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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.11.2017
2017/11

Saksnr
30/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
22.11.2017

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 04.10.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 04.10.2017.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 04.10.2017
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler
forføring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i levekårsutvalget.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.11.2017
2017/1129

Saksnr
31/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
22.11.2017

Orientering om Fontenehuset Harstad

Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om Fontenehuset Harstad tas til orientering.

Dokumenter i saken:
E-post-korrespondanse 19.06.2017 - 31.08.2017
Saksopplysninger
Daglig leder for Fontenehuset Harstad møter kl 09:30 for å orientere levekårsutvalget om Fontenehuset i
Harstad.
Fra: elsemarie@fontenehuset-harstad.no [mailto:elsemarie@fontenehuset-harstad.no]
Sendt: 19. juni 2017 09:12
Til: Torbjørn Larsen
Emne: Infomøte

Viser til hyggelig telefonsamtale vedr infomøte om Fontenehuset i Harstad
Fontenehus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom.
Huset drives av medlemmer og en gruppe fast ansatte. Arbeidet på huset er frivillig og man
velger selv hvor ofte og hvor mye man vil delta. Fontenehuset er et klubbhus som drives etter
den internasjonale fontenehusmodellen. Det er en erfarings basert rehabiliteringsmodell, der
medlemmene får mulighet til å oppleve selvrespekt, mening og selvtillit ved å delta i en
meningsfull arbeidsdag. I dag er det over 330 fontenehus i verden. Vi er hus nr 12 i Norge.
Vi ser frem til å komme på besøk til dere for å informere mer om hva ett Fontenenhus er og hva
modellen består i.
Med vennlig hilsen
Else Marie Stenhaug, daglig leder
Mobil 99 60 41 90
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elsemarie@fontenehuset-harstad.no

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
42/17
28/17
15/17
32/17
19/17
12/17

08.11.2017
2017/1195

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
01.12.2017

Høring: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 21.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjef Merete Hessen var til stede ved behandling av denne saken. Hun orienterte
om forslaget til budsjett og økonomiplan 2018-2021 og delte samtidig ut papirkopi av
powerpoint-presentasjon av budsjettopplegget.
Teknisk utvalg tok pause fra sine drøftinger fra kl. 12:00 til kl. 12:25.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen og helse- og omsorgssjefen orienterte.
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Et omforent eldreråd foreslo (Forslag 1):
Eldrerådet ser positivt på det framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Eldrerådet vedtar at Lillian Hessen møter i kommunestyret 14.desember 2017, og legger fram
noen av de synspunkter som kom fram på eldrerådets møte 21.november 2017.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
Eldrerådet ser positivt på det framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Eldrerådet vedtar at Lillian Hessen møter i kommunestyret 14.desember 2017, og legger fram
noen av de synspunkter som kom fram på eldrerådets møte 21.november 2017.

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 21.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen orienterte om saken for rådet.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar orienteringen fra administrasjonssjefen til etterretning
2. Ungdomsrådet ber om at tilbud om ungdomsklubb i sentrum innarbeides i
økonomiplanen for 2018-2021 – herunder også se på muligheten for bruk av bomberom i
Kvæfjordhallen.
Votering:
-Forslaget enstemmig vedtatt.

Dokumenter i saken:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
F-sak 76/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Saksopplysninger
I formannskapsmøte 13.11.2017 la administrasjonssjefen fram sitt forslag til budsjett for 2018 og
økonomiplan for 2018-2021. Det vises i sin helhet til særtrykk av dette forslaget, som ligger på nettbrettet
under mappen «Budsjett og økonomiplan», sendes ut i særtrykk til de som ikke har nettbrett samt kan
lastes ned fra kommunens hjemmeside, direkte link dit:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/dokumenter/Budsjett-konomiplan-2018-2021.pdf
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Formannskapet tok i første omgang forslaget fra administrasjonssjefen til orientering. Saken fremmes
som høringssak for ungdomsrådet, eldrerådet, råd for funksjonshemmede, levekårsutvalget og teknisk
utvalg. Rådene kan komme med sine vurderinger og synspunktet på det foreliggende forslag, som innspill
opp mot at formannskapet 27.11.2017 avgir sin budsjettinnstilling til kommunestyret.
Budsjett- og økonomiplansaken behandles i kommunestyret 14.12.2017.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.11.2017
2016/1227

Saksnr
33/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
22.11.2017

Orientering: Bosetting av flyktninger i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orientering om bosetting av flyktninger i Kvæfjord til orientering.

Vedlegg:
Notat fra flyktningkonsulent: Bosetting av flyktninger
Brev av 02.11.2017 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): Bosetting av flyktninger i 2018
Dokumenter i saken:
Årsmeldinger Kvæfjord kommune for 2016, pkt 3.2 Særskilt om arbeidet med flyktningbosetting
Årsmeldinger 2016 fra driftsenhetene innen RO2 Kultur/oppvekst, årsmelding: Flyktningbosetting
Saksopplysninger
Levekårsutvalget har ønsket å få en orientering om arbeidet med bosetting i Kvæfjord kommune.
Til saken vedlegges notat utarbeidet av flyktningkonsulentene som bakgrunn for telefonmøte IMDi
inviterte til 30.10.2017 med agenda:
-Status for bosetting/kvalifisering av flyktninger i 2017
-Anmodningsprosess for bosetting av flyktninger for 2018
Ved epost av 06.11.2017 mottok Kvæfjord kommune vedlagte brev datert 02.11.2017 fra IMDi.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Notat-Bosetting av flyktninger i Kvæfjord
Kommunen generelt:
-

Omsorgskommune
Lite konflikter mellom innvandrere og nordmenn
Vant til annerledeshet
Nærhet til Harstad
Videregående skole
Mange arb. plasser innen pleie og omsorg

Opplæring:
Voksne og barn tas inn i barnehage, skole, SFO og norskundervisning innen 3 måneder etter
bosetting eller etter at søknad har kommet inn. Gjelder bosatte flyktninger og flyktninger ved
mottaket.
-

Alle med rett og plikt til norskopplæring får individuell plan
Barna får vedtak om sørskilt norskopplæring

Alle med rett og plikt til introduksonsprogram starter i program innen 3 måneder.
Interkommunalt samarbeid:
-

-

Vi har godt samarbeid med Harstad kommune VO, Folkeuniversitetet og Harstad
folkehøgkole. Vi gir differensiert undervisning og individuelle program ettersom Harstad VO
har så pass stor elevmasse og fordi vi har disse kurstilbyderne i umiddelbar nærhet.
Harstad Røde Kors hjelper oss med Guider og kulturtiltak.

Lokalt samarbeid:
-

-

Godt samarbeid med Rå videregående skole (tidligere undervist elever med langsom
progresjon og enslig mindreårige). Rå videregående skole tar inn elever på år 0, ekstra
norskopplæring for helsefagarbeidere.
Godt samarbeid med Frivilligsentralene, Baptistmenigheten og Lions – Internasjonal kafe
Bygdekvinnelaget – matkurs og Internasjonal kafe
Frivilligsentralen – leksehjelp for voksne
Kystlaget

Samhandling i kommunen:
-

Vi er en liten kommune. God kontakt mellom enhetene. Lett å nå hverandre.
Har avtale med NAV og en rutinebeskrivelse utarbeidet etter mal fra NAV Trondheim. Vi
jobber for å få dette til å fungere bedre.

Boligmasse:
-

Godt samarbeid med Kvæfjord Eiendom
Vi har stor boligmasse. Har alltid klart å fylle måltallet og vel så det. Har bosatt
gjennomsnittlig 14 personer siden 2003.

Stabilitet/lite fraflytting:
-

Stabil bosetting – lite fraflytting.
Flyktninger melder at de trives og at de liker «Åpen dør».
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-

Også flyktninger som er ferdig i program kommer til oss og får veiledning og hjelp.

Flyktningkonsulentene:
Tverrfaglig team/lang erfaring:
o
o
o

Sykepleier m/ videreutdanning innen psykisk helse og veiledning .
Flyktningkonsulent siden 2007
Barnevernspedagog som nu tar videreutdanning ved UIT Harstad - «Migrasjonsfaglig
kompetanse»
Lærer med videreutdanning innen voksenpedagogikk, veiledning, sugestopedi og IKT.
Flyktningkonsulent siden 2003

Introduksjonsprogram:
Alle mellom 18 og 60 år har fått introduksjonsprogram ved bosetting
-

Antall deltakere i 2015 – 21/6 avsluttet (50% over i arbeid eller utdanning) – Nasjonalt mål
55%. Gjennomsnitt i landet 44 %.
Antall deltakere i 2016 – 36 /13 avsluttet (61% over i arbeid eller utdanning)
Antall deltakere i 2017 – 32

Folkehøgskole

Folkeuniversitetet
(studiespesialiser.)
ng
Grunnleggende
norsk

Grunnleggende
norsk + arbeid

Grunnskole B

Grunnskole A

Norsk høyere nivå

Norsk og praksis

Videregående
skole

Permisjon

100% praksis

Programdeltakerne i 2017 har følgende på sin individuelle plan:

1

3

1

2

0

1

9

2

1

1

-
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Fylkesmannen hadde lite å bemerke ved tilsyn på hel år og full tid.
Alle er kartlagt og har individuell plan – det vil vises ved evt. tilsyn på individuell plan.
Medbrakt dokumentasjon på kompetanse oversettes til norsk og sendes til godkjenning.
Flyktninger med arbeid som mål, får norskopplæring og praksis
Flyktninger som har mål om utdanning, får hjelp til det i introduksjonsprogrammet –
Grunnskole og videregående skole.
Kommunen har lenge gitt utvidet program til 3 år.
Vi har hatt stort fokus på utdanning – dette for å sikre folk fast jobb
74 % av alle Somalierne er i arbeid eller utdanning.

Tiltak i introduksjonsprogram:
-

-

Norsk og samf.kunnskap, Språkpraksis, Kunstterapi for grupper og enkeltindivid (bearbeiding
av traumer, klassemiljø, foreldreveiledning, familieveiledning, yoga) psykolog,
familievernkontor, kvinnegruppe m/foreldreveiledning, familieveiledning, veiledning og
barselgruppe for mødre i barselpermisjon.
Sommerskole når lærerne på Voksenopplæringa har ferie (4-5 uker à 37,5 timer)
Temamøter hver tirsdag med temaer som: Søvn, Tvangsekteskap, Kvinne/mann-legning,
skilsmisse, skatt og selvangivelse, 17. mai, Hageparseller, Sykt barn, veien til egen bolig,
Regler i introduksjonsprogram, Brann, Klær til all slags vær, Mobbing, Egenomsorg,
Barneoppdragelse, Informasjon fra familievernkontoret, m.m
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Barn i grunnskolealder- over i videregående skole:
2015: 3 elever ut av gr.sk – Alle i videregående skole på 2. året i dag.
2016: Ingen
2017: 5 elever ut av gr.sk – 3 på vdg. Heggen og 2 på vdg. Stangnes
2018: 6 elever ventes ut av gr. sk.

13

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Deres ref:

Vår ref::

16-00436-4

Dato:

02.11.2017

Bosetting av flyktninger i 2018
Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Kvæfjord kommune for deres innsats i dette arbeidet.
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å
bosette langt færre enn tidligere.
På bakgrunn av nåværende prognoser og lavere bosettingsbehov, er det ikke behov for å anmode
Kvæfjord kommune om å bosette flyktninger i 2018.
Avgjørelsen er tatt i samråd med KS.
Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk
høyt. Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres
lokalsamfunn. Skal vi lykkes i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor
fram til fortsatt godt samarbeid med Kvæfjord kommune om integrering av flyktninger.
Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dulo Dizdarevic
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.

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
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.11.2017
2017/1293

Saksnr
34/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
22.11.2017

Prioritering ordinære anlegg og nærmiljøtiltak Kvæfjord kommune for statlige spillemidler 2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune er blitt forelagt prioriteringsliste for statlige spillemidler 2018
gjeldende ordinære idrettsanlegg og nærmiljøprosjekt.
2. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til prioritering og ber om prioriteringsliste oversendes
Kulturdepartementet.

Dokumenter i saken:
1. PS 5/15: Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 med tilhørende
kartdel
2. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732) - Kulturdepartementet 2017
med tilhørende rundskriv.

Saksopplysninger:
Frivillige lag og foreninger, kan årlig søke om statlige spillemidler til etablering og rehabilitering av
idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg, via Kulturdepartementets søkeportal www.anleggsregisteret.no.
Søknader om tilskudd skal, med all dokumentasjon, fremmes elektronisk via denne portalen. Frist for
søknader ble for 2017 satt til 15. november for Kvæfjord kommune sitt vedkommende. Søknader etter
frist godkjennes ikke og søker oppfordres å søke neste år. Søknadene blir etter innsendelse først behandlet
på administrativt nivå, så på politisk nivå i kommunen, før prioritert liste fra kommunen oversendes
Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet.
Kvæfjord kommune har i 2017 vært i kontakt med en rekke lag og foreninger vedrørende lagenes ønske
om prosjektbistand med det mål å gi idrett og friluftsliv bedre vekstvilkår. De fleste av disse prosjektene
har dog manglet organisatorisk eller økonomisk grunnlag for å bli realisert, noe som er beklagelig for det
aktive idretts- og friluftlivsmiljøet i Kvæfjord.
KIL Allianse sitt arbeid for rehabilitering av friidrettsanlegg på Borkenes stadion, er blant de lagene som
er kommet noe lengre i sitt arbeid. Blant annet har laget nå etablert et forprosjekt med konsulentfirma.
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Dog har KIL Allianse avventet å søke statlige spillemidler i denne omgang. Laget har varslet at KIL
Allianse vil komme til å kontakte Kvæfjord kommune med konkret søknad om økonomisk støtte og
prioritert plass i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, i løpet av 2018.
For 2018 medfører dette at det kun er kommet inn en søknad på ordinær anlegg og en søknad på
nærmiljømidler. Søknadene følger stort sett prioritert opplisting fra kommunedelplan for idrett og anlegg i
Kvæfjord kommune (2017-2020), hvor 1. prioriterte Kvæfjord kunstgressbanes lysanlegg, fikk utbetalt
spillemidler i 2017. Med dette rykker Kvæfjord skytterlag sin søknad fra 2017 om statlige spillemidler til
oppgraderte elektroniske skiver på 200 meter, opp til første prioritering.
Av nærmiljømidler kom det kun inn en søknad, fra Troms O-krets som har bistått Flesnes oppvekstsenter
med utvikling og produksjon av orienteringskart for nærområdet rundt Flesnes oppvekstsenter.
Vurderinger:
Kvæfjord kommune har behandlet søknadene i henhold til Kulturdepartementets gjeldende bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Derigjennom påtar Kvæfjord kommune seg de
forpliktelser som framgår av bestemmelsene. Kvæfjord kommune setter opp følgende prioriterte liste for
søknader om statlige spillemidler for 2018:
Prioritert liste på ordinære anlegg 2018:
1. Kvæfjord skytterlag – rehabilitering av elektroniske målskiver (videreføres fra i 2017)
Prioritert liste for nærmiljøanlegg 2018:
1. Troms O-krets: Nærmiljø-/orienteringskart Flesnes oppvekstsenter (ny)

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.11.2017
2017/1333

Saksnr
35/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
22.11.2017

Folkehelseoversikt med ungdataundersøkelse – organisering og fremdrift

Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune tar til orientering framlagt notat om organisering av arbeidet
med å fremskaffe ny folkehelseoversikt for Kvæfjord kommune.
2. Levekårsutvalget imøteser ny organiseringsform med gruppe for utarbeidelse av hovedlinjene for
folkehelseoversikt 2018-21 i Kvæfjord kommune..
3. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til å gjennomføre ny ungdataundersøkelse våren 2018.
4. Innholdet i dette notatet inngår som grunnlag for videre planarbeid innenfor levekårsutvalgets
ansvarsområde.

Dokumenter i saken:
Folkehelseoversikt- Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Kvæfjord kommune, fra 26.3.2014
Lov om folkehelse, av 1.1.2012, med forskrifter
Forskrift om oversikt over folkehelsen (Lovdata.no)
Helse- og omsorgsplan Kvæfjord kommune 2014-2020
Ungdataundersøkelse Kvæfjord kommune 2014
Offentlig tilgjengelig helsestatistikk med videre
Saksopplysninger:
Gjennom lov om folkehelse § 5 er kommunen pålagt å ha en skriftlig oversikt over innbyggernes
helsetilstand, med de positive og negative faktorer som påvirker denne. Dette innebærer at kommunen er
forpliktet til å kjenne til de helseutfordringer man står overfor lokalt og nasjonalt, med særlig vekt på
utviklingstrekk som kan skape og opprettholde sosiale helseforskjeller. I Kvæfjord er dette synliggjort
gjennom utarbeidelse av egen folkehelseoversikt.
Kvæfjord kommune har gjennom K-sak 48/13 vedtatt ikke å utarbeide en egen folkehelseplan, men i
stedet å la folkehelseperspektivet løpende vurderes opp mot og inngå i all fremtidig planarbeid, herunder
også planer som forelegges politisk nivå til behandling. I tillegg skal folkehelseperspektivet også legges
til grunn ved den administrative saksbehandlingen. All fremtidig planarbeid i Kvæfjord kommune skal
ha implementert folkehelseperspektivet og vedkommende saksbehandler må derfor samhandle tett med
folkehelsemedarbeider i kommunen. Folkehelseoversikten skal videre kunne danne grunnlag for
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fremtidige handlingsplaner for helsefremmende tilbud beregnet på innbyggere som ønsker hjelp til å
legge om levevaner som kan føre til sykdom.
Første konkrete folkehelseoversikt etter folkehelseloven, ble fremlagt i levekårsutvalgets møte 9.4.2014,
gjennom sak 5/14. Folkehelseoversikten var basert på et forebyggingsperspektiv og skulle medvirket til at
folkehelsearbeidet i kommunen ble rettet mot å beskytte befolkningen mot helsemessige risikofaktorer,
samtidig som faktorer for trivsel og livskvalitet ble fremmet. Oversikten var videre basert på:





Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjort tilgjengelig etter
§§ 20 og 25 i folkehelselovgivningen.
Kunnskap fra kommunal helse- og omsorgstjeneste, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-3.
Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, som kan ha
innvirkning på innbyggernes helse.
Gjennomføring av egne undersøkelser som eksempelvis «Ungdata 2014».

Folkehelseoversikten for Kvæfjord inneholdt beskrivelse og konkrete tiltak overfor grupper av
innbyggere, som hadde særlige helsemessige utfordringer. Frisklivssentralen og helsesøstertjenesten har,
blant flere tjenester i Kvæfjord, medvirket til å fange opp og gjennomføre overnevnte tiltak overfor
utsatte grupper. Arbeidet med ny helse og omsorgsplan i Kvæfjord var også fundamentert på innhold i
folkehelseoversikten.
Ungdataundersøkelsen ble i 2014 gjennomført i samarbeid med KorusNord, skolene og helsesøstertjenesten. Undersøkelsen var gratis for kommunen og ble praktisk tilrettelagt og gjennomført av
kommunale tjenester i Kvæfjord. Kvæfjord kommune er nå igjen invitert av KorusNord, til å gjennomføre
denne undersøkelsen, en undersøkelse som gir viktige levekårsfakta til kommunens folkehelseoversikt.
Tidligere folkehelseoversikt omfattet tidsrommet 2014-2017 og tiden er nå inne for å starte arbeidet for
ny oversikt gjeldende for perioden 2018-2021.

Vurderinger:
Til å ivareta folkehelsearbeidet i vid forstand, er det tidligere etablert en halv stillingsressurs som
folkehelsemedarbeider, ved kultur- og oppvekstkontoret, som blant annet har til oppgave og legge til rette
for utarbeidelse av oversikt over folkehelsetilstanden.
Erfaring fra tidligere arbeid med utarbeidelse av folkehelseoversikt, gir nå grunnlag for et forslag om en
ny organisering av arbeidet ved å etablere en faggruppe bestående av kommunelege, frisklivskoordinator,
helsesøster, rus/psykiatrimedarbeider, og representant fra sosiale tjenester i NAV, sammen med
folkehelsemedarbeideren som koordinator. Dette for å kunne produsere en folkehelseoversikt som både
fanger opp spesifikke helseutsatte grupper av Kvæfjords innbyggere og ikke minst vil være med på å
synliggjøre de tiltak som i dag er mulig å iverksette.
Det forventes at folkehelseoversikten vil kunne fremlegges til levekårsutvalgets møte høsten 2018, for
derved å kunne få med nyeste helsestatistikk og data vedrørende kommunens innbyggere.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.11.2017
2017/1284

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

NB: Unntatt offentlighet, jfr. off.lov § 5
hva angår vedtak i saken – jfr. off.lov §
26, 2. ledd hva angår innkomne forslag

Saksnr
36/17

Utvalg
Levekårsutvalget

Møtedato
22.11.2017

Kvæfjord kommunes kulturpris 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.

Dokumenter i saken:
Vedlegg:
Vedtekter for Kvæfjord kommunes kulturpris
Oversikt over tidligere års prisvinnere
Øvrige dokumenter:
KO-sak 002/03 Vedr rammer og retningslinjer for Kvæfjord kommunes kulturpris og Kvæfjord
kommunes miljøpris — m/vedlegg
KO-sak 18/06 Endringer i prosedyrer for tildeling av kulturprisen/miljøprisen
Tidligere års saksdokumenter

Saksopplysninger
Kvæfjord kommune ved levekårsutvalget kan årlig dele ut Kvæfjord kommunes kulturpris. Prisbeløpet er kr
8.000,-. Med prisen følger et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende. Det synlige tegnet har i mange år
vært et kalligrafert og innrammet diplom, men er nå avløst av en kunstnerisk utformet tegning med aktuelt motiv.
Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og den skal
gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner,
foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.
Overrekkelsen av prisen skal normalt foretas av ordfører på et eget førjulsarrangement i kommunens regi. I de
senere år, også noe avhengig av den politiske møteplanen, har det vist seg mest praktisk å utsette prisoverrekkelsen
til ut i januar det påfølgende året. Dette er en ordning som alle involverte parter har bifalt. Det er derfor lagt til
grunn at administrasjonen, i samråd med ordfører, årlig kan fastsette prisutdelingstidspunkt ut fra hva som passer
både for prismottaker(e) og øvrige impliserte.
I de siste årene er også kommunens næringslivspris utdelt samtidig med kulturprisen og miljøprisen.
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Kunngjøring av kulturprisen har skjedd ved annonsering i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen, samt på
kommunenes hjemmeside. Frist for å sende inn forslag på kandidater var satt til 8. november 2017.
Det er kommet inn 3 nye forslag på kandidater. Etter oppdatering av vedtektene kan det også tas hensyn til
tidligere foreslåtte kandidater, uten at disse er foreslått på nytt.
Levekårsutvalget kan også selv på fritt grunnlag peke ut kandidater til kulturprisen, herunder velge blant tidligere

de foreslåtte. Levekårsutvalget kan også velge å ikke utdele noen kulturpris for 2017.
Ut fra tidligere praksis/bestemmelser vil de innkomne forslag på kandidater i utgangspunktet ikke bli offentliggjort,
jamfør offentlighetsloven § 26, 2. ledd. Med henvisning til offentlighetslovens 5 legges det også til grunn at
levekårsutvalget har hjemmel for å fortsette praksisen med at navn på eventuell prisvinner først offentliggjøres ved
overrekkelse.

Vurderinger
Det tilligger levekårsutvalget å vurdere hvem som eventuelt bør tildeles Kvæfjord kommunes kulturpris 2017.
Saken fremmes derfor fra administrasjonens side uten videre vurderinger og innstilling til vedtak.
Administrasjonen vil likevel, etter avtale med utvalgsleder, kunne gi en orientering om både skrevne og uskrevne
regler som så langt har ligget til grunn for utvelgelse av prisvinnere(e).

Merete Hessen
administrasjonssjef
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Kvæfjord

fl

kommune

37 ”43¢,

Notat

Kultur- og oppvekstavdelingen

Deres

dato:

Vår dato:

29.11.2007

Deres

ref:

Vår ref:

2007/1321

VEDTEKTER
Oppdatert

FOR KV/EFJORD

pr 27.11.2007
kommunes

KOMMUNES

- jf. LEV-sak
kulturpris

Lars Tverseth

/076

77 02 3192

KULTURPRIS

10/07

1.

Kvæfjord

2.

Gjennom kunngjøring
i pressen1 gjør administrasjonen
det kjent at det innen 1. november
år kan fremmes forslag på kandidater til Kvæfjord kommunes kulturpris.2

3. Kvæfjord

kan deles ut hvert år. Prisbeløpet

er 8.000 kr.

kommunes kulturpris
aktivitet i Kvæfjord kommune,
honnør til prisvinneren.

skal være en inspirasjonskilde
til kunstnerisk og kulturell
og den skal gi uttrykk for kommunens
anerkjennelse
av og

4.

Kvæfjord
Kvæfjord

tildeles enkeltpersoner,

5.

Levekårsutvalget
treffer avgjørelse om hvem som tildeles
forutsettes skriftlig begrunnelse
for avgjørelsen.

kommunes
kommune.

kulturpris

foreninger

Kvæfjord

eller institusjoner

kommunes

hvert

innen

kulturpris.

Det

6. Kvæfjord

kommunes kulturpris overrekkes av ordfører, varaordfører
eller leder i
levekårsutvalget.
Prisen utdeles ved et eget arrangement
i kommunens
regi.3 Med kulturprisen
følger også et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende.4

Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef

[ Felles kunngjøring
av Kvæfjord kommunes kulturpris og Kvæfjord kommunes miljøpris
? Levekårsutvalget
kan selv foreslå kandidater til kulturprisen
° Felles arrangement
der også Kvæfjord kommunes miljøpris deles ut, dersom denne er vedtatt utdelt det aktuelle
året
4 Det synlige tegnet er p.t. et kalligrafert diplom eller en kunstnerisk
utformet tegning
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Ovenzilrt
År

over

mottakere

av kulturprisen

Utvalgssak

(tidi,

iéivnotarituettenj

.——,—..—I

Mottaker

1971

Størker

1972

Harry Arnesen

Iver Størkersen

1973

lngar Agesen

1974

John Fagerli
iVIorten Bartnæs

1975

ingen

utdeling

1976

063/76

1977

049/77

Berta Nesje

1978

044/78

Åge Hagen

1979

049/79

Mildrid

1980

062/80

Arnulf

Meyer

1981

049/81

ingen

utdeling

1982

071/82

Torleif

Berg og Arild Eriksen

1983

051/83

Jakob

Vaskinn

Fagerli

1984

087/84

Bjørg Vaskinn

1985

078/85

Liss Paulsen

1986

078/86

Willy Johansen

1987

074/87

Eva Olsen

1988

062/88

Egil Fjelldal

1989

077/89

1990

043/90

Kåre Hagen
Unni Chruiskshank

1991

047/91

Arne Sjonsti

1992

0478/92

Rudolf

Bendiksen

Endringer i vedtektene -> Kulturpris
1993

0415/93

1994

033/94-

Eva Greg ussen

1996

035/96

1997

081/97

Arne Johan Johansen
Per Størkersen

Arne Aronsen

1998

060/98

Rolf Solvang

1999

032/99

Tusenårsmarkering

1999

og Gerd Salen

—2 priser

utdelt

Ola Bremnes

1999

Synnøve

S. Olsen og Doris iVIark' ssen

2000

037/00

Kvæfjord

iVlannskor

2001

030/01

Kvæfjord Historielag
ingen

2002
2003
2004
2005
2006
2007
anne

[.uuu

2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

utdeling

017/03
AL Kvæfjordløyper
024/04
Anne Semb
021/05
Borkenes Skolekorps
021/06
Kvæfjord Baptistmenighet (for sitt ungdomsarbeid)
LEV—sak 10/07
Hans Julius Edvardsen
31/08
UL Samhold, Flesnes
2 priser utdelt
33/09
Herieik Kristiansen
Torstein Nilsen
028/10
Revyseiskapet Framitrå
31/11
Heine T, Bakkeid
030/12
Sør-Troms Museum, Avdeling Trastad Samlinger
32/13
Helge Andreassen og Wenche Hunstad i fellesskap
21/14
Austerfjordtreffet
29/15
Frode Wikeland og Brynjar Wikeinad i fellesskap

.5it»/id;

%euigi rik, :; '?det,

16116

"i;—1
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.11.2017
2017/1286

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

NB: Unntatt offentlighet, jfr. off.lov § 5
hva angår vedtak i saken – jfr. off-lov §
26, 2. ledd hva angår innkomne forslag

Saksnr
37/17

Utvalg
Levekårsutvalget

Møtedato
22.11.2017

Kvæfjord kommunes miljøpris 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.

Dokumenter i saken:
Vedlegg:
Oversikt over foreslåtte kandidater – i SÆRTRYKK kun til møtende utvalgsmedlemmer
Statutter og retningslinjer for Kvæfjord kommunes miljøpris
Oversikt over tidligere års prisvinnere
Øvrige dokumenter:
KO-sak 002/03 Vedr rammer og retningslinjer for Kvæfjord kommunes kulturpris og Kvæfjord kommunes
miljøpris, m/vedlegg
KO-sak 18/06 Endringer i prosedyrer for tildeling av kulturprisen/miljøprisen
Tidligere års saksdokumenter

Saksopplysninger
Kvæfjord kommune ved levekårsutvalget kan årlig dele ut Kvæfjord kommunes miljøpris. Prisbeløpet er 4.000 kr.
Med prisen følger et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende. Det synlige tegnet har i mange år vært et
kalligrafert diplom, men dette er avløst av en kunstnerisk utformet tegning med aktuelt motiv.
Miljøprisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg, eller
ved landskapsbearbeiding. Det legges vekt på:
 Lokal tilpasning
 Stedlig byggeskikk for bygninger og tun
 Bygnings- og landskapsvern, herunder hager og parker
 Miljøvern
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Miljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger eller institusjoner i Kvæfjord kommune. Overrekkelsen
skal normalt foretas av ordfører på et eget førjulsarrangement i kommunens regi. På dette arrangementet utdeles
også Kvæfjord kommunes kulturpris for det aktuelle året. Det har i de senere år, også noe avhengig av den
politiske møteplanen, vist seg mest praktisk å utsette prisoverrekkelsen(e) til ut i januar det påfølgende året. Dette
er en ordning som alle parter har bifalt. Det er derfor lagt til grunn at administrasjonen, i samråd med ordfører,
årlig kan fastsette prisutdelingstidspunkt ut fra hva som passer både prismottaker(e) og øvrige impliserte. I de siste
årene har også næringslivsprisen blitt utdelt samtidig med kulturprisen og miljøprisen.
Kunngjøring av miljøprisen har skjedd ved annonsering i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen, samt på
kommunens hjemmeside. Fristen for å sende inn forslag på kandidater var satt til 8. november 2017. Ved fristens
utløp var det innkommet 3 forslag på nye kandidater til Kvæfjord kommunes miljøpris for år 2017.
Ut fra de oppdaterte retningslinjene kan det også tas hensyn til tidligere foreslåtte kandidater, uten at de er foreslått
på nytt. I tillegg kan levekårsutvalget selv på fritt grunnlag peke ut kandidater til miljøprisen, herunder også velge
blant de tidligere foreslåtte kandidater. Levekårsutvalget kan også bestemme at det ikke skal utdeles noen miljøpris
for inneværende år.
Ut fra tidligere praksis/bestemmelser vil de innkomne forslag på kandidater ikke bli offentliggjort, jamfør
offentlighetsloven § 26, 2.ledd. Med henvisning til offentlighetsloven § 5 legges det også til grunn at
levekårsutvalget har hjemmel for å fortsette praksisen med at navn på eventuell prisvinner først offentliggjøres ved
overrekkelse.

Vurderinger
Det tilligger levekårsutvalget å vurdere hvem som eventuelt bør tildeles Kvæfjord kommunes miljøpris for 2017.
Saken fremmes derfor fra administrasjonens side uten videre vurdering og innstilling. Dog vil administrasjonen,
etter avtale med utvalgsleder, kunne gi en orientering om både skrevne og uskrevne regler som så langt har ligget
til grunn for utvelgelse av prisvinner(e).

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Kvæfjord

kommune

Kultur—og oppvekstsjefen

n/iQääL;

Statutter

og retningslinjer

for Kvæfjord

kommunes

miljøpris

Kvæfjord kommune ved levekårsutvalget kan årlig dele ut Kvæfjord kommunes
miljøpris. Prisbeløpet er 4.000 kr. Med prisen følger et synlig tegn på at prisen
er tildelt vedkommende.
Miljøprisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved
utforming av bygninger og anlegg, eller ved landskapsbearbeiding. Det legges
vekt på:
. Lokal tilpasning
o Stedlig byggeskikk for bygninger og tun
o Bygnings- og landskapsvem, herunder hager og parker
. Miljøvern
Før levekårsutvalget treffer sin avgjørelse skal teknisk sjef ha uttalt seg
vedrørende miljøprisen.
Miljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger eller institusjoner i
Kvæfjord kommune. Overrekkelsen foretas normalt av ordfører på et eget
førjulsarrangement i kommunens regi. På dette arrangementet utdeles også
Kvæfjord kommunes kulturpris for det aktuelle året. Navn på prisvinner(e)
offentliggjøres først ved tildeling.
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Oversikt
År
1998

over

moifraizere
Utvalgssak

061/98

2001

038/00
030/01

2002

2006

018/03
025/04
022/05
022/06

2007

LEV—sak 11/07

2008

32/08
34/09
028/10
32/11
38/12
33/13
22/14
30/15

2003

2004
2005

2009
2010
2011

(f

2012
2013

2014
2015
2016

Mottaker
Leif Johan Johansen
ingen tildeling

1999
2000

av milljøjdrisrrn

e,;

»,
, J,"

(2 kulturpriser

utdelt)

Else-Marie Husby og Tormod Johansen, Borkenes
Tore Wikelandj Mari Wikeland og Knui Erik Høiby, Vikela
ingen tildeling
Familien

Helle Ramstad

og Ola Bremnes

Sissel Hansen,

Forøyseler

Sidsel Nymoen

og Brynjulv

Asbjørn

Nicolaysen,

Gamst,

Bremnes

Borkenes

Bogen

Nils Per og Lillian Hunstad, Kveøy
UL Fram, Borkenes
Trastad

Samlingen

Kvæfjord

avdeling

av Sør—Troms lViuseum

Kystlag

ingen tildeling
ingen tildeling
Stein Gunnar

Moksness,

Edgar Johansen,
Arnfinn
ii”er,. j.,
».

lVlolvik

Strand
,
3,14,”

O

%

%
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Strand

PS 38/17 Referatsaker
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Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

Telefon
776 42143

Vår dato
15.05.2017
Deres dato

Vår ref.
Arkivkode
2016/7675 - 29
737.0
Deres ref.
Rita Johnsen/ Aril Mjørlund

Harstad kommune
v/ rådmann
Postmottak
9479 HARSTAD

Innvilgelse av tilskudd –
Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og
barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og
rusfeltet 2017
Fylkesmannen viser til søknad datert 30.1.17 fra Harstad kommune, på tilskudd
innrettet mot Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og
barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet
Fylkesmannen fikk til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet
foreta strenge prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor
prioritert å delvis innvilge flere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.
Fylkesmannen innvilger tilskudd til tiltak «FACT-team» i samarbeid med Skånland
kommune, Kvæfjord kommune og UNN HF v/ SPHR Sør Troms på inntil
kr 2.000.000 til Harstad kommune v/ Omsorg Stangnes over kapittel 765, post 60
på statsbudsjettet for 2017.
Kommunen har ikke ubenyttede midler fra tildeling over kapittel 765 post 50 i
statsbudsjettet for 2016, som kommer til fratrekk i beløpet.
Samlet utbetaling for 2017 blir dermed kr. 2.000.000.
Vi ber Harstad kommune ved rådmann og ansvarlig tjenesteleder sette seg godt inn i
vilkårene for tildelingen.
Vilkår for tildelingen
Mål for tilskuddsordningen
Tilskuddet skal styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte
tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra
ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og
samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet.
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell
framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter
seg mot målene og målgruppen.
Midlene kan som hovedregel ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det
som er beskrevet i dette brevet uten skriftlig godkjennelse fra Fylkesmannen.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen.
Brukermedvirkning
Brukerorganisasjonene Rio og Marborg er i samarbeid med Fylkesmennene i
Nordland, Troms og Finnmark i gang med et nytt prosjekt: «Brukerstemmen i Nord».
Prosjektet tar sikte på å styrke systematisk brukermedvirkning på rusfeltet i
kommunene, og hjelpe med å få frem lokale brukermedvirkere.
For mer informasjon om prosjektet: http://www.marborg.no/brukerstemmen-i-nord/
Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er
beskrevet:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Regelverk%20765.60%20Tilbud%20til%20
voksne%20med%20langvarige%20og%20sammensatte%20tjenestebehov%20og%20barn%2
0og%20unge%20med%20sammensatte%20hjelpebehov.pdf
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen. Aksept av vilkår må returneres i utfylt og signert stand innen fristen på 3
uker etter mottatt tilskuddsbrev.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til
Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes
fullt ut, finnes det følgende alternativer:
1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.
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2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2018.
Tilskudd som overføres til 2018 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.
Tilskuddsmottaker må søke Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil bli
benyttet inneværende år innen 30.11.2017.
Rapportering på måloppnåelse
Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for
tilskuddet, viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside
(pkt. 3).
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
oppnådd. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering av
brukertilfredshet.
Kommunen benytter eget rapporteringsskjema for tilskuddet, som lastes ned fra
Helsedirektoratets hjemmeside.
Frist for årsrapportering
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen mottar tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport pr. 31.12.2017 er 1. februar 2018.
Regnskapsrapportering og revisorkontroll
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra
det øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode.
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være
atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre.
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte
kontrollhandlinger knyttet til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i
samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved
revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer
eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Frist for regnskapsrapportering og revisorattest
Frist for oversendelse av regnskap pr. 31.12.2017 er 1. februar 2018.
Revisorkontroll og attestasjon skal oversendes Fylkesmannen så snart som mulig
etter lukket regnskap, og senest innen 1. mars 2018.
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Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett 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 benyttes
etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
eventuell kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)
Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av
tildelte midler, samt rettslige forføyninger.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
Fylkesmannens avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år vil bli publisert på
hjemmesiden til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms. Det tas forbehold om
Stortingets bevilgning kommende år.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2016/7675-29.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!
Med hilsen
Cathrine Ditlefsen e.f.
kst. fylkeslege
Anette Thyrhaug
fagansvarlig
Vedlegg:

Bekreftelse / aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Tom Strande (Tom.Strande@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 24.05.2017 15:11:15
Til: Ågot Hammari; Marit Blekastad; Anne Marit Bygdnes; Ann-Harieth Stien
Kopi:
Emne: VS: Tilskudd - FACT - team
Vedlegg: FACT - team tilskudd.pdf

Fra: Anne Britt Kristensen [mailto:Anne.Kristensen@harstad.kommune.no]
Sendt: onsdag 24. mai 2017 13.55
Til: Rita Johnsen; 'Leif Hugo Hansen' (LeifHugo.Hansen@skanland.kommune.no); audun.eskeland@unn.no;
'agot.hammary@kvafjord.kommune.no'
Kopi: Aril Mjørlund; Tom Strande; Bergh Marit (Marit.Bergh@unn.no)
Emne: Tilskudd - FACT - team

Hei
Vedr. tilskuddsmidler FACT – team
Fylkesmannen har innvilget tilskudd til tiltak «FACT – team» i samarbeid med Skånland kommune, Kvæfjord
kommune, SPHR og Harstad kommune på inntil kr. 2 000 0000 til Harstad kommune, viser til vedlegg.
Søknaden var på kr. 4 480 000.
Undertegnede og enhetsleder Aril Mjørlund har sett på saken og har noen spørsmål i den forbindelse:
For det første er det fint at vi har fått tilsagn om midler til FACT – team, og at det er ønskelig at nevnte
samarbeidspartnere etablerer et FACT – team for prosjektsøknadens målgruppe.
Det vi lurer på er om tilskuddsbeløpet på 2 millioner er stort nok til å få etablert et FACT ‐team.
Vi ber samarbeidspartnere se på vedlagte innvilgelse av tilskudd og vilkår for tildelingen og videre gi en
tilbakemelding til undertegnede eller Aril Mjørlund.
Mvh
Anne Britt Kristensen
Prosjektleder kommunalt rusarbeid
Harstad kommune, Omsorg Stangnes
Tlf. 95916516

32

J

stom/220

I; ”PA-J

?f'lv')

+ Law,/”qg—

Levekårsutvalget
Kommunestyret

Samarbeidsutvalget

har fått forelagt rapporten fra Norconsult

angående mulighetsstudien

av

Borkenes skole.
Samarbeidsutvalget
nybygg, i budsjett
påfølgende

ber om at det settes av midler til å starte forprosjekt av alternativ 5.
2018, og at det følges opp med vedtak om å realisere prosjektet de

år.

Det er på høy tid at elever og personalet på Borkenes skole tilbys bedre arbeidsforhold,
pedagogisk

Borkenes,
'.Lq,

Karianne

og miljømessig,

enn det de har i dag.

19.10.17
VA. :UZ’

(ÅÅK

v =;

Stene

leder

Kopi: Adm.sjef

i Kvæfjord kommune

33

både

Å

Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 26.10.2017 21:26:35
Til: Postmottak
Kopi:
Emne: VS: Rï¿½yk- og parfymefrie skoler og barnehager
Vedlegg: image001.jpg
Fra: Anne-Kari Isaksen [mailto:Anne-Kari.Isaksen@naaf.no
]
Sendt: 20. oktober 2017 13:42
Til: NAAF Region Nord
Emne: Rï¿½yk- og parfymefrie skoler og barnehager

Til ordfï¿½rer
Det er godt dokumentert at dï¿½rlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen
overfï¿½lsomhet. Ogsï¿½ de uten allergier og overfï¿½lsomhet kan bli syke av ï¿½ oppholde seg i et dï¿½rlig
inneklima. ï¿½kt fokus pï¿½ hvordan vi kan sikre oss godt inneklima i skoler og barnehager er med pï¿½ ï¿½
forebygge sykdom, og at de som allerede er syke, unngï¿½r ï¿½kte helseplager.
Tiltakene som kan gjï¿½res for ï¿½ bedre inneklima har ofte vist seg ï¿½ vï¿½re enkle og kostnadslave. Luft kort og
effektivt nï¿½r barna er ute, hold temperaturen pï¿½ 20‐22 grader, hold det ryddig og lagre utstyr i skap og leker i
kasser med lokk. Og ikke minst, vï¿½re bevisst pï¿½ det kjemiske innholdet i dagligdagse produkter og
luftforurensing fra rï¿½ykere.
De siste ï¿½rene er det blitt mer og mer vanlig ï¿½ tilsette duft i ulike produkter. Disse produktene er en av
ï¿½rsakene til dï¿½rlig inneklima. Et enkelt tiltak for bedre inneklima er derfor at alle brukere og ansatte velger
sï¿½per, sjampo, vaske‐ og skyllemidler, deodoranter, fuktighetskremer og hï¿½rspray uten parfyme.
Noen kan ogsï¿½ reagere pï¿½ tobakksrï¿½yk. Rï¿½yklukt setter seg i hï¿½r og klï¿½r. Passiv rï¿½yking, det
inkluderer rï¿½yklukt fra klï¿½r og hï¿½r kan utlï¿½se astmaforverring. De ansatte bï¿½r derfor ikke rï¿½yke i
skolens‐/barnehagens ï¿½pningstid.
20 % av barna har eller har hatt astma innen ti ï¿½rs alder. Forekomsten av astma blant voksne er 8 %. Antall som
utvikler astma og allergisykdommer er ï¿½kende.
Det er ikke alltid at barn, ungdom eller ansatte vï¿½ger si fra om parfyme og rï¿½yklukt, derfor gjï¿½r vi i Norges
Astma‐ og Allergiforbund Region Nord det. Vi ber om at fï¿½lgende forslag til vedtak fremmes for
kommunestyret:
Foreldre, elever og ansatte i barnehager og skoler mï¿½ gjï¿½res oppmerksom pï¿½ problemene
parfymeprodukter og rï¿½yklukt medfï¿½rer. Alle skoler og barnehager i kommunen skal vï¿½re parfyme‐ og
rï¿½ykfrie. Dette innebï¿½rer at bï¿½de barn og voksne mï¿½ter opp pï¿½ skolen og i barnehagen uten lukt av hud,
hï¿½r eller klï¿½r. Lokalene vaskes med parfymefrie produkter, produkter som hï¿½ndsï¿½per og alle vaskemidler i
skolen/barnehagen skal vï¿½re uten parfyme. De ansatte har ikke lov ï¿½ rï¿½yke i arbeidstiden.
Dersom kommunen allerede er rï¿½yk‐ og parfymefri – se bort fra denne e‐posten.
Nyttige linker:
Norges Astma‐ og Allergiforbund
Parfymeplakater
Inneklima

Mvh
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Norges Astma‐ og Allergiforbund Region Nord
Anne‐Kari Isaksen Regionsekretï¿½r
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
anne.kari.isaksen@naaf.no
91 91 64 10
Markveien 14
Postboks 1165
9504 Alta
www.naaf.no/nord
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
www.facebook.com/naafnord
Takk til alle som stï¿½tter oss med grasrotandelen.
SMS: Grasrotandelen 974527987 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Fra: Johansen, Oddrun K (Oddrun.K.Johansen@nav.no)
Sendt: 08.11.2017 14:04:04
Til: 'hugo.hansen@harstad.kommune.no'; Merete Hessen; 'roe.jenset@ibestad.kommune.no'; 'Frode Skuggedal';
'erling.hanssen@lavangen.kommune.no'; 'ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no';
'erla.sverdrup@dyroy.kommune.no'; 'havard.gangsas@bardu.kommune.no'; 'hogne.eidissen@malselv.kommune.no';
'margrethe.hagerupsen@lenvik.kommune.no'; 'bente.johnsen.karlsen@lenvik.kommune.no';
'annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no'; 'AnnKristin.Evenstad@sorreisa.kommune.no';
'alf.rorbakk@tranoy.kommune.no'; 'lena.hansson@torsken.kommune.no';
'ellen.beate.lundberg@balsfjord.kommune.no'; 'leif.lintho@lyngen.kommune.no'; 'trondroger.larsen@storfjord.kommune.no'; 'einar.pedersen@kafjord.kommune.no';
'britt.elin.steinveg@tromso.kommune.no'; 'jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no';
'frank.pedersen@kvanangen.kommune.no'; 'cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no'; 'fmtrJPA@fylkesmannen.no';
'tom.mikalsen@ks.no'; Hansen, Reidar; Merete Lisbet Halvorsen; Hanssen, Kari Eltvik; Skog, Eli; Gabrielsen, Ståle;
Bratsberg, Arild K.; Bertelsen, Jorunn Perly; Haug, Håkon Einar; Bones, Bodil; Endresen, Ingvild Haugli; Eriksen,
Elena; Grande, Hege Rudi; Rognmo, Elin; Lilleng, Benedicte Helen; Jakobsen, Geir; Lyngdal, Anne-Elise; Hansen,
Elin Maria; Lindbom, Elin; Johansen, Roy Hugo; Jørgensen, Åge; anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no; torejan.gjerpe@berg.kommune.no; torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no; Mæle, Rannveig Lockertsen; Pedersen,
Tony Klodiussen; Toresen, Gunvor; 'alf.lorentsen@karlsoy.kommune.no'; BAlsfjord kommune
(post@balsfjord.kommune.no); Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no); Berg kommune
(postmottak@berg.kommune.no); Dyrøy kommune (postmottak@dyroy.kommune.no); Gratangen kommune
(postmottak@gratangen.kommune.no); Harstad kommune (postmottak@harstad.kommune.no); Ibestad kommune
(postmottak@ibestad.kommune.no); Karlsøy kommune (postmottak@karlsoy.kommune.no); Postmottak;
Kvænangen kommune (postmottak@kvanangen.kommune.no); Kåfjord kommune
(postmottak@kafjord.kommune.no); Lavangen kommune (post@lavangen.kommune.no); Lenvik kommune
(postmottak@lenvik.kommune.no); Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Målselv kommune
(postmottak@malselv.kommune.no); Nordreisa kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no); Salangen
kommune (postmottak@salangen.kommune.no); Skjervøy kommune (post@skjervoy.kommune.no); Skånland
kommune (post@skanland.kommune.no); Storfjord kommune (post@storfjord.kommune.no); Sørreisa kommune
(postmottak@sorreisa.kommune.no); Torsken kommune (postmottak@torsken.kommune.no); Tranøy kommune
(postmottak@tranoy.kommune.no); Tromsø kommune (postmottak@tromso.kommune.no)
Kopi: Ødegaard, Bente; Kristoffersen, Grete
Emne: Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor - ny organisering av tjenesten
Vedlegg: MANDAT TIL FORPROSJEKT 2..docx;Møteplan - styringsgrupper - referansegrupper kontorstruktur.docx
Til kommunene i Troms, rådmennene, NAV‐ledere, KS og Fylkesmannen i Troms

Det vises til mail av 31.8.2017, dialog i partnerskapsmøtene høst 2016, vår 2017 og nå i høstens møter. I tillegg
dialog og informasjon til kommunenes politikere på fylkesmannens årsmøte i januar, KS‐konferansen i høst og i
særmøter.
Vedlagt følger oppdatert dokument for «Organisering og mandat for forprosjekt – utvikling av NAV‐kontor – ny
organisering av NAV‐tjenestene i Troms». Målet med forprosjektet er å utrede ny organisering av NAV‐tjenestene
i Troms – herunder kontorstruktur. Konklusjonen av utredningen skal danne grunnlag for behandling og beslutning
i partnerskapene og formannskap/kommunestyrene i alle kommunene. (Unntak for kommuner som har besluttet
å slå seg sammen eller inngå i interkommunale løsninger). Vi har mottatt en rekke innspill til justeringer og
endringer av vårt forslag fra rådmenn, politikere og NAV‐ledere. Dette er tatt hensyn til i det oppdaterte
dokumentet.
Forprosjektet gjennomføres i 5 delprosjekter inndelt tilnærmelsesvis etter fylkets bo‐ og
arbeidsmarkedsregioner. Forprosjektet er organisert med styringsgrupper (fylkesdirektør, rådmenn og
tillitsvalgte) og arbeidsgrupper (NAV‐ledere og tillitsvalgte). Hensynet til politisk forankring og involvering
underveis er ivaretatt spesielt ved at det etableres referansegrupper bestående av politikere knyttet til
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styringsgruppene i hvert enkelt delprosjekt. Tillitsvalgte for kommunalt og statlige ansatte deltar i alle gruppene.
Fristene for ferdigstillelse av forslag fra arbeidsgruppene er satt til den 15.4.2018 med sikte på eventuell politisk
behandling av interkommunale løsninger i formannskap/kommunestyrer innen 1.7.2018. Alle kommuner inngår i
delprosjektene, men for kommuner der det allerede foreligger vedtak om sammenslåing eller interkommunale
løsninger gjennomføres det hovedprosjekter parallelt. Det gjelder Storfjord og Balsfjord, den nye
Senjakommunen og Skånland/Tjeldsund.
Arbeidsgruppene starter sitt arbeid når det er valgt representanter fra de tillitsvalgte til styrings‐ og
arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene ledes av en av NAV‐lederne i hver av de 5 regionene. Lederne er valgt etter å ha
meldt sin interesse for oppgaven. I vedlegg har vi berammet møte i styringsgruppen etter fristen for innlevering
av forslag fra arbeidsgruppene i april. For øvrig kan leder for arbeidsgruppen kalle inn styringsgruppen og
referansegruppene til møte ved behov. Arbeidsgruppeleder er sekretær for styringsgruppen. NAV Troms vil gi
lederne av arbeidsgruppene støtte til gjennomføring av forprosjektet.
Vi ber om at kommunene melder til oss hvem som skal representere formannskap/kommunestyre i sin kommune
i referansegruppene så fort som mulig.
Vi ser frem til et godt samarbeid for utvikling av NAV‐tjenestene med felles målsetting: «Flere i arbeid og aktivitet
– færre på statlige og kommunale ytelser».

Med vennlig hilsen
Oddrun Johansen
Avdelingsdirektør
NAV Troms
( 22 82 20 00//Mobil 970 297 67
* oddrun.johansen@nav.no
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1 Innledning
Dette dokumentet gir en oversikt over organisering og mandat for utredning av ny
organisasjonsstruktur for NAV-kontorene i Troms. Mandatet er utarbeidet av NAV Troms.
Dokumentet er drøftet med fylkets rådmenn i partnerskapsmøter, og det er gitt informasjon
om mandatet til ordførere/politikere. Innspill er vurdert og innarbeidet i dokumentet.
Resultatet av utredningen skal danne grunnlaget for en konkret omstillingsplan med tidfesting
av aktiviteter for hele fylket.

2 Bakgrunn – hvorfor skal NAV omstille til en ny
organisasjons/kontorstruktur
Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med
reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en
samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:
-

Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer
Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte
Høyt frafall fra videregående skole
Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet
(økende strukturledighet)

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og arbeidsmetoder i NAV, og skaper
muligheter for organisatoriske løsninger over større geografiske områder uten at det går ut
over servicen overfor innbyggerne. Digitale løsninger effektiviserer arbeidet og reduserer
ventetider.
Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av
virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode
brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og
NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye organisasjons- og
kontorløsninger. Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av
kommuner eller ved interkommunale avtaler etter vertskommunemodellen.
I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som følge av
kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen med Tjeldsund
kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt
eller delvise kontorsammenslåinger må baseres på interkommunale samarbeidsavtaler.

3 Faser i arbeidet frem mot ny kontorstruktur
Omstillingsprosessen for ny kontorstruktur i Troms deles inn i følgende faser med tilhørende
delmål:
Faser i arbeidet
Forprosjekt gjennomføres i
alle naturlige bo-og

Delmål
Konklusjonene fra forprosjektene
skal danne grunnlag for:
3
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Tidsfrist
15.4.2018

arbeidsmarkedsregioner i
fylket

Beslutningsfase

Planlegging av
gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen
(hovedprosjekt)

1. Behandling i partnerskapet
mellom kommunene og NAV
Troms.
2. Politisk behandling i
kommunestyrene
3. Utarbeidelse av en konkret og
tidfestet omstillingsplan for
ny organisasjonsstruktur i
Troms
4. Utarbeidelse av
gjennomføringsplan for
eventuelle
etableringer/sammenslåinger
av kontor
1. Forslagene til sammenslåing
1.7.2018
av kontor skal behandles i
partnerskapene og
kommunestyrene.
2. Forankring. Helhetlig plan for
ny organisasjonskultur skal
drøftes i tillitsvalgtes organer,
direktoratet, fylkesmannen,
KS, brukerorganisasjoner og
andre interessenter.
1. Tilsetting av NAV-ledere for 1.9.2018
de nye kontorene evt
prosjektledere for
gjennomføringsprosjektene
2. Utarbeidelse av plan for
gjennomføringsprosjektene
Etablering av ny
Fra 1.1.2019
organisasjons/kontorstruktur –
gjennomføring av
sammenslåingsprosjekt

4 Organisering av forprosjektet
Forprosjektet organiseres som følger:
Styringsgruppene:
Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og to utvalgte representanter
for medbestemmelsesapparatet (en fra kommunal og en fra statlig side) i kommunene som
omfattes av evt forslag om sammenslåing eller andre former for samarbeid mellom NAVkontor i forskjellige kommuner. Styringsgruppene følger opp og gir rammebetingelser for
arbeidsgruppene. Styringsgruppen vurderer om utredningene gir tilstrekkelig grunnlag for
beslutning, og bestemmer om forslag til sammenslåinger og interkommunale samarbeid skal
klargjøres til politisk behandling i formannskap og kommunestyrer.
4
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Referansegruppe 1 - ordførere:
Referansegruppen består av fylkesdirektør i NAV Troms, ordførere og rådmenn i kommunene
som omfattes av forslag til organisasjonsendring/sammenslåing av kontor. Referansegruppen
drøfter resultater av arbeidsgruppenes utredning underveis i forprosjektfasen, og
interkommunale løsninger for sosialtjenesten. Referansegruppen beslutter eventuelle
ytterligere behov for informasjon til formannskap/kommunestyrer. Møtene i referansegruppen
gjennomføres i etterkant av styringsgruppemøter.
Referansegruppe 2 – KS og Fylkesmannen
Fylkesdirektør i NAV Troms
Fylkesmannen
KS
Resultatet av beslutninger i partnerskapet informeres/drøftes i gruppen.
Arbeidsgrupper i bo- og arbeidsmarkedsregioner:
Det etableres 4 arbeidsgrupper inndelt tilnærmelsesvis lik inndelingen av bo- og
arbeidsmarkedsregioner i fylket.
Deltakere i arbeidsgruppen:
NAV-lederne i alle kontorene i regionen
2 representanter fra medbestemmelsesapparatet på kommunal side og 2 fra statlig side.
Fagforeningene velger i samarbeid tillitsvalgtrepresentanter fra kontorene som deltar i
arbeidsgruppen. For å sikre bred involvering forutsettes det at arbeidsgruppene gjennomfører
arbeidsverksted der alle ansatte i kontorene samles.
Gruppen ledes av en av NAV-lederne i regionen. Rådgivere fra NAV Troms og kommunene
skal bistå arbeidsgruppene. Gruppene kan også invitere brukerorganisasjoner til å si sin
mening.
I tilfeller der en arbeidsgruppe ser at samarbeids/sammenslåingsløsninger for et eller flere
kontor i regionen ligger i en annen nærliggende region må det etableres kommunikasjon –
fellesmøter med den aktuelle regionen så fort som mulig.
Nordfylket
NAV-lederne i:
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Kåfjord
Leder av arbeidsgruppen: Elin Hansen, NAV-leder i Kåfjord
5
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Fylkeskontorene i Troms og Finnmark vil bli slått sammen innen 1.1.2020. Det gir en åpning
for at Kvænangen kan slås sammen med Alta hvis dette vurderes å være den beste løsningen.
Tromsøområdet:
NAV-lederne i:
Tromsø
Karlsøy
Storfjord
Lyngen
Balsfjord
Balsfjord og Storfjord har allerede bestemt seg for å slå seg sammen med kontorsted
Nordkjosbotn. Kontorene tas likevel med i forprosjektet. Både fordi det må utredes felles
organisering med NAV Lyngen, og fordi det gir mulighet for å se regionen i sin helhet for
faglig samarbeid.
NAV-kontoret i Tromsø er så stort at en vekst utover sammenslåing med NAV Karlsøy
åpenbart ikke vil gi gevinster, men heller skape større driftsrisiko. Tett faglig samarbeid med
de andre kontorene i region tas med i utredningen.
Leder for arbeidsgruppen: Rannveig Lockertsen Mæle, NAV-leder i Karlsøy
Midt-Troms, sør
NAV-lederne i:
Gratangen
Salangen
Lavangen
Dyrøy
Bardu
Leder for arbeidsgruppen: Jorunn Berthelsen, NAV-leder i Gratangen
Midt Troms – nord - Senjakommunen
Torsken, Senjakommunen
Berg, Senjakommunen
Tranøy, Senjakommunen
Lenvik, Senjakommunen
Sørreisa
Målselv
Kommunene Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik skal slås sammen fra 1.1.2020. Det er etablert
fellesnemd (interimsstyre) for sammenslåingsprosjektet. Tranøy kommune ønsker å slå sitt
NAV-kontor sammen med NAV Lenvik på Finnsnes allerede fra 1.1.2019. For å sikre en god
6
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prosess for alle Senjakommunene vil utredningen i dette området også omhandle alle
planlegging av aktiviteter for sammenslåing av kontorene i den nye Senjakommunen.
Sørreisa og Målselv deltar i arbeidsgruppen for å utrede mulighetene for en interkommunale
samarbeidsløsninger for kommunale oppgaver eventuelt andre samarbeidsløsninger.
Målselv og Bardu:
Rådmennene i Målselv og Bardu kommuner ønsker at grunnlaget for interkommunalt
samarbeid mellom Bardu og Målselv kommune også utredes. Leder for arbeidsgruppen tar
ansvaret for at dette alternativet også utredes.
Leder for arbeidsgruppen: Ingvild Haugli Endresen, NAV-leder i Målselv og Sørreisa
Sør-Troms
Skånland
(Tjeldsund/Evenes)
Kvæfjord
Harstad
Ibestad
Kommunene Skånland og Tjeldsund har besluttet å slå seg sammen til nye Tjeldsund
kommune fra 1.1.2020. Det er etablert fellesnemd (interimsstyre) for de to kommunene.
Fellesnemda har ansvaret for å gjennomføre kommunesammenslåingen. Fellesnemda ønsker
at NAV Skånland og NAV Tjeldsund slås sammen allerede fra 1.1.2019. Evenes kommune
ønsker å videreføre interkommunal avtale for sosialtjenesten med det nye NAV Tjeldsund.
Det etableres eget prosjekt for gjennomføring og opprettelse av nytt NAV Tjeldsund
(sammenslåing av NAV Skånland og NAV Tjeldsund/Evenes) med egen prosjektbeskrivelse
og milepælsplan.
I etableringsprosjektet for nye NAV Tjeldsund må det tas hensyn til at kontoret innbefattes av
utredning om samarbeid og fremtidige organisatoriske løsninger i Sør-Tromsregionen.
Leder for arbeidsgruppen regionen: Merete Halvorsen, NAV-leder i Kvæfjord

5 Mandat for arbeidsgruppene
Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område
eventuelt overlappende med nærliggende områder.
Målsetting:
Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser

7
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Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene. Dette
innebærer at ny organisering skal bidra til:
-

-

Økt fokus på kvalitetsstyring og mulighet for spesialisering – nye
driftsenheter/kontor må som et minimum ha tilstrekkelig antall medarbeidere
og kompetanse til å etablere team og fagkontakter på områder som krever
spesialkompetanse og særskilt innsats: f.eks. ungdom, innvandrere og
arbeidsavklaringspenger (Folketrygdlovens kapittel 11) og sosialtjenesten
Godt arbeidsmiljø med flere kompetente medarbeidere samlet
Interne opplæringsarenaer i nye kontor
Kostnadseffektivitet – mer ressurser til personell og mindre til kontorlokaler
og drift
Redusert driftsrisiko

Arbeidsgruppene skal komplettere målsettingen med lokale mål.
Kartlegging og analyse av nåsituasjonen:
Vurder nåsituasjonen for kontorene med hensyn på:
- Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling
- Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader
- Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike
brukergrupperinger, ungdom, kjønn, innvandrere mv
- Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer
- Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom
og innvandrere
- Effekten av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for
Arbeidsavklaringspenger
- Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til
arbeidsrettet oppfølging
Forhold i kontoret:
- Kommunale og statlige tjenester i kontoret
- Antall kommunale og statlige ansatte
- Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og
antall personer på stønader i kommunen
- Kompetanse i kontorene (kontornivå)
Prioriter vurderingskriterier:
Hvilke kriterier er de viktigste som må oppfylles og vektlegges i vurderingen av godheten i de
ulike modellene?
Vurdere alternative modeller for helt eller delvis sammenslåing av kontor
Start med flere alternative modeller, og velg en grundigere vurdering av et fåtall som er
realistiske, gjennomførbare og har et potensiale for størst gevinst. Husk å kartlegge
økt/redusert reisetid for brukere og medarbeidere for de ulike modellene.
8
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Alternative modeller kan være:
- Full integrasjon – sammenslåing av flere kontor
- Delvis sammenslåing – f.eks. hovedkontor med avdelingskontor med/uten
mottak og spesialiserte tjenester
- Andre modeller
Modellene må inkludere tjenesteinnhold (statlig og kommunalt) lokalisering av NAV-kontoret
og eventuelle avdelingskontor/mottak/kontordager og hvilken kommune som skal være
vertskommune for den interkommunale avtalen. Det er en forutsetning at forslag om helt eller
delvis sammenslåing medfører interkommunal avtale med en vertskommune som er avtalepart
med NAV Troms i partnerskapet.
Vurder modellene opp mot hverandre - vektlegg gevinstene de ulike modellene kan gi i
forhold til målsettingen for omstillingen. Arbeidsgruppen velger den modellen som den
vurderer gir størst måloppnåelse/gevinst. Begrunn valget.
Belys konsekvens/risiko, fordeler og ulemper for den valgte løsningen etter følgende skjema
Perspektiv
Brukerperspektivet
Produksjonsperspektivet
Medarbeiderperspektivet
Kompetanseperspektivet
Tjenester til arbeidsgivere
Målgruppe: Ungdom
Målgruppe: Innvandrere
Samarbeidspartnere
Økonomiperspektivet

Fordeler

Ulemper

Risiko

Beskriv det nye sammenslåtte kontoret:
-

Statlige og kommunale tjenester
Antall statlige og kommunalt ansatte

Antyd tidspunkt for:
- Oppstart av gjennomføringsprosjekt (hovedprosjekt)
- Hvor lang tid vil gjennomføringsfasen ta – her kan behovet for klargjøring av
lokaler være et viktig element i tidsplanleggingen
- Tidspunkt for innflytting – etablering av nytt kontor.
Gjennomføringsfase/hovedprosjekt

Innholdet i gjennomføringsfasen (hovedprosjektet) vil på overskriftsnivå være det samme for
alle sammenslåinger. Av informasjonshensyn bør dette tas med i forprosjektet
-

Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk,
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv.
Fysisk utforming og klargjøring av lokaler
9
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-

Data og telefoni
Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
Kultur og kompetansebygging
Helse, miljø og sikkerhet
Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering
Flytteplan
Kommunikasjonsplan
Med mer

Konklusjon:
Utredningen/forprosjektet må avsluttes med klar og kortfattet konklusjon.

6 Frist for ferdigstillelse av forprosjekt
Frist for levering til styringsgruppene er 15.4.2018
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MØTEPLAN FOR STYRINGSGRUPPER OG REFERANSEGRUPPER –
UTVIKLING AV NAV-KONTORENE I TROMS
Lederne i arbeidsgruppene innkaller og saksforbereder møtene –
referansegruppemøtene legges like etter styringsgruppemøter
Kommune

Møtedato for styringsgruppen

SØR-TROMS
Harstad
Ibestad
Skånland
Kvæfjord

Styringsgruppe:
Tirsdag 17.4.18 kl 10.30
Referansegruppe: kl 13.00
Sted: Harstad – NAV-kontoret

MIDT-TROMS –
SENJA
Torsken
Tranøy
Berg
Lenvik
Sørreisa
Målselv

MIDT-TROMS, SØR
Gratangen
Lavangen
Salangen
Dyrøy
Bardu

For øvrig: Leder for
arbeidsgruppen kaller inn
styringsgruppen hvis det oppstår
behov for avklaringer. Leder
informerer
styringsgruppen/referansegruppene
underveis.
Styringsgruppe:
Torsdag 19.4.18 kl 9.00
Referansegruppe: kl 12.00
Sted: Finnsnes-NAV-kontoret
For øvrig: Leder for
arbeidsgruppen kaller inn
styringsgruppen hvis det oppstår
behov for avklaringer. Leder
informerer
styringsgruppen/referansegruppene
underveis.
Styringsgruppe:
Tirsdag 24.4.18 kl 10.00
Referansegruppe: kl 13.00
Sted: Sjøvegan – NAV Salangen

For øvrig: Leder for
arbeidsgruppen kaller inn
styringsgruppen hvis det oppstår
behov for avklaringer. Leder
informerer
styringsgruppen/referansegruppene
underveis.
TROMSØOMRÅDET Styringsgruppe:
Karlsøy
Fredag 20.4.18 kl 10.00
Tromsø
Referansegruppe: kl 13.00
Balsfjord
Sted: Tromsø
Storfjord
Lyngen
For øvrig: Leder for
arbeidsgruppen kaller inn
styringsgruppen hvis det oppstår
behov for avklaringer. Leder
informerer
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Ledere for
arbeidsgruppene
Merete Halvorsen,
Kvæfjord

Ingvild H Endresen,
Målselv/Sørreisa

Jorun Berthelsen,
Gratangen

Rannveig L Mæle,
Karlsøy

NORD-TROMS
Kvænangen
Nordreisa
Kåfjord
Skjervøy

styringsgruppen/referansegruppene
underveis.
Styringsgruppe:
Torsdag 26.4.18 kl 10.30
Referansegruppe kl 13.00
Sted: Storslett – NAV Nordreisa

Elin Hansen, Kåfjord

For øvrig: Leder for
arbeidsgruppen kaller inn
styringsgruppen hvis det oppstår
behov for avklaringer. Leder
informerer
styringsgruppen/referansegruppene
underveis.
STYRINGSGRUPPEMØTER FOR GJENNOMFØRINGSPROSJEKTENE
To områder er klar for gjennomføringsprosjekter fra 1. halvdel av 2018. I tillegg en
samlokalisering.
1

NAV Storfjord og NAV Balsfjord slår seg sammen med ny lokalitet i Nordkjosbotn
fra 1.1.2019.

2

NAV Skånland og NAV Evenes og Tjeldsund slår seg sammen på Evenskjer fra
1.1.2019

3

NAV Tranøy samlokaliseres med NAV Lenvik fra 1.1.2019.

Prosjekt
Skånland – Tjeldsund/Evenes

Storfjord - Balsfjord

Tranøy - Lenvik

Styringsgruppemøte
Møte 1: Tirsdag 7.12.2017, kl 11.00,
Harstad – oppstart av prosjekt 1.1.2018.
Møte 2: Torsdag 5.4.2018 kl 11.00
Videre møteplan settes i møte 2.
Møte 1: Torsdag 14.12.2017,
Nordkjosbotn, oppstart av hovedprosjekt
fra 1.1.2018
Møte 2: Torsdag 22.3.18, Storfjord
Styringsgruppemøtene følger planen for
Midt-Troms, Senja 1. halvår. I siste møte
lages det plan for 2. halvår 2018
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 08.11.2017 20:38:30
Til: 'Kristin Richardsen'
Kopi: Elin Thue Berg (e.t.berg@nubu.no); Ann-Elise Hansen
Emne: SV: Intensjonsavtale
Vedlegg: Intensjonsavtale TIBIR.pdf
Vedlagt følger signert intensjonsavtale mellom Kvæfjord kommune og NUBU region nord.
Vår kandidat er: Hanne Margrete Koht Engstad, hanne.engstad@kvafjord.kommune.no
Kontor tlf 770 23320 Jobbmobil: 90 28 51 98

Med vennlig hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/ 95837181

Fra: Kristin Richardsen [mailto:kristin.richardsen@bufetat.no]
Sendt: 16. oktober 2017 14:09
Til: Merete Hessen
Kopi: Elin Thue Berg (e.t.berg@nubu.no)
Emne: Intensjonsavtale

Hei Merete,
Takk for hyggelig telefonsamtale.
Legger ved Intensjonsavtalen som avtalt.
Viser til målformulering:
Målsetting med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, samt bidra til en
prososial utvikling hos barna.
Målet med PMTO‐behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell
atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.
Man ønsker i tillegg å gi ansatte og ledere, som arbeider og har ansvar for barn, en felles forståelse av hvordan
atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes.
Fint om du kan underskrive avtalen og sende den til meg samt navn, arbeidssted, mailadresse og telefonnummer
til kandidaten.
Ta kontakt med meg for spørsmål.

Med vennlig hilsen
Kristin Richardsen
PMTO konsulent region nord
Barne‐, ungdoms og familieetaten
Besøksadresse: Sjøgata 3
Postboks 671, 9486 Harstad
Tlf.: 46615534
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TROMS fylkeskommune

Utdannlngsetaten

Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
BORKENES

Vår ref.:
17’14889-1
Løpenr.:
7l4l6/l7

PÅ OPPL/ERINGSTILBUDET

HØRING

Vedlagt

Arkiv:

Saksbehandler:
Tonje Holm
Tlf. dir.innvalg:
7778 80 77

finner dere høring på tilbudsstruktur

A40 SAKSARKIV

Deres ref.:

Dato:
08.] 1.2017

2018/2019

for de videregående

skolene i Troms skoleåret

2018/2019
Høringsfrist

er 27. november 2017

Med vennlig hilsen

Tonje Holm

Roar Sollied
Fylkesråd for utdanning

avd.leder

Dette dokumenlel er god/tjen! eie/(Ironisk og krever [A'/æsignatur.

Kopi:

Besøksadresse
Strandveien
13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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04 00064

Internettadresse
www.tromsfylke.no

a:

1“

94 "(Au (. Gv

ROMSSA fylkkasuohkan

9475

JL

Org.nr.
864870732

IV

2

Opplæringstilbudet
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Innledning
Troms fylkeskommune er inne i en periode der vi har behov for å gjøre betydelige kutt i
tilbudet for å komme i økonomisk balanse. I tillegg skjer det store eksterne endringer som i
den nærmeste fremtid vil gjøre en totalgjennomgang
av tilbudsstrukturen
i fylket helt
nødvendig.

.

Noen eksterne

Sammenslåing
Ny sentral

er:

med Finnmark

fag—og tilbudsstruktur

Den demografiske
Nye elevgrupper
Friere skolevalg
Samordning
læreplasser.

endringer

utviklingen

som forventes

gjennomført

fra høsten 2019.

i fylket

med rett til videregående
med rett til å søke elevplass

av opplæringstilbudet,

opplæring
i alle fylker for alle elever

etterspørselen

fra næringslivet

og tilbud på

Det økonomiske drittsgrunnlaget for den videregående opplæringen i Troms fylkeskommune
er i stor grad avhengig av hvordan fylkeskommunen møter utfordringene ovenfor.
I forslaget til nasjonal endring går det fram at Kunnskapsdepartementet
8 yrkesfaglige
utdanningsprogram
yrkesfaglige
utdanningsprogram

ønsker å gå fra dagens

til en framtidig struktur med 9 mer spesialiserte
på Vgl nivå, samt mer oppdeling og en langt bredere

tilbudsvifte på Vg2- nivå. Fylkesrådet i Troms har i høring på tilbudsstrukturen uttrykt
bekymring i forhold til muligheten for å opprettholde en så desentralisert yrkesfaglig
tilbudsstruktur som vi har i fylket. Fylkesrådet frykter at den nye strukturen vil få en
sentraliserende

effekt.

De gjeldende retningslinjer for rullering av opplæringstilbudet
i de videregående skolene ble
vedtatt i fylkesrådet 14. desember 2010 (sak 255/10). Disse er utformet i forhold til en
situasjon

hvor opplæringstilbudet

ikke trengte

større tilpasninger

enn det som normalt

ligger i

begrepet «rullering». Med bakgrunn i de store endringene som Troms fylkeskommune er inne
i samt endringer i ny tilbudsstruktur. er en større gjennomgang av tilbudsstrukturen
i hele
fylket nødvendig.
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Demo

rafisk utviklin

o

konsekvenser

for 0

lærin

stilbudene

i Troms

Troms fylke er inne ien demografisk utvikling med minkende ungdomskull. Den
demografiske utviklingen for aldersgruppen i videregående opplæring som følger mindre
ungdomskull kan uttrykkes slik for hele Troms fylke.
Fremskrevet

folkemengde

i Troms

16— 18 åringer
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Den røde trendlinjen

iforhold

viser det forventede

utviklingsbildet

som opplæringstilbudet

må tilpasses

til.

I den kommende
10 års perioden har vi særlige
unntatt Tromsø. slik dette utvalget viser:

BEFOLKNlNGSUTVlKLING
Tromsø/Karlsøy

utfordringer

i elevtallsnedgang

16-18 åringer
2017

2027

2727

2799

72

Endring

Andel
2,6

447

310

—137

Sør-Troms

1291

1260

—31

-2,40

Midt-Troms

1441

1337

104

—7,20%

Nord-Troms

424

397

-27

-6,30%

Lyngen/Storfjord/BaIsfjord

alle steder

-30,7
%

Tilbud som idag har marginal søkning. vil sannsynligvis
bli ytterligere utfordrende å drifte.
Ved et økt antall yrkesfaglige
programområder
og flere Vg2-tilbud. vil det bli enda dårligere
oppfylling. Antall marginale tilbud vil dermed øke hvis det ikke foretas struktur- og
kapasitetsendringer
som motvirker dette. Dette vil særlig være påtrengende
i
økonomiplanperioden
fram til 2021. når fallet i ungdomskullene
er relativt stort.

O

llin

i skolene

Fra 01.08.17 fikk nye grupper ungdommer
rett til videregående
opplæring. Dette gjelder
ungdom
mellom 18 og 25 år nå har rett til å fullføre sin videregående
opplæring. Itillegg er
det vedtatt friere skolevalg som gjør det mulig for ungdommer å søke i alle fylker i Norge.
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Dette betyr at antall søkere til Troms har økt betydelig de siste årene, som igjen betyr at
skolene

i år har fiJlle klasser. Dette kan utrykkes

slik:
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Bildet viser antall søkere til de videregående
skolene i Troms. Dette er inkludert alle
rettighetene altså også søkere uten rett til videregående
opplæring. Det er viktig å merke seg
at selv om søkertilfanget
til Troms øker. så økes ikke de statlige overføringene
som gir
grunnlag for forsvarlig drift av tilbudene. Dette er fordi tilskuddsordningene
er basert på
antall ungdommer
i fylket som er mellom 16-18 år. Denne elevgruppen
øker ikke som man
kan se i gjennomgangen
av regionene under.
Den eneste gruppen «nye» søkere fylkeskommunen
får refundert utgifter for. er gjesteelever
fra andre fylkeskommuner.
Troms hadde i år en fordobling i antall søkere fra andre
fylkeskommuner
(i alt 419). Denne gruppen elever spesielt nevnt i gjennomgangen
av
regionene under.
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Grafen for Sør-Troms viser en periode med betydelige utfordringer
når det flere påfølgende år
kommer et relativt lavt antall ungdommer
fra grunnskolen.
Effekten av denne nedgangen i
ungdomskullene
kan )tterligere
forsterkes av endring i kommunikasjonsmønster
når den nye
broforbindelsen
over Rombakfjorden
blir åpnet. Denne endringen kan medføre at elever fra
Nordland fylkeskommune
som bor i «grensekommunene»
i større grad velger Narvik som
skolested.
lnneværende
skoleår er det 81 gjesteelever
fra Nordland i regionen mot 75 foregående år. Det
totale tallet på gjesteelever
i regionen er 92 mot 93 foregående år. Dette betyr at selv om
søkertallene
fra andre fylkeskommuner
har gått opp for regionen. så har ikke det faktiske
antallet gjesteelever
hatt særlig stor økning. Dette kan ha sammenheng
med at tilbudene som
gjesteelevene
søker til er populære tilbud også for søkere fra Troms. Søkere fra Troms har
fortrinnsrett til skoleplasser
i Troms.
Medio oktober er det i regionen registrerte 2] søkere med ungdomsrett
til fagopplæring
som
ikke har fått læreplass. I fjor på samme tid var det 39 søkere uten læreplass.
Søkerne på
læreplass tilbys generelt Vg3 i skole og videre formidlingsinnsats
som koordineres av
arbeidslivsveilederen
ved Rå vgs og av Stangnes vgs som pilotskole. Resultatet av

høstformidlingen

vil foreligge idesember.

Regionen har blitt utfordret av en relativt sterk reduksjon i størrelsen på ungdomskullene
grunnskolen.
der vi i kommende to års- periode er inne det laveste elevtallet i regionen.
Trendlinja viser at fremtidens behov i skolene vil ligge på omtrent 380 søkere.
Opplæringsstrukturen
i regionen bør vurderes i lys av denne endringen.
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Antall elever fra ungdomsskolen i Midt Troms reduseres jevnt de nærmeste årene og
situasjonen blir utfordrende særlig i den kommende femårs-perioden. Opplæringstilbudet
i
regionen har vært restrukturert i år og det har ført til bedre oppfylling i mange av
utdanningsprogrammene.
Denne regionen har også et jevnt antall gjesteelever i år 43
gjesteelever fått tilbud i regionen mot 41 foregående år. At det ikke er større øking skyldes at
det er god oppfylling på tilbudene i regionen. på de studieprogrammene de fleste gjeste
søkerne har søkt til.
Medio oktober er det i regionen registrerte 32 søkere med ungdomsrett til fagopplæring som
ikke har fått læreplass. mot 36 på samme tid i fjor. Disse tilbys generelt Vg3 i skole og videre
formidlingsinnsats
som koordineres av arbeidslivsveilederne
ved Senja- og Sjøvegan vgs og
pilotskolen Bardufoss Høgtun videregående skole (hostformidling
til læreplass). Resultatet av
hostformidlingen
vil foreligge i desember.
Nordborg videregående skole har søkt og blitt godkjent som privatskole for
studieforberedende utdanningsprogram,
men det har hatt liten effekt på oppfyllinga på
studieforberedende ved fylkeskommunens skoler i regionen i år. Dette kan skyldes at den
største delen av elevtallsnedgang i regionen ikke er sentrert rundt Lenvik.
Det ser ut til at de grep som er gjort i regionen med å samle fagmiljøene så langt har hatt en
positiv effekt på søkertallene i regionen. Omleggingen som har vært gjort på de yrkesfaglige
studietilbudene bør også vurderes på de studieforberedende tilbudene. Elevtallsnedgangen
som vises i trendlinja utfordrer fremdeles opplæringstilbudene
i regionen. Framtidsutsikter
med 72 færre 15- åringer i 2019 enn idag vil gjøre det viktig å fortsatt drøfte muligheter og
begrensninger med både skole og næringsliv. Dette vil kunne legge grunnlag for beslutninger
som best gagner regionen som helhet.
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Tromsøregionen
har også betydelig nedgang i antall ungdommer fra grunnskolen
fram til
2020. Nedgangen er særlig stor i utkantene. Tromsø kommune har en faktisk øking i
perioden.
Til tilbudene i Tromso by har gjesteelevsokertallet
vært størst av alle regionene. med rundt
200 søkere. Faktisk antall gjesteelever
som har fått plass har gått kraftig ned i år. Det er tatt
inn 79 gjesteelever
inneværende
år mot 90 i fjor. Dette er på grunn av kutt itilbudene
i
regionen i rulleringa som har ført til en god oppfylling i regionen.
Medio oktober er det i regionen registrert 68. mot 72 søkere foregående år med ungdomsrett
til fagopplæring
som ikke har fått læreplass. Disse er tilbudt generelt Vg3 i skole og videre
formidlingsinnsats
som koordineres av arbeidslivsveilederne
ved Nordkjosbotn
vgs. Breivang
vgs. Kvaløya vgs og pilotskolen lshavsbyen vgs (høstformidling
til læreplass). Resultatet av
hostformidlingen
vil foreligge i desember.
Den betydelige nedgangen i ungdomskullene
utfordre balansen mellom studiespesialisering
oppmerksomhet
på dette i denne perioden.

i Tromsøregionen
fram mot 2020 vil kunne
og yrkesfag.
Det blir viktig å ha
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Nord-Troms
har betydelige utfordringer
gjennom lavere avgangskull
fra ungdomskolene
i
regionen den kommende 3 års perioden. Nord-Troms
vgs har svakt sokergrunnlag
i forhold til
antall tilbud som skolen tilbyr. 1 år har disse plassene blant annet blitt fylt opp av blant annet

l7 gjesteelever.
tilbudet.

mot 14 foregående år. Det er også en del voksne elever i det ordinære

Regionen

mistet et av sine Vg2 tilbud på bakgrunn

En slik struktur er sårbar for plutselige svingninger

av søkernedgangen

i søkertall med påfølgende

iår.

nedleggelser.

Regionen vil kunne tjene på en grundig gjennomgang
av hvilke tilbud som er de viktigste sett
i forhold til søkning og behov for arbeidskraft og i fremtiden vektlegge utviklingen av disse.
Medio oktober er det i regionen registrert 14 søkere med ungdomsrett
til fagopplæring
som
ikke har fått læreplass mot 9 foregående år. Disse tilbys generelt Vg3 i skole og videre
formidlingsinnsats
som koordineres av arbeidslivsveilederen
ved Nord-Troms
vgs
(høstformidling
til læreplass). Resultatet av høstformidlingen
vil foreligge i desember.
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Det enkelte

utdanningsprogram

Studieforberedende
Kunst,

utdanningsprogram

design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur tilbys skoleåret 2017-2018 på Breivang vgs med 30 plasser pr
skoleår. Det er 60 elever som går på programområdet i år.
Antallet

plasser foreslås videreført til neste skoleår og med 30 plasser på hvert trinn itilbudet.

Medier

og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon var nytt studieprogram i fjor og tilbys skoleåret 2017—2018 på
Breivang og Bardufoss. Tilbudet på Stangnes vgs ble i år ikke startet på grunn av lave
søkertall. Tilsammen er det 1 13 elever på dette tilbudet i år. Tilbudet foreslås kun lagt ut som
søkbart på Vgl trinnet på Bardufoss vgs og på Breivang vgs i fremtiden, med 30 studieplasser
pr trinn. Stangnes blir lagt ut med Vg3 klasse. slik at de som har startet løpet sitt får fullføre.
Det vurderes om tilbudet kan opprettholdes
søkertallene foreligger.

ved rullering

av opplæringstilbudet

når

Idrettsfag
Utdanningsprogram
for idrettsfag har stabilt stor søkning i Tromsø. mens søkningen i andre
regioner har variert mer fra år til år. Utdanningsprogrammet
har fått konkurranse fra nye
studieforberedende tilbud med idrettsprofil. i tillegg til at det er attraktivt for elever å søke seg
til idrettsfagtilbud som gis av andre offentlige og private tilbydere, nasjonalt og lokalt.

Likevel har utdanningsprogrammet god oppfylling på Vgl -nivå med 164 elever inneværende
år av en kapasitet på 187 elever. Lavest oppfylling
Vgl tilbudet inneværende år.

har Nord-Troms

med kun 14 elever på

På bakgrunn av lav oppfylling og fortsatt nedgang i elevkullene neste år. foreslås ikke
idrettsfag Vgl lagt ut søkbart tilbud ved Nord-Troms videregående skole.
Musikk,
Musikk.

dans og drama
dans og drama tilbys på Heggen og Kongsbakken

videregående skoler. Heggen har

fått styrket søkergrunnlag de to siste årene.
Utdanningsprogrammet

foreslås videreført

uten endringer.

Studieforberedende
Studieforberedende er det største utdanningsprogrammet
med omtrent 42 % av elevmassen.
På grunn av det store omfanget er Studieforberedende et nøkkeltilbud ved de fleste av
distriktskolene. Det er flere skoler som nå opplever svakere elevtilgang også på

studieforberedende, blant annet Senja vgs har ikke hatt fulle Vgl klasser de siste årene, og det
ser ut til at kapasiteten på Vgl studieforberedende i Midt-Troms regionen er noe
overdimensjonert.

Det foreslås på den bakgrunnen kutt i 30 elevplasser ved Senja vgs
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Yrkesfaglige

utdanningsprogram

Generelt

Yrkesfaglig videregående opplæring er det store utfordringsområdet relatert til gjennomføring
av videregående opplæring. Implementering av fylkestingsmeldingen
«Samspill for økt
gjennomføring»
har ført til at Troms fylkeskommune
i år har bedre formidlingstall denne
høsten enn tidligere år. Vi har i år opprettet et generelt Vg3 i skole der ungdommene får et

opplæringstilbud mens man fortsetter formidlingsarbeidet.
Det vil være et betydelig behov for faglært arbeidskraft i framtiden, men de forskjellige
yrkesfaglige

utdanningsprogrammene

har ulike utfordringer.

Byggfag

sammen med

Restaurant—og matfag har betydelig behov for økt rekruttering og flere lærlinger. Samtidig
finnes det programområder

innenfor yrkesfaglige

utdanningsprogram

i Troms

fylkeskommune der det mangler læreplasser. Særlig innenfor helsefagene og elektrofag
mangler det læreplasser.
Opplæringstilbudet
i Troms har tradisjonelt hatt en struktur med stor bredde og lav
oppfyllingsgrad,
og har derfor vært dyr i drifi. På Vg] -nivået har dette vært forsvart med
viktigheten av å ha lokale tilbud slik at ungdom kan bo hjemme. Opprettholdelse av denne

strukturen blir betydelig utfordret de nærmeste årene når ungdomskullene

blir mindre. samt at

det i fremtiden foreslås en økning av antall programområder

av dagens tilbud.

Innføringen

av Kunnskapsløftet

medførte at faget yrkesfaglig

og oppdeling
fordypning

nå utgjør en

betydelig del av opplæringen på VgZ-nivå. Dette gir økte muligheter til å holde kontakt med
lokalt arbeidsliv selv om skoleopplæringen ikke foregår i lokalmiljøet. [ regioner der det
forventes synkende elevtilgang. er det nødvendig å foreta kritiske vurderinger av hvilke Vg2—
tilbud som kan gjennomføres.

eventuelt hvordan de kan gjennomføres.

Bygg og anleggsteknikk
Rekrutteringen til byggfagene

har hatt et oppsving

siste år fra 88 elever på Vgl i fjor til ] l5

elever på Vgl i år. Dette er en gledelig oppgang og kanskje et resultat av bedre
rekrutteringsarbeid fra byggenæringen.
inneværende år med 11 deltakere.

Det er iverksatt vekslingsmodell

for byggfagene

Selv om eksisterende kapasitet i Vg2 er romslig for byggfagene. er den ikke kritisk
overdimensjonert, og eksisterende tilbud anbefales videreført som søkbart skoleåret 20172018. Lærebedriftene

har stort sett skaffet aktuelle søkere læreplass og arbeidslivet

signaliserer stort behov for økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
Utdanningsprogrammet

foreslås videreført uten endringer.

Design og håndverk
Vgl -ti1budene innenfor Design og håndverk har inneværende år hatt en liten oppgang fra 75
til 88 elever. Tilgang på læreplasser innenfor dette utdanningsprogrammet på
programområder utenom Frisørfag er svært begrenset.
til Barne- og ungdomsarbeider Vg2.

men elever fra Vgl kan søke kryssløp

Nytt fra skoleåret 2016-2017 var tilbudet Medieproduksjon, som er lagt som et eget
opplæringsløp under Design og håndverk både på Vgl og Vg2. Det er marginalt med elever
som ønsker dette tilbudet i Troms. og det ble ikke oppstart i tilbudet ved noen skoler i år. Det
er også svært få læreplasser i faget.
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Tilbudet foreslås ikke lagt ut som søkbart tilbud 2018/2019
lnneværende

skoleår finnes det innenfor dette utdanningsprogrammet

kun to Vg2 tilbud i

fylket utenom frisørfaget (Interiør og utstillingsdesign
Vg2, og Design og tekstil Vg2).
Tilbudene organiseres som en klasse med deling i programfagene.
Begge tilbudene er på

Bardufoss videregående

skole og er eneste i sitt slag i fylket. Likevel er fag med så svak

søkning utfordrende å videreføre. Foreløpig jobber skolene
til tilbudet og i år er formidlingstallene
svært gode.

Vg2-tilbudene innenfor dette utdanningsprogrammet
skoleåret 2018-2019 i Troms.

godt for å skaffe flere læreplasser

foreslås videreført som søkbare

Elektrofag

Elevtallet på elektrofag Vgl har stabilisert seg i underkant av 200 elever. De to siste årene har
antall kvalifiserte søkere til læreplass vært flere enn bedriftene har tatt imot slik at noen har
stått uten læreplass, særlig i faget elenergi. Det må vurderes om det er nødvendig å begrense
kapasiteten på Vg2 elenergi slik at kapasiteten i skoletilbudet blir mer i samsvar med
lærebedriäenes etterspørsel.
Avionik Vg3 og Flyfag Vg3 på Bardufoss Høgtun vgs blir søkbare tilbud som før. men drives
som en klasse med deling i de programfagene som skiller disse programområdene.
De som ønsker fagbrev innenfor dataelektronikk
kan søke lærekontrakt
etter fullført Vg2. De
som ikke får lærekontrakt
i dette faget etter Vg2, gis oppfølging
via høstformidling
med
eventuelle påfølgende tiltak på lik linje med andre lærefag.
Vg2 automatisering
ble inneværende
år kuttet fra 30 til 15 elevplasser,
dette er i samsvar med
næringslivets
behov for lærlinger. På grunn av en kraftig nedgang i formidling til læreplasser
inneværende
år (kun 23% formidlet mot 57% foregående år) foreslås Vg3 løpet endret i

utdanningsprogrammet.
slik at elevene

Skolen må jobbe sammen med bransjen om nye modeller for faget

får en mulighet

til å fullføre

Vg2 Kulde og varmepumpeteknikk

løpet sitt.

ved lshavsbyen

vgs hadde for få elever til oppstart

skoleåret 2016/2017, næringslivet
har i etterkant gitt utrykk for at de har stort behov for dette
tilbudet i Troms. Det er altså læreplasser tilgjengelig
i dette faget, med den bakgrunnen

foreslås faget lagt ut som søkbart tilbud skoleåret 2018/2019.
mulighet

til å arbeide

for rekruttering

Dette vil gi næringslivet

en

i faget.

Det ble skoleåret 2017/2018 opprettet et nytt Vg3 tilbud maritim elektriker ved lshavsbyen
vgs. tilbudet har søkere både fra Nordland og Finnmark og foreslås videreført i nåværende
størrelse

20 elevplasser.

På bakgrunn av manglende læreplasser i elektrofaget foreslås det kutt i elevplasser
Elenergi ved lshavsbyen vgs fra 45 til 30 skoleplasser, mens Vg2 Kulde og
varmepumpeteknikk
foreslås lagt ut som søkbart tilbud.

ved Vg2

Helse— og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er det største av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
og tilbys på
Vgl nivå ved 7 skoler i Troms. Utdanningsprogrammet
beholder inneværende år samme
andel av elevmassen med ca. 550 elever. Tilgang til læreplasser er i positiv utvikling, men
burde fortsatt være betydelig større i forhold til de signaliserte rekrutteringsbehov
innen helseog omsorgssektoren.
Målet må derfor være å opprettholde
eller øke omfanget av
opplæringstilbudet.
Det må drives aktivt arbeid i kommunesektoren
for å øke antall
læreplasser i kommunene.
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Generelt er oppfyllingen

på Vg] og Vg2 god ved de fleste opplæringsstedene.

Ambulansefag
har høg rekrutteringen
til programområdet
og inntakskarakterene
høye. ]
forhold til læreplasstilgangen
ser tilbudsstrukturen
ut til å være riktig dimensjonert.
Troms fylkeskommune
deltar i utprøving av vekslingsmodell
for opplæring i bedrift og skole
innenfor Helsearbeiderfaget
og Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
De skolene som foreløpig
deltar er lshavsbyen vgs og Nord-Troms
videregående
skole. lshavsbyen er nå ferdig med
prosjektperioden
og får over i ordinær dritt av vekslingsmodellen.
Vekslingsmodellen
blir

søkbar på Vg2-nivå ved disse skolene for skoleåret 2018-2019. Barne- og
ungdomsarbeiderfaget
fikk ikke stor nok søkning til oppstart av vekslingsmodell
skoleåret 2017-2018 men foreslås lagt ut som søkbart tilbud også i 2018/2019.

i Tromsø

Vekslingsmodell
blir det eneste tilbudet i Barne- og ungdomsarbeiderfag
og Helsearbeiderfag
iNord-Troms,
dette erstatter de tradisjonelle
VgZ-tilbudene.
Elever i Nord- Troms som måtte

ønske ordinært 2 + 2-løp i disse fagene må eventuelt søke det tilbudet andre steder i fylket.
Gjennomføringsgraden
[ Sør-Troms

elevplasser

på disse to vekslingsmodellene

er så langt svært høg.

er det to skoler som tilbyr Vg2 helsearbeiderfaget.

på Vgl tilbudene sine altså til sammen 60 elevplasser

oppvekstfag
elevplasser,

har 30

på Vgl helse og

i Sør-Troms. Men kapasiteten på Vg2 tilbudene er skoleåret 2017/2018 på 75
dette fører til at helsearbeiderfaget
på Rå vgs har svak oppfylling inneværende
år.

Det foreslås at Vg2 helsearbeiderfaget
kommende skoleår.
På Vg3-nivået
Helsesekretær,
tilbudeneDet

Begge skolene

ved Rå vgs ikke legges ut som søkbart

tilbud

har Breivika Tromsø maritime vgs hatt variabel søkning til programområdene
Apotekteknikk,
Tannhelsesekretær.
Også i år er det få søkere på disse
er bekymringsfullt
at det er så få søkere til disse tilbudene siden helseforetakene

melder om et økende behov for denne typen arbeidskraft
samordnet med voksenopplæringen
helseforetak
og fylkeskommunen
ungdom.

i framtida. Disse tilbudene drives

og kan videreføres
i eksisterende
form, men kommuner.
må samarbeide for å promotere tilbudene bedre blant

Naturbruk
Dette utdanningsprogrammet
har et felles Vgl -tilbud som rekrutterer til både «grønn»
(landbruk) og «blå» (maritim) videreføring
på Vg2. 1 år har det vært en eksplosiv øking i

søkere til Vg] -tilbudet, særlig på Senja vgs, de har i år 60 elever på Vgl tilbudet. Nord-Troms
har 17 elever i år.

Vg] tilbudet legges ut som søkbart kommende

skoleår og antall elevplasser

må justeres etter

at man ser søkerbildet.

Nord-Troms

vgs, skolested Skjervøy og Senja vgs, skolested Gibostad har etablert en

samarbeidsmodell

samarbeider
samarbeidet

hvor skolene

i fellesskap

driver en klasse Vg2 Fiske og fangst og

om VgZ Akvakultur. Opplæringen skjer på begge skolestedene. Dette
videreføres i 2018-2019. Deter mulig det er behov for å øke en klasse på

akvakultur neste skoleår på Senja vgs ettersom at man har økt på Vgl tilbudene.
Landbruksutdanningen
på Vg2 og Vg3-nivå ligger fast ved Senja vgs.

Oppsummert anbefales de eksisterende tilbudene innenfor utdanningsprogrammet
Naturbruk
ved Senja vgs og Nord-Troms vgs videreført som søkbare opplæringstilbud skoleåret 20182019.
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Restaurant-

og matfag

Hele utdanningsprogrammet har hatt svak elevtilgang i fylket, det er i år igjen nedgang i
elevtallet

på Vg] fra 73 i 2016 til 69 i 2017. (Rå 13, Senja 24, lshavsbyen

35). Dette har

sammenheng med at tilbudet på Nordkjosbotn ikke hadde grunnlag for oppstart inneværende
år. Dette har samtidig ført til bedre oppfylling særlig på lshavsbyen og Senja med tall i
2016/2017 på henholdsvis 20 og 28. Det virker altså som at elevene som har ønsket tilbud på
Nordkjosbotn har søkt seg til Tromsø og Senja. Det anbefales derfor ikke at tilbudet
videreføres på Nordkjosbotn. Næringslivet i regionen vil fortsatt kunne ha lærlinger, men
elevtilgangen for lokal Vgl-klasse
er for liten.
Det lave elevtallet på Vg] vil medføre utfordringer med å opprettholde bredde i fagtilbudet på
Vg2. Utfordringen med å opprettholde Vg2- tilbudene forventes derfor å bli størst ved Rå vgs

og lshavsbyen vgs skoleåret 2017-2018.
må foretas når søkertallene

foreligger

En eventuell reduksjon i tilbudet ved disse to skolene

i mars.

Vg] Restaurant og matfag ved Nordksjobotn har over tid hatt lav søkertilgang og lav
oppfylling, tilbudet foreslås derfor ikke lagt ut som søkbart tilbud kommende skoleår.
Service og samferdsel
Dette utdanningsprogrammet
har rimelig godt elevgrunnlag på Vg] -nivå i eksisterende
tilbudsstruktur. Kun Sjøvegan har en lavere oppfylling enn de andre skolene med 10 elever på
tilbudet.
Tilbudet på Vg] Service og samferdsel har over tid hatt synkende søkertall ved Sjøvegan
det var kun 8 søkere i fjor på tilbudet. Tilbudet-beholdes
i påvente av utredning om ny
struktur neste år.
Søkningen til Vg2 IKT-servicefag
begge tilbudene i Troms fylt opp.

varierer noe fra år til år, men i inneværende

vgs,

skoleår er

Vg2—tilbudet i Transport og logistikk-faget har holdt seg på fjorårets høge nivå og har 65
elever inneværende skoleår. Dette er en ønsket økning fra transportnæringen som har store
rekrutteringsbehov.
Her er det Vg3 -tilbudet som er problematisk med en ]andslinjestruktur der
ungdommene må reise til Nordland eller Finnmark for å få fullført utdanningen sin. ] år er det
to elever med ungdomsrett og som har fått læreplass som står uten Vg3 tilbud, disse to må
vente på å komme i gang med sin læretid til etter at de har fått plass på Vg3 kurset. Det er
mulighet for ny innsøking til Vg3 kurset ijanuar. Det er også bevilget mer midler fra staten til

Vg3 tilbudet i Alta og de vil fra neste år øke med 6 plasser. som kanskje vil etterkomme en
del av den større etterspørselen.
Tilbudsstrukturen i utdanningsprogrammet
vurderes justert på grunnlag av søkningen

forsøkes opprettholdt
til tilbudene.

kommende

skoleår, men må

Teknikk og industriell produksjon
Utdanningsprogram
for Teknikk og industriell produksjon er et stort program med mange
programområder og godt søkergrunnlag.
Det er en utfordring med balansen mellom Vg] tilbudet og Vg2 tilbudet i Sør-Troms for dette

studieprogrammet. Antall skoleplasser må vurderes når man ser søkertallene i regionen.
Det ble ikke oppstart av Vg2 Kjemiprosessfag
ved Nordkjosbotn og Sjøvegan videregående
skoler inneværende skoleår, fordi det var for få søkere. Nye behov i næringslivet tilsier likevel
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at tilbudet bør utlyses. Det å drifte et tilbud fordelt på to skoler er kostnadsdrivende
man må ha dobbelt

sett med lærerressurser

Tilbudet foreslås lagt ut ved kun en av skolene. Sjøvegan vgs. Dette er forutsatt
viderefører arbeidet med næringslivet
om en tilpasset vekslingsmodell.

Vg2 tilbudet på Kjøretøy ble ikke oppstartet

iNord-Troms

næringslivet
for å skape en vekslingsmodell
vekslingsmodell
ved Nord-Troms
vgs.

i faget. Vg2 Kjøretøy

Vg2 industriteknologi

ble ikke oppstartet

ettersom

ved begge skolene.

inneværende

inneværende

år. Det jobbes med

foreslås

år ved lshavsbyen

at man

lagt ut som

vgs på grunn av for

få søkere til tilbudet. Dette er et tilbud som det er behov for flere lærlinger i. For å skape
bedre balanse ved lshavsbyen vgs i forhold til formidling av læreplasser foreslås Vg2
industritekno logi lagt ut mens Vg2 kjøretøy kuttes fra 30 til 15 elevplasser ved samme skole.
Ut over dette foreslås

tilbudet

lagt ut som i fjor.

Annet
Alternativ

opplæring

Innføringsl ilbud. for minoritetsspråk/ige
Troms fylkeskommune
opprettet 2013-2014 ved Ishavsbyen vgs et innføringstilbud
for
nyankomne minoritetsspråklige
elever med rett til videregående
opplæring. Skoleåret 2015-

2016 ble det opprettet tilsvarende tilbud i Sør-Troms ved Rå vgs, og inneværende år ble
tilsvarende tilbud opprettet ved Senja vgs. lnnføringstilbud i videregående opplæring er et
forberedende
år, der deltakerne ikke forbruker
lshavsbyen vgs ble det i år startet et samarbeid

ungdomsrett
til videregående
opplæring.
med Tromsø kommune der man har

Ved

innføringstilbudet som en kombinasjonsklasse
med ekstra grunnskoleopplæring.
Elevgruppa
er den samme som tidligere år. men innholdet i tilbudet er endret. Det er også foreslått at
tilbudene ved Rå og Senja skal starte med samme type innhold som ved lshavsbyen
utvikle kvaliteten ved alle tilbudene parallelt.

] år er det en liten nedgang i elevtallet i tilbudet fra 80 deltakere
sammenheng

til fleksibilitet

med at den store flyktningestrømmen

for å

i fjor til 70 i år. Dette har

som kom nå har avtatt. Det er store krav

i tilbudet, og det arbeides nå med en forskriftsendring

for å få til kontinuerlig

inntak for denne elevgruppen.
Påbygning
til generell studiekompetanse
for yrkesfagelever
og for ungdommer
med
fullført fagbrev etter 2008:
Påbygning er et krevende opplæringstilbud
som forutsetter god motivasjon og gode
kvalifikasjoner
hos deltakerne.
lnntakskravene
til dette tilbudet har blitt skjerpet. Resultatene
for tilbudene er noe forbedret de siste årene. Antall elever er 320 inneværende
skoleår. Dette
er en økning fra tidligere år på rundt en klasse. Det er flere elevgrupper
som har fått rett til

videregående opplæring og mange av disse ønsker påbygning. Men vi ser også en øking i
antall elever som tar påbygning etter yrkeskompetanse, særlig har dette tilbudet økt i MidtTroms. Alle regioner i Troms tilbyr påbygning til generell studiekompetanse.
I Tromsø ble
påbygningstilbudet

Den eksisterende

samlet på Kvaløya

tilbudsstrukturen

vgs skoleåret

for påbygning
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2015-2016.

videreføres

skoleåret 2018-2019.

Oppsummering
Det er også i skoleåret 2018/2019

en nedgang i antall søkere med ungdomsrett til

videregående opplæring i Troms fylkeskommune. Siden 2015 har det vært en realnedgang i
antall søkere med ungdomsrett på rundt ca 500 elever og tendensen er økende. At årets
oppfylling på tilbudene har vært såpass god skyldes innføring av nye rettigheter vedtatt med

endringer i lova fra 01.08.17. gjesteelever fra andre fylker i landet og at Troms
fylkeskommune
med voksenrett.

har valgt å tilby ledige plasser i ordinær videregående opplæring til elever

Ytterligere nedgang i søkertallene for elever i aldersgruppen 16 -19 år i forhold til
inneværende skoleår er sannsynlig ved søknadsfrist 1. mars 2018. Det er mulig det vil være en

øking av andre grupper elever når lovendringene blir kjent. samt at gjesteelevsordninga og
endringa i friere skolevalg blir bedre kjent. Med så store foreslåtte kutt i strukturen er det
mulig vi kommer i en situasjon der vi må øke kapasitet når søkertallene kommer. En øking
der man allerede har et tilbud vil være enklere å håndtere for skolene enn en nedlegging av
tilbud i mai. Tilbud som ikke foreslås lagt ut som søkbare vil forsvinne helt fra
tilbudsstrukturen
i Troms og vil heller ikke kunne tas inn igjen når søkertallene er lagt frem.

FORESLÅTTE ENDRINGER

I TILBUDSSTRUKTUREN

ETTER JUSTERING

VÅREN 2017

Reduksjon
Skole

Utdanningsprogram

i ant.

Klasser/grupper

Økning i ant.
Klasser/grupper

Im

El, Kulde—og varmepumpeteknologi
Ishavsbyen vgs

Vg2

Ishavsbyen vgs

TIP, Vg2 Industriteknologi

Sjøvegan vgs

TIP, Vg2 Kjemiprosess

Nord-Troms

vgs

1

Lb

TIP, Vg2 kjøretøy - veksling
Sum endring
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RS 68/17 Vedtatt politisk møteplan for 2018

PS 39/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet
2018/2019
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