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Utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik Skolekrets
og Flesnes skolekrets - Del 1 Faktagrunnlag
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og spesialromsfløya Borkens skole

PS 15/18

Avvikling av 17. mai-arrangement 2018 på Borkenes
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Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i
arbeids- og velferdsforvaltningen 2018
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Invitasjon til samarbeid om Norges speiderforbunds landsleir i 2021

RS 19/18

Sluttrapport etter frie midler prosjektet "E-læring -mer læring for alle "
2017
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Samarbeidsavtale for det Nasjonale Spredningsprosjektet for
Velferdsteknologiprosjektet "Lengst mulig aktiv i eget liv"
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Høringsbrev - Strategi for unge i Troms 2018-2028
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Innvilget tilskudd 2018-psykolog i kommunale helse- og
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Reviderte retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede

RS 25/18

Intensjonsavtale for gjennomføring av ny kompetansemodell desentralisert ordning

RS 26/18

Vedr. grunnskoleopplæring av institusjonsplasserte elever

RS 27/18

Program for 19. april

RS 28/18

Rapportering og innvilget tilskudd til dagaktivitetsplasser for
hjemmeboende personer med demens

RS 29/18

Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2018
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.03.2018
2018/11

Saksnr
7/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
25.04.2018

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 14.02.2018

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 14.02.2018.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 14.02.2018
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:

Saksnr
8/18

17.04.2018
2018/225

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Ungdomsråd
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
23.04.2018
24.04.2018
25.04.2018

Utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik Skolekrets og Flesnes skolekrets - Del
1 Faktagrunnlag

Administrasjonssjefens innstilling
1. ... (Formannskapet/Ungdomsrådet/Levekårsutvalget) tar faktagrunnlaget, som er del 1 av utredning av
fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets, til etterretning.
2. Administrasjonssjefen bes fortsette arbeidet med utredning i tråd fremdriftsplan og prosess vedtatt av
levekårsutvalget 14.2.2018 (LEV-sak 3/18 og 4/18), med de etterfølgende justeringer.

Vedlegg:
Utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur for Vik Skolekrets og Flesnes skolekrets –
Faktagrunnlag, versjon av 18. april 2018
Høringsinnspill til utredning av skole- og barnehagestruktur for Flesnes skolekrets
Høringsinnspill til utredning av skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets
Referat fra høringsmøte Flesnes 9.4.2018
Referat fra høringsmøte Vik 10.4.2018
Dokumenter i saken:
Kommunestyret sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Levekårsutvalgets sak 3/18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur
Flesnes skolekrets
Levekårsutvalgets sak 4/18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Vik
skolekrets
Høringsbrev av 15.3.2018
Rundskriv Udir-2-2012 fra Utdanningsdirektoratet – Behandlingen av saker om skolenedleggelser og
kretsgrenser
Brev av 4.2.2013 fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Oppland: Ledelse og organisering av
skoler og barnehager
Kommunestyret sak 54/13 Økonomiplansak – skolestrukturen i Kvæfjord kommune
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Saksopplysninger
Utredningen bygger på følgende politiske vedtak:
Kommunestyrets vedtak 14.12.2017 i K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021 pkt 17 og 18:
17.
Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart som
mulig.
18.
Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig prosess på
skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes skolekrets vurderes
om en skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette eventuelt bør være. Saken skal ha
fokus på å skape en grundig prosess. Prosessen skal ta opp i seg at alle parter skal høres (blant
annet foreldre, samarbeidsutvalg, ansatte, og tillitsvalgte og lokalsamfunn).
Videre kan også kommunestyrevedtakets pkt 19 og 20 være relevant for vurderingene vedrørende
barnehagestruktur for Vik oppvekstsenter:
19.
Kommunestyret er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Kommunestyret menes det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby
barnehage. Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved Husby
barnehage gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
20.
Kommunestyret ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere lokalene ved
Borkenes barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard til barnehagedrift må
andre lokaler vurderes for dagens drift.
Levekårsutvalgets vedtak LEV-sak 3/18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og
barnehagestruktur Flesnes skolekrets:
Levekårsutvalget ber administrasjonssjefen igangsette utredning av skole- og
barnehagestruktur for Flesnes skolekrets som skissert i alternativ 1 (to-trinnsbehandling).
Levekårsutvalgets vedtak LEV-sak 4/18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og
barnehagestruktur Vik skolekrets:
Levekårsutvalget ber administrasjonssjefen igangsette utredning av skole- og barnehagestruktur
for Vik skolekrets som skissert i alternativ 1 (to-trinnsbehandling).
Det hitsettes fra saksframlegg levekårsutvalgets saker 3/18 og 4/18:
«I administrasjonssjefens Rundskriv nr 1/2018 – Budsjettrundskriv 2018, som gir rammer og
retningslinjer for administrativ oppfølging av kommunestyrets budsjett og økonomiplanvedtak utdypes
dette slik:
Punkt 17 og 18 omhandler begge den videre håndtering av saker om skolestruktur for skolekretsene Vik
og Flesnes. Budsjettopplegget tilsier drift av Flesnes oppvekstsenter på dagens nivå fram til 1.8.2018,
men deretter opphør av drift ved barnehagedelen. Ut fra tidligere sak om rammer for arbeidet med
budsjett og økonomiplan, skal det iverksettes drøftinger omkring den framtidige organisering av
skoletilbudene i hele Gullesfjorden regnet for strekningen fra Holand til Gullholm, herunder også kjøp
av skoleplasser i andre kommuner. For Vik oppvekstsenter legger økonomiplanen til grunn at
skoledelen i første omgang videreføres som nå, men nedlegges fra 1.7.2021 hvoretter skoledriften øst
for Gullesfjorden i sin helhet samles ved Borkenes skole.
Kvæfjord kommune behandlet siste gang sak om skolestruktur i 2013, med vedtak om at elevene på 5.7.årstrinn ved Vik oppvekstsenter skulle overføres til Borkenes skole. Endelig iverksettingsvedtak ble
deretter foretatt i sak om budsjett og økonomiplan for 2015-2018, med utsatt gjennomføring til høsten
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2015 for å gi arbeidsrom for en nedsatt arbeidsgruppe som skulle se på konsekvensene av en slik
strukturendring.
I denne saken behandlet fylkesmannen en anmodning fra samarbeidsutvalget ved Vik oppvekstsenter
om vurdering av lovligheten av vedtaket om endret skolestruktur i tilknytning til budsjettsaken.
Fylkesmannen kom her til at kommunestyret har «en vid handlefrihet med hensyn til å bestemme
hvordan skolestrukturen skal være i den enkelte kommune. Det plikter imidlertid å legge vekt på, og å
ta hensyn til barnets beste, i saker om skolestruktur, ...» og videre at såfremt kommunen «har overholdt
kravet til en forsvarlig saksbehandling, er det imidlertid ingenting i veien for at kommunen kan vedta
endring av skolestruktur i vedtak om budsjett og økonomiplan». Fylkesmannen konkluderte at
kommunestyrets avgjørelse var gyldig og videre at det ikke forelå grunn til å tro at det heftet feil ved
vedtakets prosessuelle, materielle eller personlige lovlighet. Fylkesmannen kom etter dette til «at det
ikke er grunnlag for å ta saken opp til lovlighetskontroll i medhold av kommuneloven § 59 nr 5».
Hensett de føringer for den videre prosess som ellers er lagt ved kommunestyrets vedtak i
budsjettsaken, finner administrasjonssjefen det således rimelig å se hen til de prosesser som lå til grunn
for kommunestyrets vedtak om endret skolestruktur tilbake i 2013 og 2014. Sak om videre prosess vil i
tråd med kommunestyrets vedtak, bli forelagt levekårsutvalget ved første høve.
Punkt 19 uttrykker en bekymring fra kommunestyret for så vidt gjelder driften ved Husby barnehage,
herunder at det må vurderes styrket administrativ ressurs via omfordeling av andre stillingsressurser.
Administrasjonssjefen vil se på stillingsressursene innenfor barnehagene i dialog med enhetslederne.
Punkt 20 viser til påtrengende vedlikehold i tidligere Borkenes barnehage, der lokalene i Laskenveien 2
organisatorisk nå inngår som del av Husby barnehage, med felles lederfunksjon. Barnehagebygget er på
flere vis preget av å være oppført for 45 år siden, men ut over dette føler administrasjonssjefen på et
behov for nærmere gjennomgang av hva som ligger i «påtrengende vedlikehold».
Skole- og barnehagetilbudet i Vik og Flesnes skolekretser er i dag organisert i et oppvekstsenter, som
ledes av en enhetsleder/rektor. Dette innebærer at en endring av skolestruktur nødvendigvis også vil
innebære en endring av barnehagestruktur, slik at begge deler bør utredes samtidig.»
På bakgrunn av levekårsutvalget fremsatte ønske i møte 14.2.18 under behandling av LEV-sak 4/18 om i
neste møte å bli orientert om fremdrift kommunestyrevedtak pkt 19 samt om hvordan midlertidig ledelse
ved Vik oppvekstsenter ivaretas frem til endelig kommunestyrevedtak, gis følgende orientering:
Organisering av ledelse for barnehagedriften ved Vik oppvekstsenter er under utredning for avgjørelse av
kommunestyret i juni 2018. Da felles ledelse av barnehagedriften ved Husby barnehage og
barnehagedelen ved Vik oppvekstsenter omfattes av denne utredningen, vil vurderingene som omfattes av
pkt 19 heller ikke kunne landes før i juni. Etter dialog med og forslag fra styrer ved Husby barnehage
forsøkes derfor en midlertidig løsning ut barnehageåret, innenfor vedtatt budsjett. Midlertidig ledelse ved
Vik oppvekstsenter løses som beskrevet i faktagrunnlaget, men med ekstra barnehagefaglig og
ledelsesmessig støtte ved behov ut barnehageåret fra styrer ved Husby barnehage. Administrasjonssjefen
har en løpende dialog med konstituert ledelse i Vik og må fortløpende vurdere behov for ytterligere tiltak.
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Vedtatt fremdriftsplan og prosess, med etterfølgende justeringer:
Dato/uke:
Aktivitet:
14.2.18
Fremdriftsplan og prosess for medvirkning behandles i levekårsutvalget.
15.2.-14.3.18 Administrasjonssjefen utarbeider faktagrunnlag.
15.3.-10.4.18 Høring: Faktagrunnlaget sendes ut til berørte parter for orientering,
diskusjon og tilbakemelding.
9.4.18 og
Det avholdes åpne informasjonsmøter ved Flesnes oppvekstsenter 9.4.18 kl.
10.4.18
18:30, og ved Vik oppvekstsenter 10.4.18 kl. 18:00.
11.4.18**
Høringsfrist faktagrunnlag. Alle innspill i høringsuttalelsene vedlegges saken
11.-18.4.18
Faktagrunnlag ferdigstilles
23.4.18
Formannskapet forelegges faktagrunnlaget til orientering og evt. innspill.*
24.4.18
Ungdomsrådet forelegges faktagrunnlaget til orientering og evt. innspill.
25.4.18
Levekårsutvalget forelegges faktagrunnlaget til orientering og evt. innspill.
26.4-18.5.18 Utredningen ferdigstilles administrativt for politisk behandling
18.5.-5.6.18 Høring/utredning. Høringsfrist 5.6.18*
5.6.18
Utredningen behandles i ungdomsrådet
11.6.18
Utredningen behandles i formannskapet*
13.6.18
Utredningen behandles i levekårsutvalget
21.6.18
Utredningen behandles i kommunestyret
*Tilføyd etter levekårsutvalgets behandling
**Skjøvet fra 10. til 11. april etter levekårsutvalgets behandling

Vurderinger
Administrasjonssjefen er i rute med oppfølging av vedtatt fremdriftsplan, med de to endringer at de to
åpne informasjonsmøtene ble av holdt mandag og tirsdag i uke 15 i stedet for innen utløpet av uke 14
samt at høringsfristen ble forskjøvet fra 10. til 11. april.
I ettertid er det også blitt lagt inn den presisering at utredningen legges ut på høring del 2 i perioden 18.5.5.6.2018.
Det er kommet inn en rekke høringsinnspill, som alle er gjennomgått. På bakgrunn av disse er det foretatt
noen korrigeringer og justeringer i faktagrunnlaget. Samtlige høringsinnspill vedlegges i sin helhet til den
politiske behandlingen i denne runde.
I møtene i formannskapet 23. april, ungdomsrådet 24. april og levekårsutvalget 25. april vil
førstekonsulent Tor Anders Markussen møte sammen med administrasjonssjefen og innledningsvis gi en
gjennomgang av/orientering om faktagrunnlaget.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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UTREDNING AV FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR FOR VIK SKOLEKRETS OG
FLESNES SKOLEKRETS I KVÆFJORD KOMMUNE

FAKTAGRUNNLAG
Versjon 2

18. april 2018

Høringsfrist 5. juni 2018
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Dette faktadokumentet er utformet med grunnlag i kommunestyrets vedtak 14.12.2017 i K-sak 55/17
Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 pkt. 17 og 18:
Pkt. 17: Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart som
mulig.
Pkt. 18: Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig prosess på
skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes skolekrets vurderes om en
skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette eventuelt bør være. Saken skal ha fokus på å
skape en grundig prosess. Prosessen skal ta opp i seg at alle parter skal høres (blant annet foreldre,
samarbeidsutvalg, ansatte, tillitsvalgte og samfunn).
Videre gir administrasjonssjefens Rundskriv nr. 1/2018 – Budsjettrundskriv 2018, rammer og
retningslinjer for administrativ oppfølging av kommunestyrets budsjett og økonomiplanvedtak. Her
utdypes dette slik: Punkt 17 og 18 omhandler begge den videre håndtering av saker om skolestruktur
for skolekretsene Vik og Flesnes. (...) Ut fra tidligere sak om rammer for arbeidet med budsjett og
økonomiplan, skal det iverksettes drøftinger omkring den fremtidige organisering av skoletilbudene i
hele Gullesfjorden regnet for strekningen fra Holand til Gullholm, herunder også kjøp av skoleplasser i
andre kommuner. For Vik oppvekstsenter legger økonomiplanen til grunn at skoledelen i første
omgang videreføres som nå, men nedlegges fra 1.7.2021, hvoretter skoledrift øst for Gullesfjorden i
sin helhet samles ved Borkenes skole.
Faktagrunnlaget har til hensikt å gi en over- og innsikt i barnehage- og skolestrukturen i Kvæfjord
kommune, for at kommunestyret skal kunne planlegge for utvikling av barnehager og skoler i årene
fremover.
Prognose: Elev- og barnehageplasser 2017-2030 Kvæfjord kommune:
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(Kilde: SSB tabell 11168 – tallet er fra 2017 inkludert barn og elever fra Borkenes mottak som ble nedlagt 1.3.2018)
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1.2 Faktagrunnlagets oppbygging og innhold
Faktagrunnlaget omfatter åtte kapitler med vedlegg og er justert etter høringsinnspill fra april 2018.
Kapittel 1 er innledning og kapittel 2 gir oversikt over aktuelle lover og forskrifter. Kapittel 3 omtaler
barnehagerelaterte forhold, som antall barn i barnehagene og barnehagestørrelser,
personalressurser og administrativ organisering, barnehagebygg. Kapittel 4 omhandler skolerelaterte
forhold som elevtall og skolestørrelse, personalressurser og administrativ organisering, skolebygg,
skolevei. Kapittel 5 viser til skoleskyss med avstander og tidsbruk samt økonomiske beregninger ved
skoleskyss. Kapittel 6 gir en økonomisk oppsummering. Kapittel 7 en generell oppsummering over
faktagrunnlaget, mens kapittel 8 angir høringsfrist med videre. Det vedlegges ytterligere ti vedlegg
til faktagrunnlaget.
Folketallsutvikling pr. grunnkrets i Kvæfjord i periode 2004-2018:
2004
2013
2014
2017

2018

2004-18

Indre
Gullesfjord

140

114

111

107

100

-40

Ytre
Gullesfjord

173

133

145

134

128

-45

Refsnes

121

116

116

103

97

-24

71

77

73

76

77

+6

122

125

121

124

122

0

76

57

56

61

60

-16

352

357

352

338

330

-22

Vikeland

53

47

47

41

42

-11

Gåra indre

74

79

74

86

81

+7

Gåra ytre

94

111

110

103

100

+6

Borkenes

1188

1225

1253

1246

1233

+45

Trastad

151

239

248

201

198

+47

Utstrand

274

217

215

209

201

-73

Elde

82

66

65

60

57

-25

Molvik

94

114

110

96

95

+1

1

5

11

1

7

+6

3066

3082

3107

2986

2928

-138

Hemmestad
Kveøy
Straumen
Vik

Ikke oppgitt
SUM

(Kilde: SSB tabell 04317 - Folkemengde etter grunnkrets (G) i kommune sist endret av SSB 28.2.2018) Tabell er justert fra faktagrunnlag
15.3.2018.

1.3 Avgrensninger
Faktagrunnlaget gir en oversikt over aktuelle lover og forskrifter, skole- og barnehagerelaterte
forhold som elevtall, skole- og barnehagestørrelser, personalressurser i skolene og barnehagene,
administrativ organisering, skolevei og reisetid til skoler og barnehager, samt økonomiske
beregninger med hovedvekt på barn og elever ved Vik oppvekstsenter og Flesnes oppvekstsenter.
I behandlingen av skolestruktursak er det fra tidligere lagt endel kriterier til grunn, noe som påvirker
dette faktagrunnlaget. Eksempelvis har Kvæfjord kommunestyre ved budsjettbehandlingen i 2013
avvist at elever fra tidligere Moelv skolekrets skulle overføres til Flesnes for å styrke driftsgrunnlaget
for Flesnes oppvekstsenter.
3
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Det gjentas at for å kunne oppnå sammenliknbare tall og beregninger velger en stort sett å forholde
seg til tall, være seg barne- og elevtall, budsjett og regnskap, for 2017. Februar 2018 flyttet 20 elever
fra Borkenes skole som følge av nedleggelsen av Kvæfjord mottak. Dette påvirket Husby barnehage,
Borkenes skole og kommunen som helhet, men i mindre grad de to oppvekstsentrene.
Under de åpne høringsmøtene 9. og 10.april 2018 ble det gitt tilbakemelding på at psykososiale
konsekvenser av ny skolestruktur ikke var beskrevet i faktadokumentets første versjon, selv om
temaet er nevnt vedrørende skoleskyss kap.2.5. Kvæfjord kommune har i denne omgang valgt å ikke
gjennomføre konsekvensanalyse rundt psykososiale forhold for barn, elever, pårørende eller
kommunalt ansatte. Det henvises til vedlagte innkomne høringsuttalelser hvor dette tema beskrives
fra overnevnte grupper.

1.4 Prosess
Fremdriftsplan og prosess for medvirkning ved utredning og beslutning av fremtidig skole- og
barnehagestruktur for nåværende Vik skolekrets og Flesnes skolekrets vil bli gjennomført gjennom
to-trinns behandling etter følgende oppsett, vedtatt av levekårsutvalget 14.2.2018 (LEV-sak 3/18 og
4/18):
Dato/uke:
14.2.18
15.2.-14.3.18
15.3.-10.4.18

Aktivitet:
Fremdriftsplan og prosess for medvirkning behandles i levekårsutvalget.
Administrasjonssjefen utarbeider faktagrunnlag.
Høring: Faktagrunnlaget sendes ut til berørte parter for orientering, diskusjon og
tilbakemelding.
Det avholdes åpne informasjonsmøter ved Flesnes oppvekstsenter 9.4.18 kl. 18:3020:15, og ved Vik oppvekstsenter 10.4.18 kl. 18:00-19:45
Høringsfrist faktagrunnlag. Alle innspill i høringsuttalelsene vedlegges saken*
Faktagrunnlag ferdigstilles
Formannskapet forelegges faktagrunnlag til orientering og evt. innspill**
Ungdomsrådet forelegges faktagrunnlaget til orientering og evt. innspill.
Levekårsutvalget forelegges faktagrunnlaget til orientering og evt. innspill.
Utredningen ferdigstilles administrativt for politisk behandling
Høring/utredning. Høringsfrist 5.6.18***
Utredningen behandles i ungdomsrådet
Formannskapet forelegges faktagrunnlag til orientering og evt. innspill**
Utredningen behandles i levekårsutvalget
Utredningen behandles i kommunestyret

9.4.18 og
10.4.18
10.4.18
11.-18.4.18
23.4.18
24.4.18
25.4.18
26.4-18.5.18
18.5.-5.6.18
5.6.18
11.6.18
13.6.18
21.6.18
*Skjøvet fra 10. til 11. april etter levekårsutvalgets behandling, **Endret fra faktagrunnlag 1. versjon av 15.3.18
** *Tilføyd etter levekårsutvalgets behandling

2. Lover og forskrifter
Lovverk som styrer barn og unges oppvekstsvilkår i kommunen er:
 Helse- og omsorgsloven med forskrifter
 Barnehageloven med forskrifter
 Opplæringsloven med forskrifter som også gjelder for skolefritidsordningen (SFO) og
skoleskyss (Rundskriv Udir-3-2009)
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I tillegg gjennomføres kommunens saksbehandling etter forvaltningsloven og
kommuneloven.
Det vises også ulike artikler i FN sin barnekonvensjon. I orientering vedrørende de ulike
skolekretsenes nærmiljø- og idrettsanlegg, vil en også vise til Kulturdepartementets «Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017» 2. utgave.

2.1 Kretsgrenser
Opplæringsloven § 8-1 første ledd, regulerer regler og saksbehandling i saker om kretsgrenser:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet
som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva skole dei ulike områda i kommunen soknar til.
Skolegrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sokner til hvilke skoler. Kvæfjord
kommune har i egen regi skoledrift i to kombinerte barne- og ungdomsskolekretser (Flesnes og
Borkenes), og en ren barneskolekrets (Vik). I tillegg kjøper kommunen opplæringstjenester etter
innvilget søknad i form av enkeltvedtak, fra Lødingen og Sortland for elever ved tidligere Moelv
skolekrets og Flesnes skolekrets.
Verken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av
skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole.
Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefrihet. En
avgjørelse vil bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.
Rundskriv Udir-2-2012, se vedlegg 3 til faktagrunnlaget, viser saksbehandling i slike saker. I Kvæfjord
er det ikke vedtatt forskrift om skolekretsgrenser, slik at saksbehandlingen i sak om skolestruktur
følger punkt 3 i rundskrivet.
Kvæfjord kommunestyre avviste i 2013, som nevnt i kap. 1.3, at elevene fra tidligere Moelv
skolekrets skulle overføres til Flesnes skole. Dette etter at det var argumentert for å overføre elevene
fra Moelv skolekrets, noe som ville ha styrket driftsgrunnlaget for skolen på Flesnes.

2.2 Barnehageanlegg og barnehagestruktur
Barnehageloven § 8 sier at: Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal
tilpasses lokale forhold og behov.

2.3 Skoleanlegg og skolestruktur
Opplæringsloven § 9-5 sier at: Kommunene skal sørgje for tenlege grunnskolar.
Opplæringslovens tidligere veiledning om at det til vanlig ikke bør etableres grunnskoler på mer enn
450 elever, er nå tatt bort. Det er i dag skoleeier selv som bestemmer hvor store skolene i kommunen
skal være. Loven har ingen bestemmelser om minste elevtall på en skole.
Stortingsmelding nr. 28 (1998-1999) «Mot rikare mål», sier at administrativ organisering,
bygningsmessige løsninger og tilgang på uteareal, er forhold som kan være avgjørende for om
skolene klarer å skape oversiktlige og trygge rammer rundt eleven sin hverdag. Skolevei, reisetid,
muligheter til å sette sammen grupper av elever på samme trinn og på tvers av trinn, tilstrekkelig
tilgang på faglig og pedagogisk lærerkompetanse, samarbeid med foresatte og nærmiljø, er også
forhold som har betydning i vurderingen av om skolene er tenlege.
5
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2.4 Læreplan og skolestruktur
Grunnskolen er ordinært delt inn i tre hovedtrinn:
 Småskoletrinnet fra 1. – 4. årstrinn (Småskolen på Borkenes inneholder 1. – 3. årstrinn)
 Mellomtrinnet fra 5. – 7. årstrinn (Mellomtrinnet på Borkenes inneholder 4.-7. årstrinn)
 Ungdomstrinnet fra 8. – 10. årstrinn
Lærerplanen legger vekt på at de respektive trinn må sees i sammenheng og som enheter, noe som
dermed gir føringer på eventuelle strukturelle endringer.

2.5 Skoleskyss
Retten til skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7-1, første ledd: Elevar i 2.-10. årstrinn som bur
meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss. For elevar i 1.årstrinn er skyssgrensa to
kilometer. Elever som har særlig farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til
veglengda.
Det er Troms fylkeskommune som organiserer og tilrettelegger skyssopplegg for kommunene i
Troms. Skoleskysshåndbok Troms – en veileder for skoler, kommuner og transportør(2015) gir
veiledning for hvordan organisering av skoleskyss er lagt opp, se også kap. 5.

2.6 Reisetid til barnehage og skole
Det er ingen reguleringer i barnehageloven i forhold til reisetid i forhold til barnehage. Det er heller
ingen reguleringer i opplæringsloven med tilhørende forskrift, på reisetid i forhold til skole, jamfør
Skoleskysshåndbok for Troms fylkeskommune. Utdanningsdirektoratet har dog i rundskriv nr. 2 -2010
presisert at retten til godt psykososialt miljø også gjelder skolevei. NOU 1995:18 viser til følgende om
skolevei, som kan være retningsgivende ved de lokale totalvurderingene: Ved praktisering av
grunnskoleloven har Kirke- og undervisnings-departementet anbefalt følgende når det gjelder
«akseptabel» tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid) en vei:
 For 1. – 3. årstrinn: inntil 45 minutter
 For 4. – 6. årstrinn: inntil 60 minutter
 For 7. – 9. årstrinn: inntil 75 minutter (10. årstrinn fra 1997)
Barneombudet viste i en artikkel i 2014 at overnevnte anbefaling var i overkant og ikke var til barnets
beste jf. Barnekonvensjonen artikkel 12
(Kilde: http://barneombudet.no/for-voksne/voksne-hjelper-barn/skole/skolenedleggelse/ )

Farlig skolevei er ikke eget tema i dette faktagrunnlaget. I høring 9.4.2018 viste befolkningen
i Gullesfjord, stor bekymring vedrørende ny skolevei legges via skredområdet GombogenLangvassbukt. Også befolkningen ved Vik skolekrets hadde bekymring vedrørende
trafikkbelastet skolevei.

2.7 Ledelse av barnehage, skole og oppvekstsenter
Barnehage:
Det følger av barnehageloven § 17 at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ
ledelse. Videre at barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller
annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan gi
dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd.
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For barnehagesektoren reguleres ressurs til styrer i barnehage av sentral særavtale (SFS 2201 pkt.
3.1.1):
-En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. Hovedtariffavtalens kapittel 1 § 2 pkt.
2.3.
-I barnehage med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver.
-I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer.
-Styrer i mindre barnehager kan også utføre andre arbeidsoppgaver enn dem som naturlig tilligger
styrer (for eksempel arbeid i barnegruppe). Disse oppgavene tidsdimensjoners etter drøftinger lokalt,
likevel slik at tid til lederoppgaver skal utgjøre minimum 35 % av styrers stilling.
I tilfelle oppvekstsenter skal ha felles ledelse må tidsressurs etter foranstående tilføres leder eller
ledergruppen.
Skole:
Det går frem av ordlyden i opplæringsloven § 9-1 at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk
og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Det står videre at rektor skal
holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeide for å videreutvikle
virksomheten. Den som skal tilsettes som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige
lederegenskaper. Rektor er den øverste leder ved den enkelte skole. Kravet om rektor som øverste
leder gjelder ved alle grunnskoler og videregående skoler, uansett skolene størrelse.
Loven er ikke til hinder for at to eller flere skoler har felles rektor. I forskrift til endring av
opplæringsloven (Ot.prp. nr. 67 2002-2003) side 23 står følgende: « Dette inneber at alle skolar skal
vere underlagde ein rektor med ansvar for opplærings, og at det vil vere tillate for skolar å ha felles
rektor, men berre så langt det da vil vere mogleg for rektor å halde seg fortruleg med den daglege
verksemda, med det for auget at denne kan videreutviklast.»
Oppvekstsenter:
Ledelse av oppvekstsenter er ikke særskilt lovregulert og følger dermed regelverket for barnehager
og skoler. Så lenge de generelle kravene i opplæringsloven § 9-1 første og andre ledd andre punktum
er oppfylt, er det ikke noe i veien for at rektor leder andre virksomheter i tillegg til skolen. Det betyr
at rektor også kan være leder for samlokalisert grunnskole og barnehage, for eksempel et
oppvekstsenter. Forutsetningen er at lovens krav til forsvarlig ledelse er oppfylt både for skolen og
barnehagen. For skolen følger kravet av opplæringsloven § 9-1 første ledd, mens tilsvarende krav
gjelder for barnehagen etter barnehageloven § 17.

2.8 Ansatte
De ansattes rettigheter er blant annet regulert gjennom arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og
Hovedtariffavtalen samt kommunale avtaler og retningslinjer.
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3. Barnehagerelaterte forhold
Når utvikling i barnehagene skal planlegges, gjøres dette med et blikk på fremtiden.
Befolkningsprognose for Kvæfjord barn og unge i alderen 0-5 år frem til 2030 viser følgende:

Forventet antall barn 0-5 år:
250
200
150
Antall 0-5 år:

100
50

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

0

(Kilde: SSB tabell 11168 dato: 28.2.2018)

Kommunebarometeret 2016-2018 barnehage. Kommunens plassering blant 432 kommuner
Kommunenr.
Kommune
2016
2017
2018
1911
Kvæfjord
379 plass
352 plass
387 plass
(Kilde: Kommunal rapport dato 5.4.2018. Basert på faktorer som bl.a. bemanning, fagutdanning, kjønn ansatte, etterspørsel, minoritet og areal.
Barometeret fra faktagrunnlag versjon 1. er justert i forhold tilde nye opplysninger som er gitt av Kommunal rapport 5.4.2018

3.1 Antall barn i barnehagene og barnehagestørrelse
Kvæfjord kommune har pr. 1. mars 2018 tre kommunale barnehager:
 Husby barnehage på Borkenes som består av henholdsvis Langlia 1 som har godkjent
lekeareal på 320 kvm, samt Laskenvegen 2 som har godkjent leke- og oppholdsareal på 124
kvm. Barnetallet, pr. 1. mars 2018, er 87 barn.
 Vik oppvekstsenter, barnehage drives i samme bygg som skolen og har et godkjent leke- og
oppholdsareal på 233 kvm. Barnetallet, pr. 1. mars 2018, er 33 barn
 Flesnes oppvekstsenter, barnehage har et godkjent leke- og oppholdsareal på 94,8 kvm.
Barnetallet, pr. 1. mars 2018, er to barn.
I tillegg kommer et antall barn bosatt i Kvæfjord med barnehageplass i andre kommuner:
 Sortland kommune – et barn tilhørende Moelv krets
 Harstad kommune – fem barn tilhørende Borkenes krets
 Lødingen kommune – 0 barn i 2018.
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Fødselstall pr. 1.3.2018:
2012
Borkenes
23
Vik
4
Flesnes
1
Moelv
1
Sum:

28

2013
18
5
1
1

2014
19
6
1
1

2015
14
7
0
0

2016
12
10
0
0

2017
13
6
1
0

2018
1
2
0
0*

23

23

10
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20

3

(Kilde: Helsesøstertjenesten i Kvæfjord og Lødingen dato 6.4.18) * I høring meldes det om andre tall som ikke er bekreftet fra Lødingen
kommune.

3.2 Personalressurser og administrativ organisering i barnehagene
Status personell ved Vik oppvekstsenter og Flesnes oppvekstsenter mars 2018 i
stillingsprosent:
Stillingstype
Vik barnehagedel Flesnes barnehagedel Husby barnehage
Enhetsleder

80 %

20 %

100 %

Pedagogisk leder

300 %

100 %

700 %

Fagarbeider/assistent

910 %

100 %

1520 %

(Kilde: Økonomikontor/personalkontor 12.3.2018)

Ledelsen ved Vik oppvekstsenter har vært organisert slik:
- En enhetsleder for hele oppvekstsenteret som også har vært rektor ved skoledelen. Da
oppvekstsenteret ble opprettet hadde man en felles leder i 100 % stilling, de senere år i totalt 50 %
stilling. I tillegg har det vært styrer ved barnehagedelen i 60 % funksjon.
- De siste årene har det imidlertid grunnet sykefravær og utredning av fremtidig
organisasjonsstruktur vært slik midlertidig ledelsesorganisering:
En 100 % stilling med innhold 20 % enhetsleder for hele oppvekstsenteret, 60 % styrer for
barnehagedelen og 20 % andre arbeidsoppgaver. Og i tillegg en lærerstilling tillagt en 30 % funksjon
som rektor for skoledelen.
Ledelsen ved Flesnes oppvekstsenter er organisert slik:
- En enhetsleder/rektor ved oppvekstsenteret, vedkommende er samtidig også rektor samt lærer i 40
% av stillingen, supplert med at en av lærerne er fagansvarlig for barnehagedelen.
Grunnlag for rekruttering av personell til barnehagedel ved oppvekstsentrene i Vik og på Flesnes, har
i perioden 2014-18 vært regnet i antall årsverk slik:
Stillingstype

Vik

Flesnes

Styrer/enhetsleder

1,00

0,20*

Barnehagelærer/pedagogisk leder 3,00

1,00

Fagarbeider/assistent

6,00

0,50

Renholder

0,50

0,50

(Kilde: Personalkontor/teknisk kontor Kvæfjord kommune dato: 6.3.18) * korriger i forhold til versjon 1.

Ved utlysning av stillinger med krav om pedagogisk høgskoleutdanning, barnehagelærer/pedagogisk
leder ved Flesnes og Vik, er det generelt få søkere med godkjent utdanning. Situasjonen synes noe

9

20

vanskeligere på Flesnes enn i Vik. For å opprettholde driften gjøres bruk av midlertidig tilsetting og
dispensasjoner for søkere uten godkjent formalutdanning, men oftest med relevant praksis fra yrket.
På grunn av manglende søkere med godkjent utdanning, har barnehagedelen av oppvekstsentrene
vært drevet med dispensasjoner fra fagkravet slik:
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Vik

2

2

1

1

Flesnes

1

1

1

1

(Kilde: Personalkontor Kvæfjord kommune dato: 6.3.2018)

3.3 Familiebarnehager
I forskrift om familiebarnehager, av 16.12.2005 med siste endringer av 22.6.2017, heter det blant
annet: En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem.
Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst
ett hjem og en vanlig barnehage. Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. Kommunen
kan i særlige tilfeller godkjenne ubebodde lokaler som ett hjem i en familiebarnehage. Én assistent
kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må
antallet reduseres. Det skal som hovedregel være minst to barn i et familiebarnehagehjem. Det skal
gis pedagogisk veiledning til assistenten i barnehagens åpningstid.

3.4 Barnehagebygg – Forvaltning, drift og vedlikehold

Flesnes oppvekstsenter – barnehagedel

Kartskisse over Flesnes oppvekstsenter
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Flesnes – barnehagedel ved oppvekstsenteret:
Det foreligger større økonomiske utfordringer vedrørende bygget som huser barnehagen på Flesnes.
I tillegg til vanlige utgifter til strøm, mindre vedlikehold-, tilsyns- og renholds utgifter, kommer
følgende større utbedringer som må gjennomføres de nærmeste årene:
Diverse brannsikringstiltak
Mindre vedlikeholdstiltak
Summert:

ca. kr. 250 000
ca. kr. 50 000
ca. kr. 300 000

(Kilde: Teknisk kontor KK 10.3.18)

Barnehagen på Flesnes har tilgang til gymnastikksal, nærmiljøanlegg med kunstgress samt
svømmehall like i nærheten av barnehagebygget. Det er knyttet opp avtaler vedrørende statlige
spillemidler vedrørende svømmehall, se kap. 4.3.

Vik oppvekstsenter

Kartskisse Vik oppvekstsenter

Vik: Barnehage- og skoledel i oppvekstsenteret:
Brannsikringstiltak
ca. kr. 500 000
Summert:
ca. kr. 500 000
(Kilde: Teknisk kontor KK 10.3.18)

Utbedringene i Vik må gjøres uansett bruk av bygget, og det er satt av midler til dette i Kvæfjord
kommunes økonomiplan for 2019. Kartlegging i 2018 vil forberede dette behovet ytterligere.
Barnehagen ved Vik oppvekstsenter har tilgang til nærmiljøanlegg ute samt gymsal, 18mx9mx5m, i
selve barnehagebygget. Det er ikke knyttet opp statlige spillemidler mot disse anleggende.
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Borkenes: I tillegg skal lokalene i Laskenvegen på Borkenes, gml. Borkenes barnehage nå Husby
barnehage, vurderes i forhold til påtrengende vedlikehold. Her foreligger det ikke kostnadsoversikt
pr. dags dato.

3.5 Økonomiske beregninger
Korrigert brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage konsern 2016:
Kvæfjord
Skånland
Lødingen
Troms
Landet for øvrig
År 2016
198 870
174 463
340 000
186 658
191 792
År 2015
174 698
164 896
1 241 000
179 803
181 763
År 2014
174 469
178 828
185 583
178 797
178 099
År 2013
132 364
165 339
154 923
166 530
167 130
År 2012
127 157
160 000
153 821
160 632
160 136
År 2011
109 525
140 516
151 927
152 562
152 536
År 2010
122 018
128 595
131 222
143 500
145 305
(Kilde: SSB tabell 06808)

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert plass pr. barnehage:
Vår 2017

Antall Antall
barn 0- barn 3
Barnehage Regnskap-17 2 år
år

Antall
barn
4-6 år

Høst 2017

Antall
barn
Korr.
under
plasser 3 år

Antall
barn 3
år

Antall
barn
over 3
år

Korrigert
brutto
Korrigerte driftsutgift
Korr.
plasser
pr korrigert
plasser 2017
plass 2017

Husby
Vik
Flesnes

14 703 232
5 118 103
1 100 532

24
7
0

18
5
1

44
19
2

119
41
4

29
17
0

18
5
1

43
16
1

128
58
3

123
48
3

119 782
107 561
356 929

Totalt

20 921 867

31

24

65

163

46

24

60

188

173

120 645

(Kilde: Økonomikontor Kvæfjord kommune dato: 12.3.2018)

Barn i andre kommuner: Pr. 1.1.2018 er kostnader for Kvæfjord kommune i forbindelse med kjøp
barnehageplasser i andre kommuner på årsbasis, beregnet til ca. kr. 700 000.

4. Skolerelaterte forhold
Planlegging for elevutvikling i skolene, krever et blikk på fremtiden. Befolkningsprognose for
Kvæfjord barn i alderen 6-15 år frem til 2030 viser følgende:
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Forventet antall elever 6-15 år:
380
370
360
350
340

Antall 6-15 år:

330
320
2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

310

(Kilde: SSB tabell 11168 registrert 23.2.2018)

Kommunebarometeret 2016-2018 skole. Plassering i forhold til landets kommuner:
Kommunenr. Kommune
1911

Kvæfjord

2016

2017

2018

150. plass

281. plass

288. plass

(Kilde: Kommunal rapport dato: 5.4.18 basert på faktorer som bl.a. avgangskarakterer, nasjonale prøver, frafall, utdanning lærere,
trivsel, spesialundervisning og leksehjelp. Barometeret fra faktagrunnlag versjon 1. er justert i forhold tilde nye opplysninger som er gitt
av Kommunal rapport 5.4.2018)

4.1 Elevtall og skolestørrelser
Kvæfjord kommune har pr. 1. mars 2018 tre grunnskoler:
 Borkenes skole 1.-10. årstrinn med 274 elever, hvorav seks var gjesteelever fra andre
kommuner.
 Vik oppvekstsenter skoledel 1.-4. årstrinn med 30 elever.
 Flesnes oppvekstsenter skoledel 1.-10. årstrinn med 10 elever
I tillegg går fem elever, fra tidligere Moelv skolekrets, ved Lødingen barneskole(to elever) og
Lødingen ungdomsskole(tre elever). Fire elever fra Gullesfjord, en elev fra tidligere Moelv skolekrets,
samt tre fra Flesnes skolekrets, går i dag på Strand skole i Sortland kommune. Dette gir i sum 323
elever bosatt i Kvæfjord høsten 2017, hvor 9 av disse gikk på skole i annen kommune.
Befolkningsprognose for Kvæfjord frem til 2030 viser at gruppen elever i grunnskolealder 6-15 år
med skolested i Kvæfjord, i sum holder seg rundt 330 elever de neste 8 årene. Deretter stiger tallet
med ca. 10 elever hvert år etter 2026. Prognosen ble grunnlagt på elevtall fra 2016 og 2017 hvori
elever fra Kvæfjord mottak inngikk. Mottaket ble lagt ned 1.3.2018 og 20 elever ble dermed borte fra
beregningsgrunnlaget og utgjør nå en større feilkilde i SSB beregningen. En velger her allikevel å
beholde SSB beregning, hvor ikke noe annet angis.
Tabellen nedenfor viser faktisk elevtall for Borkenes skole(fig. 1), Vik oppvekstsenter(fig. 2) Flesnes
oppvekstsenter(fig. 3) og elever bosatt i Kvæfjord, som er gjesteelever i Lødingen og Sortland(fig. 4)
fordelt i årstrinn for perioden 2014 – 2017, samt telledato 22.2.2018:
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Fig 1: Borkenes
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Febr.-18

1. årstrinn

24

28

23

18

12

2. årstrinn

21

23

27

24

20

3. årstrinn

30

17

24

27

28

4. årstrinn

22

24

18

25

25

5. årstrinn

34

27

28

28

27

6. årstrinn

28

45

29

29

29

7. årstrinn

23

30

45

31

27

8. årstrinn

33

28

32

48

45

9. årstrinn

33

38

30

34

32

10. årstrinn

37

36

41

30

29

SUM

285

296

297

294

274

(Kilde: Udir/GSI 11.11.17+ telledato 22.2.18)

Gjesteelever fra andre kommuner og Kvæfjord mottak er inkludert i elevtallet ved Borkenes skole
2014-2017. Kolonne februar-18 har ikke med elever fra Borkenes mottak, nedlagt 1.3.2018.
Fig 2: Vik
1. årstrinn
2. årstrinn
3. årstrinn
4. årstrinn
5.-7. kl.
Sum:

2014/15
6
8
4
4
18
40

2015/16
7
7
8
4
26

2016/17
13
6
7
8
34

2017/18
4
13
6
7
30

Febr.-18
4
13
6
7
30

2016/17
1
0
1
1
3
0
1
0
1
1
9

2017/18
1
0
0
1
1
3
0
1
0
2
9

Febr.-18
1
0
0
1
1
3
1
1
0
2
10

(Kilde: Udir/GSI 11.11.17+ telledato 22.2.18)

Fig 3: Flesnes
1. årstrinn
2. årstrinn
3. årstrinn
4. årstrinn
5. årstrinn
6. årstrinn
7. årstrinn
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum:

2014/15
1
3
3
1
1
1
1
1
2
4
18

2015/16
0
1
2
3
0
1
0
1
1
2
11

(Kilde: Udir/GSI dato: 11.11.2017. Faktagrunnlag versjon 1 er endret med + en elev 9..4.18)
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Fig. 4: Elever bosatt i Kvæfjord med skolested i Lødingen eller på Sortland:
2014/15
Lødingen/Sortland
6

2015/16
8

2016/17 2017/18 Febr.-18
9
9
9*

(Kilde: Udir/GSI 11.11.17+ telledato 22.2.18) * I høringsuttalelse er det meldt andre tall som ikke samstemmer med opplysninger fra
Lødingen kommune.

4.2 Personalressurser og administrativ organisering
Tall hentet fra Utdanningsdirektoratets Skoleporten basert på grunnskolestatistikken (GSI) for tre
skoler i Kvæfjord kommune viser følgende:
GSI fakta Borkenes skole:
201314

Indikator og nøkkeltall
Årsverk for undervisningspersonale
Antall elever pr. årsverk til undervisning
Antall assistentårsverk i undervisningen
Antall elever pr. assistentårsverk i undervisningen
Antall assistentårsverk pr. hundre lærerårsverk
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning
Lærertimer som gis til undervisning
Undervisningstimer totalt pr. elev

201415

201516

201617

201718

54,2
7,8
5
70,2
9,5
8,9
8,4
13,4

49,7
7,9
6
61,5
11,2
8,9
8,7
12,2

51,0
7,7
7
49,9
13,1
9,1
7,9
11,5

54,2
7,3
9
39,3
16,0
8,8
7,3
11,4

52,3
7,5
8
43,4
14,7
8,1
9,0
11,1

96,1

95,1

95,1

83,4

89,6

32 624
91

30 622
89

30 396
91

32 679
96

31 488
95

(Kilde Skoleporten, Udir: Borkenes grunnskole, Undervisningspersonell, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn)

Statistikken må leses med det for øye at man ved Borkenes skole de siste årene har hatt elever på
ungdomstrinnet tilhørende KUS(Kvæfjord ungdomssenter) og KOA (Kvæfjord Opplevelse og
Avlastning), samt gjesteelever fra nærliggende kommuner. Skoletilbudet for noen av disse elevene
fordrer ekstra ressursinnsats som gjenspeiles i totaltallene, se også kapittel 4.4.
GSI fakta Flesnes oppvekstsenter – skoledel:
201314

Indikator og nøkkeltall
Årsverk for undervisningspersonale
Antall elever pr. årsverk til undervisning
Antall assistentårsverk i undervisningen
Antall elever pr. assistentårsverk i undervisningen
Antall assistentårsverk pr. hundre lærerårsverk
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning
Lærertimer som gis til undervisning
Undervisningstimer totalt pr. elev

201415

201516

201617

201718

3,8
4,3
1
18,8
20,8
4,6
5,8
5,1

3,9
5,1
1
23,4
19,9
5,5
6,7
6,4

3,5
3,1
0
25,6
12,3
3,7
3,9
3,8

3,7
2,6
0
34,6
7,0
3,8
1,9
3,3

4,7
2,0
0
0,0
0,0
2,2
2,9
2,4

99,8

69,8

39,9

39,9

76,9

2 471
165

2 479
138

2 466
224

2 466
274

3 207
356

(Kilde: Skoleporten/Udir: Flesnes oppvekstsenter, grunnskole, undervisningspersonell, offentlig, alle trinn, begge kjønn)

GSI fakta Vik oppvekstsenter - skoledel:
201314

Indikator og nøkkeltall
Årsverk for undervisningspersonale
Antall elever pr. årsverk til undervisning
Antall assistentårsverk i undervisningen
Antall elever pr. assistentårsverk i undervisningen
Antall assistentårsverk pr. hundre lærerårsverk

7,1
6,5
1
79,2
7,4

201415
5,6
7,8
0
0,0
0,0

201516
3,1
9,0
0
0,0
0,0

201617
5,8
6,4
1
38,2
15,3

201718
4,8
6,6
1
37,5
16,7
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201314

Indikator og nøkkeltall
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning
Lærertimer som gis til undervisning
Undervisningstimer totalt pr. elev

201415

201516

201617

201718

6,6
0,0
8,0

8,0
0,0
8,9

8,7
0,0
10,0

6,1
0,0
6,3

6,4
0,0
6,7

100,0

80,4

100,0

61,3

68,2

4 789
114

3 776
94

2 138
82

3 947
116

3 344
111

(Kilde: Udir Skoleporten, Vik oppvekstsenter, grunnskole, undervisningspersonell, offentlig, alle trinn, begge kjønn)

Grunnlag for rekruttering av personell til skoledel ved oppvekstsentrene i Vik og på Flesnes, har i
perioden 2014-18 vært regnet i antall årsverk slik:
Stillingstype
Rektor/enhetsleder

Vik

Flesnes

0,30

1,00

Lærere (godkjent/ikke godkjent) 3,56*
Sekretær

0,44**

Renholder

1,00

2,90
0
0,50

(Kilde: Utdanningsforbundet Kvæfjord og Kvæfjord kommune 17.4.18) * 1,56 % stilling med godkjent lærerutdanning, tre ansatte med
tilsammen 200 % stilling uten godkjent utdannelse. Frikjøp tillitsvalgt ikke innberegnet. ** Sekretær sammen med barnehagedel.

For skoledel er det på midlertidig basis rekruttert lærere uten godkjent lærerutdanning slik:
2015/16

2016/17

2017/18

Vik

1,55

3,07

3,70

Flesnes

1,37

2,00

1,62

(Kilde: Personalkontor Kvæfjord kommune 6.3.2018)

Tallene for lærere uten godkjenning er omtrentlige tall på grunn av variasjoner gjennom skoleåret.
Ved utlysning av lærerstillinger med krav om pedagogisk høgskoleutdanning ved Flesnes og Vik er det
generelt få søkere med godkjent utdanning. Situasjonen synes noe vanskeligere på Flesnes enn i Vik.
For å opprettholde driften gjøres bruk av midlertidig tilsetting og dispensasjoner for søkere uten
godkjent formalutdanning, men oftest med relevant praksis fra yrket. Se også GSI-tall i begynnelsen
av kap. 4.2.

4.3 Skolebygg – Forvaltning, drift og vedlikehold
Det overordnede målet for skolebyggene på Flesnes og i Vik, er at byggene skal være egnet for
pedagogisk læringsmiljø. Dette er forankret i lovverket. Funksjonalitet, universell utforming,
fleksibilitet og inneklima skal ivaretas.
Vedrørende Vik oppvekstsenter så er utbedringsbehov i form av brannsikring beskrevet i kap. 3.4.

Flesnes oppvekstsenter - skoledel
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Det foreligger større økonomiske utfordringer vedrørende skolebygget på Flesnes. I tillegg til vanlige
utgifter til strøm, mindre vedlikehold-, tilsyns- og renholds utgifter, kommer følgende større
utbedringer som må gjøres de nærmeste årene:
Flesnes - skoledel av oppvekstsenteret:
Ombygging innvendige vegger og branndører
Ventilasjon må utbedres
Utskifting av avfuktningsaggregat
Utskifting av tak utvendig
Utskifting vinduer med fasadearbeid
Overtrekks-duk svømmehall
Utskifting av el-tavle
Summert:

ca. kr. 1 000 000
ca. kr. 1 000 000
ca. kr. 750 000
ca. kr. 500 000
ca. kr. 500 000
ca. kr. 150 000
ca. kr. 100 000
ca. kr. 4 000 000

Skolebygget er inkludert svømmehall og gymsal. Svømme- og opplæringsbassenget ved Flesnes skole
er lite benyttet. Anlegget er svært kostnadskrevende vedrørende drift i forhold til brukstimer. Det
foreligger samtidig ytterligere behov for oppgradering av bassenget med betydelig forventede
vedlikeholdsutgifter. Det er i perioden 2008 - 2009 mottatt statlige spillemidler, på totalt kr.
2 729 000 med klausul om 30 års drift. Brukstans eller nedleggelse av anlegget kan medføre krav fra
Kulturdepartementet om tilbakebetaling av tildelte midler etter følgende regler1:
 Innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet være likt tidligere utbetalte tilskudd.
 Fra og med år 11 etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet nedskrives lineært med 1/20del pr. år som er gått fra og med år 11 til og med år 30.
Skolebygg Borkenes skole:
 1.– 3. årstrinn har skolelokaler i eget skolebygg i småskolen. Her har det tidligere vært opp til
170 elever mot 60 elever i dag. Det er dermed fysisk god plass ved småskolen på Borkenes
for elevene fra Vik oppvekstsenter 1.-3. årstrinn.
 SFO tilbudet ved Borkenes skole gis ved småskolen. SFO-lokalitet er i dag godkjent og
bemannet for opptil 60 barn. Om det kommer flere barn hit, vil det med dagens situasjon
kunne bli færre 3. og 4. klassinger som får plass ettersom 1. og 2. årstrinn har prioritet ved
opptak. Alternativt må bemanning økes. Selve lokalitet har plass til ca. 175 elever.
 4.-7. årstrinn har skolelokaler i mellomtrinns-bygget. Dette er et gammelt og slitt bygg.
Kvæfjord kommunestyre har vedtatt oppstart av arbeid med nybygg som skal erstatte
dagens mellomstrinnsbygg med spesialroms fløy. Entreprenør er engasjert. Nybygget
planlegges å kunne tas i bruk fra skolestart høsten 2021.
 8.-10. årstrinn skoler i lokaler i eget bygg, ungdomsskolen.

4.4 Økonomiske beregninger
Brutto driftsutgifter, altså hvor mye penger kommunen bruker på en gjennomsnittlig elevplass, er
avhengig av antall elever i gruppene, lærertetthet, skolestruktur/antall skoler/gjennomsnittlig
skolestørrelse, lærernes lønnsnivå (utdanning og ansiennitet) og forbruksmateriell og inventar. Til
dette kommer også skoleskyss, dette omtales særskilt i kap. 5. Korrigert brutto driftsutgifter i kroner

1

Kulturdepartementet «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -2017» pkt. 2.3.3.
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til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr. elev i Kvæfjord vises i tabellen under og sammenliknes
med andre nærliggende kommuner, snitt for Troms fylke og landet forøvrig (uten Oslo):
Korrigert brutto driftsutgifter pr. elev:
År 2016
År 2015
År 2014
År 2013
År 2012
År 2011
År 2010

Kvæfjord
153 627
143 876
141 776
146 488
138 545
122 606
113 517

Skånland Lødingen Troms
137 339 132 694
123 637
127 357 122 387
118 017
128 466 118 992
114 636
130 358 106 251
111 434
132 000 101 230
108 286
124 286 99 540
103 293
124 890 95 351
99 800

Landet for øvrig
109 098
106 446
102 753
99 115
95 654
91 520
88 937

(Kilde: SSB tabell 04897 registreringsdato 23.3.18)

En ser i tabell 04897 at Kvæfjord kommune, hadde høyt bruttobeløp driftsutgifter til grunnskole pr.
elev i 2016.
Utgifter for elevplass ved skole eller oppvekstsenter 2017:
Ansvar
Skole
Regnskap
Elever pr.
Pr. elev i
2017
01.10.2017
kroner
21111 Borkenes * 42 969 771
296
145 291
22121 Vik
4 739 824
34
139 407
22141 Flesnes
3 851 322
9
427 925
Sum

51 560 917

Elever pr.
22.2.2018
274
30
9

Antall
årstrinnr
13
4
6

Snitt elever
Pr. årstrinn
23
9
2

339

(Kilde: Korrigerte brutto driftsutgifter(010-290)+429+590-(690, 710, 729, 790) til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss(202, 222, 223) pr. elev
antall elever. GSI-registrert i GSI 1.10 for 7/12 vår, 5/12 høst *I overnevnte bruttotall for Borkenes skole inngår også utgifter til elever fra
statlig mottak, Kvæfjord ungdomssenter og Kvæfjord opplevelser og avlastning.

4.5 Kjøp av elevplasser i andre kommuner
Ved kjøp av elevplass ved skoler i Lødingen og Sortland kommuner opereres det for 2017 med
følgende pris pr. elev pr. år:

Pris pr. elevplass
2017 i kr:

Lødingen

Sortland

96 156

96 966

(Kilde: Fakturering 2017, KK)

Det tilkommer skyssutgifter for hver elev avhengig av skolested, se kap. 5.

4.6 Skolefritidsordning(SFO)
Opplæringsloven § 13-7 fastslår at alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før
og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens
plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha
en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir altså ikke elevene rett til plass i SFO.
I Kvæfjord organiseres SFO slik:
 Borkenes SFO er lokalisert til lokalene ved småskoletrinnet. Pr. 1. mars 2018 er det 52 barn
her.
 Vik SFO er samlokalisert med barnehagen og drives sammen med barnehagens 5-åringer. Pr.
1. mars 2018 er det 21 barn her.
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Flesnes SFO drives i barnehagens lokaler. Pr. 1. mars 2018 er det et barn her.

Netto driftsutgifter til SFO(215) i 1000 kroner:
1600
1400
1200
1000

Kvæfjord
Skånland
Lødingen

800
600
400
200
0
2016

2015

2014

2013

(Kilde: SSB KOSTRA tabell 04684, registreringsdato 23.3.18))

5. Skoleskyss
Ordinær skoleskyss for kommunens elever i grunnskolen, også kalt avstandsskyss, organiseres i dag
av Troms fylkeskommune i samarbeid med Kvæfjord kommune. Troms fylkeskommune organiserer
også skoleskyss for de av kommunens elever som har sin skolegang i grunnskoler i Nordland fylke.
Kvæfjord kommune betaler en egenandel for hver elev som mottar fri skoleskyss. Skoleskyss fordeler
seg slik pr. skole, for januar måned 2018:
 110 elever reiste t/r Borkenes skole
 23 elever reiste t/r Vik oppvekstsenter
 1 elev har tilbud om avstandsskyss v/Flesnes oppvekstsenter
 5 elever reiste t/r Lødingen barne- eller ungdomsskole
 4 elever reiste t/r Strand skole i Sortland (egen skyssordning/bruk av ordinær transport)
Kvæfjord kommune behandler selv søknader om fri skoleskyss, eksempelvis grunnet farlig skolevei,
og i skoleåret 2017/18 er 30 slike søknader foreløpig innvilget. De 30 kommunale vedtakene inngår i
overnevnte tall og her dekker Kvæfjord kommune hele kostnaden for elevens skoleskyss.
Samlet oversikt viser altså at 173 av i alt 342 grunnskoleelever benytter skoleskyss i Kvæfjord, januar
2018, for å komme til og fra grunnskolen. Det er 50,6 % av samtlige elver2.
De samlede skoleskyssutgiftene for Kvæfjord kommune i 2017 var som følger
 Borkenes skole: kr. 1 014 653, her inngår dog endel tilrettelagt intern elevtransport.
 Vik oppvekstsenter: kr. 184 500
 Flesnes oppvekstsenter: kr. 128 241 (2018 reduseres utgiftene til stipulerte kr. 5000,-)
 Elever Gullesfjord indre (tidl. Moelv): kr 89 170
Skoleskysshåndbok Troms – en veileder for skoler, kommuner og transportør(2015)3 angir de
rammer som regulerer skoleskysstilbudet i Troms og for Kvæfjord kommune. Her angir ikke Troms
2

(Kilde: www.SSB.no/kommunefakta/kvafjord samt telling 28.2.2018 og høring 9.og10.4.2018)

3

Ref. http://skoleskyss.tromsfylke.no
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fylkeskommune noen norm for maksimal anbefalt reisetid for elevens skoleskyss til nærskole. Ny
skolestruktur vil kunne medføre flere kjørte kilometer for flere elever. Å sette opp de ulike
konstellasjonene anses vanskelig, men nedenstående tabell viser distanse og tid for de ulike
strekningene t/r. Her er ikke tatt hensyn til stans for av/påstigning da dette varierer av Troms
fylkestrafikk sitt oppsett. Informasjonene må ses opp mot de henvisningene som forelå på anbefalt
reisetid, se kap. 2.6 over.
Tabell over distanse og kjøretid:
Km t/r
Tidl. Moelv skolekrets
Moelv - Lødingen b.- og u.-skole
Moelv - Strand skole (Sortland)
Gullholm - Strand skole
Flesnes oppvekstsenter
Moelv - Flesnes oppvekstsenter
Våtvoll- Flesnes oppvekstsenter
Refsnes - Flesnes
Holand - Flesnes
Flesnes - Strand skole (Sortland)
Flesnes - Sortland u.-skole

Ferge

Tid t/r

58 km
76 km
83 km

70 min
80 min
90 min

63 km
33 km

70 min
40 min
40 min*
10 min
60 min
65 min

Ferge
6 km
58 km
62 km

Vik Oppvekstsenter
Flesnes - Vik oppvekstsenter
Melåa - Vik oppvekstsenter
Grashola - Vik oppvekstsenter

46 km
40 km
20 km

Ferge

100 min*
40 min
30 min

Borkenes skole
Langvassbukt - Borkenes skole
Moelv - Borkenes skole
Flesnes - Borkenes skole
Vik - Borkenes skole
Grashola - Borkenes skole

81 km
123 km
60 km
16 km
36 km

Ferge
Ferge
Ferge

150 min*
190 min*
120 min*
25 min
45 min

(Kilde: Ruteplanlegger www.naf.no )* inkludert fergetid.
Merk: Faktagrunnlag versjon 2 er endret med tekst og noen tabeller men inneholder ikke stopptid for av/påstigning samt gangtid.
Kjøretid er ikke periodisert for årstider.

Snittpris pr. elev pr. kilometer skoleskyss, er skoleåret 2017/18 utregnet til ca. kr. 2.00 for
grunnskoleelever i Kvæfjord kommune. Utregning av årlig skoleskysskostnad pr. elev vil da kunne bli:
kr. 2,00 x antall km (stoppested - skole t/r) x 190 (antall dager i skoleåret).
Eksempel: Fra tabellen over, ville en elev fra Moelv med skolested Strand skole på Sortland, i 2017 få
en skoleskysskostnad lik kr. 2.00 x 76 = kr 152,- pr dag x 190 dager (1 skoleår) = kr. 28 880,- pr
skoleår. Dette beløpet måtte så tillegges kostnad for elevplass i Sortland kommune = kr. 96 966, se
kap 4.6, slik at sum for eleven totalt i 2017 ble kr. 125 846.
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6. Økonomisk oppsummering
Når en ser på hvordan regnskapet fordeler seg på de ulike virksomhets-/tjenesteområdene utgjorde
barnehage 6,4 % og grunnskole 15,9 % av kommunens totale budsjett i 2017 og vist i kr:
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner:
Kvæfjord kommune totalt:
kr. 325 863 192
Barnehage, 201, 211,221

kr. 20 927 909

Skole 202, 222, 223

kr. 51 880 361

(Kilde: Økonomikontor Kvæfjord kommune 23.2.2018)

7. Oppsummering
Faktagrunnlaget er utarbeidet med bakgrunn i utvikling av barnehage- og skoletjenesten, dagens
tjenesteproduksjon, samt framskrivning av elevtall i Kvæfjord kommune. Det er forsøkt å synliggjøre
ressursbruken i Kvæfjord kommune sammenliknet med andre kommuner, Troms og landet
forøvrig(utenom Oslo). Det er fremlagt et grunnlag for å sammenligne seg med seg selv og å
sammenligne seg selv med andre over tid.
Hensikten med faktagrunnlaget er å gi økt innsikt og kompetanse, samt et kvalifisert beslutningsgrunnlag for de valgene kommunen til enhver tid måtte stå overfor.

8. Høringsfrist
Faktagrunnlaget versjon 1 ble sendt ut til aktuelle høringsinstanser, se vedlegg 6 til dette
skriv, med høringsfrist 11.april 2018 og alle innkomne høringsuttalelser er nå vedlagt saken.
Referat fra to høringsmøter ved Flesnes oppvekstsenter 9. april 2018 fra kl. 18:30-20:15 og
ved Vik oppvekstsenter 10. april 2018 fra kl. 18:00 – 19:45 er likeledes vedlagt saken.
Høringsfrist for versjon 2 er satt til: 5. juni 2018.
Høringsuttalelser sendes til: Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.
Epost: postmottak@kvafjord.kommune.no
Merk sending: Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur
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Vedlegg:
1. Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Flesnes skolekrets
2. Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Vik skolekrets
3. Udir-2-2012 – Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser
4. Vedtekter for kommunale barnehager i Kvæfjord
5. Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Kvæfjord
6. Høringsinstanser
7. Referat fra høringsmøte 9. april 2018, Flesnes oppvekstsenter
8. Innkomne høringsuttalelser knyttet til Flesnes oppvekstsenter
9. Referat fra høringsmøte 10. april 2018, Vik oppvekstsenter
10. Innkomne høringsuttalelser knyttet til Vik oppvekstsenter
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SAK 18/226
INNKOMNE

HØRINGSUTTALELSER

VEDRØRENDE

NY BARNEHAGE-

OG SKOLESTRUKTUR -—FLESNES

OPPVEKSTSENTER
AVSENDERE:
FAU Flesnes oppvekstsenter

Pårørende 1 v/foresatte

v/Eirin

og Kristine

Gullhaugen,

Grace og Herulf Fagerås m.fl. dokumentdato

SU/SMU Flesnes oppvekstsenter

v/referent

Elevrådet Flesnes oppvekstsenter
Pårørende 2 v/foreldre

Bjerknes

dokumentdato

9.4.18

Inger Holand, dokumentdato

v/Elisa Lyså, dokumentdato

21.3.18

3.4.18

4.4.18

i indre Gullesfjord v/ Klara Wollvik Sommerseth m.fl., dokumentdato

9.4.18
Ungdomslaget
Pårørende

Samhold

3 v/Kristine

v/Otto

Guldhaugen

FAU Flesnes oppvekstsenter
2.4.18 (Høringsuttalelse
9.

Borkenes

11. SU Borkenes
Høringsinnspillene

og Erwin Jacobsen,

v/Eirin-Kristin

rektor

skole v/ Karianne
skole v/Karianne

ligger vedlagt

10.4.18
dokumentdato

11.4.18

Bjerknes og Kristine Guldhaugen, dokumentdato

med Power—Point presentasjon)

skole v/ fungerende

10. FAU Borkenes

Lanes, dokumentdato

Chris Tandy,

Uttakleiv,

dokumentdato

Stene, dokumentdato

og etter

dokumentdato

overnevnte
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11.4.18

10.4.18

registreringsnummer.

11.4.2018

HCEY‘Vf)

963nm

hr-

l.

FAU Flesnes Oppvekstsenter
Flesnes
8409 Gullesfjord

Flesnes 21.03.2018

Kvæfjord Kommune
Administrasjonssjefen
9475 Borkenes

Ang. fremtidig

barnehage-

Viser til høringsdokument
skolestruktur

og skolestruktur

i forbindelse

for Vik skolekrets

FAU på Flesnes leser av informasjonen
arbeidsprosess,

hvor formålet

Prosessen sluttføres

med utredning

og Flesnes skolekrets

Flesnes skolekrets
av fremtidig

For at prosessen skal bli grundig,

å ha informasjonsmøte

er 11. april. Påsken er midt inne i disse dagene.

Vi ønsker derfor å be om fristforlenging
Vi ser allerede feil i faktagrunnlaget

med minst en uke til 18. april 2018.

som vil bli påpekt på informasjonsmøte

Det kan muligens forskutteres

at det kan bli behov for ytterligere

klargjøring

fra kommunens

For å få gjennomført

'!

Chak

'

= , ,. ;

en grundig

prosess.

21. Juni 2018.

finner vi det ikke tilstrekkelig

9. april når frist for høringsuttalelse

og

at denne høringen er ett av flere ledd i en

er at alle parter skal høres i en grundig

i kommunestyret

av faktagrunnlaget

barnehage-

i Kvæfjord kommune.

9. april.

gjennomgang

og

side.

prosess, håper vi at vårt ønske om utsettelse

"

.

\A

;))/(jr 1 '0 ClU/Cj'

Eirin Bjerknes

Kristine Guldhaugen

Leder FAU

Nestleder
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FAU

l‘

\.

imøtekommes.

Høytid?)

9»

m".

Weg-vær)

Fifi/22L)

"WW/i

med Kvæfjord

I forbindelse

Kommunes utredning av skolesituasjonen

— ønsker vi å dele våre

Skole.

og Strand

med Flesnes Oppvekstsenter

erfaringer

-. H HE

KO?”

[(3 /Q%

Redegjørelse Våtvoll-elever på Strand skole

Dette

2 av de 3 barna fra Våtvoll som nå går på Strand Skole —gikk først på Flesnes oppvekstsenter.

ble en dårlig erfaring —og i samråd med daværende skolesjef Lars Tverseth, ble det besluttet at
Strand skole var et bedre alternativ enn Flesnes oppvekstsenter.

Allerede da var elevtallet så lavt at

det ble en vanskelig situasjon både sosialt og pedagogisk. Idag -bare 3 år senere —er elevtallet
halvert —og situasjonen er jo naturligvis ytterligere

forverret.

Barn nr 3 fra Våtvoll —som begynte i 1. klasse høsten 2016 - ønsket derfor heller ikke å havne i den
, .

Starten

Skole ha." vært utelukkende

på Strand

skulle

at også 3. barnet

besluttet

Det ble derfor

situasjonen.

vanskelige

Vi har blitt tatt imot

positivt.

på Strand

Skole.

på en fantastisk

måte.

begynne

Fra

dag 1 har vi opplevd å bli inkludert i miljøet på Strand på en måte vi ikke trodde var mulig. Sosialt ble
det en gedigen

og Strand

til Flesnes Oppvekstsenter

Avstanden

Så reiseveien er uproblematisk.

andre veien.

ene veien —og blir kjørt av foreldrene
kostnad

for kommunen

dekker.

Vi undrer

skoleelever.

for elevene

identisk

—da skoleskyss

dekkes

De tar derfor

av fylket

— minus en egenandel

brukes

rutebuss

ikke utgjør

Dette til tross for at skyssen

oss over at våre barn ikke skal ha samme

At det samtidig

fra Våtvoll.

har blitt en verkebyll for oss er at Kvæfjord

ut at våre barn ikke har krav på skyss til og fra skolen.

har funnet

Kommune

skole er noenlunde

Det som imidlertid

god opplevelse.

har det vært en meget

for våre barn. Også pedagogisk

opptur

noen

som kommunen
andre

som kommunens

rett til skoleskyss

120.000,— i året for å få EN elev til Flesnes Oppvekstsenter

—gjør

det hele bare enda mer urimelig.

Ut fra nåværende elevtall —og for så vidt elevtallene de siste 5 årene —så burde kanskje Flesnes
vært lagt ned for minst

Oppvekstsenter
kommunens

S år siden. Dette

vis har klart å holde

tall. All ære til dem som på uforklarlig

Det må bygdas politikere

berømmes

understøttes

for. All ære også til Rektor

jo i tillegg

økonomisk

av

liv i Flesnes Oppvekstsenter.
som med begrensede

Inger Holand

ressurser har gjort sitt beste for å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Men nå må det tas til
fornuft.

Det er naturligvis

Oppvekstsenter

bittert

miste

for dem som måtte

sin arbeidsplass

på Flesnes

—men fokus må være å kunne gi et best mulig skoletilbud —også til barna i

Gullesfjord.

Når det i tillegg finnes gode skoletilbud

og '-zapasitet på Borkenes og Strand —så burde valget være

enkelt. Man kan spare store pengebeløp —og samtidig tilby barna et bedre skoletilbud. Vi håper
Kommunen tar de nødvendige grep — slik at ikke enda flere småbarnsforeldre
rømme

kommunen

for å gi barna den skolegangen

Grace og Herulf Fagerås

ser seg nødt til å

de har krav på.

Elenita og Jonny Ribe
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Inger-Line og Ørjan Nilssen

HQ?t

hr 3.
Vier—gneis

SU/SMU Flesnes Oppvekstsenter
Flesnes

Flesnes 03.04.2018.

8409 Gullesfjord

Kvæfjord Kommune
Administrasjonssjefen
9475 Borkenes

Flesnes skolekrets

barnehage- og skolestruktur

Ang. fremtidig

Viser til høringsdokument

i forbindelse

med utredning

barnehage-

av fremtidig

og

skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets i Kvæfjord kommune.
på Flesnes Oppvekstsenter

Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg

denne høringen er ett av flere ledd i en arbeidsprosess,
høres

at

er at alle parter skal

prosess.

i en grundig

Prosessen

leser av informasjonen

hvor formålet

sluttføres

21. Juni 2018.

i kommunestyret

For at prosessen skal bli grundig, finner vi det ikke tilstrekkelig
9. april når frist for høringsuttalelse

er 11. april.

Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg

vil idette

å ha informasjonsmøte

skriv komme med en uttalelse,

men i ei slik

en uttalelse

viktig sak for kretsen, burde det vært bedre tid til å diskutere/utforme

til tilsendt

faktagrunnlag.
mandag 02.04. 2018.

Vedtak i samarbeidsutvalget
Faktagrunnlaget
Barnehagen
'

er gjennomgått

bør fortsette

Barnehagen

og diskutert.

sin drift også i året 2018-2019.

vil dette året telle to barn. ltillegg må oppvekstsenteret

om SFO. Nå er det barnehagen

som ivaretar dette tilbudet.

som står uten tilbud barnehage/SFO
0

I 2018vil det bli født ytterligere

0

Vår 2018 er det flyttet

Skoledelen

Vi vil komme med følgende merknader:

Flesnes Oppvekstsenter

'

Skoleåret

Totalt kan det bli 4 barn

ned.

to barn i bygda.

en småbarnsfamilie

ved Flesnes Oppvekstsenter,

'

legges barnehagen

kunne gi tilbud

fortsatt

til bygda.
drift noen år til.

avd. skole vil de første tre år ikke få radikale endringer

i

elevtall.
2018-2019,

2019-2020

vil vi ha ni elever,

Enstemmig.

63

2020-2021

vil vi ha åtte

elever.

Vedtak i skolemiljøutvalget,

02.04.2018.

Skolemiljøutvalget ser med bekymring på at barnehagedelen legges ned fra
01.08.2018. Barnehagen betyr mye for miljøet på oppvekstsenteret, både for barna
og de voksne som arbeider der.
ønsker fortsatt

Skolemiljøutvalget

fødselstall [tilflytting

Dette ut fra endringer

i

og tilbud til de to som har krav på SFO.

Miljøet ved oppvekstsenteret
få unger/voksne

drift av barnehagen.

vil ikke bli det samme blir barnehagen

som har sin arbeidsplass her. Miljøet

nedlagt. Det er

er veldig sårbart, og alle er

vant til å være mye sammen. Fjernes en del, vil dette oppleves som svært negativt.
Skolemiljøet er også svært sårbart. Imidlertid ser vi at elevene i skolen får mye
voksenkontakt 0g hjelp der det trengs. Våre elever har det trygt og godt på skolen.
Miljøet er oversiktlig.

Likeledes er alle ungene på oppvekstsenteret

lag og vant til å ta vare på hverandre.

Dette

er noen

av fordelene

vant til å være i
med å være

en liten

skole.

Tallene

i skolen

tilsier

fortsatt

må gjøre når elevgrunnlaget

drift

noen

år til. Det er fortsatt

ikke er tilstede.

Enstemmig.

Referent.
inger Holand.

bt M U MCA/Å
..r-)pvekstsenter
Hesneö =>
ReKtOr
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tid til å vurdere

hva vi

Kvæfjord

kommune

F lesnes oppvekstsenter

UTTALELSE TIL F AKTAGRUNNLAG
FLESNES OPPVEKSTSENTER.

Fa ktagrunnlaget

er gjennomgått

oppvekstsenter.

Likeledes

barnehage/skole

i ulike fora tilknyttet

og har vært diskutert

har dette

i Kvæfjord

SKOLESTRUKTUR

samt

tema

vært

diskutert

rektorkollegiet

i ledergruppe

for Kvæfjordskolen.

vårt

for
Det er

vanskelig å få til en grundig prosess rundt ei meget viktig sak når tidsfristene er så
korte. Infomøtet der administrasjonen
informerer om faktagrunnlaget
burde vært
lagt i forkant

av denne

høringsuttalelser
skal uttale
Barnehage

prosessen.

kun to dager

Slik fristene

etter

er satt nå, er frist for

infomøtet.

Dette

blir vanskelig

når ulike fora

seg.
og skoledel.

Tallene

vi forholder

som Flesnes

er fra 2017. For en liten enhet

oss til ifaktagrunnlaget

Oppvekstsenter,

kan fødselstall

i 2018 utgjøre

og tilflytting

en

stor forskjell.
Fra høst 2017 er barnehagen
for et år. Dette
sier tre barn.

på Flesnes

Oppvekstsenter

fordi det kun er to barn i barnehagen,
Imidlertid

gir barnehagen

tilbud

opprettholdt

kun

og kommunalt

om SFO, fra høst

vedtak

2017 ett

barn med full plass.
Vår 2018 flyttet

en småbarnsfamilie

til Flesnes.

Deres

barn

begynte

i

1. april. Dermed har vi tre barn vår 2018 i tillegg til tilbudet om

barnehagen

SFO til ett barn.
Barnehage

Fra høst 2018 vil vi igjen ha to barnehagebarn

samt to barn som har krav på SFO. M.a.o.

som blir uten tilbud
å gi SFO tilbud

legges

og tilbud

i Flesnes

vil det bli fire barn

ned fra 01.08. 2018. Vier

barnehagen

om barnehageplass.

Hvor skal disse

pliktige til

fire barna

få

sine tilbud?
Det er også gledelig

Slik situasjonen
tilbud

at det vil bli født barn

er nå, bør barnehagen

til de fire barna

samt

i denne

kretsen

opprettholdes.

at nye verdensborgere

i løpet

av 2018.

Dermed kan vi gi et
kan bli med fra 2019-

2020.
Barnehagedelen
Alle barn,

betyr

fra de minste

mye for det totale
til de største,

miljøet

har mange

her på oppvekstsenteret.
felles

møteplasser.

Skolegården er også felles for alle. Våre barn er veldig inkluderende, og de
er vante til å ta vare på hverandre. De ansatte er en del av voksenteamet
her. l tillegg er vi en del av Kvæfjordbarnehagen
møter

tilknyttet

Flesnes
8409 GULLESFJORD
Epost: inger.holandékvatjord.kommune.no

og deltar

på alt av kurs og

denne.

telefon:
77023260

65

fax:
7702326l

mobil:
95139670

Tallene for skoledelen ved Flesnes Oppvekstsenter er endret fra 2017 til
2018. Skoledelen teller nå pr. 1. april 10 elever. Fra høsten 2018 vil vi ha 9
elever. Vi har godt kvalifiserte
skoleverket.

lærere, flere med lang erfaring

fra

Våre elever hevder seg godt på prøver og eksamener,

elevene vi har sendt fra oss, har utdannet

og

seg og blitt flinke

samfunnsborgere. Her må også nevnes de tette bånd det naturligvis blir
mellom

barna og de voksne siden forholdene

tryggheten
Økonomiske

her er så små. Denne

er det godt å ha med seg inn i voksenlivet.

forhold.

Faktagrunnlaget skisserer opp hva det koster fortsatt å holde drift i
barnehagen og skolen. imidlertid savner jeg ei fullstendig oversikt over hva
det koster å legge Oss ned. Her tenker jeg på kjøp av barnehageplasser
skoleplasser

samt skoleskyss til de samme barna. Følge på skoleveien

også tas med

her.

Uansett

i hvilken

retning

barna

blir sendt,

0g
må

er avstandene

lange og til dels risikofulle.
Hva tenkes om de to Skolebyggene

vi har? Barnehagedelen

er ny,

bassengdelen er ny0ppusset og kostet kommunen i underkant av 10 mill for
få år siden.
Som rektor

erjeg

oppvekstsenteret

Kvæfjord

opptatt
har gode

kommune?

av barnas beste samt at de ansatte
arbeidsvilkår.

I kollegiet

Hvilke

er det ansatte

tilbud

her på

vil de ansatte

med fast tilsetting

få av

i Kvæfjord

kommune.

Rektorkollegiet,

en viktig samarbeidspartner.

Rektorkollegiet i KVaefjordskolen er aktivt med faste møter. Dette fora bør
kunne få ei mulighet
for Kvæfjordskolen

til å komme

med forslag om hvordan

bør være i framtiden.

det må fra administrasjonen

foreligge

Denne prosessen

arbeidet

før skolenedleggelser

k”Øl

inger Holand,
,

.:y'

( %POÅWQ

h)$
Flesnes

8409 GULLESFJORD
Epost: inger.holandékvafjordkommuneno

bilde

Vi ønsker å være

er et faktum.

Flesnes Oppvekstsenter 09.04.2018.

Rektor I

krever tid, og

analyser som gir et fullstendig

av konsekvensen ved å legge ned skoler/oppvekstsentre.
med idette

skolestrukturen

\le
telefon:
77023260

66

&
fax:
77023261

mobil,:
95139670

l—lqz—råvlc)Wes—"seg

mr,

Lt

Elevrådet ved Flesnes Oppvekstsenter
v/Elisa Lyså
8409 GULLESFJORD

04.04.18

Administrasjon i Kvæfjord Kommune
v/Merete

Hessen

Ang. Utredning

av fremtidig

barnehage— og skolestruktur
Kvæfjord

for Vik skolekrets

og Flesnes skolekrets

i

Kommune

Elevrådet ved Flesnes Oppvekstsenter har i møtet 03.04.18 diskutert noe av utredninga, spesielt det
som angår oss. Vi vet at det er både positive og negative
vi vil ikke vurdere

de opp mot hverandre.

sider med både store og små enheter,

Det vi er engstelig for derimot,

er den lange skoleveien

men
til

Borkenes.
Vi har regnet litt på det og ble overrasket
For en elev fra Holand

Holand

blir det:

—Flesnes

10 min

Ferje Flesnes —Refsnes
Buss Refsnes
Til sammen

25 min

- Borkenes

50 min

blir dette

En skoledag varer ca 6 timer,
tilsammen

over resultatet.

85 min, tilnærmet
dvs. at reisetiden

90 min en vei — ca 180 min tur retur

blir omtrent

= ca 3 timer!,

det halve. Det vil igjen si et halvt skoleår

(er det mulig!?)

Ut fra utkastet forstår vi at Flesnes og Vik skal flyttes til Borkenes, noe som også medfører lengre vei
for foreldre,

som igjen vil/kan

føre til dårligere

skolen blir borte. I tillegg "stjeler"
Vi håper at Flesnes Oppvekstsenter

samarbeid

består framover.

Med vennlig hilsen
Elevrådet

heim—skole. Nærheten

og tryggheten

reisetiden av Ieksetid og fritid til andre aktiviteter.

Flesnes Oppvekstsenter

v/Elisa Lyså, 10 kl
,,7' L
(/
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Fra: Klara Wollvik Sommerseth (klara—wollvitotmaileom)
Sendt: 10.04.2018 21:40:05
Til: Postmottak
Kopi: Kjell—Arne; Kenneth Berg; Dag Hallvard Johansen
Emne:

Høringsuttalelse

barnehage og skolestruktur

Vedlegg:

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

Kvæfjord kommune
v/ administrasjonssjefen
Bygdevegen

26

9475 Borkenes

Gullesfjord

Høringsuttalelse

barnehage-

og skolestruktur

Vi Viser til tidligere års korrespondanse,

senest brev av 27.1.13 fra foreldregruppa

gjennom årene har dette vært en gjentagende
Lødingen og Sortland kommune
Argumentasjon

9.4.18

sak. Vi understreker

at opprettholdelse

og bygdelaget

Guldhomet;

av gjesteelevordningen

opp
i

er like viktig for oss i dag som tidligere.

hva gjelder vei og rasfare er uendret.

Rent praktisk er det sånn at noen av oss er tilknyttet Lødingen, både i forhold til
bamehage/skole/helsetj
enester/tannhelsetj eneste/arbeid osv, andre er knyttet til Sortland (Strand skole). Dette er den
logiske og hensiktsmessige retningen for oss i det daglige.
Ungene våre trives på sine respektive skoler, barnehage og sfo. Vi mener det strider imot fornuft å rive opp barna fra
det rnilj øet de kjenner, som riktignok ikke er store skoler men dog har en større elevmasse enn ved Flesnes. Det er
viktig sett opp mot læringsutbytte, sosial omgang med jevnaldrende, fritidsaktiviteter osv. Det er dessuten ikke så
mange barn her inne at de vil øke elevtallet ved Flesnes skole nevneverdig.
Vi registrerer at det i faktagrunnlaget

opereres med tall vi ikke kjenner igjen:

Pkt. 4.1 Elevtall: 5 elever fra Moelv krets ved Lødingen barneskole (to elever) og Lødingen ungdomsskole (tre
elever). Her er det tre elever, to på barneskolen og en på ungdomsskolen pr januar 2018. Til høsten starter en
førsteklassing, så fire til sammen.
Pkt. 5 Skoleskyss:

5 elever med skolebuss til Lødingen prjanuar 2018. Dette tallet er 3, til høsten blir det 4.
Pkt. 3.1 Barnehage: 0 barn i Moelv krets med barnehageplass i Lødingen. Her er det prjanuar 2018 2 barn, fra
høsten 1.
Vi ber om at vi blir hørt når dette nå skal endelig avgjøres; vi ønsker at ungene våre også i fremtiden skal få sitt skole-
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og bamehagetilbud

i henholdsvis

Lødingen og Sortland kommune som i dag.

Med hilsen foreldre i indre Gullesfjord;
Hildegunn Jenssen og Dag Hallvard Johansen
Amela Kavara og Kenneth Berg
Klara og Kjell—Arne Sommerseth
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Ungdomslaget

mr.

Å;

Samhold

F Iesnes
8409

Gulles

0rd

Vår dato." 10. 04.2018

Kvæfjord Kommune
Administrasjonssjefen
94 75 Borkenes

Horin

suttalelse

an

.

remtidi

Viser til tilsendt faktagrunnlag
i forbindelse
skolekrets og Flesnes skolekrets i Kvæfjord
09.04.2018.

barneha

e- 0

skolestruktur

Flesnes

skolekrets

med utredning av fremtidig barnehage— og skolestruktur
kommune,
samt infomøte ved Flesnes Oppvekstsenter,

Ungdomslaget
Samhold på Flesnes har engasjert seg i denne saken, da en opprettholdelse
av
F lesnes Oppvekstsenter
på dagens nivå, med barnehage, SFO og lO-årig skole, vil være avgjørende
bygdas fremtid.

for Vik

for

I denne forbindelse, ønsker herved ungdomslaget
Samhold på Flesnes å gi en høringsuttalelse.
[ vår
høringsuttalelse
ønsker vi å belyse flere ting. Noe er nevnt i faktagrunnlaget
fra Kvæfjord kommune,
men vi vil også sette fingeren på ting som ikke har vært tema i faktagmnnlaget.
Vi har tidligere reagert litt på svært kort tid mellom infomøte ang denne prosessen og fristen for å gi en
høringsuttalelse,
kun en dag. Vi hadde nok gjerne sett at infomøtet har vært avholdt mye tidligere i
prosessen.
Prosessen burde egentlig startet med et folkemøte,
slik at kommunens
administrasjon
allerede på det
tidspunkt hadde fått med seg signalene fra bygdefolket.
Viser ellers til vårt brev datert 19.03.2018.ang
høringsfrist.

].

Bygda

vår og utviklinga

der

Vi får starte med å si litt om bygda vi bor i, som da dekker området Holand, Flesnes, Bogen og Gombogen.
Vi er en aktiv bygd, med et veldig stort engasjement
innenfor det som kan kalles kultur/fritidsaktiviteter.
Mange lag og foreninger er i drift og dugnadsånden
er stor. Akkurat dette med utrolig stor dugnadsinnsats.
har gjort oss litt kjent også utenfor bygda. Vi har også opplevd ros fra tilflyttere på grunn av at de har blitt
inkludert i det sosiale livet i bygda fra første dag etter at de flyttet hit.
Ungdomslaget
Samhold drifter bygdas to «storstuer», som er forsamlingshuset
Molund og Elvedalens
Lavvo. Begge plassene brukes svært aktivt gjennom hele året.
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Men trass i dette, så har vi hatt en negativ utvikling i bygda over en del år med tanke på folketall. Noe som
også har gitt en drastisk nedgang i antall barnehage- og skolebarn. Vi ønsker jo selvfølgelig å fokusere på
det som er positivt i bygda. Men når vi skal gi en seriøs høringsuttalelse
i forbindelse med fremtidig
skolestruktur
i Kvæfjord, må vi også ta inn over oss den negative utviklinga som har vært.
Og vi må ha forståelse for at kommunens administrasjon,
under behandling av allerede trange budsjetter,
ikke kan se helt bort fra nevnte realiteter.
Men etter vår vurdering, er en nedleggelse av F lesnes Oppvekstsenter
over 2—3år, med opphør av
barnehagedelen
allerede fra høsten 2018, en veldig lite gjennomtenkt
løsning for å bedre
kommuneøkonomien.
Det har de senere årene vært brukt mange millioner kroner på blant annet
svømmeanlegget
og garderobene ved oppvekstsenteret.
Bare det tilsier jo at en nedleggelse blir helt feil.
Men tidspunktet

som kommunen

har valgt å sende ut slike signaler

på, er nok det som er mest uheldig

for bygda vår.
Det vil komme
opplever vi for
barnehagealder
barnehageplass
som kan skje.

småbarn i løpet av våren hos familier som allerede er etablert i bygda. Videre
første gang på flere år at unge småbamsfamilier
flytter til bygda. En familie med barn i
er allerede kommet på plass, og 'l—2 familier til vurderer å flytte hit. Og alle disse vil trenge
i løpet av kommende år. Og da bli møtt med at barnehagen skal legges ned, er det verste

Tilflytting av småbarnsfamilier
er noe vi lenge har håpet på skulle skje, og erfaring fra andre plasser viser at
dersom først en familie flytter til en bygd og trives der, så vil de kunne trekke med seg flere familier. Og
foruten et godt og variert kulturtilbud,
og at vi er veldig inkluderende
i alle våre aktiviteter, er dette med
både barnehage og skole i bygda uten tvil det viktigste vi har med tanke på økt tilflytting.
Og opprettholdelse
av barnehagen er kanskje aller viktigst. Det er nok få foreldre som ønsker at barn i
barnehagealder
skal måtte sitte flere timer på buss hver dag.
I denne forbindelse er det også viktig å poengtere rasfaren på vegen til Sortland. For bare litt over en uke
siden, opplevde vi at denne vegstrekninga
var stengt pga ras i nesten en uke. Vegen ble stengt av ras, uten at
den på forhånd hadde vært stengt pga rasfare. Dette viser at vegstrekninga
kan være skummel, og foreldrene
vil nok kvie seg for å sende unger gjennom denne strekninga i perioder med potensiell rasfare.
Det er også viktig å nevne at vi har en utfordring som vi arbeider med i bygda. Dette er å skaffe boliger til
ungdom som ønsker å etablere seg her. Vi har over tid mottatt signaler fra flere unge familier som vurderer å
flytte til bygda, men som ikke finner seg hus.
Så her har vi en jobb å gjøre. I første omgang ved å få eierne til å leie ut hus som står tomme i bygda. Men
vi ser også på muligheten med å bygge ungdomsboliger,
boliger som da bygges og drives av en stiftelse og
leies ut til ungdom, primært i en etableringsfase.
Dette er et prosjekt som ble arbeidet med for en del år
siden, men da lagt på is. Nå er disse planene tatt frem igjen. Lykkes vi med å få til noe slikt, vil det bli en
enda høyere tilflytting til bygda.
Men også i denne prosessen vil en opprettholdelse
av Flesnes Oppvekstsenter
være helt avgjørende.

2.

Konsekvenser

Konsekvensene
ved en nedleggelse
og er ikke nøye nok gjennomtenkt.

av Flesnes

Oppvekstsenter

vil være svært store på flere områder,

Den store konsekvensen
for bygda vår vil være at den positive utviklinga
Årsakene til dette har vi nevnt i punkt 1 i denne høringsuttalelsen.
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som vi nå er inne i, stopper

opp.

Men det Vil også kunne få store konsekvenser
for Kvæfjord som egen kommune.
Vi hadde for ikke så lenge siden en ganske opphetet debatt ang, fremtidig kommunestruktur,
oppsplitting av Kvæfjord kommune og sammenslåing
med kommunene
rundt oss.
I en folkeavstemning
sa Gullesfj orden nei til sammenslåing
kommune også i fremtida.

og ja til opprettholdelse

og eventuell

av Kvæfjord

som egen

Det er helt klart at ønsket om å beholde F lesnes Oppvekstsenter
også i fremtida, var avgjørende for utfallet
av denne folkeavstemninga.
Vi er alle inneforstått med at en sammenslåing
med Sortland kommune, vil
gjøre at Flesnes Oppvekstsenter
legges ned i løpet av kort tid, og ungene overføres til barnehager og skoler
på Sortland.
Men dersom også Kvæfjord kommune skulle ta det skritt og legge ned Flesnes Oppvekstsenter,
så vil barna
fra vår bygd likevel måtte ha barnehage/ skole i Sortland kommune. Da vil det sterkeste argumentet for å
tilhøre Kvæfjord kommune, falle bort. Å sende ungene til barnehage/skole
på Borkenes fra vestsiden av
Gullesfjorden,
og måtte bruke både ferge og buss, vil være helt uaktuelt.
Og dersom vestsiden av Gullesfj orden søker overføring
overleve som egen kommune.

3.

til Sortland

kommune,

vil neppe resten av Kvæfjord

Konklusjon

Ungdomslaget
Samhold ber om at Kvæfjord kommune også i fremtida opprettholder
Flesnes Oppvekstsenter
minimum på dagens nivå med både barnehage, SFO og lO—årig skoletilbud.
Dette vil være med på å styrke bosetting i bygda og i kommunen, og vil bidra til å sikre at Kvæfjord
bestå som egen kommune.

Med hilsen
Ungdomslaget
Otto Lanes
Leder

Samhold
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Det vises til høringsgrunnlag
Til saken kan det opplyses

og faktagrunnlag,
om at vi venter

og infomøte

barn med termin

på Flesnes Oppvekstsenter.
19 mai, som vi ville ønsket fremtidig

barnehageplass

til på Flesnes Oppvekstssenter.
Ber om at dette tas med som innspill til sakens behandling

Med vennlig

og faktagrunnlag.

hilsen

Kristine Guldhaugen

og Erwin Jacobsen

Holand 30
8409 GULLESFJORD

http://ephortekvkom/ephorte/API/GETDOC/Default.aspx?VE_DOKID_DB=147277...
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Kvæfjord Kommune
Bygdevegen 26
9475 Borkenes

FAU Flesnes Oppvekstsenter

Høringsuttalelse

Flesnes 2. April 2018

barnehage-

og skolestruktur.

Vi ber om at Kvæfjord kommune behandler høringsuttalelsen som dokument til videre
behandling av saken. Men vi etterlyser også skriftlig svar fra kommunen på grunngitte
spørsmål i høringsuttalelsen.
FAU flesnes vil først og fremst etterlyse lovligheten av prosessen uten at det er
gjennomført
konsekvensanalyse,
vi finner informasjon
fra andre lignende saker som er
bragt videre til fylkesmannen,
og underkjent
grunnet mangler i prosessen.
Har kvæfjord kommune til hensikt å gjennomføre
konsekvensanalyse
i denne
prosessen?

Har Kvæfjord kommune gjort et godt nok grunnarbeide
Forvaltningsloven

gir klare forutsetninger

så langt i denne prosessen?

for grunnlaget

beslutninger

av denne art skal

tuftes på. En prosess med så vidt korte frister for høring etter planlagt
informasjonsmøte er kritikkverdig,
og kan være med på å underbygge en påstand om at
forvaltningsloven

ikke har vært tilstrekkelig

fulgt i denne saken.

En godt gjennomført konsekvensanalyse ville også gitt oss sannsynlige svar på de større
ringvirkningene
en barnehage og skole i bygda gir oss. Det lille som er av næringsliv i
vår del av kommunen

vil høyst sannsynlig

bli skadelidende

dersom

barnehage

og skole

legges ned. Det sier seg selv at det vil være å foretrekke å bosette seg i fortettede
områder med kort vei til skole og barnehage, fremfor å bosette seg der det vil være lang
reisevei

både til skole og jobb.

Vår egen lille konsekvensanalyse er kort fortalt at dersom barnehagen i første omgang
legges ned, vil skolen være det neste som ikke kan opprettholdes, som en konsekvens av
at barnehagen allerede er nedlagt.
Det nærmeste beskrivende begrepet vi kommer på er vel "sniknedlegging"
Dersom tilbudet ved Flesnes Oppvekstsenter blir nedlagt, er vi i samme situasjon som vi
ville vært i dersom vi hadde stemt for kommunetilhørighet
til Sortland ved
folkeavstemmingen

i 2016.

Sortland

kommune

= nedlegging

av Flesnes Oppvekstsenter.

Man kan i denne sammenheng ikke legge skjul på hva vi mener konsekvensen vil bli
dersom

hele Gullesfjord

nå ønsker løsriving

fra Kvæfjord

Kommune.

Kvæfjord kommunes fremtid besegles da av innsparingskåte
Kommunens gjenværende størrelse
og sammenslåing
vil være nærmere

blir som et punktumet
et faktum.
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politikere.
i enden av dette avsnitt,

'NHF;—

Vi minner om at det ikke er lenge igjen til kommunevalg
9. September 2019, her skal
politikerene ha fornyet tillit blant sine velgere. Det vil kunne være betimelig med ny
folkeavstemming om kommunetilhørighet
samtidig med kommunevalget.
Til faktagrunnlaget
ønsker vi kommunens skriftlige svar på våre spørsmål
spørsmål og svar blir en del av faktagrunnlaget
som skal medtas i arbeidet
fremtidig struktur.

og at
om

Til faktagrunnlagets økonomidel for skolebygget ønsker vi spesielt svar på hvorfor det
nå i en nedleggingsdebatt blir satt på sakskartet akutt nødvendighet av investeringer i
bassengdelen,

av stor økonomisk

konsekvens.

Vi er kjent med at kommunen i lang tid har vært kjent med sakenes kostnader og
konsekvenser. Eksempelvis at avfuktningsanlegget har vært utslitt og nedkjørt, og kun
foretatt nødreparasjoner på. lnkompetansen har ført til at kostnader til oppvarming har
vært mangedoblet av det reelle behov. Peri dag er ikke varmepumpen i drift og
ventilasjon kjøres med 100% friskluft som må varmes opp. Uten varmegjenvinning
kjøres så varmluft rett på marka. Fyring for kråka kalles det visst!
lnvesteringskostnad
i 2006 var betydelig lavere enn den grunnet prisvekst er i 2018.
Likevel har ikke Kvæfjord kommune evnet å redusere driftskostnader
investeringer,
men heller tatt postene ut av budsjettet.

med å foreta

Oppvarming av basseng —her kunne kvæfjord kommune spart mye i driftskostnader
med å investere i bassengduk, for å redusere avfuktningsbehov og oppvarmingsbehov.
Dette er også neglisjert av kommunen —men nå i en nedleggingsdebatt blir alle disse
kostnadene

brukt

for det det er verdt. Og hevdes som høyst nødvendige.

Dette er etter vårt syn en styrt nedlegging,

hvor en bevisst tar sikte på å ikke utføre

nødvendig vedlikehold, frem til hele bygdningsmassen er så nedslitt at kostndaene med
gjenoppbygging tilsynelatende blir så store at våre politikere ikke kan annet enn være
med på nedleggingsvedtak.
Til faktagrunnlagets tall over nødvendige investeringer vil vi også etterspørre
gjort reelle undersøkelser av investeringssummene
det opereres med?

om det er

Våre undersøkelser
viser at det er for noen av postene vil være lavere kostnader
investeringene
enn det som framkommer.i
faktagrunnlaget.

Vi vil vi også etterspørre

en nærmere analyse av klausul om 30 års drift i forhold til

spillemidler,
side 15 i faktagrunnlaget.
Har kommunen gjort nærmere
dette vil bety for det komplette økonomiske bildet i denne saken?
Dette burde også være medtatt i en konsekvensanalyse.

Til faktagrunnlagets

med

analyse av hva

avsnitt om reisetider.

Det henvises på side 5 til barnehage
i forskjellige
aldere.

og skole, og anbefalte

maksimale

reisetider

for barn

Slik vi tolker Kvæfjord kommunes vurderinger av reisetid, så menes det at det er innafor
for både skolebarn og barnehagebarn å sende barn til Sortland eller Borkenes.
Vi mener at tallene det opereres med er for høye, og barneombudet gir støtte i det.
lfaktagrunnlaget
vises det til NOU1995/18 som igjen har Veiledning N—4/85.
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1 en så vidt viktig sak burde
gammelt

være kjent med at regelverket

Kvæfjord kommune

at det var fra Kirke og utdanningsdepartementet,

er så

nåværende

Kunnskapsdepartementet.
Og veiledningen
er trukket tilbake, og at barneombudet
mener det er grunn til å stille spørsmål ved om anbefalinga var i overkant av hva som er
det beste for barnet. Denne veiledningen
burde ikke engang vært nevnt i
faktagrunnlaget.
Reisetida
fra Flesnes
vil gå ut over barnas
muligheter
til annen
Dette

er hjemlet

til Sortland eller Borkenes
vil være for lang for de minste barna,
psykososiale
miljø. Og det vil være innskrenkende
for barnas
aktivitet
etter en lang skoledag med dertil hørende
reisetid.

i Opplæringsloven

og barnekonvensjonen.

Når det gjelder skole og barnehageskyss
Kommune,

så vil dette

ikke være

Strekninga

Gombogen

—Langvassbukt

Senest

de siste dager

vinteren

om mulighet

Hva da med et transportmiddel
feid på sjøen av et snøskred,

til en eventuell

forsvarlig

tjeneste

gjennomførbart

er rasutsatt,

har vi fått erfare

med tanker

og

stengte

og årvisst

veier.

og konsekvens

kjøpt fra Sortland

grunnet

rasfare.

stengt grunnet

ras.

Og vi lever hver dag gjennom

av et snøskred.

fylt av det kjæreste
vi har —barnehage
og skolebarn
gjort mulig grunnet
økonomiske
innsparinger?

-

Transport av barnehagebarn/
skolebarn på ferga. Har kommunen undersøkt og kan
redegjøre løsning og kostnad for hvordan barna skal ha forsvarlig tilsyn på ferga ?
Vi er kjent med at det på Kveøyferga var en person ansatt av kommunen for å passe på
barna under overfarten. Mannskapet på ferga kan ikke settes til å se etter en flokk med
barn som reiser alene. Vil sjåføren av et skyssmiddel
påta seg denne oppgaven og
ansvaret?

Hva blir kostnaden

I faktagrunnlaget
fremkommer
Det bør også i faktagrunnlaget

for denne

delen

av skyssen?

det tall for skoleskyss Flesnes 2017 kr. 128 241.
framkomme
2018 tall, som etter det vi vet er kr.0,-

Samhørighet skole/ barnehage
- SFO
Skal barnehagen
nedlegges nå, hva vil det ha å si rent økonomisk for SFO på
oppvekstsenteret
? Hvordan planlegges dette løst for lovpålagt tilbud om SFO ?
Hva vil merkostnaden

bli med eller uten

barnehagenedlegging

Dette er momenter

som også vært belyst i tidligere

Vi ønsker

Kvæfjord

kommunes

differanse

pr. skole/

redegjørelse

barnehagebarn

alt.1: skole barnehageplass

på kjøpt

alt.3: skole barnehageplass

på Borkenes.

viktige

tallgrunnlag

ferge, skyss, ledsager

for den reelle
m.m. :

på Flesnes oppvekstsenter

alt.2: skole barnehageplass

Dette vil være

med korrekt

i, inkludert

nå?

nevnte konsekvensanalyse.

i nabokommune

tall for politikerene

som skal avgjøre
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denne

viktige

saken.

Til

sist
vil vi bli hørt på at faktagrunnlaget

barnehagealder

som er aktuelt

presenterer

det som om det bare er ett barn i

for barnehageplass.

Det er faktisk slik at det er barn i bygda som er søkt til barnehageplass på Sortland, på
grunn av at barnehagen

allerede

er vedtatt

nedlagt,

og uansett

framtid

for barnehagen

her, var nødt til å forholde seg til søknadsfrist på Sortland.
For ikke å gå framtida i møte uten barnehageplass.
FAU Flesnes er i prosessen blitt kjent med at det har kommet barn tilflyttende
som ønsker barnehageplass. Og det er barn under "produksjon" som ønsker
barnehageplass.

På vegne av FAU Flesnes Oppvekstsenter

Eirin-Kristin
Bjerknes
Kristine Guldhaugen
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til kretsen

>

Hdr Kvæfjord
Soken ?

kommune

gjorl

el godl

nok grunndrloeid

>

Polilisklvedldll
desember
20l 7 i kommuneslyrel,
men saken sendes UT på
høring i slUllen dv mors 2018.(med påske innimellom.)
Dei er kommel
flere
søknoder
om Ulselielse
men vi er ikke nØrl.

>

Uheldige
budsjell

doloerx
nedlegging
ClV bdrnendgevedldll
og Økonomiplan,
søknddfrisl
bornenoge

78

sd longl

i denne

desemer
2017 i
l.mors 20l 8.

>

Dersom barnehagen
iførsle omgang
nesle som ikke kan opprellnoldes.

>

En godl gjennomførl
konsekvensanalyse
de slørre ringvirkningene
en barnehage

>

FAU flesnes vil førsl og fremsl ellerlyse
lovlignelen
av prosessen Ulen al del
er gjennomførl
konsekvensanalyse,
vi finner informasjon
fra andre lignende
saker som er bragl videre lil fylkesmannen,
og underkjenl
grunnel
mangler
i prosessen.
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legges

ned,

vil skolen

vaere

del

ville gill oss sannsynlige
svar på
og skolei bygda gir oss.

>Konsel<vensen

engesjemenl
annen

ev delle

vil medføre

for lilhørighel

kommune.
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Til en

>

Til ldkldgrunnldgels
økonomidel
for skolebyggel
ønsker vi spesiell sv<)r på
hvorfordel
nå i en nedleggingsdebdll
blirsgll
på Sdkskdrlel dkull
nødvendignel
dv invesleringer,
dv slorøkonomisk
konsekvens.

>

Oppvgrming
dv bdsseng—inveslerei
bdssengduk,
for (°) redusere
dvluklningsbehov
og oppvormingsbenov.
l lillegg kommer Nyll
dvful<ling5dnleggXVdrmep0mpe.

>

Ulgillerved

skoleskyss— vår 201 7 koslndder

kroner 0. lremkommerikkei
>

Delle er ellervörl

l<r 128000.—
høsl 20l 7 vår 20l 8

ldkldgrunnldg.

syn en slyrl nedlegging,

hvoren

bevissl ldr sikle på (°)il<l<e

Ulføre nødvendig
vedlikehold,
frem lil hele bygningsmessen
er så) nedslill dl
koslnddene
med gjenoppbygging
lilsyneldlende
blirsc°) slore dl v<°)re polilil<ere
il<l<e l<dn dnnel enn være med på nedleggingsvedldk.
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)

\\

>

«Det var to lokale dykkere som først fant vraket av
ulvkkesbussen
på 19 meters dyp. —Den varfullstendig
knust. Det eneste vi fant var dashbordet
og noen seter
som hang sammen.
Veggerog
tak var borte, og det var
ingen tegn til omkomne
der, Vrakdelerfra
bussen ble
funnet flytende
på den andre siden av fjorden, forteller
han. Vannetskal
ha hatt en ekstremtdarlig
sikt på bare
i, 5 meter.Sam
uelsen vil derforikke
utelukke at det kan
ligge vrakdelerog
omkomne
like ved funnstedet.
Foreløpig er det bekreftet
fem om komne etter rasulvkken.
To er funneti

>

live, for den

ene

er tilstanden

Natt til Tirsdag 27.03, skred overvei
forkant.

kritisk.»

uten at vei varstengt
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Hvorfor

er skredfare

>

Vi ber om cefjord
den reelle differonse

olf.l

: skole bornenogeploss

olf .2: skole bornenogepldss
dlf.3: skoleX bornehdgepldss

,

1

,

»

3

«.

.

,

,

f

.
,
‘.

,s

.

.

,

..,

A

=,

» :

‘
«

,
.

:

ikke nevnf

i fdkfdgrunnldgef?

kommunes
pr. skole/

redegjørelse
bornenogebdrn

å

i.
*

‘. :,
. ,.

med

1

..—:
_

,?
A

:., _
.

korrekf

A“
,

follgrunnldg

for

med nyff dvkfning5dnlegg
og bossengduk
når deffe lKKE ble prioriferfved
opprusfelse

som
dv

på Flesnes oppveksfsenfer

pö kjØpf i nobokommune

inkl. skysskosfnod.

på: Borkenes inkl skysskosfnod.

Hvorfor kommer
kosfndder
ef drgumenf
fil nedleggelse
dnleggef
2006—2008?
Hdr Kvoefjord
prosessen?

_

:
,

kommune

fil hensikf

(°) gjennomføre
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konsekvensondlysei

denne

,.i
»

m. ‘3

Kf: Västerås
HOS—El

"54w;,4 läs/gåe-

KV/EFJ ORD KOMMUNE

"fikle

‘77 oc

skole

Borkenes

Borkenes.

Skolegt.

Kvæfjord kommune
v/Administrasjonssjef

4

9475 Borkenes
Merete

Hessen
Telefon:

77 02 32 10

Telefax:

77 02 32 1 1

og skolestruktur
av framtidig barnehageUtredning
Høringsuttalelse:
kommune
i Kvæfjord
og Flesnes skolekrets
skolekrets
Rektor ved Borkenes
drøftet av lederteamet

11.04.18

utredningen.
i den overnevnte
skole er høringsinstans
ved skolen og vi kommer med følgende uttalelse:
hva angår Borkenes

for Vik

Saken

har blitt

skole ser ut til å være riktig.

.

Faktagrunnlaget

'

har vedtatt oppstart av arbeid med nybygg som skal erstatte
Kvæfjord kommunestyre
å tas i bruk fra
Nybygget planlegges
og spesialromsfløy.
dagens mellomtrinnsbygg
spesialrom
mangle
vil skolen
byggeperioden
Under
2021.
høsten
skolestart
sløydsal og tekstilrom). to klasserom og fire grupperom.
naturfagrom,
(skolekjøkken,
tilbud og
Dette betyr at vi må finne gode løsninger for å beholde dagens pedagogiske
for å få plass til elevene på en forsvarlig måte. På grunn av dette vil det være en
dersom en
skole å ta imot elever fra Vik oppvekstsenter
for Borkenes
utfordring
eventuell flytting skulle skje i byggeperioden.

Vennlig

hils

QM
Chris Tandy
Konstituert

rektor
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VXQSn-eæ

WF.

V)

Kvæfjord kommune v/Administrasjon
Merethe

Hessen

Borkenes

skole v/FAU

Vedr.

Utredning

10.april

av fremtidig

Flesnes skolekrets

i Kvæfjord

FAU ved Borkenes

skole støtter

Med vennlig

Karianne

sjef

barnehage-

og skolestruktur

kommune.

uttalelsen

fra Rektor.

hilsen

Uttakleiv

Leder FAU Borkenes

skole

85

for Vik skolekrets

og

2018

KV/EFJ ORD KOMMUNE
Borkenes

Høringsuttalelse:
Flesnes skolekrets

Samarbeidsutvalget

skole

Utredning
av framtidig
i Kvæfjord
kommune

ved Borkenes

barnehage-

skole er høringsinstans

og skolestruktur

for Vik skolekrets

i den overnevnte

utredningen.

blitt drøftet av utvalget og vi vil komme med følgende uttalelse:
Samarbeidsutvalget

Borkenes,
'//

10.04.]

stiller seg bak uttalelsen

8
Q

V‘,

win/MJ _
Karianne

fra rektor ved Borkenes

z ,

,

Stene

leder

Kopi:

Adm
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skole.

og

Saken har

SAK 18/225
lNNKOMNE HØRlNGSUTTALELSERVEDRØRENDE NY BARNEHAGE—OG SKOLESTRUKTUR—VlK
OPPVEKSTSENTER

AVSENDERE:
1.

Utdanningsforbundet

2.

Pårørende

Kvæfjord

1 v/ foresatt

Maria

2 v/foresatt

v/Eva Marie
Lorentsen,

3.

Pårørende

4.

Borkenes

Katharina

S.

Uttalelse fra mellomtrinnet

6.

FAU Borkenes

7.

Samarbeidsutvalget

8.

Rektor Jørill Wogtor og enhetsleder

skole v/ fungerende

dokumentdato

Sunesson,

rektor

Storø, dokumentdato

13.2.18

10.4.18

dokumentdato

11.4.18

Chris Tandy, dokumentdat011.4.18

Borkenes skole (elevrådet) v/Turid Nilsen, dokumentdato

skole v/Karianne
Borkenes

Uttakleiv,

dokumentdato

skole v/Karianne

11.4.18

11.4.18

Stene

Linn K. Hvattum Vik oppvekstsenter,

dokumentdato

11.4.18
9.

UL Vårglimt

(Austerfjorden)

10. Utdanningsforbundet

11. Samarbeidsutvalget

Høringsinnspillene

v/ Espen Norskott,

Kvæfjord

v/Eva

Marie

ved Vik oppvekstsenter

ligger vedlagt

og etter

overnevnte
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dokumentdato

Storø, dokumentdato

12.4.18
12.4.18

v/Tanya Johannesen, dokumentdato

registreringsnummer.

13.4.18
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Vår dato

Våt saksbehandler

13.02.18

Eva Marie

Storø

l

i) ' .

,'

.

Direkte

'

telefon

77023083

Wim

la,/395

Til
Ordfører

i Kvæfjord

kommune

tilknyttet budsjett

Ad kommunestyrevedtak
14. desember
økonomiplan

2017 ble budsjett 2018 for Kvæfjord
for årene 2018 —2021.

2018.
kommune

behandlet,

sammen med

Det ble gjort vedtak angående mellomtrinnsbygget
og spesialromsfløya
skole, og det ble gjort vedtak om å lyse ut stilling som oppvekstsjef.
Utdanningsforbundet

Kvæfjord

setter

stor pris på begge

disse

takke for og gratulere med gode vedtak for oppvekstsektoren

ved Borkenes

vedtakene,

og vil både

i kommunen

vår.

Utdanningsforbundet
tillater seg likevel også å komme med merknader og litt kritikk
tilknyttet andre vedtak gjort i samme sak. Det gjelder framtiden for Vik
oppvekstsenter,
på nær sikt og på lengre sikt.
Utdanningsforbundet
Kvæfjord oppfatter at kommunestyret
ønsker at
administrasjonen
i kommunen skal forberede gode prosesser angående
skolestruktur

i kommunen.

Det synes

vi er greit.

Det er relevant

framtidig

å vurdere

slike

strukturer med jevne mellomrom, også for å kvalitetssikre at vi gir våre elever best
mulige arbeidsforhold
og utviklingsmuligheter
den tiden de skal være eleveri vår
kommune. A stadig vurdere om vi gjør det beste vi kan, er både framtidsrettet og
klokt. Det er dertil både framtidsrettet og klokt å påse at dette gjøres med gode
prosesser som utgangspunkt. Dette er også i tråd med kravene vi framsatte i vår
betenkning

til kommunestyret

i denne

saken.

Derimot er Utdanningsforbundet
Kvæfjord mindre fornøyd med vedtakene som angår
ledelse på Vik. Slik vi oppfatter det, hadde administrasjonen
foreslått omstrukturering
av ledelsesstruktur
i skolen. I dette lå også oppløsning av oppvekstsenter
i Vik
skolekrets. Forslaget var, slik vi oppfattet det, at rektor ved Borkenes skole skal være
rektor også for skolen på Vik, og at det skulle være stedlig inspektør ved Vik skole,
samt en selvstendig barnehage med egen styrer/enhetsleder.
Dette

uttrykte

Utdanningsforbundet

Kvæfjord,

av ulike

årsaker,

til, og foreslo at oppvekstsenteret
fortsetter som oppvekstsenter
oppløsning/nedleggelse
av skoledel.

seg uenig

i forhold

fram til eventuell

Når vi nå i ettertid gjennomgår konsekvensene av vedtaket som faktisk ble gjort, er vi
usikre på om kommunestyret
gjorde vedtak i dette spørsmålet. Utdanningsforbundet
Kvæfjord er godt kjent med at administrasjonen
hadde behov for snarlige avklaringer
her. Vi har dertil bedt administrasjonen
om snarlige avklaringer i dette spørsmålet.
Slik vi nå oppfatter saken, er slik klarhet fremdeles ikke til stede.

Adresse
Bygdeveien
9475

Mobil
6

Borkenes

telefon

97523261

Telefon
770 23083

88

Side 2

All den tid kommunen nå skal åpne sak om skolestruktur i kommunen, så er
avklaringen rundt ledelsen av slik struktur like uavklart som selve strukturen. Dette
fordi administrasjonen,
slik vi oppfatter det, står i beit for klarhet i om de skal utlyse
rektor/enhetsleder
på Vik, eller om de skal utlyse Styrer for barnehagen og inspektør
for skolen. I øyeblikket er saken ytterligere aktualisert gjennom at enhetslederen har
sagt opp stillingen fra 1. mai 2018, og det må lyses ut ledelse for hele enheten.
Utdanningsforbundet
Kvæfjord tillater seg her å gjøre oppmerksom på at Vik
oppvekstsenter allerede altfor lenge har hatt for mye unødig midlertidighet knyttet
opp mot ledelse av oppvekstsenteret/skolen.
Dette er midlertidighet som allerede er i
konflikt med opplæringsloven
§ 10-4, der det framgår at:
« Undervz'sningsstillingar'

utlysing gjeld ikkjefor
månader»
Qonstituering
2016?

og rektorsfillingar

stillingar

skal lyses? ut offentleg.

Kravet

som er lea'z'gefor eit kortare tidsrom enn seks

ved V ik oppvekstsenter,

avdeling skole, har vedvart siden 1. august

Utdanningsforbundet
Kvæfjord vil også påpeke at vi tidligere, angående
lederstillinger i grunnskolen., har påpekt manglende utiveninger til
sivilombudsmannen,
og fått medhold.
Utdannin

sforbundet

Kvæf'ord

for å avklare ledelsesstruktur
forholdet bringes i orden.

om slik

vil med

dette

be om at ordføreren.

på ”v'ik oppvekstsenter,

Med vennlig hilsen

EvaMariesttöiø
Lokallagsleder
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snarest

slik at utlysning

andre

9

iør

re

kan foretas og
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Fra: Maria Lorentzen (marialorentzen90QD/gmaileom)
Sendt:

10.04.2018

23:49:22

Til: Postmottak
Kopi:
Emne: Høringsuttalelse

bamehage-

og skolestruktur

Vedlegg:
Ønsker å komme med noen synspunkter

ifbm høringsmøte

i gymsalen ved vik oppvekstssenter

idag 10/04-18.

Punkt 1.2:
F olketallsutvikling i Vik.
Synes det blir feil å se på det som en helhet. Her hadde vært mest korrekt å se på hvor mange i skolepliktig
lagt til eller falt fra. Det er et generasjonsskifte
denne ved som relevant til skolestrukturen

alder ble

i Vik å tallet vi er i minus (-l4) er av helt naturlige årsaker. Men å legge

blir feil i mine øyne. Ønsker gjerne en statistikk på + eller - på de som er

skolepliktig.
punkt 2.5:
Legger ved et utsagn fra Udir-3-2009:

"Når et av hjemmene er langt fra skolen
kollektivtransport

vil skyss

Kostnader

og vansker

to hjem,

og der det ene

til og fra gjerne

for kommunen
av hjemmene

Det kom fram flere gode argumenter
antall bussstopp/farlig

og uten en enkel forbindelse
ta lang tid og være

kan også

bli vesentlig

med

slitsomt

for eleven.

i saker der en elev har

større

er langt fra skolen."

under høringen når det gjelder skoleskyss. Derav sikkerhet. Sikkerheten

skolevei. Tiden det vil ta fra hjem/bussstopp

med

til skole, vil bli betraktelig lengre jo fler elever som

skal med.
Blandt annet er det busssjåføren

sitt ansvar og forvisse seg at alle passasjerer

under 15år har på seg sikkerhetsbelte

under turen.
Med omtrendt 30 elever mer en før vil dette ta ganske mye lenger tid.
Ta et eksempel; En elev bosatt på melåa har en reell skolevei med venting på over 60 minutter hver vei.
Fra melåa til Vik er reell tid ( den korrigerte tiden som ble nevnt på høringen) 45minutter.

Skulle da elevene videre til

Borkenes, vil det bli ytterlige 15 minutter i kjøring med stopp. Og så kan det legges ved de uforutsigbare,
realistiske) utfordringene

som feks dårlig vær. På toppen av dette vil det være en overgangstid

Og det vil være gangstykke

fra buss til borkenes skole. Dette er ikke en akseptabel

(men

mellom bussene i Vik.

skolevei for en 1-3 klassing.

punkt 3.1:
Antall barn i barnehagene

og barnehagestørrelse.

Det er et generasjonsskifte

i Vik. Antall fødte ham øker, og flere ønsker å flytte hjem. Det er en vekst i bygda som er

viktig å ta hensyn til. Denne veksten gagner kommunen

i form av skattepenger

og utbygging.

Det er og planer om

utbedring av boligfeltet i larnhagan.
Noe som igjen betyr økt befolkning og mest unge i etableringsfasen.
punkt 4.4:
Økonomiske

beregninger.

Korrigert brutto driftsutgifter

i kroner pr. elev i kommunen

korrigert brutto driftsutgifter

i kroner pr. elev i Vik var 139.407,-

korrigert brutto driftsutgifter

i kroner pr. elev på borkenes var 145.291 ,-

Så i dette regnestykket
Det vil koste kommunen

var 153.627,-

er det per nå billigere å ha elever i Vik enn det vil være på borkenes.
14.220 kr per elev ekstra ved at disse skal gå på borkenes.

Og ennå mer ved skyss-

kostnader.
Men om man tar bare det det vil koste ekstra å ha elevene på borkenes kontra Vik. Så vil dette utgjøre en kostnad på

90

426.600 per år for 30 elever.
Det vil bli en kostnad på 6080;

per elev i transport.

182.400;

for 30 elever.

Allerede her er vi oppi 609.000,- ekstra. Så kommer driftskostnader
klasserom.

Barnehagen

for bygg. I realiteten forsvinner

det kun 4

består. Med bruk av gymsal og uteareal.

Det var de punktene jeg hadde en formening

om. Nå skal jeg ta opp noen som ikke går direkte på høringen, men som

er sårt viktig å ta med i en beslutning.
Hvis det tas som eksempel at Vik skolekrets legges ned. Det er ikke usannsynlig

at det er en god del som velger å

flytte fra bygda. Å jeg er helt sikker på at de velger neppe å flytte til borkenes! Her vil det forsvinne mange ut av
kommunen.

I tillegg må det taes høyde for alle som ønsker å etablere seg her. Men av fullt forståelige grunner velger å

avvente. Jeg er selv tilflytter av kommunen.
nedleggelse

Ønsker av hele mitt hjerte å fortsette å bo her. Problematikken

ved

setter en uvissthet om vi velger å bli eller flytte til en annen kommune. Det høres kanskje ut som en trussel,

men dette er desverre bare realiteten. Vi er to voksne med to barn. Våre barn går i barnehage

ved Oppvekstsenteret.

Min eldste skal begynne på skolen til høsten. Han er hvertfall sikret den mest kritiske skoletiden. Nemlig de to første
årene. Lillesøster er derimot ikke like heldig. Det er veldig trist å se hvordan faktagrunnlaget
struktureringen.
renoveringen

er presentert for denne

Personlig så ser det ut som om Vik skolekrets må legges ned for at borkenes skole skal få den

de sårt trenger. Å det er utrolig dårlig at de minste i samfunnet skal bli straffet.

Er barna på borkenes mer verdt en i Vik og omegn?
Hvilken annen grunnlag er det utenom det økonomiske?
Mvh Maria Lorentzen,

Avslutter med disse tankekorsene.

mor til 2 barn ved oppvekstssenteret.
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Fra: katharina sunesson (katharinasun@hotmai1.com)
00:20:46

Sendt: 11.04.2018
Til: Postmottak
Kopi:

barnehage

Emne: Høringsuttalelse

-og skolestruktur

Vedlegg:
i Kværfjord.

på vik oppvekstsenter

og mor til en i barnehagen

mor til ei av elevene

bekymret

Jeg er en veldig

på vik
av barnetrinnet
Jeg vil gjerne benytte denne muligheten til å ytre min bekymring for nedleggelsen
på
trygghet
foreldrenes
og
Vi trenger virkelig at skolen består slik som den er for barnas
oppvekstsenter.
liten skole

er en relativt

Vik oppvekstsenter

og skolegangen.

skoleveien

blir

at alle elevene

noe som da betyr

dem trenger. Skole veien er farlig sånn som det er
sett og alle elevene får mulighet til å få den oppfølgingen
til "gåra krysset". Små barn må gå langs
når det kun finnes noen få gatelys langs veien helt fra Austerfjorden
med veldig

hovedvei

en stor trafikkert

for å unngå fergetrafikken

snøskavlen

av

ned til alderen

Barn i den alderen

sikt og spesielt

dårlig

frem

for å komme

fart der barn går langs veien

må dem gå helt oppi

og på vinteren

fergen.

fra Refsnes/Hesnes

høy

brøytebileri

store

da det kjører

på vinteren

til buss stoppet

veien vil dere sende

Og denne

barn helt

5 år med bussen i opptil 1 time der ingen kan passe på at dem engang har på seg bilbelte.
skal egentlig

i bilstol

sitte

enda

blir aktuelt

noe som ikke engang

Jeg har til og med

i buss.

med en buss sjåfør som har kjørt buss di siste 50 årene i Kvæfjord å han sier at det tar
45 min å kjøre fra Refsnes til Borkenes å da er det under gode vei forhold, det kan bli over en time

vært på telefon
ihvertfall
dersom

dårlig vær. Jeg sette

det er veldig

skolen.

med SFO på Borkenes

løse situasjonen

til å

har tenkt

kan presse

Det er per idag plass til 60 stk der men

inn 70 stk
og de som

fra Vik oppvekstsenter

med hel og halv plass som kommer

men hva med di 21 og opp til 30 elever

dere

til hvordan

stor spørsmåltegn

også et veldig

kommer i årene etterpå da LOVEN sier at man har KRAV på SFO til barn fra 1-4:e klasse. i 2014 blev det født
22 barn på borkenes og i vik i 2015 blev det født 21 barn (10 i følge deres kalkulering på 14 på borkenes og 7
i vik) i 2016 blev det født 21 barn. i 2017 blev det født 20 barn og så langt blev det født 3 barn å hvordan skal
dere

barnhagen
å legge

ned barnehagen

det går mange

oppvekstsenter

kun kort tid etterpå.

er hvordan

barna

med å ha alt rundt

allerede

om dette

mellomtrinnet

også

10.04.2018

å gå ifra tryggheten

forespørslen.

som harvært
Mange

som 5 åringer til en fremmed

i det hele tatt

bli satt

er forsvarlig

uten

beholde

1.e til 4.e trinnet

kunne

opp i møtet

psykisk

skole. Det blev etterspurt

legge frem.

og barnehagen.
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at noen

sikkert

dere til

følger

omstillingen
med hvordan

å få inn en fagperson

svar fra Hessen

på hvor mye dere "tjente"
Som dere

Vii

idag på vik

med den store

på en buss uten

at vi fikk noe skikkelig

Det blev også bedt om å legge fram budsjettet
men det var ikke noe Hessen

dette

vil det blir flere.

1:e til 4:e i 2021 så kommer

ting som blev tatt

til å takle

kommer

seg og plutselig

som skal ha SFO i

148 barn

og Borkenes

i Kvæfjord

er også veldig redde for at når dere først legger ned trinnene

oppvekstsenter

vurdere

er der, det blirjo

til di 60 som allerede

å med tilveksten

som kommer

årene

følgende

i tillegg

til 88 barn

få kapasitet

skjønner

til å

om denne

på å legge ned
så vil alle på Vik

fra
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KV/EFJ ORD KOMMUNE
Borkenes skole

$55,

300

Borkenes,

Skolegt.

Kvæfjord kommune
v/Administrasjonssjef

4

9475 Borkenes
Merete Hessen
Telefon:
Telefax:

Høringsuttalelse:
Utredning
av framtidig barnehageog skolestruktur
skolekrets
og Flesnes skolekrets
i Kvæfjord
kommune
Rektor ved Borkenes
drøftet av lederteamet

11.04.18

skole er høringsinstans
i den overnevnte
utredningen.
ved skolen og vi kommer med følgende uttalelse:
hva angår Borkenes

77 02 32 10
77 02 32 11

for Vik

Saken har blitt

skole ser ut til å være riktig.

o

Faktagrunnlaget

'

Kvæfjord kommunestyre
har vedtatt oppstart av arbeid med nybygg som skal erstatte
dagens mellomtrinnsbygg
og spesialromsfløy.
Nybygget planlegges
å tas i bruk fra
skolestart
høsten
2021.
Under
byggeperioden
vil skolen
mangle
spesialrom
(skolekjøkken,
naturfagrom,
sløydsal og tekstilrom), to klasserom og fire grupperom.
Dette betyr at vi må finne gode løsninger for å beholde dagens pedagogiske
tilbud og
for å få plass til elevene på en forsvarlig måte. På grunn av dette vil det være en
utfordring
for Borkenes
skole å ta imot elever fra Vik oppvekstsenter
dersom en
eventuell flytting skulle skje i byggeperioden.

Vennlig hils

QM
Chris Tandy
Konstituert

rektor
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Høringsinnspill

ang. skolestrukturen

Uttalelser fra mellomtrinnet

Ar umenter

mot nedle

i Kvæfjord

på Borkenes skole.

kommune

(Scandal)

else av Vik:

Vik skole er en roligere skole og lærerne har mer tid
Det blir kortere skolevei, særlig viktig for de små elevene fra Hemmestad/Refsnes
Kveøya.

Det er ikke bra med lang skoloevei
Skummelt

for de aller minste å busse så langt

Dumt å legge ned en så fin skole

Det er god plass for SFO-elever på Vik
Er det nok SFO-plasser på Borkenes?
Det blir trangere på Borkenes skole med flere elever
Ar umenter

for å fl

te alle elevene til Borkenes

Dette vil gi bedre økonomi

for Borkenes

skole:
skole

Det er ikke så dumt å busse når man blir vant til det
Det blir lettere å få nye venner på en større skole
Det er greit med mange elever.

Kan være morsomt
De elevene

med flere elever

fra Vik som er kommet

hit er blitt tatt godt i mot. Og det må vi fortsette

med.

Ref:
Turid

Nilsen
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Kvæfjord

kommune

Merethe

Hessen

,

v/Administrasjon

sjef

Borkenes skole v/FAU

Vedr.

Utredning

av fremtidig

Flesnes skolekrets

i Kvæfjord

FAU ved Borkenes

skole støtter

Med vennlig

Karianne

10.april 2018

barnehage-

og skolestruktur

kommune.

uttalelsen

fra Rektor.

hilsen

Uttakleiv

Leder FAU Borkenes

skole

95

for Vik skolekrets

og

HEN

MC)
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KV/EFJ ORD KOMMUNE
Borkenes

Høringsuttalelse:
Flesnes skolekrets

Utredning
av framtidig
i Kvæfjord
kommune

Samarbeidsutvalget
blitt drøftet

Samarbeidsutvalget

x/
Karianne

ved Borkenes

av utvalget

Borkenes,

skole

barnehage—

skole er høringsinstans

og vi vil komme

med følgende

stiller seg bak uttalelsen

7

Stene

leder

Kopi:

Adm
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for Vik skolekrets

i den overnevnte

utredningen.

uttalelse:

fra rektor ved Borkenes

10.04. l 8
x

og skolestruktur

skole.

og

Saken har

l—ldjviwö

Vili

‘n\-_ %

Kommentarer

til faktagrunnlaget

vedrørende

skolestruktur

for Vik skolekrets

fra ledelsen

1.

Vi er bekymret
skolestruktur

for at denne

uten en oppvekstsjef

alle involverte
prosessen

og berørte

blir grundig

Tidsrommet

mellom

Skulle resultatet

parter.

og en eventuell

ved Vik oppvekstsenter.

endring

av barnehage— og

på plass, vil føre til en uoversiktlig
av å ha en ledelse

Vi er avhengig

og

og dårlig prosess

som er nær

for

oss slik at

og god.

på 6 uker

Høringsfristen

skal være

utredning

ny barnehage-

er minimal,

i høringsfrist

informasjonsmøtet

har det også

og høringsfristen

bli slik at de foreslåtte

en grundig

perioden

og god prosess

endringene

er svært

vedtas,

i endringsarbeidet

vært

påske.

kort.

må det være mer fokus på at det

og de overgangene

som

måtte

komme.

5.

Vi savner noe om barns beste og Kvæfjord kommunes
dette
legges

6.

området.

Dette

særlig

med

opp til at oppvekstsenteret

Slik vi ser det vil en endring
oppvekstsentermodellen

skal tilrettelegge

overgang,

nærheten

de siste årene
og tryggheten

på
det

for.
nedleggelse

eller

ei, føre

til at

vil opphøre.

tall fra Borkenes

Vi savner

tall i faktagrunnlaget

må driftes

på sømløs

av ledelsesstrukturen,

Vi savner

a) faktagrunnlaget

tanke

satsningsområder

skole

i faktagrunnlaget.
om hva eventuelle

sier noe om at driftsutgiftene

og utbedres,

hvordan

vil disse

endringer

vil koste

kommunen

pr. barn er lavest i Vik. Når bygget allikevel

tallene

se ut da for de barna

som

er igjen

her?

b) pris for skoleskyss?

Vi skulle gjerne kommentert
og kort høringsfrist,

faktagrunnlaget

er det disse

innspillene

ytterligere,
vi kommer

men på grunn av høyt arbeidspress
med.

1 vedlegg

Jørill Wogtor
Fungerende

Linn Karoliussen
rektor

Fungerende

97

Hvattum

enhetsleder

1

Vedlegg

Oppvekstsenterets

betydning

og et godt lekeO

vekstsenterets

eda

o iske

Vår pedagogiske

plattform,

ROTA,

trivsel, trygghet,

tilhørighet

og ansvar.

avdelingen

Treff

for barna

o

Barna ved oppvekstsenteret,
knyttet

er grundig

til inne-

og utetid,

eller

i direkte

en forestilling

unkt

for ledelsen

kontakt

til disse

og barnehage

og deres

Over

an

en barneha

på en trygg

personale,

sågar også blant personalet.

i det daglige, enten ved overganger
på oppvekstsenterets

felles

der de eldste

uteområde.

i barnehagen

på dagtid i en av skoledelens

lokaliteter.

invitert. Små og store samarbeider

jevnlig
Vårfest
om å

ukentlige

møtetidspunkt.

slik at skolen

allerede

Det gjennomføres
fra første

dag er kjent

med

behov.

Vik oppvekstsenter
fokus

ROTA står for ros, omsorg,

kveldene.

overgangssamtaler

skole

bygget.

i vår daglige drift, det være seg på

ROTA-møtene,

tiltak foregår

har formelle

barna

i utetida,

da er også familiene

Ledelsen ved Vik oppvekstsenter
mellom

til de eldste,

med ulik hyppighet.

er på ettermiddagstid,

sammen

Treff

i hele

familier

blir invitert som et skoleforberedende

sette

implementert

liten som stor, møtes naturlig

Vi har felles sammenkomster

og førjulsfest

og læringsmiljø.

Dette er kjerneelementer

deres

overgang

lattform

for de minste eller i klasserommet

unkt

for en sømløs

e-skole

legger til rette for en sømløs overgang
og god overgang,

fortrinnsvis

pedagogisk

dette

tilrettelegges

mellom barnehagen

ved at en kjent

person

og skolen. Vi har
fra barnehagens

leder, følger barna som skal over i skolen gjennom

hele

førskoleuka.

Lokaler
Oppvekstsenteret

består av to læringsområder,

barnehage

og skole. Disse er samlet

under samme

tak. Det vil si at når barna som er ferdige

på skolen, skal over i SFO, går de ned til det som før har

vært

sin. Med

naturlig

påvirke

for dem

å kalle barnehagen

tilretteleggingen

av. Personalet

andre

i barnehagen

ord,

et kjent

er nå kjent

lokale

for dem

som

de selv har vært
personalet

med

på SFO.

Ansatte
De ansatte
ulike rollene

ved oppvekstsenteret
og oppgavene,

utviser stor fleksibilitet,

har en naturlig
noe som

nærhet

til hverandre,

gjør at det er tilrettelagt

både på sitt læringsområde

det er kort vei mellom

for god kommunikasjon.

og på tvers av læringsområdene.
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de

De ansatte

å

« Et sterkere

la

»

Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister

uttalte, blant annet, i en pressemelding

06.04.18, angående forslag fra regjeringen om styrking av tidlig innsats i barnehagen, at «vi skal
bygge et sterkere lag rundt hvert enkelt barn.» På oppvekstsenteret
tilrettelegger

er vi et samlet lag som

for at hvert enkelt barn blir fulgt av kjente og trygge voksne, fra den dagen de starter i

barnehagen til den dagen de forlater skolen. Vi jobber for et godt foreldresamarbeid,
tryggheten

og tilhørigheten

vi ønsker for barna, ønskes også for deres foresatte.
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og den

‘rifb—ving
"vile m.—
Ca.

U.L. Vårglimt
Austerfjordveien
9475 Borkenes

Kvæfjord

kommune

Bygdevegen

26

9475 Borkenes

Høringsuttalelse

Vi stiller spørsmål til folketallsutviklingen
undersøkelser,
flyttet

barnefamilier,

Som det står under

punkt

vi har inntrykk

og det er født flere

som for øvrig barneombudet

anbefalinger
mener

av i vår bygd.

barn, enn de innbyggerne

2.6 på s. 5 så er det ingen

oss til tidligere

og skolestruktur.

i tabell på s. 2. Vi har ikke hatt tid til å gjøre egne

men det er ikke den utviklingen

til flere

vi forholder

barnehage-

lov som regulerer

fra daværende

er i overkant

«Kirke-

Siden 2004 har det
vi dessverre

reisetiden

har mistet.

til barna våre.

Hvis

og undervisningsdepartementet»,

av hva som er til barnets

beste, vil våre skolebarn

overskride disse. Hvis vi ser på tabellen s. 18 er dette ikke reelle tall så her må dere gjøre
undersøkelser.

Vi savner

også en beregning

skal være nødt til å reise helt til Borkenes.
reisetid

på 40 minutter

Savner estimater
lenger

oppholdstid

Dette

av hvor mye lenger

skolevei,

anbefalingene

hver vei.

enten

av hva vil bli reisetid
Våre enkle

skal levere

viser at våre barn vil få en reell

fra 1. —4. klasse vil få, på grunn
og hente

på SFO. Hvis vi skjeler

har (ikke Kvæfjord) for barnehagebarn,

På 5. 8 sies det noe om at det har vært vanskelig å få fagutdannede
ved Vik oppvekstsenter.

faglærte

evt. tilby ansatte

søkere,

(2012-2013)

6764 lærertimer

Vi stiller

uten formell

av

til

så er det en maks

at før kommunen

her spørsmål

kompetanse

besluttet

å flytte

søkere til både skoledelen og

til kommunens

støtte

tiltak

til utdanning.

mellomtrinnet

for å øke antall

Vi leser også ut fra

til Borkenes

ble det gitt

og 1064 av disse ble gitt av ufaglærte. GS! tallene (2017-2018) viser 3344 lærertimer

og 1064 av disse ble gitt av ufaglærte.

skole at 14706 lærertimer
vedvarende

hvis de

på 9 timer om dagen.

barnehagedelen

GSI tallene

skolebarn

beste.

skoleelevene

med buss eller hvis foreldre

mange kommuner

undersøkelser

kan ikke være til barnas

«arbeidsdag»

for våre yngste

problem

Til sammenligning

ble gitt av ufaglærte.

for skolene

i kommunen

viser GSI tallene

(2017—2018) for Borkenes

Betyr dette at det har vært et langvarig og
å tiltrekke

100

seg søkere

med godkjent

utdanning?

Og

hvorfor kommer ikke tallene for Borkenes skole frem i tabellen nederst på 5.14? Her mener vi at
faktagrunnlaget

er lagt frem på en måte som setter Vik skolekrets i et ufordelaktig

lys.

Hvis vi ser på tabellen for fødselstall på s. 7 har Vik skolekrets siden 2012 hatt en jevn økning, med
unntak

av 2017, som eneste

skolekrets

i Kvæfjord

kommune.

Vi mener

at dette

bygd har de siste 7-5 årene hatt en betydelig nedgang av gjennomsnittsalderen.

ikke er tilfeldig.

Vår

Vi opplever at stadig

flere av bygdas unge søker hjem for å etablere seg. Vi har også den senere tid hatt etablering av to
firmaer, nybrottsarbeid,
hjelp til å starte

anskaffelse av ny buskap samt samarbeid med Innovasjon Norge for å få

opp ysteri.

Vi arrangerer

også Austerfjordtreffet

som er et stort

arrangement

som

trekker flere tusen mennesker til fjorden og kommunen vår.
Vi er redd for at en endring i skolestrukturen
er trist å se at kommunen

i kommunen vil ødelegge for den positive utvikling.

ikke er villig til å opprettholde

Det

tilbud til sine innbyggere, som selv er villig til

å satse sine sparepenger.
Det er ingen tvil om at skole- og barnehagetilbudet

ofte er avgjørende

bosted, men også for om de blir boende. At den unge befolkningen
en rolle for kommunens inntekter
dessverre ikke i faktagrunnlaget

for småbarnsforeldre

i valg av

velger å bli boende spiller igjen

i form av skatt. Dette vil aldri kunne komme frem i tall og vises
deres, men er likevel viktig for den avgjørelsen som skal tas.

På 5. 16 fremgår det at Borkenes skole kan med sine fasiliteter

tilby 60 barn SFO plass og at 1.—2.

klasse vil ha prioritet.

for oss som bor i ett av kommunens

ytterpunkt.

Dette punktet er veldig bekymringsfullt

ldag er det 21 barn som benytter

SFO tilbudet

i Vik, og det er sannsynlig

kunne øke ved en evt. flytting til Borkenes. Slik faktagrunnlaget

at det tallet

vil

er her kan altså våre 3.-klassinger bli

sendt hjem med buss ca. kl. 12.20 og være nødt til å klare seg selv frem til foreldrene

kommer hjem

rundt kl. 17. Dette vil ikke på noen måte være forsvarlig, og er uten tvil vår største bekymring hvis en
evt. flytting skulle gjennomføres.

Vil avslutte med ett hjertesukk.
barn tilhørende

Refsnes,

Igjen virker det som kommunen og dens politikere ønsker å sette

Borkenes skolekrets sitt ve og vel foran våre barns ve og vel.

11.04.18

Espen Norskott
leder U.L. Vårglimt
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Tor Anders Markussen

NSM
'l

Fra:

Utdanningsforbundet

Kvæfjord <post@Kvaefjordutdanningsforbundet.no>

Sendt:

12. april 2018 16:02

Til:

Tor Anders

Kopi:
Emne:

vikingeva59@hotmail.com
Tall fra Vik

P

Markussen

i
.

.
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Kan vel Ilke gjerne gl deg tallene
Sekretær

(i

=,

Rektor (. _

.

,

.7 (75

pa denne maten:

'q/LW”

:44 %

,. 30 %

Lærere: 3,56stillinger
2 assistenter

i delstilling,

men vet ikke prosenten

Lærerstillingene:
1, 56 stillinger

godkjent

'

etter opplæringslovens

ilsatt100

1 still?

%, men frikjøpt

Ikke godkjent

0,7 % stilling
i Kvæfjord
30 % stillir

var blitt 4 år. Pedagogikk imidlertid

kommune,
"

'

men ikke godkjent

,

D.:100 %,

etter

og nærmer

seg godkjenning.

§ 10-1, fordi utdanninga

fullført.

' "

på

'. Egentlig tilsatt 100 % fast

men 30 % går til rektoroppgaver.

av person med annen treårig

siden ikke godkjent

stilling.

og er reelt på Vik l 0, 56 % stilling)

etter & 10-1, men er under utdanning

med 3 år lærerutdanning,

utdanningstidspunktet

§ 10- 1. Begge l uoppsigelig

til fagorganisasjn

høyskoleutdanning

(barnevernspedagog),

midlertidig

etter 910-1

Tror for øvrig verki

_

-

r tilsatt

etter utlysning?

l alle fall har ikke Utdanningsforbundet

vært med i tilsettingsprosessen.
Mvh
Eva Marie

Storø

-Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. Denne e-post er kun beregnetfor
personer den er rettet til. E—postenkan inneholde fortrolig
skal e-posten slettes.

Det gjøres oppmerksom

feiloverføring/fei/sending
ost'

utdannin

informasjon.

den person/de

l tilfelle fei/overføring/fei/sending

på at enhver form for bruk av opplysningene

ikke er tillatt. Ved fei/overføring/fei/sending

orbundet.no

eller ring 24 14 20 00.

1
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mottatt

ved

vennligst kontakt avsender eller

HCDVRHG Vik
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Innspill fra samarbeidsutvaIget
utredning
Kvæfjord

av fremtidig

ved Vik Oppvekstsenter til høringsdokument

barnehage— og skolestruktur

i forbindelse med

for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets

kommune

Samarbeidsutvalget

ved Vik Oppvekstsenter

(SU) ønsker ikke avvikling av Vik Oppvekstsenter

og

flytting av Vik skoledelen til Borkenes. Det er viktig å tenke først og fremst på barnets beste. Vi
mener

at dette

ikÅer

det beste for elevene

høringsdokumentet

på småbarnstrinnet

og ut fra faktagrunnlaget

i

ser vi heller ikke at dette er økonomisk eller på ett annet måte fordelaktig

for

kommunen.

Vi har flere kommentarer

og spørsmål til høringsdokumentet:

Det finnes ikke oppvekstsjef/skolefaglig

person i Kvæfjord kommune per i dag som vi mener

en slik betydelig barnehage— og skolestruktur
er det ikke skrevet
tilf

es av en fa

Vi mener

om barnets

beste og det psykososiale,

at det er til barnets

planer

vi mener

dette

må vurderes

o

erson.
beste å ha sømløs overgang

som det er i dag i Vik Oppvekstsenter.
felles

endring burde overses av. l høringsdokumentet

og med samarbeid

mellom

barnehage

og skole, sånt

Kommunen for øvrig jobber for å få til dette både med

mellom

Borkenes

skole og Husby barnehage.

Å flytte

skoledelen bort fra Vik oppvekstsenter

hadde vært ett steg tilbake i denne prosessen. Jo

mindre

de.

barn erjo

mer trygghet

Hvis småbarnstrinnet
spørsmål

flyttes til Borkenes må bygget og barnehagen fortsatt drives, SU stiller

om alle positive

økonomiplan).

trenger

I tillegg

og negative

tall er tatt

er både barnehageplass

med i beregninga
og elevplass

(viser til tall i

i Vik billigere

(side 11 og side 16). Vi er kritisk til at flytting av småbarnstrinnet

kan være økonomisk

fordelaktig

for kommunen. Vi mener dette må re nes rundi ere

Vi reagerer

på at i høringsdokumentet

uten godkjent

utdanning

informas'onen

om Borkenes skole tilf

Tallene

i tabellen

er det beskrevet

å.

(side 14) hvor mange

er det i Vik og i Flesnes, men ikke i Borkenes.

(side 14) — «lærere

enn på Borkenes

lærere

Vi vil g'erne

med og
at

es.
uten godkjent

lærerutdanning»

stemmer

ikke overens

med tallene vi finner i GSI. På gsi.udir.no står det at lærere uten godkjent utdanning i Vik i
2015/2016

var 0 mot 1,55 ifaktagrunnlaget,

faktagrunnlaget
er flere

og i 2017/2018

lærere

med godkjent

i 2016/2017

er GSI tall 2,06 mot 3,07 i

var GSI tall 1,44 mot 3,7 i faktagrunnlaget.
lærerutdanning

Dette viser at det

i Vik skole enn det som fremkommer

av

faktagrunnlaget.
Ved flytting av småbarnstrinnet

til Borkenes blir kjørevei for barna fra Melåa urimelig lang.

Tabellen (side 18) som viser reisetid må oppdateres med reelle tall og tilføyes manglende
reiseruter,

for eksempel:

SFO tilbudet

Melåa-Borkenes,

Kveøya-Borkenes,

på Borkenes skole er ikke tilstrekkelig.

Storjorda—Borkenes.

Det står i faktagrunnlaget

at det blir ikke

plass til alle 3. og 4. klassinger (side 16). Kommuner SKAL ha et tilbud om skolefritidsordning
før og etter

skoletid

for 1—4årstrinn.

Dette

ser vi som ett brudd

på opplæringsloven

§ 13-7

fordi det ikke kan gis ett reel tilbud. Hvordan skal dette løses? Hvis det ikke fins SFO plasser
til alle elever

i 1-4. klasse på Borkenes,

kan man ikke fl
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e barn fra Vik til Borkenes.

Flere

foreldre har sagt at i det tilfelle skal de heller søke sine barn i Harstad eller flytte fra Kvæfjord
om de må fordi det er ikke hensiktsmessig og kan være farlig at 3. og 4. klassinger skal være
uten SFO og reise hjem alene med buss og være hjemme alene i store deler av dagen. Dette
er en stor bekymring for foreldrene.
Per i dag er det 60 plasser på SFO i Borkenes (side 16) og vi lurer derfor på hva som må gjøres
for å ta imot ca. 20 barn fra SFO i Vik. i vedlegg 5 står det: «I skolefritidsordning

med 60 barn

eller mer skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling». Er dette en stilling som
eksisterer

i dag, eller vil det komme

føre til en ekstra

avdeling

ekstra

(viser til vedlegg

utgifter

til en slik stilling?

5) som igjen trenger

20 ekstra

to tilsatte

barn vil også

og assistent.

Slik vi

har forstått det så er ikke SFO på Borkenes godkjent for flere enn 60 barn, så her ønsker vi
også en redegjørelse for hva det vil koste i utgifter for å utbedre bygningsmassen slik at den
kan huse ca. 80 barn. Disse ut iftene er en avkortnin

av de tenkte bes arelsene med

nedleggelsen.
Mulig

SFO løsning

må utdypes

i faktagrunnlaget

og være reel.

Vi vurderer det som mest hensiktsmessig for barnas beste at Vik Oppvekstsenter
nåværende
eksisterende

struktur.
tilflytting

Nedleggelse

av oppvekstsenteret

av små barnsfamilier

betydelig ødeleggende for lokalmiljøet

hadde

til Vik område

betydd

stopp

får beholde sin

og reversering

og vil med stor sannsynlighet

som er per i dag i vekst (fødselstall — side 7).
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for
være

REFERAT FRA HØRINGSMØTE

OM BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR FLESNES

OPPVEKSTSENTER 9. APRIL 2018 Kl. 18:30— 21:20

Introduksjon:

Til stede i folkemøtet

ved oppvekstsenteret

var ca. 50 innbyggere deriblant

elever og ansatte ved skole og barnehage, pårørende fra indre og ytre Gullesfjord,
andre innbyggere i Kvæfjord. Pressen var representert
referat

fra møtet

i deres avis 11.4.2018.

Merete Hessen og Tor-Anders

kaker arrangert av elevbedriften

Power-Point

presentasjon

som både var publisert

gitt anledning til kort spørrerunde

inngår i punkter under. Etter kaffepause med

kan lese sammen

sammendrag

— har vi livets rett?».

anledning

Kopi av FAU sin

med FAU sin høringsuttalelse.

av tilbakemeldinger

Etter sistnevnte

ble sagt og er relatert

Vedrørende

fra tilhørerne,

disse er ikke

av meninger. Administrasjonssjefen

her ikke bli referert, da her var tilhørernes

.

og satte ramme

ved skolen, fikk FAU ved Flesnes oppvekstsenter

gjengitt men gir et hovedinntrykk

Følgende

administrasjonssjef

ble det så åpnet for spørsmål, ytringer og innlegg fra tilhørerne.

Det gir under et punktvis

ordrett

av faktagrunnlaget,

kalt «Flesnes oppvekstsenter

presentasjon

møtte

først ønsket velkommen

Det ble etter orientering

Disse spørsmålene

til en kort presentasjon

kommune

Markussen, som også var referent

for møtet. Deretter ble det gitt en gjennomgang

rundt faktagrunnlaget.

ved Bladet Vesterålen som publiserte

Fra Kvæfjord

Møtet var organisert slik at administrasjonssjefen

og også delt ut til deltakerne.

samt

ulike svar vil

meninger som skulle komme til uttrykk:

til faktagrunnlag:

skoleskyss — Råd fra barneombudet

om anbefalt

reisetid

må med i

faktagrunnlagetl
1 barn på Strand skole bor på Moelv —må rettes i faktagrunnlaget!
'

'tema

rundt

kommunetilhørighet

må være med ifaktagrunnlagetl

Det er et krav om at barna som går på Strand skole må få fri ordinær skoleskyss t/r,
selv om det foreligger
Barnet med tilbud

enkeltvedtak

om skoleskyss

Hvorfor kan ikke barna/elevene
til Flesnes oppvekstsenter
Det er feil prosent
fagansvarlig,

fra Holand,

benytter

som bor strekningen

istedenfor

på ansatte

50 % assistent

med vilkår!
ikke dette.

Hemmestad —Melåa reise over

til Vik/Borkenes?

ved barnehagen

på Flesnes — riktig skal være 20 %

og 100 % pedagogisk

leder.

Skredfaren og analyse av eventuell skolevei, burde være med i faktagrunnlagetl

Videre

'

ble følgende

sagt om selve prosessen

Hva mener Kvæfjord kommune med å annonseres om søknadsfrist
barnehageplass

0

og struktur:

Hvis barnehagen

ved Flesnes, når barnehagen

kan bli nedlagt

legges ned så vil skolen garantert
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samme periode?

også nedlegges!

Manglende

konsekvensanalyse

kompetanse

—Kommunen burde pålegges å leie inn ekstern

på utgreiing av konsekvensanalyse

i saken og avventet faktagrunnlaget

til denne var klar —dermed ville ringvirkningene
«Dersom mine barn står uten skoletilbud

av ulike valg synliggjøres.

på Flesnes så flytterjeg»

Dersom barnehage legges ned vil Sortland kommune være naturlig kommune å bo i,
da det i dag er arbeidet
Styrt nedlegging

rundt

barnehage— og skole som knytter

— Økonomien

er synliggjort

som prekær

området

til Kvæfjord.

men jeg mener

denne er

blitt styrt mot nedlegging. Det er gitt manglende midler mot vedlikehold
medført

at oppvekstsenteret

Skredfaren- Ved overføring

nå har etterslep

på mange millioner

og dette har

kroner.

av våre elever til Strand skole i Sortland kommune,

vil

disse kjøre gjennom skredfarlig område se selv hva som skjedde påsken 2018 da
skredet

kom før veien ble stengt!

Nettopp at det var barnehage på Flesnes, gjorde at vi tok valget å flytte hit!
Vedrørende

valg av ferge som del av skoleskyss: Hvem skal se etter våre barn under

fergetransporten

dersom disse skal skysses til Vik og Borkenes?

Tallene i fakta analysen er ikke reelle tall: Det må inn korrekte tall i fakta analysen og
kun en konsekvensanalyse

vil gi riktige tall!

Konsekvensen ved nedleggelse av barnehage og skole er av området skiller seg fra
Kvæfjord kommune og knyttes til Sortland!
Jeg har søkt barnehageplass
evt. nedleggelse

i Sortland

av barnehagen

fordi jeg ikke tør vente på en avgjørelse

om

på Flesnes!

Jeg syntes hele saken er merkelig.

Hvorfor er ikke elevene i Gullesfjord

indre, flyttet til Flesnes? Hva er bakgrunnen

for å

beholde dagens løsning med at disse går i Lødingen og på Sortland?
Hvorfor nedlegger man barnehagen uten å sjekke dagens og fremtidig
Hvorfor må Flesnes medregnes i kostnadene for total driftsutgift

behov?

for barnehagebarn

i

hele Kvæfjord kommune?
Hvorfor regnes hele bygget med i driftskostnader

for barnehagen når det reelt kun

benyttes en liten del av dette bygget på 360 kvm?
Jeg føler meg ført bak lyset, da jeg har flyttet til bygda med lovnad om en barnehage!
Hvorfor får vi vite om vedlikeholdsutgiftene
opplysningene

om at disse manglende vedlikeholdene

oppvekstsenteret

nå? Hvorfor skal

brukes for å nedlegge

—vi har vist om dette i årevis!

Dere og vi, må ha en ny diskusjon
Hvorfor

ved oppvekstsenteret

skal begge oppvekstsentrene

rundt tema

kommunetilhørighet,

etter dette!

legges ned samtidig?

Det er en manglende diskusjon i bygda —manglende tall på forventede
elevtall.

Så kjemp for å sikre barna barnehageplass

fødsler og økt

ved reversibelt

kommunestyrevedtak.
Kvæfjord

kommune

takket

for fremmøtet

oppvekst!
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og befolkningens

store interesse

for barnas

REFERAT FRA HØRINGSMØTE

OM BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR VIK

OPPVEKSTSENTER 10. APRIL 2018 Kl. 18:00

Introduksjon:

Til stede i folkemøtet

—21:15

ved oppvekstsenteret

var ca. 30 innbyggere deriblant

elever og ansatte ved skole og barnehage, pårørende fra OMRÅDET, samt andre innbyggere
fra bygda deriblant

politikkere.

Fra Kvæfjord kommune møtte administrasjonssjef

Merete

Hessen og Tor—Anders Markussen.

Møtet var organisert slik at administrasjonssjefen
for møtet.

Deretter

ble det gitt en gjennomgang

også delt ut til deltakerne.

faktagrunnlaget.
arrangert

først ønsket velkommen
av faktagrunnlag

Det ble etter orientering

og satte ramme

som både var publisert

gitt anledning

til kort spørrerunde

og

rundt

Disse spørsmålene inngår i punkter under. Etter kaffepause med kaker,

av samarbeidsutvalget

og ansatte ved Vik oppvekstsenter,

fortsatte

høringen med

spørsmål, ytringer og innlegg fra tilhørerne.
Det gis under et punktvis

ordrett

av tilbakemeldinger

gjengitt men gir et hovedinntrykk

ikke her bli referert,
Følgende

.

sammendrag

disse er ikke

av meninger. Administrasjonssjefen

da det her var tilhørernes

ble sagt og var relatert

fra tilhørerne,

meninger

som skulle komme

ulike svar vil
til uttrykk:

til faktagrunnlag:

SFO — Det stilles spørsmål om det er plass til barna fra Vik i SFO, dersom disse
kommer til Borkenes. Dagens SFO ved Borkenes er kun godkjent for 60 elever?

.

Burde ny mellomtrinn
langt er dette

ved Borkenes

prosjektet

vært beskrevet

bedre i faktagrunnlaget

og hvor

kommet?

.

Er Borkenes skole i det hele tatt klar for å ta imot elever fra Vik?

.

Hva vil de samfunnsmessige

konsekvenser

være? Psykososiale

forhold

burde tas inni

faktagrunnlaget?

.

Skoleskyss — lag en ny tabell med eksakt kjøretid inkludert

'

Bruk av måling

spørsmålene
kommunes
.

Ansatte

vedrørende

barnehage-

og prosent.

De korrekte

grunnlaget.

orientering

Dette gjelder

rapport sin plassering av Kvæfjord

feil i personalkontorets
opplysningene

av

vil bli sendt som høringsuttalelse.

for personell ved Borkenes skole i

kap. 4.2.
om distanser

saken, få med de reelle områdene

i oversikten

'

Hvorfor er ikke konsekvensene

'

Brannsikring —Mener å ha lest i faktagrunnlag
Mener

tall og beskrivelse

særlig gjelder Vik og Flesnes, så vil man ha

om faglig kompetanse

Skoleskyss — Det gis opplysninger

ikke 500.000?

og

og skoledriftl

Borkenes skole —Selv om faktagrunnlaget
med likelydende

.

— Man bør ta med hele grunnlaget

når man viser til kommunal

ved Vik: Her er det beviselig

utdannelse

'

«Kommunebarometeret»

stopp og ventetid!

500.000

som er helt irrelevant

for denne

over skoleskyssdistanser.

av nedleggelse av skoledel i Vik beskrevet

er et nytt tall!
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at Vik skal brannsikres for 250.000 og

Totalregnskap

kommunen

— Det forlanges

et synliggjort

totalregnskap

i faktagrunnlaget

på hva

tjener på å nedlegge Vik skole ved å flytte elevene og lærerne til

Borkenes
Psykososialt

innhold

— Dette er fraværende

i faktagrunnlaget

og dette

burde ha et

eget avsnitt i fakta rapporten!
Vi krever at det differensieres

kap 1.2 folketallsutvikling

vedrørende

aldersgrupper

i faktagrunnlagets

tabell

i

i de enkelte grunnkretsene.

Videre ble følgende sagt om selve prosessen og struktur:
Hva skjer dersom Vik skole nedlegges og folk velger å flytte?
SFO - Hva gjør kommunen

vedrørende

småskolen på Borkenes om det kommer 30

elever, eller kanskje flere, i tillegg til dagens SFO antall, er det virkelig plass?
Vi som foreldre
blir flyttet

er helt avhengig av å få plass ved SFO for våre barn, dersom elevene

fra Vik til Borkenes!

Hva med transport

fra SFO?

«Jeg vil også ha med ventetid for våre barn i reisetiden»
Økonomi vektlegges —Det ses kun på økonomi, og man stiller spørsmål ved krets og
innbyggertall.

På Refsnes er det nå flere som i det siste har flyttet til kretsen og i

deres tenking

er skole/barnehage

disse nye innbyggerne

etablerte

Se på tallene — skoledriften
Vil virkelig

mellomtrinnet

Hva koster driften
Tilhører-replikk:

viktige

elementer

som har ligget til grunn, for at

seg her!

er billigst ved Vik!
på Borkenes

av en tom skoledel
Hold mellomtrinnet

være ferdig til 2021?
i Vik oppvekstsenter
på Borkenes

utenfor

Er besparelsene ved nedleggelse av Vik oppvekstsenter
Hva sparte

Kvæfjord

oppvekstsenter

kommune

ved å nedlegge

for kommunen?
denne diskusjonen!

synliggjort?

klassetrinnene

5, 6 og 7 ved Vik

i 2015?

Hvor blir det av ansettelse

av ny oppvekstsjef,

som naturlig

ville være en viktig aktør i

denne saken?
Utsett hele saken til oppvekstsjefstilling/skolefaglig

leder er besatt!

Hvordan skal Vik klare å beholde fagfolk og få fagfolk til å søke stilling her, når trussel
om nedleggelse henger over oss?
Og likelydende

—En usikker arbeidsplass gir få kvalifiserte

søkere!

Planlagt avvikling av også barnehagen —Barnehagen skal videreføres,
pr barn vil garantert
for også å nedlegge

men kostnaden

bli betydelig høyere med tom skoledel, og med dette gi ny grunn
barnehagen

og flytte

disse barna til Borkenes.

Jeg flyttet fra en annen kommune og hit i fjor, nettopp fordi vi da fikk en
barnehage/skole
Psykososial

i nærmiljøet!

undersøkelse

— Dette må utføreres
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og av fagfolk!

á
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Nytt mellomtrinnbygg

Borkenes

— Hva skjer i denne saken, er den idet

hele tatt

startet?
SFO — Hva vil være dyrest?:
ansette

Beholde

nye og gjøre om lokalene

i SFO i Vik kontra

på Borkenes?

Jeg tror at nybygget til mellomtrinnet
Skolekretsen

elevene

å flytte

disse og

Vis oss et regnestykke?

på Borkenes realiseres på bekostning av Vik!

har stabilt elevantall!

Se på andre besparelser

enn Vik!

Hva skal være med i en utredning?
Hva er målet med elevtall og kostnader, hvordan kan man komme ned til et bestemt
tall? Hva betyr egentlig elevkostnad?
Prosess og tid —Går dette for fort?

Er det sjans for at Vik kan bestå som oppvekstsenter?

Referent:
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Tor-Anders

Markussen

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.4.2018
2016/977

Saksnr
9/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
25.04.2018

Midtre Hålogaland friluftsråd - Invitasjon til turkartprosjekt

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget finner at Kvæfjord kommune ved denne anledning ikke slutter seg til Midtre
Hålogaland friluftsråds planlagte turkartprosjekt

Dokumenter i saken:
Midtre Hålogaland friluftsråd sak HS 27/14 «Turpakke for Ofoten og Sør-Troms
Midtre Hålogaland friluftsråd – brev til Sør-Troms regionråd «Sti- og løypesatsing, turkartpakke for
Ofoten og Sør-Troms»
Midtre Hålogaland friluftsråd – epost dato 5.2.2018 «Turkart Midtre Hålogaland – prosjektplan for
forprosjekt januar 2018»
Saksopplysninger
Midtre Hålogaland friluftsråd, et interkommunalt kompetansesenter hvor Kvæfjord kommune også er
medlem, har i sin arbeidsplan for 2018-2021 prioritert et turkartprosjekt med utgivelse av fire
turkartpakker som dekker kommunene i Ofoten og Sør-Troms. Kommunene og regionrådene i Ofoten og
Sør-Troms, ble gjennom et brev januar 2018 invitert til å delta i dette prosjektet. Det bes i henvendelsen
om at saken behandles av regionrådene og at disse anmoder kommunene om å bli med på et regionalt
samarbeid som gagner folkehelse og reiseliv, ved at kommunene gir tilsagn om å bevilge kommunal
egenandel samt prioritere kart som anlegg i «Kommunaldelplan for idrett og friluftsliv». Friluftsrådet
anmodet om at kommunenes vedtak foreligger innen 1. april 2018. Målet med turkartprosjektet er å vise
vei til stier og turmål i nærheten av der folk bor og har et folkehelsemål i å gjøre det lettere for
innbyggerne å gjøre bruk av naturen.
Hver turpakke er ment å inneholde et turkart i målestokk 1:50 000 på vannfast papir samt et hefte med
informasjon om Ofoten og Sør-Troms, allemannsretten og natur vett, verneområder, attraksjoner og
populære turmål. Turkartpakkene er planlagt som gave til innbyggerne, skoler og barnehager i
kommunene, og foruten disse skal kartprosjektet også danne grunnlag for økt turisme, noe tekst vil være
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på engelsk. Friluftsrådet foreslår inndeling av Sør-Troms og Ofoten i 8 kartblad, da som 4 kartblad med
kart på to sider. Utgivelsen kan organiseres i 1, 2 eller 4 kartpakker.
Et forprosjekt er ment å skulle forberede og avklare organisering og finansiering av produksjon og
utgivelse. De enkelte turkartpakkene blir egne prosjekt som finansieres hver for seg. Friluftsrådet er i
første omgang ute etter å sikre finansiering slik at forprosjektet og deretter turkartprosjektene kan
realiseres. Første turpakke kan ved tidlig påmelding påregnes ferdig 2019.

Friluftsrådet foreslo allerede i 2014 at man i Ofoten og Sør-Troms skulle samarbeide om utgivelse av
turkart i folkehelsegave under friluftslivets år 2015. Forslaget fikk tilslutning i Ofoten regionråd, men ble
ikke gjennomført grunnet kapasitetsmessige årsaker. Per dags dato er det gitt ut enkelte turkart i noen
kommuner, Ibestad, Lavangen og indre Tysfjord. Disse og andre kart som berører regionen, er i ulike
formater og målestokker. Det er utgitt flere turbøker i regionen, hvor spesielt toppturer er promotert.
Toppturene er også ganske bra dekket gjennom ulike nettsider. Det er fra Midtre Hålogaland friluftsråd
hevdet at enkelte kommuner sannsynlig også vil velge å se turkart i sammenheng med utarbeidelse av
«Temaplan for stier og løyper», og friluftsrådet etterspør i den forbindelse ressurser til dette.
Friluftsrådet mener i sin invitasjon, at det er behov for kartprodukter i et felles kartprosjekt og anser det
som viktig at en får utarbeidet turkartpakke for hele regionen Sør-Troms og Ofoten, og opplyser at rådet
skal bistå kommunene og andre samarbeidspartnere i å finne gode løsninger for slikt arbeid. Friluftsrådet
mener at kartprosjektet må organiseres som et felles prosjekt over flere faser. Friluftsrådet har
gjennomført første fase med en forstudie med kartbladinndeling og prosjektplan. Andre fase er
overnevnte forprosjekt hvor man forbereder utgivelsesprosjekter med hensyn til innsamling av
turmålsdata og turruter. Samt søker om finansiering av de enkelte turkartpakker. Tredje fase av
produksjonsfasen blir å anse som hovedprosjekt der innsamlede data skal inngå i kart og hefter og utgis.
Om finansieringskilder: Det er forventet å hente større del av finansiering gjennom statlige spillemidler,
Miljødirektoratets midler for bl.a. statlige friluftsområder, Statskogordninga, kommunale bidrag hvor
hvert turpakkeprosjekt bistås med kommunale midler fra eksempel næringsfond, kultur- eller
folkehelsemidler. Hvert turpakkeprosjekt er stipulert til kr 1,4 mill. Kommunens egenandel er satt til kr.
25 000 samt noe egeninnsats, hvori frivilliges dugnad er vesentlig som lokal egeninnsats. Forventet
produksjonstid er satt til to år.
Økonomi: Budsjett, forprosjekt og koordinering:
Prosjektfase:

Kostnad:

Oppgaver:

Forstudie
Oppstart og
forberedelser

Lønnskostnader

forberedelse, prosjektplan
kr. 50 000
organisering, brev regionråd
kommuner, søknad finansiering
forprosjekt, rapportering, etc

Forbruksmateriell
Møter, reiser og
opphold

GPS, etc
Nettverk, planer

Sum fase 1:
Forprosjekt

Prosjektledelse

Registreringer

Beløp:

kr. 50 000
kr. 10 000

kr. 110 000
Koordinering og administrasjon kr. 100 000
Søknader finansiering turpakker kr. 130 000
Rapportering revisjon
kr. 30 000
Forberedelse kartdata
kr. 100 000
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Møter, reiser i felt
Sum fase 2:
Sum fase 1 + fase 2:

kr. 40 000
kr. 400 000
kr. 510 000

Finansieringsplan:
For overnevnte fase 1 og fase 2 foreslås et spleiselag slik:
Bidragsyter:

Beløp:

Nordland fylkeskommune, Statskogordninga
Troms fylkeskommune, Statskogordninga
Egenandel, Midtre Hålogaland friluftsråd

kr. 200 000
kr. 200 000
kr. 100 000

Sum:

kr. 510 000

Vurderinger
Kvæfjord kommune har pr i dag ikke eget helhetlig turkart, som er oppbygd slik Midtre Hålogaland
friluftsråd sitt tiltenkte kartprosjekt. Kommunens turstier og friluftstilbud er dog pr i dag godt dekket
gjennom ulike kart som tilbys i handelen så som Turkartserien og Norge-seriens:


Vesterålen Hinnøya Nord DNT Turkart - https://www.kartbutikken.no/turkart-serien/turkart-1100-000/vesteraalen-hinnoya-nord-dnt-turkart



Vesterålen Hinnøya Sør DNT Turkart i plast - https://www.kartbutikken.no/turkart-serien/turkart-1100-000/vesteraalen-hinnoya-sor-dnt-turkart-i-plast
Harstad kart i plast - https://www.kartbutikken.no/norge-serien/harstad-kart-i-plast



Digitale kart over aktuelle turstier og turmål kan lett hentes opp fra meget gode oppslagsverk som
www.ut.no www.kartverket.no , www.10påtopp/harstad www.hinnoy.no. , og ikke minst AL
Kvæfjordløypers løypenett på www.kvloyper.no
Det er i tillegg for enkeltområder i kommunen laget endel orienteringskart og nærmiljøkart hvor bl.a.
Borkenesmarka og Flesnes oppvekstsenter har oppdaterte kart, og disse inngår også i prosjekt for søkte
statlige spillemidler fra Kvæfjord i 2018.
I forbindelse med Gjensidigestiftelsen og Troms fylkeskommune sitt skiltprosjekt ble ski og turstier på
Flesnes og i Borkenesmarka skiltet med standard skilting både vandrestier og skiløyper. Disse
stialternativene finnes nå registrert i Kartverkets «Rett i kartet» www.rettikartet.no Her kan den
turinteresserte også kan laste ned eller ta ut egne turkart.
Kvæfjord kommune har en rekke lag og foreninger, men få lag som kun kan karakteriseres som turlag.
Dette medfører at etterspurt dugnadsinnsats i forbindelse med kartprosjekt må baseres på innsats fra
frivillige og fra lag som speidere, Kvæfjord kystlag, Kvæfjordløyper, Kvæfjord idrettslag, Kvæfjord
jeger og fisk o.l. altså lag som kan ha ett annet formål. Det er derfor høyst usikkert hvor stor
dugnadsinteresse det vil være fra frivillige lag. Uten en særdeles stor innsats fra disse, må kommunen
beregne å måtte gå inn med egeninnsats i form av ressurser i prosjektet da særlig fra kultur- og
oppvekstkontoret og teknisk kontor. Det er fra Midtre Hålogaland friluftsråd stipulert en egeninnsats
verdt ca. kr. 100 000 fra hver kommune.
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Kvæfjord kommune er i forslaget fra Midtre Hålogaland friluftsråd, heller ikke dekket i sin helhet.
Kommunens vestre og sørvestre områder er sågar ikke med i forslaget og de deler av kommunen som er
med, er skilt i to kartblad, noe som slett ikke er optimalt.

(Forslag til kartinndeling fra Midtre-Hålogaland friluftsråd, nordre del av prosjekt)

Kvæfjord kommune evaluerer alle søknader på prosjekter vedrørende statlige spillemidler i høstperioden
hvert år. Søknaden fra Midtre Hålogaland friluftsråd om prioritert plass i planlagte tiltak kan diskuteres
politisk gjennom eksempelvis behandling i levekårsutvalget i Kvæfjord kommune. Kommunedelplan for
anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Kvæfjord kommune har allerede ulike prioriterte anlegg
og søknaden må finne sin plass blant disse.
Saken ble også tatt opp i Sør-Troms regionråd sitt møte 23.mars 2018 hvor Midtre Hålogaland sitt
turkartprosjekt, sak 8/18 ble lagt frem med følgende forslag til vedtak: Rådet tar framlegget til
orientering, og anbefaler at Sør-Troms kommunene slutter opp om tiltaket fra Midtre-Hålogaland
friluftsråd. Ordfører Torbjørn Larsen engasjerte seg i regionrådets diskusjon rundt saken på vegne av
Kvæfjord kommune, og stilte blant annet spørsmål rundt behov for kart for kommunens vedkommende.
Skånland kommune viser i samtale 22. mars 2018 til at Skånland kommune sannsynligvis ikke kommer
til å tilslutte seg/prioritere dette arbeidet grunnet kommunesammenslåing med Tjeldsund kommune.
Dette gir følgende situasjon: Kvæfjord kommune er allerede godt dekket via DNT kart og via digitale
hjelpemidler, men endel av stiene er ikke GPS-registrerte. Kartprosjektet kan måtte vente til høsten 2018
for å søke spillemidler, hertil må kommunen forskuttere midler med forventet tilbakebetaling etter ca. 5
år. Kvæfjord kommune ser at samarbeidende kommune, Skånland, ikke ønsker å prioritere dette arbeidet
pr dags dato og manglende turlag/frilufts foreninger kan medføre krav om større kommunal innsats i
form av personer fra KO-kontor og teknisk kontor.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.03.2018
2018/33

Saksnr
10/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
25.04.2018

Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget gir tilslutning til retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler slik som vist i
vedlegg til saken.

Vedlegg:
Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler. Versjon 20180310
Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
LEV-sak 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017
K-34/06 Temasak om barn og unge
NOU 2016:4 Ny kommunelov
Kvæfjord kommune 6.3.2018 internhøring: retningslinjer – søknad om tilskudd av kommunale kulturmidl
Saksopplysninger
Levekårsutvalget ga under LEV-sak 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017 også tilslutning til et forenklet
opplegg for tildeling av årlige kulturmidler, der slike tilskuddsordninger så langt mulig samles i ett felles
tilskudd benevnt kulturmidler, med årlig kunngjøring gitt en fastsatt søknadsfrist. Det skal ved tildeling
av kulturmidler gis særlig prioritet til lag og foreninger med lokal forankring i Kvæfjord kommune og der
vesentlige deler av aktiviteten er innrettet mot barn og unge.
Det er i kommunebudsjettet for 2018 ført opp en samlet bevilgningsramme under RO2 Kultur/oppvekst
kapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger med 230 000 kr. De 5 seneste regnskap viser nettoutgifter på dette
budsjettkapittelet i løpende tall med 170 674 kr og senest i 2017 et årsforbruk med 177 834 kr.
Kommunestyret har i økonomiplan 2018-2021 videreført en gradvis styrking av disse bevilgningene, med
30 000 kr pr år ut over antatt prisvekst. Realøkningen har blant annet opphav i en (felles) anmodning fra
daværende helse- og sosialutvalg og kultur- og oppvekstutvalg i 2007 om oppfølging av del av temasak i
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kommunestyret om økte bevilgninger til lag og foreninger, med særlig fokus på arbeid for barn og unge.
Økning i tilskuddet via denne ordningen antas å ha betydelige lokale synergieffekter.
Det er i forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 anført (side 25):
For ansvar 25511 Tilskudd lag/foreninger er budsjettet tilført noen midler i tråd med føringer gitt i
økonomiplanen, og er samlet gjort opp med kr 230 000. Administrasjonen arbeider med å utvikle
forenklede rutiner for lokale tilskuddsordninger for å kunne senke terskelen for å være søkerberettiget,
også ut fra hensynet til ivaretakelse av frivillig arbeid og entusiasme. Samtidig vil vi avvikle en etablert
praksis der det for noen tiltak er gitt faste tilskudd over dette budsjettområdet og ellers legge til grunn at
alle tildelinger skal være tuftet på enten entydige politiske styringsvedtak eller på årvisse behandlinger av
en framført søknad.

Det er i tråd med overstående utarbeidd retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler som vist i
vedlegg til saken. Disse har vært gjenstand for internhøring med avstemming mot tidligere retningslinjer.
Det har så langt mulig vært et siktemål å videreføre et forenklet opplegg for tildelinger i form av
kulturmidler, arrangementsstøtte og driftsstøtte til særskilte tiltak; både ut fra hensyn til intern ressursbruk
i kommuneorganisasjonen og for å senke terskelen for arbeidet med å utforme søknader.
For å vinne tid i forhold til de foreslåtte søknadsfristene, er tilskuddsordningen kunngjort i tråd med de
foreliggende retningslinjer. Informasjon om tilskuddsordningen er også sendt de som i 2017 ble tildelt
midler over budsjettets kapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger. Slik kunngjøring er ikke til hinder for at
levekårsutvalget i behandlingen av retningslinjer og senere søknader, innenfor rammene av føringer gitt
av kommunestyret kan foreta ytterligere tilpasninger av tilskuddsordningene.
Vurderinger
Det er et mål å senke terskelen for å være søkerberettiget i forhold til kommunale kulturmidler, også ut
fra hensynet til ivaretakelse av frivillig arbeid og entusiasme. Samtidig må dette veies mot at ordningen
også skal ivareta de hensyn som er utgangspunkt for kommunestyrets bevilgninger. Ut fra dette er de
tidligere tilskuddsordninger samlet i ett (hoved)tilskudd benevnt som alminnelige kulturmidler i tillegg til
at det også kan ytes arrangementsstøtte til gjennomføring av enkeltarrangementer og driftsstøtte til tiltak
av mer driftsmessige art, som for eksempel 17.maiarrangementer, Kvæfjordløyper og andre tilsvarende
ordninger som i særlig grad gagner allmennheten.
Med de foreslåtte søknadsfrister legges det til grunn at tilskudd av kulturmidlene som en hovedregel
forelegges levekårsutvalget til samlet behandling i møte planlagt til juni måned. For arrangementsstøtte
og driftsstøtte gjelder forskjøvet søknadsfrist, med mulig behandling i levekårsutvalgets første møte i
2.halvår. Dette er ikke til hinder for at slike søknader kommer til tidligere behandling. Det foreslås en
åpning for at administrasjonssjefen unntaksvis kan gi tilsagn, slike saker må dog avveies mot den
gjennomgående begrensning i delegeringsreglementet om at myndighet gitt administrativt nivå som en
hovedregel er avgrenset til vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
I dette ligger, også underbygget av vurderinger gitt i NOU 2016:4 Ny kommunelov, at alle saker som må
antas å ha prinsipiell betydning, også enkeltvedtak, skal forelegges det folkevalgte organ til vurdering.
Det vises ellers til retningslinjene, som i seg selv bør være rimelig beskrivende for tilskuddsordningen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.04.2018
2017/409

Saksnr
11/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
25.04.2018

Orientering om det interkommunale og nasjonale velferdsteknologiprosjektet

Administrasjonssjefens innstilling
Orientering om interkommunalt og nasjonalt Velferdsteknologi-prosjekt tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Søknad interkommunal velferdsteknologiprosjekt 2018
Samarbeidsavtale for det nasjonale spredningsprosjektet
Samarbeidsavtale velferdsteknologi «lengst mulig i eget hjem»
Etablering av interkommunalt velferdsteknologiprosjekt 2017
Søknad prosjektskjønnsmidler – utprøving og implementering 2017

Saksopplysninger
Prosjektleder Kees Jan Verhage vil gi en orientering om prosjektene i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.04.2018
2018/51

Saksnr
12/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
25.04.2018
03.05.2018

Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing

Administrasjonssjefens innstilling
Kommunestyret tar rapport om forebygging mot mobbing til orientering.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune: Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø (ligger som vedlegg til sakens
behandling i levekårsutvalget)
Opplæringsloven kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø.
Sluttrapport juni 2016 Beredskapsteam mot mobbing
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 12.10.2017 i K-sak 36/17 Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen i Kvæfjord
kommune:
1. Kvæfjord kommunestyre har fått seg forelagt og har drøftet tilstandsrapport 2017 for grunnskolen.
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kvæfjord kommunestyre ber om at rapport forebygging mot mobbing blir tatt ut av
tertialrapporten. Rapport om forebygging mot mobbing fremlegges levekårsutvalget hver tertial.
Levekårsutvalget ber om rapport ift. mobbing fra voksen mot barn tas inn i rapporten.
3. Rapportene forelegges kommunestyret som orienteringssak.
Det er avklart med levekårsutvalgets leder at det ønskes to årlige rapporter, en om høsten og en om våren.
Rapport:
Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø
I 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø som trådte i kraft fra 01.08.2017. Det nye Kapittel
9A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, i SFO og i
leksehjelpstilbud. Skolens plikt til å handle er innskjerpet og konkretisert gjennom en ny aktivitetsplikt.
Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foresatte melde saken til

121

Fylkesmannen etter at den er tatt opp med rektor. Fylkesmannen skal da avgjøre om aktivitetsplikten er
oppfylt.
Skolene i Kvæfjord har rutiner som oppfyller de nye kravene og utgjør en vesentlig del av den nye
”Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø”. Denne planen er utarbeidet av en ressursgruppe ved
Borkenes skole som består av skolens ledelse, lærere, sosiallærer, koordinator, helsesøster og FAU.
Handlingsplanen er bearbeidet av undervisningspersonalet ved Borkenes skole og rektor samarbeider nå
med oppvekstsentrene for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen. Rektor ved Borkenes
skole har også inngått et samarbeid med styrer i Husby barnehage hvor man ser på mulighetene for å lage
en felles handlingsplan for oppvekstkommunen Kvæfjord. Dette er en del av vårt arbeid mot en ”sømløs
overgang” mellom barnehage og skole.
”Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø” består av fem hovedområder:
 Forebygging
 Avdekking
 Problemløsning
 Kontinuitet
 Tilsynsplan.
Handlingsplanen skal gjennomgås hvert år for å vurdere om den fungerer tilfredsstillende og om det er
nødvendig med en revisjon.
Kursing
I oktober 2017 ble alle i Kvæfjordskolen kurset av Tove Flack fra Universitetet i Stavanger i avdekking
av mobbing og av Jon Halvdan Lenning i det nye Kapittel 9A. SFO og barnehagene var også
representert.
I oktober 2018 skal alle i Kvæfjordskolen kurses i temaet ”problemløsning når mobbing foregår.”
Trivselsledere
Dette er et program for å øke aktivitet, samhold og trygghet i friminuttene, der elever blir valgt til å bli
trivselsledere. Hovedmålet med programmet er å tilby alle elever på 4.-10. årstrinn flere og mer varierte
aktiviteter i matfriminuttene, slik at alle kan finne noe spennende å gjøre.
Kartlegging av skolemiljø
Elevundersøkelsen er et viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Siden undersøkelsen gir bare et øyeblikksbilde har Borkenes skole følgende rutiner for å
kartlegge skolemiljøet:
 Tilsyn i alle friminutt jfr. skolens tilsynsplan
 Elevsamtaler minst to ganger i året
 Ikke-anonym undersøkelse gjennomføres i oktober – kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret
om nødvendig
 Elevundersøkelsen gjennomføres i november - kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret om
nødvendig. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse.
Resultater fra elevundersøkelsen – skoleåret 2017/2018
Elevundersøkelsen ble høsten 2017 gjennomført for elevene på 6.-10. årstrinn. Resultatene gjennomgås
grundig av skolen ledelse i samarbeid med kontaktlærerne med sikte på å kunne sette inn nødvendige
tiltak og på å nyttiggjøre seg disse i skolens videre arbeid med skolemiljøet.
Indikatorene viser at 7. årstrinn i Kvæfjordskolen lå over både fylkes- og landsgjennomsnitt hva angår
mobbing. Som nevnte ovenfor bruker skolen flere verktøy for å kartlegge skolemiljøet og dette resultatet
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var ikke uventet. I løpet av høsten 2017 arbeidet Borkenes skole med flere konflikter blant gutter i 7.
klasse. Konfliktene ble avdekket tidlig på høsten og skolen satte inn flere tiltak for å løse dette, blant
annet:
 Ekstra tilsyn i friminutt og overganger mellom undervisning/friminutt
 Økt lærertetthet i undervisning
 Tilbud om samtaler med helsesøster og andre helsepersonell
 Samtaler med foresatte
 Kartlegging av klassemiljø (sosiogram)
 Fra 1. januar ble kontaktlærerressurs økt fra 2 til 3 kontaktlærere. Dette for å kunne arbeide
grundig med det forebyggende arbeidet.
Kontaktlærerne har nylig hatt samtaler med alle elever på trinnet og de melder at situasjonen er blitt mye
bedre. Elevundersøkelsen gjennomføres på nytt i mai for å kartlegge situasjonen ytterligere.
Resultatene for 10. klasse er unntatt offentlighet. Andelen elever som opplever mobbing skal prikkes
med prikkeflagg 1 (unntatt pga personvern) hvis kun ett av svaralternativene som er definert som
mobbing eller krenkelse er prikket i rapportportalen. Dette betyr at noen har krysset av for ett av svar
alternativene, men at det var en svært lav andel. Vi ser, imidlertid, at noen har krysset av for "Er du blitt
mobbet av voksne på skolen de siste månedene?” Skolen anser dette som svært alvorlig og vi arbeider
med følgende tiltak for å kartlegge situasjonen:
 Skolens ledelse har hatt samtaler med lærerne.
 Skolens ledelse har hatt flere samtaler med elevene.
 Elevene har tilbud om samtaler med helsesøster.
 Elevundersøkelsen gjennomføres på nytt i mai for å kartlegge situasjonen ytterligere.
Vedtak fra Fylkesmannen
Borkenes skole fikk ett vedtak fra Fylkesmannen i Troms hvor det ble vurdert at skolen ikke hadde
oppfylt aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5. Vedtaket gjaldt en elev i 7. klasse og ble fattet tidlig i
november 2017. Etter godt samarbeid mellom alle partene ble saken avsluttet hos Fylkesmannen i
desember. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og sikkerheten til
elevene, og de involverte i denne saken får fremdeles tett oppfølging fra skolen.
Fra Flesnes oppvekstsenter:
Flesnes oppvekstsenter arbeider nå med nevnte handlingsplan. Siden vi ikke kan sammenligne oss med
Borkenes skole i ett og alt, fletter vi inn i rapporten tiltak spesielt for Flesnes oppvekstsenter. Når dette
arbeidet er helt ferdig, vil vi ha en plan som dekker Borkenes skole samt begge oppvekstsentrene.
Flesnes oppvekstsenter er svært opptatt av elevenes psykososiale miljø. Med så få elever er det svært
viktig å ha dette fokus. Vi viser for øvrig til årsmeldinga for 2017 som belyser dette tema mer utfyllende.
Flesnes oppvekstsenter har egen mobbeplan og nulltoleranse for mobbing.
Fra Vik oppvekstsenter:
 Vik oppvekstsenter, læringsområde skole, har handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø.
Denne har vært utviklet over år og er implementert i virksomheten. Kjent som ROTA.
 Skolens plikt til å handle er innskjerpet og konkretisert gjennom aktivitetsplikt. Vi har utarbeidet
rutiner og maler for dokumentasjon.
 Rektorene arbeider med å sammenholde handlingsplanene. Hva kan være felles for
Kvæfjordskolen og hva er mer særegent for oppvekstsentrene.
 Da vår elevmasse er i 1. - 4. trinn har vi ikke ordningen med trivselsledere.
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Konstituert rektor ved Borkenes skole, Chris Tandy, vil møte og gi en orientering til levekårsutvalget om
arbeidet med og status for kommunens Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø
Vurderinger
Levekårsutvalget ønsket i møte 14.2.2018 å komme tilbake til mulig opprettelse av beredskapsteam mot
mobbing. Kommunesektorens organisasjon (KS) og Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG)
gjennomførte i perioden 2012-2016 et prosjekt, som munnet ut i Sluttrapport av juni 2016
Beredskapsteam mot mobbing – Samarbeid mellom voksne. Stortinget har bedt regjeringen om å
utarbeide en nasjonal veileder for å lette kommunenes arbeid med å etablere beredskapsteam mot
mobbing i skolen selv eller i samarbeid med andre. Det er foreløpig ikke kommet veileder. Prosjektet var
basert på dagjeldene regelverk. Etter gjennomføringen av dette prosjektet er det fra 1. august 2017 vedtatt
et nytt regelverk om skolemiljø, kapittel 9 A i opplæringsloven.
Kommunens arbeid med utarbeidelse og implementering av Handlingsplan for et godt og trygt
skolemiljø, som levekårsutvalget blir nærmere orientert om i møtet, bygger på det nye regelverket. Når vi
har høstet erfaring med de nye rutinene vil vi komme tilbake i senere rapporteringer om forebygging mot
mobbing med vurdering av om det i tillegg bør opprettes et fast beredskapsteam mot mobbing. Vi må
uansett fortsette vårt tverrfaglige og tverretatlige samarbeid, både generelt og i enkeltsaker ved behov, og
videreutvikle dette.
Det er viktig at kommunens skoler, barnehager og oppvekstsenter fortsetter å ha kontinuerlige fokus på
barna og ungdommenes psykososiale læringsmiljø, i tråd med de politiske føringer som ligger i
kommunestyrets vedtak.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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1. Forebygging
Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Skolens arbeid med å
forebygge, avdekke og stoppe krenkende adferd foregår kontinuerlig.
Det å sikre et trygt og godt skolemiljø ved å forebygge krenkende adferd er en viktig del
av skolens hverdag og virksomhet hele året. Enkeltaksjoner er ikke nok i dette arbeidet
og våre rutiner, handlinger og holdninger må gjennomsyre hver eneste skolehverdag.

1.1 Relasjon voksen – elev.
Alle som arbeider på skolen skal være tydelig voksen som:










bidrar til gjensidig tillit.
har empati, viser respekt og omsorg og tar eleven på alvor.
har ei undrende og spørrende holdning til elevene og deres handlinger.
ser etter det positive og forsterker det.
roser elevene når de fortjener det.
bestreber seg på å skape gode relasjoner til hver enkelt elev, samt mellom
elevene.
er ærlig og innrømmer feil.
er gode rollemodeller for elevene.
forventer god oppførsel.

Ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygd og godt skolemiljø er alle
voksne ansvarlige for straks å underrette kontaktlærer og/eller rektor slik at nødvendige
tiltak kan igangsettes.

1.2 Relasjon voksen - klasse/gruppe.
Alle som arbeider i Kvæfjordskolen utøver tydelig ledelse på en slik måte at
klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene.






Vi har god struktur og orden både i opplegg og på klasserom.
Vi er konsekvent og forutsigbar i forhold til grenser.
Vi tar opp etiske problemstillinger sammen med elevene.
Vi arbeider målrettet og systematisk med klassemiljø.
Vi utarbeider klasseregler med tipsplakater sammen med elevene.
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1.3 Relasjon elev – elev.
Elevene i klassen/gruppen skal ta vare på hverandre og være opptatt av at alle har det
trygt og godt slik at:




alle føler samhørighet med medelever
alle tør å si ifra når noe er galt
de som plager eller krenker vet at de blir sett, at det ikke er akseptert og at det blir
sagt ifra til de voksne.

Det skal jobbes strukturert og daglig/jevnlig med relasjonsbygging ved hjelp av:







Elevsamtale
Klasseregler og tipsplakater
Fellesaktiviteter med aldersblanding
Fadderordning (1-3. klasse)
Mitt valg (1. – 5. klasse)
Trivselsprogrammet (4. – 10- klasse)

1.3.1 Trivselsledere
Mål: Skape økt aktivitet og trygghet i friminuttene
Dette er et program for økt aktivitet, samhold og mer trygghet i friminuttene, der 5.-6.
klassinger kan bli valgt til å bli trivselsledere (TL). Hovedmålet med programmet er å tilby
alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i matfriminuttene, slik at alle kan finne
noe spennende å gjøre.
Praktisk gjennomføring:





Elever fra 5. til 6. trinn kan nomineres til trivselsledere
Elever fra 7. til 10. trinn søker på vervet.
Kurses iht. Trivselslederprogrammet
Gjennomfører ukentlige aktiviteter i samarbeid med sosiallærer og
TL-ansvarlig.

1.4 Skole- hjemsamarbeid
Relasjonen mellom skolen og den enkelte elevs foresatte må være preget av respekt, tillit
og samarbeidsvilje. Det betyr at skolen og foresatte har felles forståelse av at begge ønsker
elevens beste.
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Et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen er et viktig forebyggende tiltak, dette
gjelder også foresatte innbyrdes. Når barna ser dette, vet de at foreldrene og skolen har
åpne kanaler for å utveksle informasjon. De ser at foreldrene samarbeider og støtter
hverandre. Samholdet smitter over på elevene.
Det betyr:



Det er viktig at de som blir utsatt for krenkende adferd sier ifra til en voksen på
skolen eller hjemme.
Dersom noen av de foresatte får kjennskap til at eleven ikke har et trygt og godt
skolemiljø, må fortrinnsvis kontaktlærer eventuelt rektor straks kontaktes.

Noen av våre tiltak:






Egen plan for hjem-skolesamarbeid.
Klassekontaktene er med på å planlegge et foreldremøte hvert skoleår.
Foreldremøte skal inneholde et punkt om arbeid med skolemiljø.
Felles holdninger fra foreldrene virker sterkt på elevene og bidrar til å forsterke
gode relasjoner mellom elevene. Lærer og foreldrene bringer videre hva de
snakket om på møtet og hva de ble enig om.
Hjelpe og legge til rette for foreldrestyrte aktiviteter utenom skoletiden som for
eksempel turer, bursdager m.fl.

Fadderordning 1.5
MÅL: Fadderordningen skal skape trygghet og trivsel og være et ledd i
ansvarslæringen. Fadderordningen skal gjøre at elevene blir kjent med hverandre,
de skal gjøre ting sammen og fadderne skal være positive rollemodeller for
fadderbarna.
Målet er at 1. klassingene skal føle større trygghet i skolegården når de blir tatt vare på av
noen større, og at 3. klassingene skal lære å ta ansvar for noen som er mindre.
Denne ordningen skal også brukes når elever kommer flyttende til vår skole i overgang
Vik-Borkenes og ellers i løpet av skoleåret. Kontaktlærer kan velge ut faddere som skal
hjelpe eleven til rette (finne fram i skolebygget, forklare rutiner og regler, informere om
idrettslag eller andre aktiviteter i nærmiljøet, følge på skoleveien osv.).

1.6 Overganger mellom barnehage-skole og Vik-Borkenes.
Mål: Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler skal oppleves som
forutsigbart og trygt for elevene
Kvæfjord kommune har egne planer for overganger mellom barnehage-skole.
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1.7 Oppstart og overganger mellom timer og friminutt.
Småskolen og mellomtrinnet





En voksen er tilstede i garderoben/klasserommet når det ringer inn først på
dagen.
Vi står og hilser om morgenen og når ny lærer tar over undervisningen.
En voksen er tilstede i garderoben/klasserommet fram til at klassen har gått ut
etter undervisning.
En voksen er tilstede i garderoben/klasserommet når det ringer inn etter
friminutt.

Ungdomstrinnet




En voksen er tilstede på klasserommet når det ringer inn først på dagen.
Vi står og hilser om morgenen og når ny lærer tar over undervisningen.
En voksen er tilstede på klasserommet når det ringer inn etter friminutt.
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2. Avdekking
Mål: Å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø.

2.1 Undersøkelser av skolemiljøet ved skolene
Brukerundersøkelser forteller skolen om hvordan elevene trives på skolen. Når
undersøkelser tas flere ganger, vil en kunne se om tiltak som settes i verk fremmer et trygt
og godt skolemiljø.
I Kvæfjordskolen bruker vi Utdanningsdirektoratets anonyme ”Elevundersøkelsen” fra 6.
- 10. klasse. I tillegg til dette bruker skolene ”ikke anonyme” undersøkelser fra 1. - 10
klasse. Alle undersøkelsene er tilpasset aldersnivå.
2.1.1 Prosedyre ved den årlige ”ikke anonyme” undersøkelsen (1. – 3. klasse)


Undersøkelsen gjennomføres i september før utviklingssamtalen.



Undersøkelsen sendes hjem, fylles ut sammen med foresatte og leveres til
kontaktlærer. Undersøkelsen vil være tema på elevsamtalen og utviklingssamtalen.
Ansvar: kontaktlærere.



Resultatene gjennomgås snarest av teamet. Skolens ledelse informeres ved mistanke
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ansvar:
kontaktlærere.

2.1.2 Prosedyre ved den årlige ”ikke anonyme” undersøkelsen (4. – 10. klasse)


Undersøkelsen gjennomføres i september før utviklingssamtalen.



Undersøkelsen gjennomføres på skolen. Undersøkelsen vil være tema på
elevsamtalen og utviklingssamtalen. Ansvar: kontaktlærere.



Resultatene gjennomgås snarest av teamet. Skolens ledelse informeres ved mistanke
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ansvar:
kontaktlærere.

2.1.3 Prosedyre ved den årlige ”Elevundersøkelsen” (6. – 10. klasse)


I god tid før undersøkelsen skal alle klassetrinn arbeide med begrepsavklaring:
krenkende adferd, mobbing, rasisme, diskriminering, trakassering. Ansvar:
kontaktlærere.
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Undersøkelsen gjennomføres elektronisk i november. Ansvar: kontaktlærere og
ledelsen.



Resultatene gjennomgås snarest etter publisering av alle på teamet sammen med
ledelsen og sosiallærer. Drøfting og iverksetting av eventuelle tiltak. Ansvar:
ledelsen.



Undersøkelsen gjentas ved behov. Ansvar: kontaktlærere og ledelsen.

2.2 Fokus på avdekking og forebygging


Læringsmiljøet tas opp i alle faste elevsamtaler.


Elevsamtaler gjennomføres to ganger i året – i september og februar/mars før
utviklingssamtalene.



Samtalen tar utgangspunkt i fast skjema utarbeidet ved skolen. Ansvar:
kontaktlærere.

 Læringsmiljøet tas opp i alle faste utviklingssamtaler med elever og foresatte.


Utviklingssamtaler to ganger i året - i oktober og mars. Ansvar:
kontaktlærere.



For 1. – 4. klassene må informasjon fra SFO innhentes/videreformidles før
utviklingssamtalene. Ansvar: Kontaktlærere og SFO-leder.

Læringsmiljøet er tema på alle foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere.


Foreldremøter avholdes to ganger i løpet av skoleåret. Det første holdes i
september/oktober, det andre i februar/mars.



Skolens planer og mål legges fram på høsten.



Temaforeldremøte på våren: Læringsmiljø. Foreldremøte planlegges sammen
med klassekontaktene.
 Kontaktlærerne utarbeider en case i samarbeid med klassekontaktene
som skal drøftes på foreldremøtet. Denne lagres i ressursbanken på
Fronter.
 Skolen kan også invitere inn andre aktører ved behov.



Kommende 1. klasse foreldre får info om vårt arbeid med læringsmiljø på
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foreldremøte før førskoleuke i mai. Ansvar: ledelsen.


Kursing av alle klassekontaktene i september. Ansvar: Rektor og FAU.

3. Problemløsning
Opplæringsloven §9a-4.
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering
dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø,
skal skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst
eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei
undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det
stå
a)

kva problem tiltaka skal løyse

b)

kva tiltak skolen har planlagt

c)

når tiltaka skal gjennomførast

d)

kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka

e)

når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første
til femte ledd.

3.1 Saksgang ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et
trygd og godt skolemiljø
1. Meld i fra til kontaktlærer ved mistanke eller kjennskap til at noen ikke har et
trygt og godt skolemiljø. Ansvar: lærere eller andre voksne som arbeider på
skolen.
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2. Kontaktlæreren informerer skolens ledelse ved å bruke skjema ”Melding - §9A ”
(se Vedlegg 8.1). Ansvar: kontaktlærere.
3. Skolen undersøker ved å
a. Snakke med alle involverte elever.
b. Snakke med foresatte.
c. Observere og kartlegge.
Ansvar: kontaktlærere/sosiallærer/ledelsen.
4. Skolens ledelse innkaller elev og foresatte til samarbeidsmøte hvor:
a. Problemet klarlegges ytterligere
b. Informasjon blir gitt om rutiner og saksgang
c. Eleven og foresatte kan komme med ideer/ønsker om hvilke tiltak som
kan iverksettes.
d. Det lages en skriftlig aktivitetsplan – se skjema ”Aktivitetsplan - §9A” (se
Vedlegg 8.2).
Ansvar: kontaktlærere/sosiallærer/ledelsen.
5. Tiltakene iverksettes og evalueres i henhold til punkt 5 i Aktivitetsplanen.
Ansvar: kontaktlærere/sosiallærer/ledelsen.
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4. Kontinuitet
4.1 Faste tiltak for et trygt og godt skolemiljø
For å sikre kontinuitet i tiltakene for å forebygge, avdekke og stoppe pågående mobbing,
settes faste tiltak inn på følgende årshjul som viser hvem som er ansvarlig for
gjennomføring av de ulike tiltakene.
4.1.1 Barnetrinnet 1. -3. klasse

Tiltak
August



Trygghet, trivsel og læring – arbeide med plattform og
handlingsplan. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.



Lage klasseregler med tipsplakater. Ansvar: kontaktlærere.



Innlæring av skolens regler/rutiner. Ansvar: kontaktlærere.



Klassevise turer. Ansvar: kontaktlærere.



Sang/musikk på stua. Fellesaktivitet for 1.-3.klasse. Ansvar:
kontaktlærere.



1.klassevenn til 3.klasse. (Alle i 1.klasse har en 3.klassevenn).
Ansvar: kontaktlærere/inspektør.

September 

Høstaktivitetsdag 1. – 7. klasse. (Elevene deltar i aldersblandede
grupper). Ansvar: 7. klasse.

Oktober



Sang/musikk på stua (felles). Ansvar: kontaktlærere.



Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Ikke anonyme undersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.



Foreldremøte. Ansvar: kontaktlærere.



Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Internasjonal dag. Ansvar: kontaktlærere.
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Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.

November



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.

Desember



Juleverksted med grupper 1. – 3.klasse. Ansvar:
kontaktlærere/inspektør.

Januar



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Juleavslutning. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Soldag: elevene i grupper. Ansvar: 1. klasse.



Leselarve. Ansvar: 2. klasse



Faktalesehesten. Ansvar: 3. klasse.



Steinalder prosjekt. Tur til Trondenes Distriksmuseum. Ansvar: DKS
ansvarlige/3. klasse.

Februar



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Innskriving - neste års 1. klasse. Ansvar: rektor/inspektør.



Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse.
Ansvar: rektor/ inspektør,/koordinator.

Mars



Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere.



Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse.
Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator.

April



Skidag. Ansvar: kontaktlærere.



Aktivitetsdag på ski ved skolen. Ansvar: kontaktlærere.



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Påskelunsj. Ansvar: kontaktlærere.
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Foreldremøte for neste års 1. klasse. Ansvar: rektor/
inspektør/koordinator.



Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse.
Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator.

Mai



Lesevake, overnatting på skolen for 3. klasse. Ansvar: kontaktlærere.



TINE-stafett.



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Sang 17.mai på rådhustrappa. Ansvar: kontaktlærere.



Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse.
Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator.



Førskoledager. Ansvar: kontaktlærerne/inspektør.



3.klasse er tre dager på klasserom i mellomtrinnsbygget. Ansvar:
kontaktlærere/inspektør.

Juni



Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere.



Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse.
Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator.



Avslutning med elever/foreldre og lærere klassevis. Ansvar:
kontaktlærere.



Møte med nye lærere. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.

-

Faste dagsrutiner: Klassering, dag og dato, program for dagen.

-

Inspeksjonsorden der alle tar ansvar for utemiljø og tilbakemeldinger.

-

Samarbeid skole – hjem

-

Foreldrestyrte elevaktiviteter.

-

HMS-plan for elever
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4.1.2 Barnetrinnet 4. -7. klasse

Tiltak
August



Trygghet, trivsel og læring – arbeide med plattform og handlingsplan.
Ansvar: kontaktlærere/inspektør.



Klasseregler med tipsplakater. Ansvar: kontaktlærere.



Gjennomgang av ordensreglement. Ansvar: kontaktlærere.



Klassevise turer. Ansvar: kontaktlærere.



Kulturstien/ bærplukking (6. klasse). Ansvar: kontaktlærere.

September 


Høsttur 4.-7. kl. Ansvar: 6. klasse.
Aktivitetsdag 1.-7. kl. (Elevene er delt i aldersblandede grupper). Ansvar:
7. klasse.

Oktober



Miljødag. Ansvar: kontaktlærere.



Strandrydding. Ansvar: kontaktlærere.



Overnattingstur, klassevis. Ansvar: kontaktlærere.



Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør.



Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Ikke anonyme undersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.



Foreldremøter (evt. oktober). Ansvar: kontaktlærere.



Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Tema: pubertet – i regi av helsesøster (5. og 6. klasse). Ansvar:
kontaktlærere/helsesøster.

November



Lesekurs med lesevake (4. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Elevundersøkelsen (6. og 7. klasse). Ansvar: kontaktlærere/inspektør.
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Desember

Januar
Februar



Juleverksted (4. og 5. klasse), (6. og 7.klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Juleavslutning. Ansvar: kontaktlærere.



Julesang i kirka (5. og 7. klasse). Ansvar: musikklærere i 5. og 7. klasse.



Drama. Ansvar: kontaktlærere.



Lesekurs med lesevake (5. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Evaluering av klasseregler. Ansvar: kontaktlærere.



Lesekurs med lesevake (6. og 7.klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Matematikkens dag, (4. og 5. klasse), (6. og 7. klasse). Ansvar:
mattelærere.

Mars



Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Foreldremøter (evt. mars). Ansvar: kontaktlærere.

Lesekurs med lesevake (6. og 7.klasse). Ansvar: kontaktlærere.


Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør.

April



Skidag. Ansvar: 5. klasse.

Mai



Tingene forteller (4.klasse) – samarbeid med Kvæfjord Historielag.
Ansvar: kontaktlærere.

Juni



TINE-stafett.



Rydding til 17. Mai. Ansvar: kontaktlærere.



Strandryddedag. Ansvar: kontaktlærere.



Sang, 17.mai (4. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Barnas tale, 17. mai (7. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Ekskursjon til Leåsvannet (7. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Overnattingsturer. Ansvar: kontaktlærere.



Sykkelsertifikat (4. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Kystdagen på Hemmestad (6. klasse). Ansvar: kontaktlærere.
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Felles turdager og ”Bli kjent dag” for neste års 5. klasse. Ansvar:
kontaktlærere/inspektør.



Møter angående overgang barneskole/ungdomsskole. Ansvar:
kontaktlærere/inspektør.



Felles avslutning for årets TL. Ansvar: TL-ansvarlige



Felles vårfest for ungdomstrinnet og 7. klasse. Ansvar: kontaktlærere.

4.1.3 Ungdomstrinnet

Tiltak
August



Trygghet, trivsel og læring – arbeide med plattform og handlingsplanen.
Ansvar: kontaktlærere/inspektør.

September

Oktober
November



Klasseregler med tipsplakater. Ansvar: kontaktlærere.



Gjennomgang av ordensreglement. Ansvar: kontaktlærere.



Klasseturer i skog og mark. Ansvar: kontaktlærere.



Høstaktivitetsdag. Ansvar: kontaktlærere.



Overnattingstur, klassevis. Ansvar: kontaktlærere.



Samtale med sosiallærer (8. klasse). Ansvar: kontaktlærere.



Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør.



Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Ikke anonyme undersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.



Foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere.



Internasjonal uke. Ansvar: kontaktlærere.



Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Tema: psykisk helse - i regi av helsesøster. Ansvar:
kontaktlærere/helsesøster.



Elevundersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør.
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Desember



Juleverksted. Ansvar: kontaktlærere.



Turnering for hele ungdomstrinnet. Ansvar: kontaktlærere.



Julegudstjeneste – sang i kirka (9. trinnet). Ansvar: musikklærere i 9. klasse.

Januar



Lesekurs med lesevake (8.klasse). Ansvar: kontaktlærere.

Februar



Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere.



Matematikkens dag. Ansvar: mattelærere.



Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere.



Skiaktivitetsdag. Ansvar: kontaktlærere.



Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør.



Skiaktivitetsdag. Ansvar: kontaktlærere.



Helsesøster – Seksualundervisning for 9. og 10. trinn. Ansvar:

Mars

April

kontaktlærere/helsesøster.
Mai



TINE-stafett.

Juni



Møter angående overgang barneskole/ungdomsskole. Ansvar:
kontaktlærere/inspektør.



Felles vårfest for ungdomstrinnet og 7. klasse. Ansvar: kontaktlærere.



Klassetur (10. trinnet). Ansvar: foresatte/kontaktlærere.
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4.2 Informasjonen om handlingsplanen
Nye ansatte, elever og foresatte må innføres i handlingsplanen slik at de kan delta i
skolens arbeid for et trygd og godt skolemiljø.
Nye ansatte



Informasjon ved oppstartsmøte. Ansvar: rektor/SFO leder

Nye elever



Informasjon ved elevsamtale (når eleven starter) dersom eleven ikke
starter i august. Ansvar: kontaktlærer.

Nye foresatte



Informasjon ved første utviklingssamtale. Ansvar: rektor/kontaktlærer.

Handlingsplanen skal ligge tilgjengelig for alle på Fronter.

4.3 Årlig gjennomgang og revisjon av handlingsplanen
For å gjøre handlingsplanen til et aktivt verktøy i organisasjonen, er det nødvendig med
en årlig gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende og om det er
nødvendig med en revisjon.

Når

Hvem

Ansvar

September

Skolens ledelsen

Rektor
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Personalet (storteam)
Elevråd
Samarbeidsutvalget

18

5. Tilsynsplan - Borkenes skole
Vi er pålagt å føre tilsyn med elevene i skoletida. På skolens område skal de som har tilsyn
påse at skolens ordensregler overholdes og at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Godt
tilsyn til elevene i friminutter et viktig forebyggende tiltak. I Utdanningsdirektoratets
«Arbeid mot mobbing» pekes det på at mesteparten av mobbing foregår på områder hvor
voksne ikke er til stede. De voksne må derfor prioritere tilsyn og legge vekt på å ha en god
kvalitet på tilsynet
Det lages en tilsynsplan for tilsyn om morgen, i friminuttene og etter skoletid
(bussinspeksjon). Tilsynsplanen skal tas opp hver høst og ved behov.

5.1 Felles opptreden når vi har tilsyn










Påse at du er presis.
Vær positiv og oppmuntrende for å støtte opp om positiv atferd – jobb proaktiv.
Håndter problematferd på en konsekvent måte. Bruk milde, rimelige og
forutsigbare konsekvenser.
Vær spesielt oppmerksom på kjente problemområder, aktiviteter og elever med
problematferd.
Beveg deg hele tiden slik at du kommer i kontakt med så mange elever som mulig.
Beveg deg i uregelmessig ruter slik at elevene ikke kan forutse når du kommer.
Beveg deg i forhold til de andre som har tilsyn.
Planlegg å være i nærheten av kjente problemområder.
Se og lytt hele tiden til de aktivitetene som foregår. Se etter uønsket atferd, og
kjente problemområder (se helheten, ha fokus på atferden, ikke elevene)
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Vær oppmerksom på overgangene inn/ut. Avtal hvem som blir stående igjen når
det ringer inn.
Husk at vi bruker vester når vi har tilsyn ute!

5.2 Systematisk tilsyn i friminuttene
5.2.1 Tilsyn skolegården - småskolen.
Det skal som en hovedregel være tre voksne ute i friminuttene.
En skal være på fotballbanen i periodene der den brukes til fotballspill og annen lek.
Denne er skrevet med uthevet skrift på inspeksjonsplanen. De andre skal bevege seg
rundt på området. Ved behov for tilsyn med spesielle elever skal den på
inspeksjonsplanen som står skrevet i kursiv, gjøre dette.
De som har inspeksjon skal sørge for at leker, sykler og lignende settes på plass, og de skal
som hovedregel være ute til elevene blir hentet av andre lærere/assistenter.

5.2.2 Tilsyn i skolegården mellom- og ungdomstrinn
De som har tilsyn må koordinere seg imellom og ha kontakt med hverandre slik at man
sirkulerer og beveger seg rundt i skolegården. Sørg for at det til enhver tid er en person
på de fire ulike områdene i skolegården (så fremst det er barn der):
Område 1: Ballbingen, basketballkurv/skøytebanen.
Område 2: Skolegård mellom mellomtrinnsbygg og ungdomstrinnsbygg.
Område 3: Nedenfor mellomtrinnsbygget og i ”lilleskogen”.
Område 4: Kunstgressbane / akebakke.
Husk at vi har ansvar for alle elevene på skolen.

5.2.2.1 Retningslinjer for fellesområder






Vi slår ned på uønsket språkbruk
Elevene skal ikke kaste snøball andre plasser enn på blink.
Herjeleker som basing, kongen på haugen o.l. skal ikke foregå i skoletiden.
Vi skal oppmuntre og legge til rette for positive aktiviteter, og delta hvis det er
hensiktsmessig og forsvarlig ovenfor resten av elevene.
Ballspill skal ikke foregå mellom skolebyggene. Unntak: Ungdomstrinnet kan spille
kakk utenfor hallen og det kan spilles vegg i hjørnet på hallen.
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Hvis det foregår uønsket adferd kan den som har tilsyn, i samarbeid med aktuelle
kontaktlærere, stanse leker eller forby områder i en periode.

5.2.2.2 Retningslinjer for bruk av rampen



Rampen skal fortrinnsvis brukes til skateboard, sparkesykkel og rulleskøyter.
Elever som skal benytte seg av dette må bruke hjelm og helst annet
beskyttelsesutstyr.
Læreren vurderer bruk av rampen når det er glatt.

5.2.2.3 Retningslinjer for bruk av ballbingen









Hver høst lages en oversikt over hvilket trinn som har ballbingen. Den dagen som
tildeles ungdomstrinnet, kan benyttes av andre, hvis ikke elever fra ungdomsskolen
benytter den. Fordelingen av denne tiden bestemmes av elevrådet på høsten.
For å hindre at det blir for mange i ballbingen og forebygge mulige konflikter, så er det
kun det trinnet som har tid i ballbingen som skal være i ballbingen.
Inndeling av lag skal gjøres slik at lagene blir mest mulig rettferdig. Det er ikke alltid
at de voksne kan være tilstede når det skal deles opp i lag. Da følger man disse rådene:
o Vi bruker ikke «første og andre velger» når vi deler lag. Det kan være lurt at
trinnene blir enige om noen prinsipper for deling ved skolestart.
o Ordenselevene på trinnet kan ha i oppgave å ordne lag på fotballbanen/bingen.
Dersom det ikke er noen ordenselever fra trinnet tilstede, så brukes en TL-elev.
o Oppsøke en voksen dersom dere trenger hjelp.
Den klassen som har bingen bestemmer hvilken aktivitet som skal være der. Er det
ulike ønsker fordeler kontaktlærer tiden mellom de ulike aktivitetene.
Stygt språkbruk, stygge taklinger og annet uønsket atferd medfører bortvisning fra
banen for resten av friminuttet.
Når det ringer inn, skal alle forlate banen umiddelbart. På Borkenes skole møter vi
presist til timer og avtaler.
Dersom enkelte får gjentatte advarsler/utvisning på grunn av uønsket atferd, vil det
medføre en «time-out» fra ballbingen over en periode. Det er kontaktlærer som
informerer og følger opp dette.

5.2.2.4 Retningslinjer for bruk av akebakken/akematter






Akemattene fordeles klassevis når akesesongen starter. Er det ledige matter 5
minutter etter at elevene er kommet ut, kan elever fra andre klasser benytte disse,
men må gi de i fra seg hvis de blir bedt om det.
Bare elever med riktig bekledning; sko, utebukse, jakke og lue, kan bruke
akemattene.
Akingen skal skje på en slik måte at det er trygt og trivelig for alle å ake.
Når det ringer eller en voksen sier ifra, skal all akingen stanse og mattene leveres
tilbake i skuret. På Borkenes skole møter vi presist til timer og avtaler.
Stygt språkbruk, farlig oppførsel og unnlatelse av å levere tilbake akematten kan
føre til at man ikke får være i akebakken resten av dagen og evt. lenger. Dette
vurderes og håndheves av kontaktlærer.
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Det skal alltid være en voksen ved akebakken når den er i bruk, og elevene skal
følge instrukser fra den voksne.

5.2.2.5 Retningslinjer for bruk av kunstgressbanen











Undervisning på banen har førsteprioritet.
Småskolen har førsterett på banehalvdelen nærmest småskolen og mellom- og
ungdomstrinn på den delen nærmest ungdomsskolen. Bruker du motsatt del av
hva du «tilhører» skal du flytte deg uoppfordret hvis noen fra den delen av skolen
kommer og vil bruke banen. (Uavhengig av hvor mange det er.)
De som kommer først på banen har førsterett på det området de ønsker.
Ingen har rett til mer en ett mål, men kan bruke to hvis det er ledig.
Fortrinnsvis spilles fotball og slåball klassevis.
Alle som er på banen skal ha sko på.
Stygt språkbruk, stygge taklinger og annet uønsket atferd medfører bortvisning fra
banen for resten av friminuttet.
Dersom enkelte får gjentatte advarsler/utvisning på grunn av uønsket atferd, vil
det medføre en «time-out» fra banen over en periode. Det er kontaktlærer som
informerer og følger opp dette.
Når det ringer inn, skal alle forlate banen umiddelbart. På Borkenes skole møter vi
presist til timer og avtaler.

5.2.2.6 Retningslinjer for bruk av skøytebanen






Elever som skal bruke skøytebanen må selv ha med hjelm. Skolen låner bare ut
hjelmer når banen brukes til undervisning.
Bare elever som har tilstrekkelig bekledning skal bruke skøytebanen.
Når det ringer eller en voksen sier ifra, skal alle av isen og lånt utstyr leveres
tilbake i skuret. På Borkenes skole møter vi presist til timer og avtaler.
En inspektør skal være tilstede når elevene henter utstyr og en inspektør skal være
der når elevene leverer tilbake lånt utstyr. Hvem som gjør dette avtaler
inspektørene seg imellom.
Elever som har en adferd som gjør andre elever utrygg på isen, kan vises bort for
resten av dagen, evt. lenger. Dette avgjøres og håndheves av kontaktlærer.

5.2.3 Tilsyn inne - mellomtrinn
Elevene skal være ute i friminuttene. Den som har tilsyn skal bevege seg rundt i
skolebygget og påse at alle kommer seg ut, men bør være ute i skolegården så snart som
elevene har kommet seg ut.


Dersom elever skal oppholde seg inne pga. sykdom eller lignende, skal dette
avtales med den som har tilsyn inne. Denne har ansvar for elever som oppholder
seg inne.
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Elever som spiser uten tilsyn av voksne skal forlate klasserommet senest
kl. 11:15.
Elever som gjentatte ganger sniker seg inn i friminuttene vil få anmerkning. Det
kan også medføre at de følges ekstra i friminuttene.
Elever som gjentatte ganger sniker seg inn i 7. klasse kan miste retten til å være
inne første halvdel i 8. klasse.

5.2.4 Tilsyn inne - ungdomstrinn
Det forventes at elevene som skal være inne i friminuttene deltar i rolige aktiviteter, viser
hensyn til hverandre og voksne som beveger seg rundt i skolebygget.
Elevene oppfordres til å delta på TL aktivitetene som arrangeres, og følge de
instruksjonene som gis av TL lederne.
Elever som ikke opptrer med normal folkeskikk kan nektes inne væring i en periode, dette
bestemmes og følges opp av kontaktlærer. Det kan også bli aktuelt å stenge klasserom i
friminutter, hvis ikke elevene viser respekt for skolens og medelevenes ting.
Elever som ønsker å spille bordtennis skal følge de regler og lister som er fastsatt. Det er
også viktig at støynivået holdes nede. Blir ikke reglene fulgt kan bordet bli pakket bort en
periode.
De lærerne som har tilsyn må være flinke til å bevege seg rundt i gangene og fordele seg
slik at det er voksne der det er elever.
Når det ringer skal aktivitetene opphøre og alle skal møte opp til time. På Borkenes skole
møter vi presist til timer og avtaler.

5.2.5 Friminutt utenfor ordinære friminutt
Dersom noen klasser/elever må være ute i skolegården utenom friminuttene, skal
læreren som sender elevene ut, selv ha tilsyn med dem.
Dette gjelder også i overgangene etter fag som gym, svømming, KHV og mat og helse. Da
er det viktig at de voksne følger elevene tilbake med utstyr og lignende, spiser sammen
med dem, eller følger dem ut og har tilsyn til vanlig tilsyn overtar.

5.3 Noen råd for god kvalitet på tilsyn
Elevene avslører raskt hvilke voksne som har et passiv tilsyn. Bevegelse gir inntrykk av
at den voksene er «over alt». Voksnes nærvær demper uakseptabel oppførsel.
Benytt tilsynstiden til relasjonsbygging og til å bli kjent med elever du ikke kjenner. Gi
anerkjennende blikk for godt samspill, ta kontakt med elever som er alene.
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Ser du en situasjon som virker som en potensiell plage/mobbesituasjon, skal du ta
kontakt. Elever vil ofte si at de bare tuller, men det er din jobb å sjekke ut. Du kan stoppe
leken med å si at dette er en voldsom lek som vi ikke har på denne skolen. Om du griper
inn med en positiv holdning og forklarer hvorfor du stopper atferden vil du ofte møte
forståelse. Det er bedre å gripe inn for mange ganger enn for sjelden.

5.4 Dokumentasjon på hendelse i friminutt
For å kunne fange opp elever som er i spesielle situasjoner (krangling, uønsket atferd,
erting, går alene, osv.), er det viktig at vi får dette registrert slik at kontaktlærerne kan
følge dette opp.



Noterer saken på skjema ”Melding om hendelse i friminutt” (rødt ark) med en gang
– senest kl. 14.15. For at dette ikke skal være så tidskrevende, formuler kort.
(Ligger ferdig kopiert på personalrommet og i resepsjon.)
I alvorlige tilfeller må kontaktlæreren informeres med en gang. Dette gjøres av den
som har observert hendelsen.

8. Vedlegg
8.1 Skjema: Melding - §9A
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KVÆFJORD KOMMUNE
Borkenes skole

Meldingen gjelder opplæringsloven § 9a.
Melding fra:

Dato:

Saken gjelder:

Underskrift fra de/den som melder saken:

Mottatt av:

Dato:

8.2 Skjema: Aktivitetsplan - §9A
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KVÆFJORD KOMMUNE
Borkenes skole
Borkenes, 20.04.18
___________________
Skolegt. 4
9475 Borkenes
Telefon: 77 02 32 10
Telefax: 77 02 32 11
___________________

Aktivitetsplan – læringsmiljø §9A
Dato: _______

Skoleår: _________

Elevens navn: ________________________

Klasse: __________

Kontaktlærer: ________________________

1. Hvordan er ledelsen blitt oppmerksom på at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø?

2. Elevens beskrivelse av situasjonen.

3. Lærer/ledelsens sammenfatning av situasjonen. Hvilke problem skal tiltakene løse?

4.
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Hvilke tiltak skal
gjennomføres?

Når skal tiltakene
gjennomføres?

Hvem har ansvar for
gjennomføringen?

5. Når skal tiltakene evalueres? (Tid, sted og av hvem.)

Underskrift etter planlagte tiltak:

___________________________

_____________________________

Elev

Kontaktlærer

____________________________

_____________________________

Repr. for ledelsen

Evt. foresatte
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6. Evaluering.

Underskrift etter evaluering:

___________________________

_____________________________

Elev

Kontaktlærer

____________________________

_____________________________

Repr. for ledelsen

Evt. foresatte

(Hvis ikke foresatte er til stede under samtalen med barnet, skal de informeres snarest mulig og
gis tilbud om å se dette dokumentet.)

8.3 Skjema: Melding om hendelse i friminutt
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HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

KVÆFJORD KOMMUNE
Borkenes skole

Meldingen om hendelse i friminutt.
Melding fra:

Dato:

Saken gjelder (elev(er) og klasse)

Underskrift fra de/den som melder saken:

Mottatt av:

Dato:
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.04.2018
2018/51

Saksnr
13/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
25.04.2018

Rutiner for inspeksjon og tilsyn med elever

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orienteringen til orientering

Dokumenter i saken:
Epost av 3.4.2018 fra Sigrid M. Mathisen til Karin Eriksen, videresendt til Merete Hessen
Kvæfjord kommune: Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
Inspeksjonsrutiner og praksis ved Vik oppvekstsenter
Saksopplysninger
Sigrid M. Mathisen spør i epost av 3.4.2018 om det det er rutiner i Kvæfjord kommune for tilsyn av barna
i barnehager, skoler og SFO.
Det vises til annen sak for levekårsutvalget om Rapport forebygging mot mobbing hvor Kvæfjord
kommunes Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø er vedlagt. I denne saken møter konstituert
rektor ved Borkenes skole, som vil gi en orientering til levekårsutvalget om arbeidet med og status for
handlingsplanen. Denne inneholder blant annet tilsynsplan.
Vurderinger
Administrasjonssjefen vurderer at orienteringen under annen sak vil dekke også ønsket om orientering om
kommunens rutiner for inspeksjon og tilsyn med elever.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.04.2018
2018/51

Saksnr
14/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
25.04.2018

Orienteringssak: Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya Borkens
skole

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar statustilbakemelding ad inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya
Borkenes skole til orientering.

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger
Levekårsutvalget vedtok 04.10.2017 i LEV-sak 29/17 Tiltak og status for inneklima mellomtrinnsbygget
og spesialromsfløya Borkenes skole:
Levekårsutvalget ønsker statustilbakemelding ad inneklima mellomtrinnsbygget og
spesialromsfløya Borkenes skole samtidig som mobberapporten fremlegges, dvs en gang om
høsten og en gang om våren
Statustilbakemelding:
På grunn av dårlig inneklima på mellomtrinnsbygget og i spesialromsfløya er det satt inn følgende tiltak:


Skoledagen deles inn i kortere økter med friminutt mellom. På denne måten kan vi unngå bruk av
dobbeltimer, mens elevene får flere, kortere friminutt. Den nye ordningen liker hverken elever
eller ansatte fordi det medfører en del stress, som blir verre når det er kaldt ute og elevene må
bruke mye tid til å kle på seg.



Klasserommene luftes i alle friminutt mens elevene er ute og ved behov. Dette fungerer godt og
luftkvaliteten blir bedre, men det kan bli veldig kaldt på klasserommene.
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Hvor det er mulig er klassene er delt i mindre grupper slik at det blir færre elever på hvert
klasserom. Dette fungerer også i forhold til luftkvaliteten, men er ikke alltid praktisk å
gjennomføre.



Kvæfjord Eiendom har gjort noen tekniske endringer som har forbedret situasjonen. Disse må
anses som midlertidige løsninger fram til at det nye skolebygget står klart.

Vurderinger
Statustilbakemeldingen viser at de iverksatte løpende tiltak har positiv effekt i forhold til inneklima, selv
om noen av dem innebærer andre ulemper.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.04.2018
2018/452

Saksnr
15/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
25.04.2018

Avvikling av 17. mai-arrangement 2018 på Borkenes

Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune viser til felles søknad fra Borkenes skolekorps og Kvæfjord
speidergruppe om å stå som arrangør av 17. mai-arrangementet på Borkenes.
2. Levekårsutvalget setter stor pris på engasjementet fra søkerne, og tildeler 17. mai-arrangementet
2018 til Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe.
3. Levekårsutvalget bevilger kr 5.000,- som ekstra påskjønnelse, ut over de salgsinntekter som eller kan
påregnes. Kommunen dekker også arrangørens utgifter til annonsering, blomster og bekransning. Det
forutsettes at arrangøren tar totalansvar for arrangementet.
4. Levekårsutvalget henviser søknadene om tilskudd til behandling som søknad om kulturmidler, jf.
annen sak til behandling i levekårsutvalget om nye retningslinjer for tildeling av kommunale
kulturmidler.

Vedlegg:
Søknad om å få arrangere 17. mai 2018
Saksopplysninger
Offentliggjøring av 17. mai-arrangementet ble gjort via kommunens hjemmeside og facebook-side.
Spørsmålet om hvem som skal stå som arrangør av kommunens hovedarrangement på 17. mai, i praksis
17. mai-arrangementet på Borkenes, har de senere år vært en gjenganger. Utfordringen har vært å få lag
eller en forening som var villig til å ta på seg jobben. I de siste årene har Borkenes skolekorps, i 2017
sammen med Kvæfjord speidergruppe, med noe praktisk hjelp av kommunale instanser, påtatt seg
oppgaven.
Det har vært drøftet ulike virkemidler for å få arrangør til dette arrangementet. I 2015 stilte
formannskapet kr 25.000,- til disposisjon til de som påtok seg hovedansvaret. I 2016 og 2017 ble det gitt
kr 5.000,- til samme formål.
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I 2017 vedtok levekårsutvalget samtidig som tildelingen av 17. mai-arrangementet å be Kvæfjord
formannskap vurdere søknad om økonomisk støtte til Kvæfjord speidergruppes deltakelse på landsleir
samt Borkenes skolekorps jubileumstur til Boden i Sverige.
Kvæfjord formannskap fattet så ved behandling av søknaden under F-sak 27/17 i møte 24.4.2017 slikt
vedtak:
1) Kvæfjord formannskap viser til felles søknad fra Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe og bevilger
tilskudd til Borkenes skolekorps med 10 000 kr i forbindelse med jubileumstur til Boden i Sverige i juni 2017 og
tilskudd til Kvæfjord speidergruppe med 10 000 kr i forbindelse med deltakelse i landsleir i Bodø sommeren 2017.
2) Samlet bevilgning med 20 000 kr blir å dekke inn ved tilsvarende reduksjon i formannskapets disposisjonspost
14902 09990 100, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til 30 000 kr.

Vurderinger
Det er innkommet en felles søknad fra to frivillige lag i Kvæfjord. Disse har fått muntlig tilbakemelding
fra administrasjonen om at de er eneste søkere og kan starte planleggingen ut fra at de vil bli tildelt
arrangementet. Innstillingen forutsetter at søkerne tar totalansvar for arrangementet med bistand fra
kommunale instanser.
Administrasjonssjefen anbefaler videre at søknadene om økonomisk støtte, til speidernes deltagelse på
verdensjamboree 2019 og treffpunktene i forkant samt korpsets tur til Melbu i juni 2018, henvises til
behandling som søknad om kommunale kulturmidler. Det henvises her til annen sak til behandling i
levekårsutvalget om nye retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler. Til behandling av slike
søknader har kommunestyret avsatt 230 000 kroner i 2018 til Tilskudd lag/foreninger.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Til Kvæfjord

Søknad

kommune,

om å få arran

2018 er Norges
Borkenes

v/levekårsutvalget

musikkorps

skolekorps

ere

forbund

vil markere

17. mai 2018

100 år og 2018 er offisielt

dette med forskjellige

musikkmpsenes

arrangementer

år.

i 2018 blant

annet på 1 7 mai.

Speiderne

har hatt inntak av nye speidere

[ South Carolina

og skal sende speidere på verdensjamboree

2019, med flere nasjonale

Med god motivasjon

fra en vellykket

Borkenes

17. maiarrangementet

skolekorps

Til tross for rekruttering

treff i løpet av 2018.

dag i fjor, søker Kvæfjord

i begge leire er vi relativt få medlemmer,

stiller med flaggborg.

om hjelp fra kommunen

Vi tar ansvar

korpset spiller på Borkenes

—se mør

annonse

og i Vik og

understreket

tekst

nedenfor:

med kommunen
har k'ørt

—som

med kommunen

ubliserer

o

lass i avisa

opp rigging og nedrigging

av bord, stoler og kafedrift

—-vi er avhen

bord 0

i av h'el

stoler fra Trastad

— i samarbeid

med

til hallen

kommunen

flaggstengene.
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for

i hallen —i samarbeid

fra arbeids

opp rigging av scene til taler og underholdning,
i hallen

har

for:

betaler

-

begge gruppene

Vi ser oss derfor nødt til å sette noen forutsetninger

- Program for dagen —i samarbeid

-

og

2018.

mange søsken og dermed færre voksenhender,
speiderne

speidergruppe

ru

a som i noen år

0 tilbake.
både på Borkenes,

utsett

0

innhentin

ved kirka og
av de små

a'
-

Skaffe

taler til bautaen,

kommunene

barnas

som bestiller

— i samarbeid

tale og hovedtalen

o

betaler kransen

o

blomster

med

til de 4 talerne

barna bruker å stille med 2 stk
— salg av kaker, kaffe, ballonger og is i hallen

- leker for barna
-

underholdning

v/musikanter og drillere

- nedrigging og opprydding —i samarbeid
arbeids

ru

a er vi avhen

Siden det er arbeidskrevende

i

av vaskeh'el

12015

en tirsda

o

—i tille

til

fra Kvæf'ordhallen.

å rigge opp, ønsker vi å ha tilgang til hallen fra og med

tirsdag 16. mai etter skoletid. Vi foreslår
formidda

med kommunen

settes

at bord o

i kafedelen

stoler hentes fra Trastad

å

av hallen.

fikk vi 25 000,— for en jobb som vi 2017

fikk 5000,— og et tilskudd

på 10 000,-

til både til korps og speiderne, for. I tillegg stiller speiderne i flaggborg og korpset i
toget både på Borkenes og i Vik uten betaling. Leker for barna har også tidligere vært
en egen «bit av kaka» som kommunen har gitt en godtgjørelse

for. Nasjonaldagen

på

Borkenes er et stort arrangement som krever mye arbeid, både i forkant, på selve
dagen og i etterkant. Vi får god hjelp fra bygda — som stiller med så å si alle de 80
kakene som er nødvendig —men vi håper likevel at kommunen finner å kunne bidra
med noe større økonomisk

godtgjørelse

til de som tar på seg dette.

I lys av at vi nå, nok en gang, må be alle våre speidere,

stille på vakt nasjonaldagen,

musikanter,

tillater vi oss å søke økonomisk

-

Speiderens deltagere på verdensjamboree

-

Korpsets tur til Melbu ijuni 2018
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og foreldre

støtte til

2019 og treffpunktene

For Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe,
Wikeland

drillere

i forkant.

Sven Erik Haugen og Brynjar

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.04.2018
2018/62

Saksnr
16/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
25.04.2018

Orienteringssak: Om barnevernets tilsyn med barn i fosterhjem

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orienteringen til orientering.

Dokumenter i saken:
Epost av 26.2.2018 fra Terje Sivertsen til Karin Eriksen, videresendt til Merete Hessen
Notat av 16.4.2018 fra enhetsleder barnevern
Saksopplysninger
Terje Sivertsen stilte i epost av 26.2.2018 følgende spørsmål:
Dere har sikkert lest eller hørt om dette før;
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a24VJ7/2100-fosterbarn-uten-lovpaalagt-tilsyn
Det er mulig at status i Kvæfjord har vært referert i saker tidligere - og da beklager jeg om noe
har glippet hos meg. Dette går vel konkret på antall tilsyn i en kommune eller Fylkesmannen.
Er dette noe vi kunne fått en kort orientering om på neste møte i LK?
Hvordan ligger vi an i Kvæfjord med dette?
Må vi gjøre noe?
Hvordan finner pressen disse tallene? (De må vel få oppgitt både antall barn i fosterhjem og
antall tilsyn over en viss periode??)
Enhetsleder for barnevern i Kvæfjord gir 16.4.2918 følgende informasjon:
Kvæfjord kommune har ansvar for å føre tilsyn med barn som bor i fosterhjem i Kvæfjord.
Det skal gjennomføres minimum 4 besøk pr år. Ved særlige tilfeller kan besøkene reduseres til 2 besøk
pr år.
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2017:
11 fosterbarn bodde i Kvæfjord kommune i 2017. Det manglet 2 av 4 besøk hos 1 av barna. Årsaken var
sykemelding hos av tilsynspersonene. Det er vanskelig å sette inn vikar i tilsynsførerordningen. I og med
at det er så vidt sjeldne treffpunkt pr år med fosterbarna er det viktig at samme person går igjen.
Tilsynspersonen er nå på plass igjen.
2018:
Det bor 8 fosterbarn i Kvæfjord pr dd. 2 av barna (søsken) har ikke hatt tilsynsbesøk i 1.kvartal.
Enhetsleder har etterspurt rapporter fra 1.kvartal. Ble da kjent med at tilsynspersonen ønsker å si opp
grunnet kapasitet. Vi har funnet ny tilsynsperson. Denne er ikke introdusert enda. (Må få politiattest på
plass før oppstart.)
Ungdom som fyller 18 år har ikke krav på tilsynsbesøk. Dette er årsaken til at antall fosterbarn i
kommunen gikk ned fra 2017 til 2018 samt flytting for 1 barn.
Tilsynspersonene som vi bruker i dag har utdanning som hhv barnevernspedagog og tidligere
barnefysioterapeut. Kommende tilsynsfører er utdannet lærer.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge
HDIR Verden 26196801

Landets kommuner

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

18/1217-1
Eva Irene Holt
16.01.2018

Brev til kommunene - Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv
I årene som kommer vil det bli stadig flere eldre i Norge. Dette stiller krav til samfunnet – både
på statlig og lokalt plan. Det er til nå rettet stor oppmerksomhet mot hvordan kommunene
møter den demografiske utviklingen med gode helse- og omsorgstjenester. De fleste eldre vil
imidlertid ha mange aktive og gode år foran seg. Den demografiske utviklingen vil derfor også
kreve mer bevisst planlegging av kommunene for et mer aldersvennlig samfunn, slik at eldre
kan bo hjemme og være selvhjulpne lengst mulig. Det er bra for den enkelte, og det er bra for
samfunnet.
I 2016 kom regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, Flere år flere muligheter.
Regjeringens strategi vektlegger utvikling av et samfunn som legger til rette for eldres
deltakelse, mestring og muligheter. Eldres kunnskap, erfaring og ressurser kan nyttiggjøres i
blant annet nærmiljøet, og i å skape et aldersvennlig lokalsamfunn.
I forbindelse med oppfølgingsarbeidet til regjeringens strategi har By- og
regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus utarbeidet to rapporter på
oppdrag fra Helsedirektoratet.
I Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning belyses hvordan situasjonen er i
forskjellige kommuner rundt i landet og hvordan et utvalg ulike kommuner forbereder seg og
planlegger for en aldrende befolkning.
I Lytt til seniorene presenteres og prøves ut en metode for eldres medvirkning og deltakelse i
eget nærmiljø.
Vi håper at begge rapportene kan gi kunnskap og bidra til inspirasjon for planlegging og
tilrettelegging for et aldersvennlig lokalsamfunn som er godt å bo i for alle.
Vi vil også minne om SSB-rapporten Framtidens eldre i bygd og by som vil kunne gi nyttig
kunnskap om den demografiske utviklingen og utfordringer dette kan medføre for
lokalsamfunnene.

Helsedirektoratet
Avdeling miljø og helse
Eva Irene Holt, tlf.: +4724163449
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Lykke til med arbeidet for et aldersvennlig samfunn!

Vennlig hilsen
Jakob Linhave e.f.
avdelingsdirektør
Eva Irene Holt
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

-2-
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Mottaker

Kontaktperson

Adresse

Landets kommuner

-3-
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Post

Fra: Ågot Hammari (Agot.Hammari@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 19.01.2018 10.51.01
Til: Kirsti Jensen; Linda Robertsen; Cecilie Steiro; Marit Blekastad; Tor Anders Markussen; sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no; Anne Marit Bygdnes
Kopi:
Emne: VS: Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv
Vedlegg: 18_1217-1Brev til kommunene - Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspekt 20522182_1_1.pdf
Videresender
Mvh Ågot Hammari
Fra: Postmottak
Sendt: torsdag 18. januar 2018 14:30
Til: Ågot Hammari
Emne: VS: Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv

Fra: Trykk-Tjenester [mailto:Trykk-Tjenester@helsedir.no]
Sendt: 18. januar 2018 12:58
Kopi: Eva Irene Holt
Emne: Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv

Til
landets kommuner

I årene som kommer vil det bli stadig flere eldre i Norge. Dette stiller krav til samfunnet – både på statlig og lokalt plan. I 2016 kom regjeringens strategi for et
aldersvennlig samfunn, Flere år flere muligheter.
Regjeringens strategi vektlegger utvikling av et samfunn som legger til rette for eldres deltakelse, mestring og muligheter. Eldres kunnskap, erfaring og ressurser
kan nyttiggjøres i blant annet nærmiljøet,
og i å skape et aldersvennlig lokalsamfunn.
Vedlagt denne e‐posten følger et brev til landets kommuner om regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og noen forskningsrapporter utarbeidet i
forbindelse med oppfølging av strategien.
Vi håper at rapportene kan gi kunnskap og bidra til inspirasjon for planlegging og tilrettelegging for et aldersvennlig lokalsamfunn.

Vennlig hilsen
Eva Irene Holt
Seniorrådgiver
Avdeling miljø og helse, Folkehelsedivisjonen
Helsedirektoratet
Tlf: 917 30 560/ 24 16 34 49
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på ambulansen
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169:
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NORSK

Kvæfjord

brannvesen

Brannmannskap
akuttforskriften.

F

LUFTAMBULANSE

har fra dato: I5.02.20l8

som akutthjelpere

i den kommunale

beredskap

iht.

Akutthjelperene har hjertestarter og utvidet førstehjelpsopplæring for å ivareta pasienter mens
man venter på ambulansen.
All behandlingsansvar(inkl- oksygen og acetylsalisyltil hjertesyke) ligger befestet hos
kommunelegen.
Varslingskritterier:
Røde oppdrag der akutthjelperene kan være fremme hos pasienten før lokal lege/ambulanse (der
amk vurderer nytteverdi for pasienten), og på alle hjertestanser.

Akutthjelperene er i 24 timers beredskap og varsles fra AMK ved å ringe direktelinje til
Kommunelege:

Sidsel M Andreassen

Adresse:

Markveien 4. 9475 Borkenes

Telefon:

77023400

E-mail: sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no

Kontaktperson Brannvesen i kommunen er:
Adresse:

Tommy Mikalsen — Leder deltid/kompetanse

Harstad Brannstasjon

Telefon 77026722/ 48l78403
Kopi
Kopi
Kopi
Kopi

lIO.

E-mail: tommy.mikalsen@harstad.kommune.no

av skjema er sendt til AMK
av skjema er sendt til LV-sentralen i kommunen.
av skjema er sendt lIO-sentralen for aktuell kommune.
av skjema sendes til borge.hognestad@norskluftambulanse.no

Kommunikasjon under oppdrag brukes den talegruppe amk ønsker, vanligvisBABS 8.
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Marit

Blekastad

Fra:

Eli—Annie Marthinussen

Sendt:

1. februar

Til:

stian.kvalvik@unn.no;

2018

13:59
bent.krister.osbakk@saltenbrann.no;

borge.hognestad@norskluftambulanseno;
sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no; Tommy Mikalsen
(TommyMikalsen@harstad.kommune.no)

Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Merete Hessen; Ågot Hammari; Marit Blekastad
Brannmannskap som akutthjelpere i den kommunale beredskap— AVTALE
Sette i beredskap skjema...docx

Hei!
Kvæfjord kommune har inngått avtale med Stiftelsen Norsk Luftambulanse
på ambulansen».
og hvordan
situasjon.

Frivillige brannmannskap

man opptrer
Mannskapene

på skadested

har fått opplæring ( intensivt kurs) i blant annet livreddende førstehjelp

i møte

er også utstyrt

Denne avtalen gjelder førstehjelpsgrupper

om å delta i prosjektet «Mens vi venter

med både skadde

med hjertestartere,

og andre

oksygen

både på Borkenes og Flesnes.

Mvh Eli-Annie Marthinussen
Beredskapsansvarlig
Kvæfjord kommune

1
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som har kommet

og annet

oppi en vanskelig

førstehjelpsutstyr.

Marit

Blekastad

Fra:

Sidsel M. Andreassen

Sendt:

5. februar

Til:

Eli—Annie Marthinussen;

Emne:

SV: Akutthjelpere

Veldig
Artig

<sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no>

2018 08:52
Marit

Blekastad

bra!
med så god respons

©

Sidsel

Fra: Eli—AnnieMarthinussen [mailto:EIi-Annie.Marthinussen
Sendt: 2. februar 2018 08:16
Til:

sidsel.m.andreassen

borkenes.nhn.no;

kvaf'ord.kommune.no]

Marit Blekastad

Emne: Akutthjelpere
Hei igjen!
Jeg må rette opp en feil fra i går. Jeg sa at det var 13 stk som hadde tatt

stk fra Flesnes og 10 stk fra Borkenes. Så da har vi god dekning.
Beklager!
God helg! Eli-Annie
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kurset.

Det er feil.

Riktig antall

skal være 13

Alle landets kommuner

Deres ref.:

Vår ref.: 18/576
Saksbehandler: Tormod Moland

Vår dato: 20.02.2018

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018
Formålet med kommunebrevet er å informere om NAVs prioriteringer og utviklingstrekk som
er relevante for kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i 2018. Det er Arbeids- og
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret for området.

Overordnede føringer for de sosiale tjenestene
Ett av Regjeringens hovedmål er å styrke det sosiale sikkerhetsnettet. Norge skal være et
land med små økonomiske og sosiale forskjeller og Regjeringen ønsker et samfunn der alle
får muligheten til å delta.1
Sosialtjenesteloven inngår i NAVs og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer
for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal utføre og medvirke inn i.
Kommunen har et særlig ansvar for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer og
hjelpe folk ut av vanskelige livssituasjoner. Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre
levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgangen
til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV og kommunen skal
medvirke til at personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre
velferdsordninger blir ivaretatt.
Tidlig innsats er vesentlig for å forebygge sosiale problemer. Dette gjelder særlig overfor
barn og unge som vokser opp i vanskeligstilte familier, og hvor det er viktig å hindre at
oppvekstsituasjonen fører til ytterligere og vedvarende stigmatisering og mangel på de
samme mulighetene andre barn har. Andel barn som lever i fattigdom har økt i Norge. Barn
og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner og NAV-kontoret skal sørge for at barn
og unges særskilte behov blir ivaretatt.
1

Prop. 1 S (2017-2018). Proposisjon til stortinget for budsjettåret 2018.

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET // ARBEIDS- OG TJENESTEAVDELINGEN
Postadresse: Postboks 5 St. Olavs plass // 0130 Oslo
E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no
www.nav.no //

171

NAV har behov for kompetente medarbeidere for å møte framtidens utfordringer.
Partnerskapet i NAV-kontoret vil være en viktig arena for å videreutvikle kompetansen i
NAV-kontorene. En forutsetning for en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og
velferdsforvaltning er et godt og likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Brukerne
skal møte et NAV-kontor der statlig og kommunal tjenesteyting fremstår som helhetlig og
integrert. Begge parter har et gjensidig utbytte av å samarbeide tett om tjenester til
kommunens innbyggere.
De langsiktige og overordnede føringene for NAV2 er:




Flere i arbeid
Bedre brukermøter
Økt kompetanse

Nasjonale satsinger på arbeids- og velferdsområdet
Regjeringens viktigste satsinger i arbeids- og velferdspolitikken for 2018 er blant annet:





Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å
komme i arbeid eller fullføre utdanning videreføres.
Forsterket innsatsen for langtidsledige som nærmer seg slutten av dagpengeperioden
videreføres.
Det er vedtatt en nedtrapping av tiltak for helt ledige. Langtidsledige, innvandrere fra
land utenfor EØS-området og andre utsatte grupper på arbeidsmarkedet vil fortsatt bli
prioritert.
Økt myndighet og handlefrihet til NAV-kontorene. Det gis økte ressurser for å kunne følge
opp brukere i kontorene.

Utfordringer
Sosialtjenesteloven gir rom for utøvelse av skjønn og fleksibilitet i tjenestene. Mange
kommuner forvalter de sosiale tjenestene på en god måte. Oppsummeringer av
landsomfattende tilsyn har likevel vist at det finnes områder hvor kommunene generelt har et
utviklingspotensial. Tilsyn over de siste årene har gjennomgående vist de samme
utfordringene. Det går igjen at søknader om økonomisk stønad ikke alltid gis etter en
konkret, individuell vurdering, og mange kommuner har ikke gode rutiner for forvaltning av
rett til opplysning, råd og veiledning. Tilsyn fra 2015/16 med NAV-kontorenes praktisering av
opplysning, råd og veiledning etter lovens §§ 17 og 18 til personer mellom 17-23 år viser
avvik i en betydelig andel av kommune, og bekrefter disse utfordringene. Dette er alvorlig da
NAV-kontoret skal kunne fange opp unge som har behov for hjelp og bidra til å hindre at
problemer får utvikle seg.
Mange kommuner benytter normerte satser for tildeling av økonomisk stønad. Dette må ikke
erstatte den konkrete, individuelle vurdering av stønadsmottakers reelle behov.
Stønadsmottakere som ikke kan forsørge seg selv ved arbeid eller andre økonomiske
rettigheter, skal sikres et forsvarlig livsopphold (sosialtjenesteloven § 4). Dersom bruker har
2

Mål og disponeringsbrev for 2018 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til NAV fylke/region
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barn, skal det tas hensyn til barn og unges særskilte behov. Hvert barns situasjon skal
vurderes individuelt, i tillegg til familien som helhet.
Tilsyn viser også utfordring med å følge forvaltningslov og å sikre god internkontroll. Dette
viser at både kompetanse hos ansatte og systemer for å sikre kvalitet i tjenestene er viktig å
sette på dagsorden. Vi oppfordrer kommunene til å ta hensyn til dette i planlegging av
kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i de sosiale tjenestene.
De siste årene har det vært en vekst i antall mottakere av økonomisk stønad. Økningen
varierer mellom kommunene, og det er både demografiske forskjeller og ulikheter i
arbeidsmarkedet som ligger til grunn for dette. Det er viktig at kommunene griper økende
utgifter an på en måte som ivaretar økonomisk trygghet for alle mottakere av økonomisk
stønad. En del av økningen skyldes at flere mottar økonomisk stønad i lengre enn 6
måneder. Det vil være til beste for kommunene å fortsatt fokusere på hvordan
stønadsmottakerne kan forsørge seg på annen måte mens deres økonomiske trygghet
ivaretas. Et sentralt virkemiddel er Kvalifiseringsprogrammet (KVP). KVP gir gode resultater
for en brukergruppe som har behov for tett og koordinert bistand for å komme i arbeid. Flere
bør få tilbud om program, ikke minst langtidsmottakere av økonomisk stønad.
Antallet deltakere på introduksjonsprogrammet økte sterkt i 2015 og 2016. Mange av
deltakerne vil etter endt program gå videre til utdanning eller arbeid, mens enkelte vil kunne
ha behov for bistand fra NAV-kontoret i en overgangsperiode. Kommunenes kunnskap om
deltakerne i introduksjonsprogrammet vil kunne danne grunnlaget for å tilby de som ikke
kommer i arbeid eller utdanning relevant oppfølging fra NAV-kontoret. Økningen vil komme
fra 2018 og fortsette i 2019. Kommunen bør planlegge for en eventuell andel som vil komme
til å søke økonomisk stønad i en overgangsperiode, og tilby relevant oppfølging mot arbeid
eller utdanning.
Kommunen skal bistå de som selv ikke klarer å skaffe seg et egnet botilbud. Kommunen bør
ha særlig fokus på følgende: vedtaksfesting av tjenesten, at botilbudet som benyttes
tilfredsstiller de kvalitetskrav som foreligger og rask overgang til varig bolig. Midlertidig
botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Godt kommunalt
planarbeid er avgjørende for god måloppnåelse i dette arbeidet.

Informasjon om utvikling i NAVs tjenester i 2018
Målsetningene og forventningene beskrevet over, vil være styrende for NAVs arbeid i 2018.
Det er noen endringer i NAVs tjenesteyting og drift som vi vil orientere om for å understøtte
kommunenes overordnede styringsansvar for NAV i 2018.

1. Kommunesammenslåing og regionreform
De tre neste årene blir preget av store administrative endringer for kommunene, med
sammenslåinger av kommuner, NAV-kontor og inndeling i regioner. 119 kommuner er vedtatt
slått sammen til 47 nye kommuner i 2018. Regionreformen trer i kraft 1.1.2020. Også
arbeids- og velferdsetaten etablerer regioner. Regjeringen har et overordnet mål om større
kontor med mer robuste fagmiljøer. Dette vil kunne gi gode vilkår for faglige utviklingen av de
sosiale tjenestene i NAV-kontoret.
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2. Tilgjengelige tjenester
Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal ivareta de vanskeligst stilte.
Personer som er i en vanskelig livssituasjon kan ha behov for øyeblikkelig hjelp. Søknader
om hjelp i en nødssituasjon må behandles raskt, ofte samme dag som søknaden er mottatt.
Dette krever stor grad av tilgjengelighet, også når det gjelder åpningstider. Åpningstidene må
ivareta behovene til alle innbyggere i kommunen. Kommunen må sikre at NAV-kontoret yter
forsvarlige tjenester etter sosialtjenesteloven.

3. Prosjekt Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS)
Prosjektet utvikler løsninger for de sosiale tjenestene på www.nav.no. Prosjektet skal gi
digitale løsninger for kommunale sosiale tjenester via www.nav.no. Prosjektet lanserte
Veiviser for økonomisk sosialhjelp i juni 2017. Veiviseren gir søker informasjon som er
vesentlig når man skal søke om økonomisk sosialhjelp. Kommunene anbefales å lenke til
denne veiviseren fra sine egne nettsider.
I 2018 leverer DIGISOS tjenesten digital søknad for økonomisk sosialhjelp. De som mottar
flere tjenester fra NAV vil da kunne søke om både kommunale og statlige tjenester på
nav.no. Prosjektet planlegger å utvikle flere digitale tjenester. Blant annet en innsyns- og
dialogtjeneste som gir søkere digital tilgang til egne saksdokumenter og mulighet for dialog
med NAV-kontoret. Dette forutsetter nødvendig finansiering. Informasjon om fremdrift i
prosjektet vil publiseres fortløpende på NAV sin nettside. Det vises til Prop.1 S Arbeids- og
sosialdepartementet, 2017-2018; «Samordning av NAV og kommunenes IT-systemer har
potensiale til å gi betydelige gevinster for brukerne»[1] og «Økt handlingsrom for NAVkontorene handler i stor grad om at kommune og stat på lokalt nivå kan gi tjenester til
brukerne ut fra felles mål og forventninger.».3

4. Kommunale målekortindikatorer
Arbeids- og velferdsdirektoratet har utviklet en Altinn-løsning som er klar til å motta
månedlige målekorttall fra NAV-kontorets kommunale fagsystem. Dersom kommunen ønsker
å benytte seg av denne, må kommunen etterspørre automatisk talluttrekk og -innsending fra
sin leverandør av fagsystem for sosialtjenesteområdet (Acos, Bouvet, Tieto eller Visma). Ved
å benytte seg av løsningen kan kommunens innsats i NAV-kontoret bli synliggjort i NAVkontorets målekort på lik linje med NAVs statlige virksomhet.

5. Utvidet oppfølging i NAV
I Statsbudsjettet ønsker Regjeringen at NAV-kontorene får økt myndighet og handlefrihet.
Arbeids- og velferdsetaten får bl.a. økte muligheter til å utføre oppfølgingstjenester i egen
regi gjennom en fullmakt til å kunne omdisponere inntil 200 mill. kroner fra
arbeidsmarkedstiltak til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett. NAVs oppfølgingsinnsats i
egenregi vil fra 2018 omfatte tiltaksvarianten «Utvidet oppfølging» og Individuell jobbstøtte
(IPS). Begge varianter benytter Supported Employment-metodikk. Innsats i egenregi skal
rettes inn mot personer som ikke uten videre kan få stillinger på det åpne arbeidsmarkedet,
men har behov for jobbutvikling, tilrettelegging og oppfølging.
3

Oppdatert informasjon om prosjektet finnes på følgende lenke:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen
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6. Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP)
Fra 1. januar 2018 er det endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Den viktigste
endringen er at inngangsvilkårene for å motta AAP stiller tydeligere krav til dokumentasjon av
sykdom eller skade. I tillegg reduseres maksimal stønadsperiode fra fire til tre år. De som
allerede mottar AAP, vil i hovedsak ikke berøres av endringene. Som et resultat av
endringene bør kommunen være forberedt på at det kan bli flere som søker økonomisk
stønad og at de har andre utfordringer enn det vi tradisjonelt har sett.

7. Andre statlige prosjekter som påvirker felles oppgaveløsning i NAVkontoret
Prosjekt Forenklet oppfølging skal forenkle oppfølgingsmetodikken med sikte på økt
arbeidsretting, avbyråkratisering og bedre brukermedvirkning. Forenkling innebærer å fjerne
eller endre unødvendige og tungvinte arbeidsprosesser, bygge systemstøtte som kan
automatisere prosesser og gjøre forbedringer som bidrar til større grad av brukerinvolvering.
I 2017 ble digitale aktivitetsplan lansert. I år vil situasjonsbeskrivelsen digitaliseres.
Prosjekt Plattform for arbeidsmarkedet skal modernisere CV-database og
stillingsregistreringskomponent for å bidra til økt overgang til arbeid. Målet er også å bidra til
et mer transparent arbeidsmarked. Arbeidssøkere og arbeidsgivere skal få mulighet til å tilby
og etterspørre kompetanse. Matching mellom kandidater og ledige stillinger skal bli enklere
og bedre, slik at arbeidsgivere lettere finner aktuelle og passende kandidater til sine ledige
stillinger. Selvbetjeningsløsningene skal gjøres tilgjengelig for jobbsøkere, bemannings- og
rekrutteringsbransjen og andre aktører. I 2018 lanseres ny, selvbetjent løsning for CVregistrering for arbeidssøkere, ny løsning for stillingsregistrering for arbeidsgivere og
yrkesbasert matchfunksjon.
Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen har to hovedformål: Å digitalisere
sykefraværsområdet og å effektivisere utvikling av digitale tjenester i NAV gjennom
utarbeidelse av en mer smidig utviklingsmetode. Digitalisering på sykefraværsområdet vil
bidra til at NAV blir mer tilgjengelig både for personbrukere og arbeidsgivere. Det vil også
bidra til effektivisering av oppfølgingsprosessen for alle involverte aktører. Det blir lagt
spesiell vekt på støtte til oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Digital sykmelding,
oppfølgingsplan og søknad om sykepenger er allerede levert. Forbedring og utvikling
fortsetter i 2018.

8. Forskningsprosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
Viser til tidligere informasjon, og ber om fortsatt understøttelse i de 29 NAV-kontorene der
prosjektet er etablert. Underveisrapport fra Høyskolen i Oslo og Akershus vil foreligge i mai
2018, og sluttrapport i juni 2019. For mer informasjon henvises det til nav.no:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetligoppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

9. Digital og mobil arbeidsplass
For å understøtte endrede behov og bruksmønster, pågår et arbeid med å legge til rette for
en moderne digital arbeidsplass. En moderne arbeidsplass vil bestå av en mobiltelefon, en

Side 5 av 6

175

bærbar pc og nye moderne samhandlingsløsninger. En effektiv innføring vil forutsette at det
gjøres tilpasninger på eksisterende infrastruktur som trådløse nett og utskriftsløsninger.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har som mål å tilby alle medarbeidere muligheter til å ta i
bruk digital og mobil arbeidsplass. Mer detaljert informasjon kommer via Navet og
kontaktpersoner i NAV fylker / region.

Med hilsen

Sigrun Vågeng
Arbeids- og velferdsdirektør

Kjell Hugvik
Arbeids- og tjenestedirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 21.02.2018 07:18:36
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018
Vedlegg: Kommunebrevet 2018.pdf

Fra: Moland, Tormod [mailto:Tormod.Moland@nav.no]
Sendt: 20. februar 2018 19:59
Emne: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018

Hei,
Vedlagt er kommunebrevet for 2018. Formålet med kommunebrevet er å informere om NAVs prioriteringer, og
utviklingstrekk som er relevante for kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i 2018.
Det er Arbeids‐ og velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag‐ og forvaltningsansvaret for området.
Vår ref.: 18/576
Med vennlig hilsen
Tormod Moland
kontorsjef // Forebygging- og deltakelseskontoret
Arbeids- og tjenesteavdelingen // Virkemiddelseksjonen
NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet
( 913 76 813
www.nav.no
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9475 BORKENES

Oslo, 22. februar

Invitasjon
Speidere

til samarbeid

er eksperter

aktivitetene

og voksne

Vi søker nå kommuner
for både speiderne

Med vennlig

på aktiviteter

for og med

våre, er speiderlandsleiren,

barn, ungdom

kommunen

om Norges speiderforbunds
barn

og unge,

samarbeid,

og et av høydepunktene

opplevelser

som vil bidra til å gjøre speiderlandsleiren

din. Vi håper at dette

i 2021
blant

alle

som arrangeres hvert fjerde år, og som samler tusenvis av

til en uke med vennskap,

og for lokalbefolkningen,

landsleir

2018

og derfor

kan være av interesse,

og friluftsliv.

i 2021 til et fantastisk

har vi gleden

av å sende denne

arrangement
invitasjonen

til

og ser fram til å høre fra dere!

hilsen

Norges speiderforbund
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Knut Harald

Haut
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SPEIDERFORBUND

Besoksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo l Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 l E-post: nsf@speiding.no
l www.5peiding.no
Member of the World Organization

of the Scout Movement

(WOSM) and the World Association

178

of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Fra: Bendiksen, May Iren (may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no)
Sendt: 02.01.2018 09:44:50
Til: Randi Ness Pedersen; Bülow, Toril; Hagen, Kirsti Marie
Kopi: Camilla Bakken; Linda Karlsen; Anne Marit Bygdnes; Marit Blekastad; Ågot Hammari
Emne: SV: Sluttrapport etter frie midler prosjektet "E-læring -mer læring for alle " 2017
Vedlegg: image002.jpg;image003.jpg;image004.jpg
Hei
Godt nyttår J
Takk for et flott gjennomført prosjekt og en god rapport. Vi ses på Vinterlys.
Med vennlig hilsen
May Iren Bendiksen
Fagsykepleier USHT Troms
Tlf: 90732983

www.tromso.kommune.no/usht-troms
may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Fra: Randi Ness Pedersen [mailto:randi.ness.pedersen@kvafjord.kommune.no]
Sendt: 21. desember 2017 09:54
Til: Bülow, Toril; Bendiksen, May Iren; Hagen, Kirsti Marie
Kopi: Camilla Bakken; Linda Karlsen; Anne Marit Bygdnes; Marit Blekastad; Ågot Hammari
Emne: Sluttrapport etter frie midler prosjektet "E-læring -mer læring for alle " 2017

Hei Toril, May Iren og Kirsti.
Vedlagt ligger slutt rapporten etter vårt frie midler prosjekt "E-læring -mer læring for alle " som vi
har hatt i år.
Vi vil alle 3 takke for muligheten og for et veldig lærerikt år.
Ønsker dere alle ei trivelig jul & et spennende nytt år med nye muligheter (og mange interessante
prosjekter).

Med vennlig hilsen
Camilla Larsborg Bakken
Linda Alice Karlsen
Randi Ness Pedersen

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.
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i prosjektsamarbeidet

Disse teknologiene

til hele

landet,

inn i programmet.

som aksepteres

eller bevisst utsatt eller avstått

og gjennomføringsmulighet.

1.

som er klare

til kommuner

at alle kommuner

med

har sammen

for eHeIse

seks teknologiområder

og prosessveiledning

støtte

finansiell

1. februar

av prosjektbeskrivelse

31.12.2020.

prosjektet

4

kommuner:

kommune

Denne avtalen

3

for Spredningsprosjekt

samarbeidet

kommune

.

gjennom

det interkommunale

skal ha implementert
fra teknologier

basert

i perioden
og gir
Det er

disse
på

er:

og lokaliseringsteknologi

1
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Elektronisk medisineringsstøtte
Elektroniske dørlåser
Digitalt tilsyn
Oppgraderte

sykesignalanIegg/pasientvarslingssystem

Prosjektets ambisjon er at følgende blir gjennomført

i løpet av prosjektperioden:

Behovsanalyser og gevinstplanlegging

i hver kommune

Felles anskaffelser av hensiktsmessige

rammeavtaler

kan skreddersy

tilpasset

sine uttak

av teknologi

Forankring og kommunikasjon

som muliggjør at hver enkelt kommune

sine behov

til relevante parter i alle kommuner

Opplæring tilpasset prosjektet
Tett involvering av brukere, pårørende og ansatte gjennom hele prosjektet
lnnføring av teknologi
Tjenestedesign

5

av ansatte,

ansvar

generelt (100%) og en prosjektmedarbeider

lKT

Fylkesmann og Vågan kommune. Disse ansettes i enhet

og KS. Vågan rapporterer

månedlig. Som vertskommune

6

og vertskommunens

under avdeling helse. Vågan er «Lead Partner» og den ansvarlige kommunen

overfor Direktoratene

leverandør

for å ta ut gevinster av prosjektet

(100%), prosjektmedarbeider

(100%) finansieres gjennom Direktorat,
velferdsteknologi,

i en takt som er tilpasset hver kommunes situasjon

og prosesstilpasninger

Organisering

Hovedprosjektleder

i kommunene

og de øvrige

til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

har Vågan dialog med valgt leverandør og etablerer kontakt med

kommunene.

Krav til alle kommuner

For at formålet
prosjektet

med prosjektet skal oppnås samtidig som hver enkelt kommune får full effekt av

stilles følgende

krav til kommunene:

Nødvendig tid fra personer i hver enkelt kommune fristilles i tilstrekkelig
fremdrift
0

og suksess for prosjektet
Hver kommune skal identifisere
fremdrift

0

grad for å sikre

en prosjektleder

for prosjektet

med ansvar for

i kommunen.

Hver kommune har et medlem i prosjektets styringsgruppe
beslutninger

med mandat til å ta

og oppgaver på vegne av kommunen.

Hver kommune skal respektere beslutninger og føringer i prosjektet av styringsgruppa,
prosjektleder

eller av nasjonale aktører. Eventuelle avvik skal løftes til styringsgruppen.

Ved nybygg eller rehabilitering
samstemmighet

av institusjoner

mellom prosjektets føringer og situasjonen til den enkelte institusjon.

Hver kommune har ansvar for å rapportere
måned til vertskommunen

7

skal prosjektet konsulteres for å sikre

egen status for prosjektet

innen den 28 i hver

ved prosjektleder.

Kostnadsfordeling

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for eget budsjett for velferdsteknologi.

Dette gjelder innkjøp

av utstyr og frikjøp av personell.
2
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8

Utmeldelse
-

av prosjektet

Deltakelse i prosjektet er besluttet av de respektive kommunene.
må først behandles av styringsgruppen,

-

Finansiering ved Direktorat

og deretter besluttes av de respektive kommunene.

og Fylkesmann er bare garantert for ett år av gangen, men med

en tydelig varighet på det nasjonale prosjektet
før prosjektet

er avsluttet,

Spørsmålet om utmeldelse

skal styringsgruppen

eller avslutning av prosjektet.

ut 2020. Hvis denne finansieringen
behandle

spørsmålet

om videre

bortfaller
deltakelse

Endelig beslutning fattes i den enkelte kommune.
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”Zm/4233
AMS

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni
Saksbehandler
Anette Moltu Thyrhaug

mål—'H H’E
Telefon
77 64 20 49

Vår dato
01.03.2018
Deres

Vår ref.
2017/6887 - 39

dato

30.01.2018

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475

Deres

ref.

Anne

Marit

By

Arkivkode
737.0

Tri—ri

dnes

ÅO lb/

db

Borkenes

Innvilget

tilskudd

2018 - psykolog

i kommunale

helse-

og omsorgstjenester

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 410 000,- kroner til psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene over kapittel 765 post 60 på statsbudsjettet for 2018. Tilskuddet
gis til en 100 % psykologstilling
i Helse—og omsorgsavdelingen. Tilskuddet har en varighet
på 12 måneder fra 01.01.18.
Dere får overført 410 000,- kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere år og dette er inkludert i
tilskuddsbeløpet. Utbetalingen for i år blir på 0 kroner.
Inkludert i tilskuddsbeløpet er 10 000,- kroner som er øremerket utgifteri forbindelse med
kommunens deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) sin
nasjonale samling for ledere og psykologer, samt kompetanseutviklingstiltak
som arrangeres
av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold- og
traumefeltet. Det forventes at kommunen prioriterer deltakelse i disse foraene.
Vilkår for tilskuddet
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.
'

tilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene i inneværende budsjettår
(12 måneder). Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering til
lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår.

'

kr 10 000,- skal benyttes til kompetanseutvikling

som angitt ovenfor.

Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. februar neste år. For tiltak som går over flere år, skal dere
rapportere hvert år dere mottar tilskudd.
Det skal rapporteres i eget skjema som følger i den årlige kunngjøringen av
tilskuddsordningen på wwwf 'lkesmanncnno og www.helsedirektoratetno/tilskudd.

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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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Side

Rapportering
på måloppnåelse
Rapporteringen
skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet
Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse
som er:
.
hvilke(n) målgruppe(r)
arbeider psykologen inn mot?
0

i hvilken grad er psykologens
arbeidsoppgaver
omfattet av:
0 system- og samfunnsrettet
arbeid
o veiledning/fagstøtte
til personell/tjenester
i kommunen
0 helsefremmende
og forebyggende
arbeid
o lavterskel behandlingsog oppfølgingstilbud,
herunder
diagnostisering

.

hvilke(n) type(r) forpliktende
inngår psykologen i?

.

hvordan

ivaretas

brukermedvirkning

Videre skal rapporteringen
.

antall måneder

tverrfaglig

samarbeid

på individ-

og/eller

er oppnådd.

også utredning

flerfaglig(e)

og systemnivå

2 av 3

og

fellesskap

i tiltaket?

inneholde:

og i hvilken

stillingsprosent

psykologstillingen(e)

var ansatt

Økonomirapportering
Dere skal &
levere revisorattestert
regnskap for bruk av tilskuddet. Økonomirapportering
skal foregå i et egenerklæringsskjema
som følger den årlige kunngjøringen
av
tilskuddsordningen.
Skjemaet skal kontrolleres og godkjennes av økonomiansvarlig
i
kommunen eller annen med tilsvarende myndighet.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen
må ha skriftlig beskjed
kontonummer
og kontaktperson.

snarest mulig om endringer

Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjettfinnes det følgende alternativer:

og kalenderåret.

Dersom

i mottakers

midlene

adresse,

ikke brukes fullt ut,

1. Dersom tilskuddet overstiger utgiftene knyttet til prosj ektet/ aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales
snarest til Fylkesmannens
kontonummer
4 714. 1 0. 01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer.
Fylkesmannen
skal informeres skriftlig om dette.
2. Midler som dere ikke bruker mm uti år, kan dere søke om å få overført til neste år.
Dette gjøres samtidig via den årlige søknaden om tilskudd. Tilskudd som overføres vil
bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd dersom prosjektet/aktiviteten
blir
videreført.
Kontroll av tilskuddsmottakere
og dokumentasjon
Fylkesmannen
har 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
grunn for søknaden eller beregningen

og dokumentasjon
av tilskuddsbeløp,
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av Opplysninger som ligger til
skal oppbevares for eventuell

Side

J

3 av 3

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
rettslige forføyninger.
Klagerett
Avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i brevet er ikke å regne som et enkeltvedtak.
forvaltningsloven
§ 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.

Vennligst

påfør all korrespondanse

vårt saksnummer

Vi ønsker dere lykke til videre med rekruttering
og ser fram til å høre om resultatene!

17/6887.

av psykolog

i helse- og omsorgstjenestene,

Med vennlig hilsen
Svein

Steinert

e.f.

fylkeslege
Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Dokumentet
Dokumentet

er elektronisk godkjent
sendes kun som epost.

og har ikke håndskrevne
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Ihenhold

signaturer.

til

Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 12.03.2018 17:13:20
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen
Vedlegg: Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i
grunnskolen.mht

Fra: Postmottak
Sendt: 9. mars 2018 08:46
Til: Merete Hessen
Emne: VS: Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen

Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) [mailto:mailer@utdanningsdirektoratet.no]
Sendt: 8. mars 2018 16:07
Til: Postmottak
Emne: Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen

Vi foreslår endringer i forskrift til opplæringsloven for å innføre lærertetthetsnorm i grunnskolen.
Høringsnotatet inneholder forslag om en ny bestemmelse om lærertetthet i forskrift til opplæringsloven.
Les og svar på høringen her.
Høringsfristen er 22. mai 2018.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne meldingen er sendt til:
Standard høringsliste
Kopi til:
Fylkesmannen via FM-nett
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slow/Mb?)
TROMS fylkeskommune

Samferdsels-

GHQ

2 H:

QD
v ,?

og miljøetaten

ROMSSA
fylkkasuohkan

Alle kommunene
(25 postmottak)

Vår

Lt U '

i Troms

ref.:

5 ? /ll

Saksbehandler:

Arkiv:

17/15003-14

Kenneth

N07&70

Løpenr.:

Tlf.

2592/18

77 78 80 50

Dahle Johansen

dir.innvalg:

REVIDERTE
RETNINGSLINJER
FUNKSJONSHEMMEDE

Deres

kg?)

SAKSARKIV
ref.:

Dato:
19.03.2018

FOR

FOR

TRANSPORTTJENESTEN

Fylkestinget vedtok i uke l 1 nye retningslinjer for transporttjenesten
Dette medfører endringer innenfor følgende tema:

for funksjonshemmede.

- Søknadsperiode
- TT—kort som ikke benyttes
-

Brudd på retningslinjene

[ vedlegg l finnes det en detaljert oversikt over hva endringene innebærer og hvilke praktiske
folger dette får for registreringen av nye brukere i Cert.

I vedlefg 2 ligger det en instruks som alle saksbehandlere ute i kommunene skal følge i
vedlikeholdet og behandlingen av brukere/søkere til TT-ordningen.
for å gi alle brukere/søkere i Troms fylke lik behandling.

Denne instruksen er ment

Vedlegg 3 inneholder de vedtatte retningslinjene i sin helhet.

Med vennlig hilsen
Jan Egil Vassdokken
Avdelingsleder

Kenneth

Dahle

Johansen

Rådgiver
Delte

(lo/(mumlet

er godkjent

elektronisk

Besøksadresse
Strandveien
13
Postadresse
Postboks 6600,9296 TROMSØ

og krever

ikke signatur.

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
4700 04 00064
lnternettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732

2
Kopi:
Anita Gimsøy, Skånland kommune,
Ann

Vaden

Strømsnes,

kommune,

Sørreisa

Anne—Lena Dreyer, Storfjord kommune,
Ann-Eli Edvardsen, Skånland kommune,
Aud Tryggstrand, NAV,
Elena Eriksen, NAV,

Elisabeth Sørensen, Lyngen kommune,
Ellinor

Vang, Ibestad kommune,

Eva Haug Johansen, Storfjord kommune,
Evy Fredly, Bardu kommune.
Hege Johannessen Holm, Karlsøy kommune,
Hilde

Jakobsen,

Lenvik

kommune,

Ingrid Sofie Kolbeinsen, Harstad kommune,
Jorunn Amundsen, Karlsøy kommune,

June Helen Gjertsen, Kvæfjord kommune,
Kristin Hals Hanssen, Dyrøy kommune,
Laila Pettersen, Skjervøy kommune,
Linda Johannessen, Tromsø kommune,
Lisbeth Berg, Nordreisa kommune,
Maja Skogvang, Lyngen kommune,
Marjo

Hytonen,

Marlene

Tranøy

Uvsløkk,

May Tove

Johansen,

Monica Mikkelsen,
Nan Tove
Tone

kommune,

Balsfjord

kommune,

Sørreisa kommune,

Thomassen,

Siv Mikalsen,

kommune,

Tromsø

Lavangen

kommune,

Torsken kommune,

Skoglund,

Harstad

kommune,

Tor Ragnar Ovesen, Salangen kommune,
Torill

Hansen,

Trude

Ådde,

Gratangen
Målselv

kommune,

kommune,

Unn Kari Mikkelsen, Balsfjord kommune,
Åse Pedersen, Kåfjord kommune,
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luke

11 vedtok

Fylkestinget

de foreslåtte

endringene

i retningslinjene.

Endringene

som nå foreligger

er følgende:
FI tende søknads
umiddelbar
brukere

eriode:

virkning.

De to søknadsperiodene

Det er nå vedtatt

at det innføres en flytende

kan søke om "IT-kort gjennom

behandlingstiden

ikke kan oppfylles

Disse kortene

må da eventuelt

må søker få skriftlig

Brudd

å retnin

slin'ene:

I forbindelse
opprettet

godkjenning

med flytende

meddeles

transportperiode

en ny transportperiode

i TT-ordningen

opphører.

Bruker

Brukere som blir sperret vil få skriftlig

vil fylkeskommunen

kan eksempelvis

Troms fylkeskommune

som vil vurdere

vil det bety noen praktiske

som skal benyttes

nå kunne utestenge

være utlån av TT-kort til andre.

endringer

for alle nye brukere.

gjelder for både de som har varig og de som har 2—årig TT—kort. Det viktige
brukere

av hvilke "IT—kort som

denne jobben.

Brudd på retningslinjene

om brudd på retningslinjene

som betyr at

beskjed om dette.

havne på venteliste.

Ved brudd på retningslinjene

brukere fra "IT-ordningen.
Mistanke

utfører

med

på 4 uker. Om

hvert år bli tatt en gjennomgang

blir sperret og brukerens

søke på nytt og risikererå

beskjed om dette. Fylkeskommunen

søknadsperiode

hele året, med en behandlingstid

"IT—kort som ikke ben ttes: Det vil i oktober
ikke benyttes.

vi har hatt til nå, 01.05 og 01.10 opphører

saken.

i Cert. Det er nå

Denne transportperioden
når vi nå legger inn nye

nå er å få riktig start og sluttdato.

lsertifiseringsveiviseren
vil startdato alltid starte automatisk på 01.01.2018. Husk å sette denne til
«dagens dato». For brukere med TT-kort for 2 år må dere huske å sette riktig sluttdato.
Jeg har bedt Trapeze om å ordne det slik at startdato
vi ikke registrerer
Illustrasjon
CERT

brukere

med oppstart

tilbake

automatisk

blir satt til registreringsdato,

i tid.

på bilder nedenfor:
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Instruks for saksbehandling og vedlikehold av søknader om TT-kort

1.

Saksbehandling

Kommunene saksbehandler søknader om brukergodkjenning av transporttjeneste—
ordningen. Legeerklæring må sees på som et hjelpemiddel ved saksbehandling av søknader
om TT-kort. Det er kommunene som prioriterer antall brukere som skal tilfalle ordningen i
sin kommune, ut fra grad av forflytningshemning og iforhold til de kriterier som gjelder (se
retningslinjer

kap. 2 og 5).

Kommunene skal opprette ventelister på brukergodkjenning i tilfeller der antallet brukere i
TT-ordningen når 3% av befolkningen i kommunen.
Det kan nå søkes om TT-kort fortløpende og fristen for behandling av nye søknader settes til
4 uker etter hver søknad kommer inn.
Hvert kvartal vil det settes annonse i avisene der vi minner om at det det er mulig å søke om
TT-kort fortløpende, og at brukere som har en 2-årig godkjenning må huske å søke på nytt
ved utløp av sin godkjenning. Dette har fylkeskommunen ansvaret for.

2.

Endringer i brukerens behov

Ved endringer i brukerens behov må dette meldes inn til brukerens bostedskommune.
Endringer som medfører oppgradering til brukergruppe A må dokumenteres med
framvisning av legeerklæring. Epikriser godtas ikke som dokumentasjon. Kommunen endrer
status i Cert og melder så dette direkte til Rogaland Taxi. Rogaland Taxi vil da kunne
endre/overføre

tildeling til bruker.

Merknad: Kommunen må huske å legge til hvilke hjelpemidler brukeren har i tilfeller ved
oppgradering fra brukergruppe B til A. Rullestol eller blind/svaksynt

må være registrert

som informasjon i Cert.

3.

Endring av bostedsadresse/kommune

Ved endring av brukerens adresse meldes dette til Troms fylkeskommune eller
bostedskommune. Dette vil så bli endret i Cert og ny sone vil bli beregnet.
Ved flytting mellom kommuner må eksisterende godkjenning settes til opphør, og ny søknad
sendes den nye bostedskommune.
Adresser som kommunen ikke får lagt til, meldes til Troms fylkeskommune. Dette gjelder
også der gårds- og bruksnummer er lagt inn. I slike tilfeller må Troms fylkeskommune gå inn
å legge til adressen i tekstform.

202

4.

Brukere med et opphørt behov
skal 1 gang i året gå igjennom sine brukere for å undersøke om de er MORS

Kommunene

(død). Denne gjennomgangen

m—ågjøres innen 31.09 hvert år. Det oppfordres

dette arbeidet oftere. Kommuner

til å gjøre

som ikke har så mange brukere vil dette ikke være like

tidkrevende.

5.

TT-kort som ikke benyttes

Om TT kortet ikke blir benyttet
bli trukket

ut av ordningen

foregående

i løpet av de siste 21 måneder etter utstedelse, vil brukeren

og kortet sperres for bruk. 21 måneder beregnes for hele

år og fram til 01. Oktober inneværende

år. Dette vil gi Troms fylkeskommune

anledning til å fordele midler som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende
tildeling,

01. Januar.

Gjennomgang

6.

som blir trukket

må da søke på nytt.

Deling av informasjon

Fylkeskommunen
retningslinjer

er ansvarlig for å få ut riktig informasjon
er ansvarlig for å få ut informasjon

Godkjenning,

i form av

endring og avslag
og regne.

endring og avslag på søknader som sendes ut til personer må inneholde
om klagemuligheter,

l saker der kommunen
være med i avslagsbrev.
være mottaker

jfr. forvaltningsloven.

avslår en søknad om TT-kort skal informasjon
I tilfeller

om klagemuligheter

klagebehandling.

så avslår denne klagen skal klage oversendes

for endelig behandling.

Itilfeller der det fattes et endringsvedtak
Om kommunen

om klagemuligheter

der søker klager på avgjørelse om avslag skal kommunen

av en slik klage. Om kommunen

Troms fylkeskommune

informasjon

legekontor.

når endringer

endring og avslag på søknad om TT—kort er som et enkeltvedtak

Godkjenning,
informasjon

til sine respektive

til kommunene

o.l. endres.

Godkjenning,

8.

ut av ordningen

av ikke brukte TT-kort utføres av fylkeskommunen.

Hver kommune

7.

Brukere

års

av en allerede godkjent søknad skal også

være med. len slik sak er kommunen

første klageinstans.

så avslår klage, skal klage sendes til Troms fylkeskommune

for endelig

Dette skal også være opplyst om i brev om avslag på klage.

Brudd på retningslinjene

Ved mistanke eller klare brudd på retningslinjene
fylkeskommune,

v/Samferdsels-

og miljøetaten.

dette skal håndteres videre og eventuelt

presenteres

saken for Troms

Fylkeskommunen

vil så avgjøre hvordan

utestenge bruker fra ordningen
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i inntil 2 år.

9.

Nye brukere i Cert f.o.m. 14.03.2017

Nye brukere som kommer inn i ordningen
samme transportperiode.

fra denne dato skal älegges

Det er laget en transportperiode

i Cert med en og

i Cert som strekker seg helt til

året 2099. Brukere som har 2-årig tilgang på TT-kort skal også inn i denne transportperioden.
For disse er det viktig at Sluttdato er satt 2 år fram i tid fra den dagen de får innvilget TT-kort.
Riktig Sluttdato på bruker er viktig å få med da denne sørger for at TT—kort sperres hos
Rogaland Taxi, og bruker opphører.
Husk å sette riktig startdato
01.01.2018

ved registrering

av nye brukere.

og må korrigeres.
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Denne settes automatisk

til

i Troms (TT-

for funksjonshemmede

- Transporttjenesten

Retningslinjer
ordningen)

1.

Formål og definisjoner
slik:

definert

lSt. melding nr. 92 (1984—85) erfunksjonshemmet

kan bruke vanlige

vanskeligheter

regnes person som ikke uten vesentlige

«Som funksjonshemmet

transportmidler».

kollektive

skal forvalte

som fylkeskommunen

tilskuddsordning

til personer

som på grunn av varige
transporttilbud.

seg av vanlige kollektive

ikke kan benytte

funksjonshemminger,

har, men en

rett personer

en lovfestet

er%

(Ti—ordningen)

Transporttjenesteordningen

som et tilbud om dør-til-dør

Med varig menes minst 2 år, og det skal legges til grunn graden av funksjonshemmingen.
er heller

som

ikke ment

bruk

menes fylkesrådet

Kriterier

delegerer

eller den fylkesrådet

med

ansvaret til i arbeidet

for brukergodkjenning

Følgende grunnkriterier
1.

eller

av "IT—ordningen.

organiseringen

2.

Ordningen

til arbeid— og utdanningstilbud

reise

sykehusavtaler,

legetime,

for

men til bruk for fritidsaktiviteter.

andre behandlingstilbud,
Med administrator

er ment

Ordningen

transport.

for å omfattes

må være oppfylte

av TT-ordningen:

som bosatt i Troms fylke.

Søker må være registrert

Søkeren må, på grunn av varig funksjonshemming,

psykisk eller fysisk årsak, ha vesentlige

Sosiale eller trafikale forhold skal ikke

vanskeligheter med å bruke offentlige transportmidler.
innvirke på brukergodkjenningen.
3.

Søkeren må kunne dokumentere

2.1.Øvrige

bestemmelser

Personer som benytter

seg av egen bil faller utenfor

til transport,

gjennom

legeerklæring

isøknad.

for brukergodkjenning
ordningen.

statlig støtte til kjøp av egen bil/trygdebil

Brukere som mottar
ekstrautgifter

varig funksjonshemming

gis mulighet

for å omfattes

eller grunnstønad

til dekning av

av "iT—ordningen med 50 % av ordinær

tildeling.
grunnstønad

Personer som mottar
arbeidsreiser),
Tildelingen

blir ikke vurdert

til reiser i forbindelse

med attføring

i ordningen.

skjer uavhengig av søkerens alder.

Gifte par/samboere

—Se prioriteringskriterier

Beboere på institusjon

—Se prioriteringskriterier

i punkt 5.4.
i punkt 5.4.
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og UA—reiser (utdannings-

og

Søknaden

3.

inn i "iT—ordningen må søker benytte seg av fastsatt

For å bli vurdert
legeerklæring.

for vurdering.

Skjema leveres til søkerens bostedskommune
i kommunen.

utføres av saksbehandler

Kommunene

skjema for egen- og
Vurdering

har 4 uker behandlingstid

av søknad

for hver søknad de får

inn.

Personer kan fortløpende gjennom hele året søke sin bostedskommune om å komme med i TT—
av denne ordningen

Søkere som i løpet av året blir omfattet

ordningen.

12 måneders

bli tildelt

et beløp som

det er igjen av året. i januar vil aktive brukere få et beløp som tilsvarer

hvor mange måneder

tilsvarer

bruk.

Varighet

4.

søknad gir legen en vurdering

hvor lenge en person er med i "IT—ordningen. Gjennom

bestemmer

Graden av funksjonshemmingen

om personen

skal omfattes

De som har en brukergodkjenning

med kortere varighet

og ny periode overlapper

gammel

eksisterende

ordning

enn 2 år, faller utenfor

ordningen.

som varer i 2 år må søke på nytt hvert andre år. Dette betyr at
en måned før utløp for å sikre seg at

må levere inn en ny søknad til sin bostedskommune

brukerne

periode

for en bestemt

(livsvarig).

(minst 2 år) eller om dette er en varig godkjenning
Personer som har en funksjonshemming

av "IT-ordningen

hverandre.

Brukere som leverer søknader

kort tid før deres

går ut, må påregne at deres TT—kort ikke vil kunne brukes i tiden etter

fram til ny søknad er behandlet.

utløpsdato,

behøver m

Brukere med varig tildeling

søke på nytt hvert andre år.

Fordeling av midler

5.

Administrator
eksisterende

for TT—ordningen skal utarbeide
brukere.

instruksen

skal sørge for at kommunene

tilgodeser

at de som reelt har behov for tilbudet

fastsettes

detaljer

og presiseringer

for "IT-ordningen,

og sone de tilhører.

gjelde 3 % av befolkningen
Kommunene

skal komme

har mulighet

som saksbehandlende

ut over det som er beskrevet

institusjon

i retningslinjene.

i de ulike kommunene,

Totalt er det satt et tak på antall brukere

ut ifra

i ordningen

til å

i fylket.

i hver enkelt kommune
til å opprette

av søknader og vedlikehold

med i TT—ordningen. i instruksen

på antall brukere

"iT—ordningen fordeles

Midler som er øremerket
hvilke brukergruppe

instruks for behandling

ventelister.

5.1.Brukergrupper
Troms fylkeskommune

har delt grad av funksjonshemming

gruppe

B. Tildelingskriteriene

Gruppe

A:

for de to gruppene

ser slik ut:
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inn i to brukergrupper,

gruppe A og

av

Brukere med varige medfødte,
transport

i spesialtilpasset

sittende
Gru

kroniske eller livsvarige funksjonshemninger,

som er avhengige

bil. Dette dreier seg i hovedsak om rullestolbrukere

av

som må fraktes

i rullestol.

e B:

Brukere med varige medfødte,
avhengige av transport

kroniske eller livsvarige funksjonshemninger,

i spesialtilpasset

som ikke er

bil.

Merknad:

Troms fylkeskommune
midler som tilfaller

har gjennom søknad til Samferdselsdepartementet

de som ligger i brukergruppe

denne tilskuddsordningen
Definisjonen

fått utvidede

A. Så lenge Troms fylkeskommune

vil også de som er blinde/svaksynte

er med i

havne i brukergruppe

A.

på svaksynt følger samme kriterier som NAV bruker i dag. Dette betyr at

brukere med dårligere syn enn 6/18(0,33),
målt med bruk av korreksjon
brukergruppe
tildelingen,

A. Om Troms fylkeskommune

i framtiden

vil plasseres i

havner utenfor denne utvidede

vil blinde og svaksynte legges i brukergruppe

B.

5.2.Soner

Det tildeles
mellom
formålet

ulikt beløp avhengig av hvilken sone brukerne

brukerens

bostedsadresse

er det opprettet

tilhører.

og kommunesentrum/rådhus

Sonen beskriver

avstanden

i bostedskommunen.

Til det

5 soner:

-

Sone 1:0—5

—

Sone 2:5—10

km.

-

Sone 3:

—

Sone 4: 15—20 km.

—

Sone 5:Mer

km.

10—15 km.
enn 20 km.

5.3. Satser

Det årlige budsjettet

for TT-ordningen

ut ifra hvilken brukergruppe
transport
kortere
brukerne

fastsettes

og sone de tilhører.

vil få en høyere sats enn brukere
vei til kommunesenter/rådhus
med

en lengre

i fylkestinget

avstand

fordeles

til brukerne

Brukere i gruppe A, med behov for spesialtilpasset

i gruppe B som ikke har dette behovet.

i sine
til sine

hvert år. Midlene

bostedskommuner

respektive

vil få en lavere

Brukere med

tildeling

enn de

kommunesenter/rådhus.

5.4 Prioriteringskriterier
Dersom det er behov for å prioritere
kriterier

—
—

hvilke brukere som får være med i ordningen,

skal følgende

legges til grunn:
Personer med størst grad av, og permanente

forflytningshemminger

kunne

eller

gjelde

Unge brukere

rullestolbrukere,

prioriteres

lamme,

blinde

foran eldre, da unge personer

enn eldre.
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prioriteres.

Dette vil

lignende.

ofte har større et større reisebehov

—

Personer som bor alene prioriteres
som bor sammen

med ektefelle

framfor

personer

som er fastboende

som innehar "iT-kort,

på institusjon,

da disse har mulighet

eller

til å reise

sammen.
-

Personer som mottar
innvilges

6.

grunnstønad

til annen type transport

innenfor

NAVs satser 1-3, kan

midler fra transporttjenesten.

TT-kortet

Når søker får godkjent
bostedsadresse

sin søknad vil det bli produsert

fra utsteder.

som allerede

er utstedt.

selv kontakte

utsteder

Ved fornying

Første gangs utstedelse
for utstedelse

TT—kort som sendes til søkerens

av eksisterende

søknader vil brukeren

kunne benytte

av TT—kort er gratis. Ved tap av iT-kort

av nytt kort, og er selv ansvarlig for kostnader

kort

må bruker

knyttet

til dette.

Når beløpet på TT-kortet er brukt opp. sperres kortet og brukeren må vente på ny tildeling i
januar påfølgende år. Ved hvert årsskifte nullstilles det gjenstående beløp på TT-kortet. og ny
tildeling vil bli utført. Manglende eller lite bruk av TT-kortet gir &
lavere tildelt beløp
påfølgende år.
Ved bruk av TT—kort skal det betales en egenandel
Administrator
Om Ti" kortet
trukket

på 10 % av prisen for reisen, og minimum

kan i den årlige budsjettbehandlingen
ikke blir benyttet

ut av ordningen

fram til 01. Oktober

endre egenandelen

i løpet av de siste 21 måneder

ut av ordningen

Den 01. oktober

vil brukeren

bli

beregnes for hele foregående

år. Dette vil gi Troms fylkeskommune

som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende
trukket

etter utstedelse,

og kortet sperres for bruk. 21 måneder

inneværende

20 kr.

ved behov.

års tildeling,

anledning

år og

til å fordele

midler

01. Januar. Brukere som blir

må da søke på nytt.

hvert år vil ubrukte

midler utover de fylkeskommunale

midler fordeles
midlene.

jevnt ut til alle "iT—brukere. Dette gjelder også

Dette gjøres for å øke bruken av midler tilknyttet

ordningen.

7.
Brukeren

Endret behov og brudd på retningslinjene
skal selv underrette

som kan ha betydning
ikke lengre oppfyller
benyttes

eller sin bostedskommune

for retten til Tr—kort. iT-kortet
vilkårene

for å omfattes

kan tilbakekalles

av ordningen.

"IT-kortet

når eier av kort selv ikke er med på reisen. Overtredelse

av rett til ordningen

8.

Troms fylkeskommune

om endrede

forhold

eller endres dersom brukeren
er personlig

av retningslinjene

og kan ikke
kan medføre

tap

for inntil 2 år.

Klage på vedtak

Vedtak om "IT—ordningen er å betrakte
kommunene,

og kommunene

som enkeltvedtak

er i så måte klageinstans.

frem til søkeren.
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etter forvaltningsloven.

Vedtakene

fattes av

Klagefrist er 3 uker etter vedtak er kommet
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Intensjonsavtale
mellom
Region Sør-Troms: Kvæfjord, Harstad, Skånland, Ibestad, Gratangen og
Tjeldsund
og
UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning,
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
for gjennomføring av

ny kompetansemodell- desentralisert ordning
i
Digital kompetanse
……………………………………………………………..

Intensjonsavtalen gjelder ut 2019.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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1.Bakgrunn
Meld. St 21 (2016-2017) – Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.
Kommunene skal definere og prioritere hvilket behov de har for kompetanseheving jf. den nye
kompetansemodellen – desentralisert ordning. Dette skal skje i samarbeid med universitet og
høgskole. Dette bør skje ved at UH er med på å diskutere kompetansebehovet, gi råd om
aktuelle tiltak og levere innholdet i tiltakene.
Hvis ikke den lokale UH kan levere det som er etterspørres skal de skaffe tilveie denne
kompetansen fra andre.
Den nye kompetansemodellen har et langsiktig utviklingsperspektiv, og skal ikke være knyttet
til bestemte fag eller fagområder.
Denne ordningen skal være med på å sørge for at kommunene når sektormålene for
grunnopplæringa:




Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregåendeopplæring

Kommunenes prioriteringer skal bygge på skolebasert vurdering av behov for
kompetanseutvikling og faglige dialog med UH/lærerutdanningen i samarbeidsforum.
I samarbeidsforumet må det være enighet om hvordan de statlige midlene skal benyttes, og
hvilke tiltak som skal prioriteres.
2. Formål
Formålet med denne avtalen er å etablere et forpliktende samarbeid mellom utviklingspartner
Region Sør-Troms og UiT Norges arktiske universitet.
Etter at intensjonsavtalen er skrevet lages det en ny avtale der innholdet, tidsperspektiv og
økonomi defineres.
3. UH ansvarlig
Studieleder er Nina Teistevoll, nina.teistevoll@uit.no / 776 46116 er hovedansvarlig for avtalen
med UH, og skal gå god for at intensjonsavtalen lar seg gjennomføre etter formålet som
fremgår i denne avtalen.
4.Kontaktpersoner
Rådgiver EVU Sigurd Langseth, sigurd.langseth@uit.no / 776 44562 er kontaktperson for
avtalen med UH.
5. Nettverkets kontaktperson
Wenche Sjåfjell
Intensjonsavtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter.
6. Rettigheter og plikter
UiT v/ILP skal gi kommunene i nettverk kompetansestøtte. Der UiT ikke har kapasitet eller
relevante faglige medarbeidere, plikter UiT å innhente nødvendig faglig kapasitet fra andre
institusjoner.

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Nettverket skal gjennom samarbeidsforum være med å prioritere kompetansestøtten i henhold
til faglig innhold og tid for gjennomføring.
7. Oppsigelse
Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden av den enkelte part, men partene kan avtale at
den opphører på et tidligere tidspunkt.
8. Mislighold
Ved vesentlig mislighold fra den ene parts side, kan den annen part heve avtalen med 14 dagers
skriftlig varsel.
9. Force majeure
Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til kontrakten dersom utførelsen av
pliktene er blitt utsatt eller forhindret på grunn av Force Majeure. Den part som er berørt av
Force Majeure skal gi den annen part skriftlig melding om eventuell forsinkelse som måtte følge
av dette, og har krav på slik forlengelse av kontrakten som etter omstendighetene anses
rimelig.
10. Tvister
Tvist som gjelder forståelsen av kontrakten eller forhold som springer ut av denne, skal innen
rimelig tid søkes løst ved forhandlinger.
Dersom dette ikke lykkes innen en måned etter at forhandlingene er begjært, skal tvisten
avgjøres ved domstoler med Nord-Troms tingrett som verneting. Når oppdragsgiver er statlig
avgjøres tvisten av Kunnskapsdepartementet.
Denne kontrakt er underskrevet i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.
Oppdragsgiver:
Sør-Troms, den 4/4-18

Tromsø, den ....……

Harstad
_______________
UiT
Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Ibestad
Gratangen
Tjeldsund
Kvæfjord
Skånland
____________________
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Program for ledersamling i Harstad 19. april
Velkommen til ledersamling i Harstad for skole- og barnehageledere i Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad,
Gratangen og Harstad!

PROGRAM TORSDAG 19.APRIL:
09.00 -15.45: FAGLIG PROGRAM V/THOMAS NORDAHL
Lunsj: 11.30 – 12.15
VEKSLING MELLOM FORELESNING OG GRUPPEOPPGAVER MED FØLGENDE OVERSKRIFTER:

Fra kunnskap og data OM læring og barns/elevers utvikling, til ØKT læring.







Forståelse av pedagogiske data og ledelsens betydning for bruk av data
Anvendelse av pedagogisk analyse
Progresjon i læring
Sammenheng mellom barnehage og skole
Forskjeller mellom gutter og jenter i barnehage og skole
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amb/ raw
M

.
Ti;

Helsedirektoratet

Returadresse:

Helsedirektoratet,

H

Pb. 7000

St. Olavs plass, 0130

Oslo, Norge

Jalta/LSW

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering.
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Godkjenner
personer

rapportering

og innvilger

tilskudd

med demens over statsbudsjettet

Helsedirektoratet
etablering

viser til mottatt

Rapporteringen

Hyesun

Dato:

16.04.2018

til dagaktivitetsplasser

rapportering

på tilskudd

tilskudd

for hjemmeboende

under tilskuddsordningen

som er opprettet

og videreført

Lee

761.62

for hjemmeboende

gjelder dagaktivitetsplasser

for 2017 er godkjent

11/7551-45

Saksbehandler:

2018, kapittel

og drift av nye dagaktivitetsplasser

Tilskuddsordningen

Deresref.:
Vår ref-:

personer

til

med demens.

i 2012 eller senere.

til 2018 innvilges.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet
Kommunens

innvilger tilskudd

tilskuddsbeløp

åpne. Disse opplysningene
tilskuddsordningens
framdriftsplan.

fremkommer

regelverk

Tilskuddet

over kapittel

og post 761.62 på statsbudsjettet

for 2018.

beregnes ut fra antall plasser og antall dager i uken plassene er
i vedlagte oversikt. Tilskuddet

med særlig vekt på tildelingskriterier,

utbetales

er innvilget

forventet

ut fra

måloppnåelse

og

i løpet av kort tid.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer

og vilkår

Forutsetningen
vedlagte

for å motta tilskuddet

standardvilkår.

Helsedirektoratet
Tilskuddet
kalenderåret

rapportering

eller måloppnåelse

tilbakebetalt.

Feil bruk og mislighold

*»

7.

regelverk,

kan føre til at
kan forfølges

og tilskuddsbeløpet

rettslig.

er beregnet

ut fra

som 5 dager i uken, 5 timer per dag) for hele

2018 er kroner 75 165,-. Tilskuddsbeløpet

til den enkelte

kommune

vil bli

med dette som utgangspunkt.
har i rapporteringsskjema

søknad for, og som de i 2017 har mottatt

x,.

i dette brevet, inkludert

Mangelfull

Beløpet for en plass (definert

En del kommuner

»57—

vilkårene

krever tilskuddet

er gitt ut fra tilskuddsordningens

gitte kriterier.
beregnet

er at dere aksepterer

'.
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"
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oppgitt
tilskudd

flere plasser enn de tidligere

til.
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har sendt inn

Vi vil minne

0

om at:

Det må sendes inn egen søknad om tilskudd for disse plassene dersom det er plasser
opprettet

'

etter 2012 og som faller innenfor

Det i forbindelse

vilkårene

med denne tilskuddsordningen

dagaktivitetsplasser

som er opprettet

for tilskuddsordningen.

ikke skal rapporteres

på

før 2012 og som derved ikke omfattes

av

tilskuddsordningen.
Tilskuddet

skal dekke utgifter

dekker i gjennomsnitt
Helsedirektoratet
0

til den daglige driften

ca. 30 % av kostnadene

opplevelser

av dagaktivitetstilbudet.

for etablering

ber om at det i det videre arbeidet

Å skape meningsfulle
1-5/2007

knyttet

og drift av en dagaktivitetsplass.

legges vekt på følgende:

og en aktiv hverdag i tråd med innholdet

Å bygge opp under egenmestring

'

At de som Ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

.

Å gi nødvendig

avlastning

Helsedirektoratet.

som står i en krevende

omsorgssituasjon

til andre formål uten skriftlig godkjennelse

Hvis kommunen

Helsedirektoratet.

tilpasset den enkeltes funksjonsevne

for pårørende

kan ikke omdisponeres

meddeles

i Rundskriv

Aktiv omsorg.

'

Tilskuddet

Tilskuddet

avvikler plasser det her gis tilskudd

Kommunen

må da tilbakebetale

fra

til, må dette straks

en forholdsmessig

del av mottatt

tilskudd.

RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Mottakeren
lasser o

av tilskuddet
kommunens

21.desember
dagtilbudet

skal ra

ortere til Helsedirektoratet

totale antall tilskuddsberetti

2018. Mottakeren

skal også rapportere

per uke, målt i løpet av 3. uke i november

å det enkelte års n o

ede da aktivitets

rettede

lasser senest

på det faktiske antall brukere av
2018. Disse opplysningene

er nødvendige

for å kunne følge mål- og resultatoppnåelse.
Utover årlig rapportering
innhente

opplysninger

kan Helsedirektoratet
i samarbeid

kreve statusrapportering

med tilskuddsmottaker

underveis,

til bruk i arbeidet

samt

med Demensplan

2020.
Rapporteringsmal
Rapporteringsskjema
Kommunen

vil være tilgjengelig

på våre nettsider,

er selv ansvarlig for å følge med og rapportere

www.helsedirektoratetno.
innen fristen.

KLAGERETT

I henhold til Lov om behandlingsmåten
ikke klages på avgjørelsen

om tilskudd

i forvaltningssaker

(forvaltningsloven)

og vilkår i dette brevet ettersom

enkeltvedtak.

230

kapittel

avgjørelsen

6 kan det

ikke er et

ANNET
Helsedirektoratet

anmoder

kommunen

om å holde innbyggerne

bygges opp, blant annet ved å fortløpende
Rapporteringsskjema

legge ut informasjon

htt

: www.aldrin

kommuner
etablering

som

om tilskuddsordningen

helsedirno.

Vi vil minne om at Nasjonal kompetansetjeneste

om en temakoffert

om tilbudet

på egne nettsider.

skal leveres via Altinn. All annen korrespondanse

skal sendes til dagtilbud

veiledningsmateriell

orientert

om dagaktivitetstilbud
o helseno

demens

om dagaktivitetstilbud

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet

med demens som er tilgjengelig

da aktivitetstilbud.
for personer

i 2012. Nasjonal kompetansetjeneste
og drift av dagaktivitetstilbud

for aldring og helse har utviklet

for personer

Her finnes blant annet informasjon

med demens som ble sendt til alle

for aldring og helse gir også veiledning

for personer

med demens.

og ser fram til å høre om resultatene!

Vennlig hilsen

Trond Ødegaard Christensen e.f.
Seniorrådgiver
Hyesun

Lee

rådgiver
Her %;:zäznrtf'teé
sai'få;jgfväfääagsz?ekstase
når cäså'tgftaeæäfä'
es”Gai,?iåéåäfså
äfåfä
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på

om

STANDARDVILKÅR

FOR TILSKUDD

Standardvilkårene
staten

FRA HELSEDIREKTORATET

er i samsvar med lover og regler, herunder

og Bestemmelser

om økonomistyring

Reglement for økonomistyring

i

i staten.

Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet

må ha skriftlig

kontonummer
og/eller

Mottakere

i mottakers

uten faste ansatte må informere

adresse,

om ny leder

økonomiansvarlig/kasserer.

Tilskudd

som ikke skal brukes

Hvis dere ikke trenger
tilbakebetales

kapittel,

hele tilskuddet

umiddelbart

tilskudd

Tilskuddet

11/7551.

helsedirno

kontonummer

Helsedirektoratet

må ubrukt tilskudd

7694 05 12162,

skal informeres

merket med vår referanse

merket

med

om tilbakebetaling

11/7551.

som ønskes overført

er innvilget

om overføring

til prosjektet/aktiviteten/driften,

til Helsedirektoratets

post og vår referanse

med e-post til tilskudd
Ubrukt

beskjed så fort som mulig om endringer

og kontaktperson.

for dette året. Hvis dere ikke bruker opp hele tilskuddet,

kan dere søke

til neste år.

1) Hvis dere skal søke om nytt tilskudd for å videreføre
Tilskudd som dere ikke bruker, kan overføres
krever en ny fullstendig

arbeidet:

og inkluderes

søknad. Søknadsbeløpet

i neste års tildeling.

må inkludere

Dette

både ubrukt tilskudd

og

nytt tilskudd.
2) Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres
med nytt tilskudd.
vurderer

Dette krever en kortfattet

behov for ytterligere

behandles.

søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler

opplysninger

Tilskudd kan maksimalt

til neste år, selv om det ikke er aktuelt

eller en helt ny søknad, før overføring

overføres

ett år når nytt tilskudd

kan

ikke er aktuelt.

Klage
Det står i tilskuddsbrevet
forvaltningsloven

om det er klagerett

tre uker. Helsedirektoratet
endrer vedtaket,

eller ikke på avgjørelsen.

§ 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet.
vurderer

Dette følger av
Klagefristen

om det er grunnlag for å endre vedtaket.

sendes klagen til departementet

(normalt

er normalt

Hvis vi ikke

Helse—og omsorgsdepartementet)

for endelig avgjørelse.
Generelle
Eventuelle

vilkår
investeringer

og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften

Utgifter

i tilskuddsbrevet,

kreve at mottaker

eiendom.

eller ut over det som
tilbakebetaler

verdien når

er avsluttet.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

offentlige

skal

Statens personalhåndbok.
Tilsyn eller kontroller
sendes inn fortløpende

Rapporter/resultat

fra relevante

til Helsedirektoratet.

232

tilsyn eller kontroller

Kontroll av tilskuddsmottakere
Helsedirektoratet

og dokumentasjon

krever at regnskapsdata

grunn for søknaden eller rapporteringen,
tilskuddet

av opplysninger

for kontroll

som ligger til

i minimum

fem år etter

ble mottatt.

Helsedirektoratets
forutsetningene,

forbeholder

seg retten til å kontrollere

og skal ha adgang til å undersøke

kreve, hos tilskuddsmottaker

at tilskuddet

alle dokumenter

og deres samarbeidspartnere.

ansvaret for tilskuddsforvaltningen
forbehold

og dokumentasjon
skal oppbevares

til Fylkesmannen

brukes etter

og steder som vi måtte

Har Helsedirektoratet

eller Fylkeskommunen,

delegert

tar vi også

om deres rett til kontroll.

Riksrevisjonen

har adgang til å kontrollere

Lov om Riksrevisjonen

om tilskudd

§ 12, 2. ledd.

233

brukes etter forutsetningene,

hjemlet

i

Landets

kommuner
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1824

Vefsn

Fredlundskogen

1827

Dønna

Tirsdagsklubben

1828

Nesna

Nesnatunet

1832

Hemnes

Dagrehab.

1834

Lurøy

1837

Meløy

1837

Meløy

1837

Meløy

Gode Øyeblikk
Gode Øyeblikk
Ørnes sykehjem

1837

Meløy

Vall sykehjem

1837

Meløy

Grønøy

1838

Gildeskål

for hjemmeboende

personer

5,0
1,0
3,2
1,0
3,0
2,4
1,6
1,0
2,8
1,6
7,0
3,0
2,8
4,0
1,4
2,4
0,4
10,0
2,4
7,2
0,8
10,0
6,0
2,4
0,4

med demens

aktivitetsgård

1839

Beiarn

1840

Saltdal

1841

Fauske

Dagtilbud

1848

Steigen

Torsdagsklubben ved Skagstad Gård

1853

Evenes

Dagtilbud

1856

Røst

1860

Vestvågøy

1865

Vågan

Dagsenter

1865

Vågan

Tilbud

1865

Vågan

Inn på tunet

1866

Hadsel

Terapien

1868

Øksnes

Lyngveien

1871

Andøy

Dagaktivitetstilbud

1871

Andøy

Dagplass

Dagtilbud

Beiarn sykehjem
ved Miljø— og akt. avd.

Aktiviteten

10

aktivitør
Stokmarknes

sykehjem

10
12

på Ase

på Kiiljordheimen

kr

375 830

kr

75 170

kr

240 530

kr

75 170

kr

225 500

kr

180 400

kr

120 260

kr

75 170

kr

210 460

kr

120 260

kr

526 160

kr

225 500

kr

210 460

kr

300 660

kr

105 230

kr

180 400

kr

30 070

kr

751 650

kr

180 400

kr

541 190

kr

60 130

kr

751 650

kr

450 990

kr

180 400

kr

30 070

X

X

X

19. Troms

Nr.

Kommune

Antall

Tilbud

Plasser

Antall

dager

Tilskudd

hele

iuken

Oppgitt

lasser

Harstad

Dagaktivtetstilbud

8,4

kr

631 390

1903

Harstad

Dagaktivitetstilbud

1,4

kr

105 230

1911

Kvæfjord

Dagtilbud

1,6

kr

120 260

1913

Skånland

Grov

3,2

kr

240 530

1913

Skånland

Evenskjer

3,2

kr

240 530

1920

Lavangen

Dagtilbud

2,0

kr

150 330

1923

Salangen

3,6

kr

270 590

1924

Målselv

1,2

kr

90 200

1926

Dyrøy

1,0

kr

75 170

1927

Tranøy

Dagtilbud

3,8

kr

285 630

1927

Tranøy

Dagtilbud

3,0

kr

225 500

2,0

kr

150 330

NU'IOOGWUJGWNOOOO-bxlxl

Torsken

6

Målselvtunet
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økning

rapportering*

2018

1903

1928

1 og 2

Antall

X

i

1928

Torsken

1931

Lenvik

Dagtilbud

1933

Balsfjord

Dagsenter

Storsteinnes

1933

Balsfjord

Dagsenter

Nordkjosbotn

1933

Balsfjord

Inn på tunet Malangen

1936

Karlsøy

Dagtilbud

1938

Lyngen

1939

Storfjord

1940

Kåfjord

1941

Skjervøy

0,8
4,0
1,0
1,0
1,0
2,4
0,8
1,6
1,4
4,8

Dagtilbud

kr

60 130

kr

300 660

kr

75 170

kr

75 170

kr

75 170

kr

180 400

kr

60 130

kr

120 260

kr

105 230

kr

360 790

X

20. Finnmark

Nr.

Antall

Antall

Tilbud

Kommune

Plasser
2003

Vadsø

Vadsø Dagsenter

2003

Vadsø

Vadsø Dagsenter/inn

2003

Vadsø

Dagaktiviteter

2004

Hammerfest

2004

Antall

dager
iuken

Tilskudd

hele

Oppgitt

2018

lasser
4,8

kr

360 790

12

4,8

kr

360 790

3

3,0

kr

225 500

10

10,0

kr

751 650

Hammerfest

Hjelmen dagtilbud
Håja dagtilbud

4

4,0

kr

300 660

2011

Kautokano

Goalseluodda

10

10,0

kr

751 650

2012

Aka

Aspelund

12

12,0

kr

901 980

2012

Ana

Unge brukere

8

3,0

kr

225 500

2012

Aha

Utvidet

7

4,2

kr

315 690

2014

Loppa

Øksfjord

12

7,2

kr

541 190

2017

Kvabund

Dagtilbud

22

22,0

2018

Måsøy

Daltun

2022

Lebesby

Laksefjord

2023

Gamvm

Dagsenter

2025

Tana

Dagtilbud

2025

Tana

Dagtilbud dagsenter

8
på tunet

Bo og omsorg

beaivveguovddas

dagtilbud

omsorgssenter

kr

1 653 630

8

4,8

kr

360 790

10

10,0

kr

751 650

6,0

kr

450 990

6,4

kr

481 060

1,1

kr

82 680

omsorgsboliger

moom

Side
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Det vises til innsendte sï¿½knader om prosjektskjï¿½nnsmidler.
Fylkesmannen vedtok fï¿½lgende fordeling i ledermï¿½tet 16.04.2018.
Vi gjï¿½r oppmerksom pï¿½ at dette er en forelï¿½pig orientering, det vil komme et mer utfyllende tildelingsbrev i lï¿½pet av ca. 1 uke.
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Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsen

Marianne Winther Riise
Seniorrï¿½dgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamï¿½nni
Justis- og kommunalavdelingen
Besï¿½ksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsï¿½
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsï¿½
Telefon:
Telefaks:
Mobil:
E-post:
Web:

+4777642042
+4777642139
+4792694491
fmtrmwr@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Tenk pï¿½ miljï¿½et fï¿½r du skriver ut denne eposten
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