAN

Teiealleen 31

2030

NANNESTAD

Kongensgt. 45
Pb. 43
Pb. 399

8512
6806
3051

NARVIK
NAUSTDAL
MJØNDALEN

Pb. 114

2151

ÅRNES

Rukkedalsvegen 46

3540

NESBYEN

Moveien 24
Pb. 123

8700
1451

NESNA
NESODDTANGEN

Rådhus
Kommunehuset

9840
6460

Pb. 63
Ringsevja 30
Pb. 143

3855
1483
3830
2901

VARANGERBOTN
EIDSVÅG I
ROMSDAL
TREUNGEN
HAGAN
ULEFOSS
FAGERNES

Pb. 144
Nedregt. 50

6211
2640

VALLDAL
VINSTRA

Pb. 403
Fylkeshuset

9751
8048

HONNINGSVÅG
BODØ

Administrasjonshuset, 2120
Herredsvegen 2
Pb. 173
2882

SAGSTUA

Pb. 174
Pb. 2560

9156
7735

STORSLETT
STEINKJER

Sentrum 16

3630

RØDBERG

Pb. 193

3672

NOTODDEN
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DOKKA

Nærøy kommune
Nøtterøy kommune
Odda kommune
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland
fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Porsanger
kommune
Porsgrunn
kommune
Radøy kommune
Rakkestad
kommune
Rana kommune
Randaberg
kommune
Rauma kommune
Re kommune
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rennesøy
kommune
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rissa kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rogaland
fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune

Idrettsveien 1
Pb. 250 Borgheim
Opheimsgt. 31
Inge Krokannsveg 2
Pb. 510
Pb. 988

7970
3163
5750
7340
1411
2626

KOLVEREID
BORGHEIM
ODDA
OPPDAL
KOLBOTN
LILLEHAMMER

Pb. 83
Pb. 84
Rytrøa 14

Rådhuset

7301
5202
2550
7740
0037
5282
7863
9712

ORKANGER
OS
OS I ØSTERDALEN
STEINSDALEN
OSLO
LONEVÅG
OVERHALLA
LAKSELV

Pb. 128

3901

PORSGRUNN

Radøyvegen 1690
Pb. 264

5936
1891

MANGER
RAKKESTAD

Pb. 173
Randabergveien 370

8601
4070

MO I RANA
RANDABERG

Vollan 8A
Pb. 123

6300
3164
2485
7391
4159

ÅNDALSNES
REVETAL
RENDALEN
RENNEBU
RENNESØY

Pb. 130

6657
2630
3502
2381
7100
4952
7180
4001

RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISSA
RISØR
ROAN
STAVANGER

Larkollveien 9
Pb. 100

3626
1570
2025

ROLLAG
DILLING
FJERDINGBY

Rådhuset
Hatland

Myrveien 1, Berkåk
Pb. 24
Rindalsvegen 17
Hanstadgt. 4
Pb. 123 sentrum
Pb. 13
Rådhusveien 13
Pb. 158
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Rødøy kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Salangen kommune
Saltdal kommune
Samnanger
kommune
Sande kommune
Sande kommune
Sandefjord
kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
Sarpsborg
kommune
Sauda kommune
Sauherad kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Selje kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Skaun kommun
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune

Kommunehuset,
Vågaholmen

8185

VÅGAHOLMEN

Tyssevegen 217

1950
7374
8064
3440
7898
1640
9355
8250
5650

RØMSKOG
RØROS
RØST
RØYKEN
LIMINGEN
RÅDE
SJØVEGAN
ROGNAN
TYSSE

Prestegårdsalléen 35

6084
3070

Pb. 2025

3202

LARSNES
SANDE I
VESTFOLD
SANDEFJORD

Pb. 583

4305
6487
1702

SANDNES
HARØY
SARPSBORG

4201
3812
2670
7580
6740
3840
3350
3749
4440
7353
2001
1402
3701
1806
9189
2690
6260
9439
6571
7257
7760

SAUDA
AKKERHAUGEN
OTTA
SELBU
SELJE
SELJORD
PRESTFOSS
SILJAN
TONSTAD
BØRSA
LILLESTRØM
SKI
SKIEN
SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SKODJE
EVENSKJER
SMØLA
SNILLFJORD
SNÅSA

Bergmannsgt. 19
Katrineåsveien 20
Postmottak
Pb. 77

Pb. 237
Pb. 44
Kommunehuset
Hansensgt. 9
Gjelbakken 15
Brøløsvegen 13A
Pb. 16
Rådhuset
Pb. 313
Pb. 3010
Pb. 158
Pb. 115
Pb. 145
Moavegen 30
Rådhuset
Pb. 240
Hopen
Krogstadøra
Sentrum
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Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen
kommune
Sortland kommune
Spydeberg
kommune
Stange kommune
Stavanger
kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stord kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal
kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land
kommune
Sør-Aurdal
kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune

Fylkeshuset,
Askedalen 2
Pb. 153
Gamleveien 20
Pb. 99

6863

LEIKANGER
SOGNDAL

Pb. 53

6851
4380
4097
6924
4685

Pb. 117
Stasjonsgt. 35

8401
1820

SORTLAND
SPYDEBERG

Pb. 214
Pb. 8001

2336
4068

STANGE
STAVANGER

Rådhuset
Pb. 2530
Pb. 133
Pb. 304
Kommunehuset
Pb. 85

8283
7729
7501
5402
6250
2481

LEINESFJORD
STEINKJER
STJØRDAL
STORD
STORDAL
KOPPANG

Hatteng
Pb. 115
Øyna 13
Tonningsgt. 4
Sloghaugvegen 13
Eidsveien 7
Pb. 23
Pb. 94
Bårdshaugvegen 1
Pb. 40

9046
4126
6200
6783
6039
4230
5371
6601
6650
5559
3061
6230

OTEREN
JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LANGEVÅG
SAND
SKOGSVÅG
SUNNDALSØRA
SURNADAL
SVEIO
SVELVIK
SYKKYLVEN

4682
8920
2860

SØGNE
SØMNA
HOV

Tingvollbakkin 15

2930

BAGN

Rådhuset
Kommunevegen 1
Øgardsvegen 2

8226
2647
2100

STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES

Rådhuset,
Kyrkjevegen 62
Pb. 1051
Vik
Hovsbakken 1
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SOLA
HARDBAKKE
NODELAND

Sørreisa kommune
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Sørum kommune
Sør-Varanger
kommune
Tana kommune
Telemark
fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms
fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim
kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Tvedestrand
kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker
kommune
Ulstein kommune
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal Kommune
Valle kommune
Vang kommune

Storveien 20
Pb. 2350 Sluppen

9310
7004

SØRREISA
TRONDHEIM

Pb. 113
Pb. 406

1921
9915

SØRUMSAND
KIRKENES

Rådhusveien 24
Pb. 2844

9845
3702

TANA
SKIEN

Pb. 38
Midtvågvegen 2
Pb. 14

Vangsvikveien 298
Pb. 6600

4349
6630
3661
9444
3145
3880
2540
9380
9304
9296

BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
TJØME
DALEN
TOLGA
GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ

Pb. 6900
Pb. 2300 Sluppen

9299
7004

TROMSØ
TRONDHEIM

Pb. 200
Pb. 34
Pb. 38

2421
8770
1861
4901

TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
TVEDESTRAND

Rådhuset
Pb. 104
Rådhuset
Pb. 94
Pb. 2410
Pb. 470

7590
2500
8591
5685
5570
3104
2051

TYDAL
TYNSET
KJØPSVIK
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
JESSHEIM

6067
5547
9811
5722
4747
2975

ULSTEINVIK
UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM
VALLE
VANG I VALDRES

Rødsgt. 36
Storvegen 60
Kommunehuset

Pb. 143
Pb. 63
Pb. 614
Konsul Jebsensgt. 16
Pb. 4
Kommunehuset,
Tyinvegen 5161
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Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vest Agder
fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold
fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre
kommune
Vestre Toten
kommune
Vestvågøy
kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Østfold
fylkeskommune
Østre Toten
kommune

Rådhuset
Pb. 292
Pb. 560
Rådhuset
Pb. 25
Johannes Brunsgt. 2
Liaveien 1
Pb. 517 Lund

6143
9950
8651
8980
4985
4701
7650
7790
4605

FISKÅ
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL
MALM
KRISTIANSAND

Pb. 144
Pb. 2163

1541
3103

VESTBY
TØNSBERG

Rådhuset
Slidrevegen 16

6390
2966

VESTNES
SLIDRE

Pb. 84

2831

RAUFOSS

Pb. 203

8376

LEKNES

Rådhuset
Pb. 134
Pb. 133, Sentrum
Rådhuset
Vinjevegen 192
Stormyra 2
Pb. 145
Rådhuset
Storgt. 29
Pb. 294
Edvard Storms veg 2
Herredshuset,
Kjosveien 1
Sentralgården
Pb. 33
Pb. 401
Rådhuset
Dalevegen 6
Pb. 220

8976
6891
7901
5580
3890
6100
5701
8063
8305
6701
2680
1592

VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK
ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY
VÅGÅ
VÅLER I ØSTFOLD

2436
8439
7129
6240
6150
1702

VÅLER I SOLØR
MYRE
BREKSTAD
ØRSKOG
ØRSTA
SARPSBORG

Pb. 24

2851

LENA
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Øvre Eiker
kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre
kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune

Rådhuset

3300

HOKKSUND

Kongsvegen 325 Tingberg
Øygarden rådhus
Tingvang,
Bygdinvegen 1989

2636

ØYER

5337
2940

RONG
HEGGENES

7170
3570
6025
4865
2450
6885

ÅFJORD
ÅL
ÅLESUND
ÅMLI
RENA
ÅRDALSTANGEN

1430
4540
2270

ÅS
ÅSERAL
FLISA

Torget 1
Pb. 1521
Gata 5
Rådhuset, Torget 1
Statsråd
Evensensveg 4-6
Pb. 195
Gardsvegen 68
Rådhusgt. 1
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
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1 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
Rådmannens innstilling



Rådmann tilrår økning fra 14 til 18 barnehageplasser i Oksfjord barnehage

Økning til 18 plasser i Oksfjord barnehage er nødvendig for at Nordreisa kommune skal
oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12: Rett til plass i barnehage.


Rådmann tilrår omgjøring av en assistentstilling i barnehagens grunnbemanning for å
øke pedagogtettheten i tråd med § 1: Norm for pedagogisk bemanning

Nordreisa kommune omgjør en assistentstilling til stilling som pedagogisk leder fra 05.08.19.
Inndekning på totalt 55 000 kr foretas innenfor eget budsjett.


Rådmann tilrår å øke personaltettheten i Oksfjord barnehage slik at bemanningen er
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i tråd
med lov og forskrifter.

Det foretas økning i assistentressurs i Oksfjord barnehage: på til sammen 10% assistentressurs,
fra 05.08.19.
Inndekning på totalt kr 21 500 foretas innenfor eget budsjett.


Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa kommune vedtas
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Saksopplysninger
Oksfjord barnehage er en distriktsbarnehage som ligger i Oksfjord oppvekstsenter. Barnehagen
er 19.09.17 godkjent for 18 barn, med leke- og oppholdsareal 117,1 m2.
I PS 5/18: Konsekvenser endring i pedagognorm for barnehager, vedtas at Oksfjord barnehage
fra 01.08.18 reduserer antall barnehageplasser til 14 plasser. Bakgrunn er at barnehagen i mange
år har hatt utfordringer med å fylle 18 plasser, i tillegg til nye krav til pedagogtetthet fra
01.08.18.
Ved hovedopptak til barnehage i mars 2018, var det flere søkere til Oksfjord barnehage, enn
barnehagen hadde mulighet å ta inn. Barn med tilhørighet i Oksfjord er tilbudt barnehageplass i
sentrumsbarnehager på Storslett.
Per 10.01.19 står 2 barn (utgjør 4 plasser) på venteliste til Oksfjord barnehage.
Nordreisa kommune har hatt full barnehagedekning de to siste årene. Per 10.01.19 er samlet
ledig kapasitet i kommunale og private barnehager på 10 barnehageplasser.
Befolkningsframskriving for Nordreisa 2018 – 2025:
Oversikt antall 0-åringer:
2018
2019
2020
2021
2022
43
50
53
54
55

2023
56

2024
58

2025
57

Behov for barnehageplasser sett ift fødselstall/befolkningsframskriving i Nordreisa
kommune 2019 – 2025:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
298
311
329
346
367
379
374
Størrelse på barnekull som går over i skole:
2019
2020
2021
2022
53
54
37
45

2023
25

2024
43

2025
50

Vurdering
Ved å legge ned en avdeling ved Leirbukt barnehage, er antall barnehageplasser som tilbys
innenfor kommunens totale barnehagetilbud redusert til 304 plasser fra 01.08.19. (Forutsatt at
samisk/norsk avdeling vedtas å øke fra 14 til 18 plasser)
Befolkningsframskriving for Nordreisa kommune viser nedgang i antall fødsler for 2018.
Fødselstall for 2018 sett i sammenheng med barn som går over i skole høst 2019, viser et lavere
behov for barnehageplasser i 2019 enn det som per i dag tilbys innenfor kommunens totale
barnehagetilbud.
Ifølge befolkningsframskrivingen er det i 2019 behov for 298 barnehageplasser.
Nordreisa kommune vil med 304 tilgjengelige barnehageplasser oppfylle retten til
barnehageplass barnehageåret 2019/2020. Det er da ikke tatt høyde for tilflyttere. Ønsker
Nordreisa kommune å være en attraktiv kommune å flytte til, er tilgjengelighet på
barnehageplass viktig.
Prognose i befolkningsframskriving viser at allerede fra 2020 vil Nordreisa kommune ikke
lenger være i stand til å oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til
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plass i barnehage. Befolkningsframskriving viser økende fødselstall, samtidig som antall barn
som går over i skole går ned fra særlig 2021 – 2024. Nordreisa kommune vil måtte opprette flere
barnehageplasser allerede i 2020 for å møte disse utfordringene.
Oksfjord barnehage tilbyr i dag kun 14 plasser. Å drive små barnehager med lave barnetall er
kostbart og ikke pedagogisk eller økonomisk gunstig.
Oksfjord barnehage er godkjent for å drive med full avdeling, med til sammen 18 plasser. Det er
derfor mulig å øke antall plasser i avdelingen fra 14 til 18 plasser.
En økning i antall barnehageplasser ved Oksfjord barnehage, vil også øke det totale antall
barnehageplasser som tilbys i Nordreisa kommune, fra 304 (forutsatt at samisk/norsk avdeling
vedtas å øke til 18 plasser) til totalt 308 barnehageplasser.
Oksfjord barnehage er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Oppvekstsenteret har sfo-ordning for
barn i skolen, som er tilknyttet barnehagen. Barnehagen har per i dag 10 barn i alderen 0 – 6 år
og skole 1 – 4 klasse har til sammen 19 barn. Oppvekstsenteret har til sammen 29 barn i alderen
0 – 10 år.
Lavt barnetall ved Oksfjord barnehage gir utfordringer i sammensetning av barnegruppa i
forhold til alder, kjønn og fungering. Det gir totalt sett utfordringer i forhold til å ivareta barns
totale lærings- og utviklingsbehov/ muligheter i barnehagen.
En økning i antall plasser ved Oksfjord barnehage vil heve kvaliteten på det totale
barnehagetilbudet til barn i barnehagen. Flere barn i avdelingen vurderes å ha positiv
innvirkning på sammensetninga i barnegruppa i forhold til alder, kjønn og fungering, og
utviklings- og læringsmiljøet for enkeltbarn og barnegruppa vil styrkes.
SSBs befolkningsframskriving viser et økende behov for barnehageplasser fremover. Det
vurderes at økning fra 14 til 18 plasser i Oksfjord barnehage er nødvendig for å sette Nordreisa
kommune i stand til å oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til
plass i barnehage.
Konsekvens av økning fra 14 til 18 barnehageplasser ved Oksfjord barnehage, er behov for å
omgjøre en assistentstilling i barnehagens grunnbemanning for å øke pedagogtettheten slik at
den er i tråd norm for pedagogisk bemanning.
Etter særavtale SFS 2201 har pedagogisk personale krav på minimum 4 timer ubunden tid per
uke. Der øvrige ansatte (ikke pedagogisk personale) gis ansvar for å gjennomføring av
aktiviteter, skal det gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Økning i pedagogisk
personale i Oksfjord barnehage vil gi lavere personaltetthet, og gjøre det svært utfordrende å
drive pedagogisk forsvarlig i barnehagens åpningstid 06.45 – 16.30.
For å kunne møte alle de krav som stilles i lov og forskrifter og tilby barnehagetilbud med god
kvalitet, vurderes det som nødvendig å øke personaltetthet med minimum 4 timer utover dagens
grunnbemanning.
Økning i assistentressurs for Oksfjord barnehage utgjør 10% assistentressurs fra 05.08.19.
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist endret januar 2018. Det
er behov for å justere vedtektene i forhold til økning i antall plasser ved Oksfjord barnehage.
Endringer i oversikt over de kommunale barnehagene i Nordreisa er som følger:
Oksfjord barnehage
Oksfjordhamn
1 avdeling
0 – 6 år
18 plasser
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Storslett barnehage

Storslett

Høgegga barnehage

Storslett

Leirbukt barnehage
Med samisk/norsk
avdeling
Sørkjosen barnehage

Storslett

2 avdelinger
35 plasser
2 avdelinger
36 plasser
3 avdelinger
54 plasser
(se sak til utvalget)
2 avdelinger

Storslett
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0 – 6 år
0 – 6 år
0 – 6 år
0 – 6 å år
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1. Den kommunale forvaltning
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan,
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for
kommunens barnehagevirksomhet.

2. Formål
Barnehageloven § l:
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering."

3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
1
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers
representant i samarbeidsutvalget.
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i
foreldreråd og samarbeidsutvalg.

4. Opptak
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret.
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage.
De private barnehagene har egne opptakskriterier.
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets.
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans.
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen.
Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til kommunens klageorgan, som er siste
klageinstans i Nordreisa kommune.
Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå
på venteliste hit.
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies
opp.
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak.
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette.
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn regnes for å være over tre år fra
og med august det året de fyller tre år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres
opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som
en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som
nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven.
Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av full plass
tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det
betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.
2
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5. Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden
barnet fyller ett år. Barnehageloven § 12 a.
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting av plass kan prioriteres foran "nye
barn".
Følgende barn prioriteres ved opptak:
1.
Barn med nedsatt funksjonsevne:
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved
sosiale/medisinske institusjoner.
2.

Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten.
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet.

3.

Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge:
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller
funksjonshemming.
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for
barnet.
b.
Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet.
c.
Barn av turnusleger i Nordreisa kommune

Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage.

6. Leke- og oppholdsareal
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn
samlet lekeareal inne.

7. Oppholdstid/åpningstid
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32.
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ved behov kan barnehagene åpne fra
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag.
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager,
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
Barnehagen er stengt fire uker om sommeren
Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre
og barn som trenger det
Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00.
3
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I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet.

8. Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere
til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.
Ved hovedopptaket vil barn som søker samisk barnehagetilbud prioriteres etter følgende kriterier i
prioritet rekkefølge:
1. Barn med samisk språk
2. Barn med samisk tilhørighet
Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk
språk, kultur og identitet.

9. Betaling av barnehageopphold
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse
trekkes.
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag.
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime.

l O. Permisjon fra barnehageplass
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.
Klagen sendes kommunen.
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke
innvilges permisjon.

4
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De kommunale barnehagene i Nordreisa
Oksfjord barnehage
Storslett barnehage
Høgegga barnehage
Leirbukt barnehage med
samisk/norsk avdeling
Sørkjosen barnehage

Oksfjordhamn l avdeling
18 plasser
Storslett
2 avdelinger
35 plasser
235avdelinger
Storslett
plasser
36 plasser
Storslett
3 avdelinger
54 plasser
Sørkjosen
2 avdelinger
36 plasser

0-6 år
0-6 år
0-6 år
0-6 år
0-6 år

Private barnehager i Nordreisa
Kirkebakken barnehage

Storslett

Trollskogen barnehage

Rotsund

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr
Tømmernes gårds- og
naturbarnehage

Tømmernes

4 avdelinger
72 plasser
l avdeling
18 plasser

O-6 år
O-6 år

O-6 år
1 avdeling,
utvidet
Inntil 24 plasser
O-6 år
l avdeling
18 plasser
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Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Økning i antall barnehageplasser ved samisk/norsk avdeling ved Leirbukt
barnehage
Henvisning til lovverk:
Lov om barnehager
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
Rådmannens innstilling


Rådmann tilrår økning fra 14 til 18 barnehageplasser i samisk/norsk avdeling ved
Leirbukt barnehage.

Økning fra 14 til 18 plasser i samisk/norsk avdeling er nødvendig for at Nordreisa kommune
skal oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til plass i barnehage.


Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har 5 kommunale barnehager og 4 private barnehager.
Sonjatun barnehage opphørte fra 01.08.18 og samisk/norsk avdeling ble underlagt Storslett
barnehage fra samme dato.
Samisk/norsk avdeling tilbyr kun 14 plasser på grunn av arealbegrensninger i lokaler ved
Sonjatun.
I PS 40/18: Flytting av barnehageavdelinger til nye Høgegga barnehage 4-avdelinger, vedtas at
de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flytter til Høgegga barnehage når barnehagen
er ferdig utbygd med tilsammen 4 avdelinger høst 2020.
Vedtaket innebærer at Storslett barnehage fra 2020 blir stående igjen med en avdeling;
samisk/norsk avdeling.
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Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Alle barn med rett på plass har ved
hovedopptaket de to siste barnehageår fått tilbud om plass i barnehage. Også barn uten rett på
plass er gitt tilbud om barnehageplass. Det har likevel vært ledig kapasitet både i private og
kommunale barnehager. Leirbukt barnehage har hatt størst ledighet.
Per 10.01.19 er det til sammen ledig 10 barnehageplasser innenfor kommunens totale
barnehagetilbud.
I PS 35/18: Budsjett oppvekst og kultur 2019, vedtas å legge ned av 1 avdeling ved Leirbukt
barnehage fra høst 2019. I vedtaket fremkommer at samisk/norsk avdeling skal flytte til lokaler
ved Leirbukt barnehage fra samme dato.
Barnehager i Nordreisa kommune tilbyr per i dag tilsammen 318 plasser til barn mellom 0 – 6
år. Å legge ned en avdeling ved Leirbukt barnehage, reduserer antall barnehageplasser til 300.
Fødselstall/ befolkningsframskriving SSB i Nordreisa kommune 2018 – 2025:
Oversikt antall 0-åringer:
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
43
50
53
54
55
56
56

2025
57

Behov for barnehageplasser sett ift fødselstall/befolkningsframskriving i Nordreisa
kommune 2019 – 2025:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
298
311
329
346
367
379
374
Størrelse på barnekull som går over i skole:
2019
2020
2021
2022
53
54
37
45

2023
25

2024
43

2025
50

Vurdering
Ved å legge ned en avdeling ved Leirbukt barnehage, reduseres antall barnehageplasser som
tilbys innenfor kommunens totale barnehagetilbud. Fra å per i dag tilby totalt 318
barnehageplasser, reduseres antall plasser til 300 fra høst 2019.
Befolkningsframskriving for Nordreisa kommune viser nedgang i antall fødsler for 2018.
Fødselstall for 2018 sett i sammenheng med barn som går over i skole høst 2019, viser et lavere
behov for barnehageplasser i 2019 enn det som per i dag tilbys innenfor kommunens totale
barnehagetilbud.
Ifølge befolkningsframskrivingen er det i 2019 behov for 298 barnehageplasser.
Nordreisa kommune vil med 300 tilgjengelige barnehageplasser akkurat oppfylle retten til
barnehageplass barnehageåret 2019/2020. Det er da ikke tatt høyde for tilflyttere. Ønsker
Nordreisa kommune å være en attraktiv kommune å flytte til, er tilgjengelighet på
barnehageplass viktig.
Prognose i befolkningsframskriving viser at allerede fra 2020 vil Nordreisa kommune ikke være
i stand til å oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til plass i
barnehage. Befolkningsframskriving viser økende fødselstall, samtidig som antall barn som går
over i skole går ned særlig fra 2021 – 2024. Nordreisa kommune vil måtte opprette flere
barnehageplasser allerede i 2020 for å møte disse utfordringene.
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Samisk/norsk avdeling tilbyr i dag kun 14 plasser på grunn av arealbegrensninger i lokaler ved
Sonjatun. Å drive avdelinger med lave barnetall er hverken pedagogisk eller økonomisk gunstig.
Leirbukt barnehage er godkjent for å drive tre fulle avdelinger, med til sammen 18 plasser per
avdeling. Det er derfor mulig å øke antall plasser i samisk/norsk avdeling til 18 plasser. En
økning i antall barnehageplasser ved samisk/norsk avdeling, vil også øke det totale antall
barnehageplasser som tilbys i Nordreisa kommune, fra 300 til totalt 304 barnehageplasser.
En økning fra 14 til 18 plasser ved samisk/norsk avdeling, vil ha betydning for det samiske
innholdet i barnehagetilbudet ved avdelingen. Samisk/norsk avdeling har i alle år hatt
utfordringer med å fylle avdelingens 14 plasser med barn som har samisk språk/tilhørighet. Per
16.01.19 har avdelingen fortsatt en ledig plass.
En økning til 18 plasser ved samisk/norsk avdeling, samtidig som antall barnehageplasser totalt i
kommunen reduseres, vil med stor sannsynlighet føre til flere norske barn i avdelingen.
Dersom det blir flere norske barn i samisk/norsk avdeling, vil aktiviteter, samlinger, samtaler
mm i større grad måtte foregå på norsk. Det vil være nødvendig for å tilrettelegge for et
inkluderende barnehagemiljø og for å ivareta både samiske og norske barn i barnegruppa.
Samisk vil ikke lenger naturlig være dagligspråket på avdelingen, noe som vil ha betydning for
utvikling av det samiske språkmiljøet.
Lavt barnetall ved den samisk/norske avdelingen har i flere år gitt utfordringer i sammensetning
av barnegruppa i forhold til alder, kjønn og fungering. Barnehageåret 2018/2019 har også det å
ikke tilhøre et barnehagefellesskap betydning for barnehagetilbudet som gis i samisk/norsk
avdeling. Beliggenheten i lokaler for seg selv, har gitt gode muligheter for å arbeide konsentrert
med samisk språk og kultur. Men forholdene sett i sammenheng med svært få barn på
avdelingen, gir betydelige utfordringer i forhold til å ivareta barns totale lærings- og
utviklingsbehov/ muligheter i samisk/norsk avdeling.
Det vurderes at økning i antall plasser ved samisk/norsk avdeling vil heve kvaliteten på det
totale barnehagetilbudet til barn i samisk/norsk avdeling. Flere barn i avdelingen vurderes å ha
positiv innvirkning på sammensetninga i barnegruppa i forhold til alder, kjønn og fungering, og
utviklings- og læringsmiljøet for enkeltbarn og barnegruppa vil styrkes.
Samisk/norsk avdeling vil fortsatt ha flertall av samisktalende ansatte og samiske barn. Og vil
kunne styrke arbeid med det samiske språket, til tross for en barnegruppe med flere norske barn.
Det vurderes at samisk/norsk avdeling også med 18 plasser fortsatt vil ha gode forutsetninger for
å utvikle samisk språk, kultur og identitet.
SSBs befolkningsframskriving viser et økende behov for barnehageplasser fremover. Det
vurderes at økning fra 14 til 18 plasser i samisk/norsk avdeling er nødvendig for at Nordreisa
kommune skal kunne oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til
plass i barnehage.
Arbeid med strategisk barnehageplan starter opp i januar 2019. Denne skal skissere fremtidig
barnehagestruktur i Nordreisa kommune. Det innebærer også å ta stilling til kommunal og privat
drift av barnehager i årene som kommer. Per høst 2019 dekker kommunale barnehager i
Nordreisa kommune ca 58% av det totale barnehagetilbudet, private barnehager 42%.
Befolkningsframskrivingen viser at nedtak av en avdeling i 2019 gir knapphet på
barnehageplasser allerede fra 2020. Det vil i årene fremover være behov for flere
barnehageplasser for å kunne oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12: Rett
til plass i barnehage. Ønsker Nordreisa kommune å tilby flere kommunale barnehageplasser,
eller legge til rette for økt privat drift av barnehagesektoren?
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Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist endret januar 2018. Det
er behov for å justere vedtektene i forhold til lokalisering av samisk/norsk avdeling og økning i
antall plasser ved avdelingen.
Endringer i oversikt over de kommunale barnehagene i Nordreisa er som følger:
Oksfjord barnehage
Oksfjordhamn
1 avdeling
(se sak til utvalget)
Storslett barnehage
Storslett
2 avdelinger
35 plasser
Høgegga barnehage
Storslett
2 avdelinger
36 plasser
Leirbukt barnehage
Storslett
3 avdelinger
Med samisk/norsk
54 plasser
avdeling
Sørkjosen barnehage
Storslett
2 avdelinger
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0 – 6 år
0 – 6 år
0 – 6 år
0 – 6 år
0 – 6 å år
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1. Den kommunale forvaltning
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan,
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for
kommunens barnehagevirksomhet.

2. Formål
Barnehageloven § l:
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering."

3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
1
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers
representant i samarbeidsutvalget.
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i
foreldreråd og samarbeidsutvalg.

4. Opptak
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret.
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage.
De private barnehagene har egne opptakskriterier.
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets.
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans.
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen.
Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til kommunens klageorgan, som er siste
klageinstans i Nordreisa kommune.
Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå
på venteliste hit.
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies
opp.
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak.
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette.
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn regnes for å være over tre år fra
og med august det året de fyller tre år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres
opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som
en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som
nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven.
Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av full plass
tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det
betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.
2
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5. Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden
barnet fyller ett år. Barnehageloven § 12 a.
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting av plass kan prioriteres foran "nye
barn".
Følgende barn prioriteres ved opptak:
1.
Barn med nedsatt funksjonsevne:
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved
sosiale/medisinske institusjoner.
2.

Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten.
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet.

3.

Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge:
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller
funksjonshemming.
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for
barnet.
b.
Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet.
c.
Barn av turnusleger i Nordreisa kommune

Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage.

6. Leke- og oppholdsareal
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn
samlet lekeareal inne.

7. Oppholdstid/åpningstid
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32.
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ved behov kan barnehagene åpne fra
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag.
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager,
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
Barnehagen er stengt fire uker om sommeren
Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre
og barn som trenger det
Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00.
3
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I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet.

8. Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere
til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.
Ved hovedopptaket vil barn som søker samisk barnehagetilbud prioriteres etter følgende kriterier i
prioritet rekkefølge:
1. Barn med samisk språk
2. Barn med samisk tilhørighet
Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk
språk, kultur og identitet.

9. Betaling av barnehageopphold
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse
trekkes.
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag.
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime.

l O. Permisjon fra barnehageplass
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.
Klagen sendes kommunen.
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke
innvilges permisjon.
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De kommunale barnehagene i Nordreisa
Oksfjord barnehage
Storslett barnehage
Høgegga barnehage
Leirbukt barnehage med
samisk/norsk avdeling
Sørkjosen barnehage

Oksfjordhamn l avdeling
14 plasser
Storslett
2 avdelinger
35 plasser
235avdelinger
Storslett
plasser
36 plasser
Storslett
3 avdelinger
54 plasser
Sørkjosen
2 avdelinger
36 plasser

0-6 år
0-6 år
0-6 år
0-6 år
0-6 år

Private barnehager i Nordreisa
Kirkebakken barnehage

Storslett

Trollskogen barnehage

Rotsund

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr
Tømmernes gårds- og
naturbarnehage

Tømmernes

4 avdelinger
72 plasser
l avdeling
18 plasser

O-6 år
O-6 år

O-6 år
1 avdeling,
utvidet
Inntil 24 plasser
O-6 år
l avdeling
18 plasser
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