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Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 12.06.2019.
Til å signere møteboka velges:
1…
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 12.06.2019.
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.
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 overnevnt møte i levekårsutvalget.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing - høsten 2019

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

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune: Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.
Opplæringsloven kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø.
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.

Vurderinger
Kvæfjordskolen har innarbeidet gode rutiner som oppfyller Opplæringsloven §9A. Dette utgjør en
vesentlig del Kvæfjordskolens «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø».
Rektorgruppen har laget utkast til en felles overordnet handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Planen
tar høyde for enhetenes egenart samtidig som den sikrer felles rutiner som oppfyller lovkrav og styrker
skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som
nylig har laget en felles strategiplan for språk, lesing og skriving. Denne arbeidsgruppen vil kunne
utarbeide nye felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord som styrker vårt arbeid mot sømløse
overganger gjennom hele utdanningsløpet.
Elevundersøkelsen er et viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Siden undersøkelsen gir bare et øyeblikksbilde bruker Kvæfjordskolen følgende tiltak for å
kartlegge skolemiljøet:
 Tilsyn i alle friminutt jfr. skolenes tilsynsplan
 Elevsamtaler minst to ganger i året
 Ikke-anonym undersøkelse gjennomføres i oktober – kan gjennomføres også i løpet av
vårsemesteret om nødvendig
 I løpet av høsten 2019 vil Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i
Innlandet gjennomføre en omfattende ståstedsanalyse for hele Kvæfjordskolen. Resultatene skal
være klare i januar 2020 og vil danne grunnlaget for videre kompetansehevingstiltak i
Kvæfjordskolen, hvor SePU vil være en viktig støttespiller.
 Elevundersøkelsen gjennomføres i november - kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret
om nødvendig. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse. På grunn av ståstedsanalysen som
gjennomføres høsten 2019 vil elevundersøkelsen besvares kun av elever på 7. og 10. årstrinn.
Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker. Dette innebærer et tett
samarbeid med andre instanser og hjemmet. Det gode samarbeidet fører ofte til at mobbing blir avdekket
og stanset tidligere. Det ble ikke meldt inn noen klager til Fylkesmannen på §9A i skoleåret 2018-19.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Tilstandsrapport 2019 for grunnskolen i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre har fått seg forelagt og har drøftet tilstandsrapport 2019 for grunnskolen.
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for grunnskolen 2019.
Dokumenter i saken:
Skoleporten/verktøy på www.udir.no – åpen del med pålogging uten brukernavn og passord. Årsmelding
2018 – RO2 Oppvekst.
Saksopplysninger
Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i grunnlaget for
skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven § 13-10.
§ 13-10. Ansvarsomfang
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at
krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon
dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg
system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som
departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det
utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande
opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast
av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private
grunnskolane.

Opplæringsloven sier ikke noe om når den årlige tilstandsrapporten skal være behandlet i
kommunestyret/fylkestinget/styret for privatskolene, men Utdanningsdirektoratet har i ettertid presisert at
rapporten skal være behandlet innen august måned det påfølgende år. Som en følge av en nødvendig
prioritering av andre skoleoppgaver våren 2019, kommer tilstandsrapporten for 2019 til behandling i
september/oktober.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av oppvekstsjefen, og rapporten har vært tilsendt Borkenes skole, Vik
oppvekstsenter og Flesnes oppvekstsenter for tilbakemeldinger og eventuelle korrigeringer.
Oppvekstsjefen og rektorene vil møte i kommunestyret 3. oktober for å orientere om rapporten og besvare
eventuelle spørsmål.
Vurderinger
Det vises i sin helhet til foreliggende tilstandsrapport og den orienteringen som vil bli gitt i tilknytning til
kommunestyrets behandling av saken.

Chris Tandy
Oppvekstsjef

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Torsdag 12. september, 2019

Tilstandsrapport for
grunnskolen 2019
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten.
Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten

Ja

Nei

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)

X

Organisasjonene

X

Skoler

X

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

X

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen

X

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

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

Innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger
som danner grunnlag for vurderingen.

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området.
Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund.
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.
Kvalitetsvurderingssystemet
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren.
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.
Det generelle systemkravet
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller
personopplysningsloven.
Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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1. Hovedområder og indikatorer
1.1.

Elever og undervisningspersonale

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

Lokale mål

Kvæfjord kommune etterstreber å ha full lærerdekning, det vil si at all undervisning skal gis av
personale med godkjent lærerutdanning.

Kvæfjord kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

201415

201516

201617

201718

201819

343

333

340

333

317

Årsverk for undervisningspersonale

49,7

51,0

54,2

52,3

50,1

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning

95,1

95,1

83,4

89,6

91,9

Talet på elevar

Kvæfjord kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge
kjønn
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Skoleeiers egenvurdering
Kvæfjord kommune har for det meste lærere med godkjent utdanning. I skoleåret 2018-19 ble 8,1% av
undervisningen gitt av vikarer uten godkjent utdanning. Dette er en forbedring på 2,3% fra skoleåret
2017-18.
Det er en kjent sak at i Kvæfjord kommune er det to barnevernsinstitusjoner (KUS og Humana) som gir
tilbud til ungdom med behov for omsorg og videre kartlegging. Borkenes skole har to faste lærerstillinger
for å imøtekomme dette behovet for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Skoleåret 201819 hadde Borkenes skole 10 gjesteelever med vedtak om spesialundervisning, noe som utløste behov for
langt flere enn de to faste stillingene skolen har i den faste staben. Siden det er svært vanskelig å
rekrtuttere lærere med godkjent utdanning i skoleåret måtte noe løses med vikarer uten godkjent
utdanning.
Gjennom den nasjonale strategien "Kompetanse for kvalitet" får lærere tilbud om videreutdanning i ulike
fag mot 2025. Skoleeieren er opptatt av at lærerne i Kvæfjord kommune skal ha den nødvendige
kompetansen, og i 2018-19 gjennomførte seks lærere i kommunen videreutdanning. Fem lærere har fått
innvilget viderutdanning for skoleåret 2019-20.

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

Lokale mål

Det er ikke utarbeidet lokale mål, ut over det som framgår av lov- og forskriftsverk og med tillegg av
de rammer som settes via de årlige vedtak om driftsbudsjett for skolene.

Side 4 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 - 12. september 2019

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Side 5 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 - 12. september 2019

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. årstrinn i Kvæfjordskolen ligger over både
gjennomsnittet for fylket og for landet. Dette kan skyldes flere faktorer, for eksempel at
oppvekstsentrene både i Vik og på Flesnes har relativt få elever på hvert årstrinn. Dette øker i seg selv
lærertettheten.
Tallene viser også at gjennomsnittlig lærertetthet på 8.–10. årstrinn i Kvæfjordskolen ligger over både
gjennomsnittet for fylket og for landet. Årsaken til dette er at i skoleåret 20182019 utgjorde gjesteelevene fra de to barnevernsinstitusjonene i kommunen ca. 10 % av elevmassen på
ungdomstrinnet. Alle gjesteelevene hadde vedtak om spesialundervisning (noe som fattes av Troms
fylkeskommune) på grunn av store behov for tett oppfølging av pedagog.

1.2.

Læringsmiljø

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

•

Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i
vurdering for læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om
det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser
og arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i
elevrådsarbeid.
Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent.

Lokale mål

Lokalt er det et mål å ligge over landsgjennomsnittet.
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Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser gjennomgående godt resultat for 7. årstrinn i Kvæfjordskolen. Kvæfjordskolen ligger
over eller på fylkesgjennomsnittet på fire av fem punkter, og over eller på landsgjennomsnittet på tre
punkter.
Indikatorene viser skuffende resultat for 10. årstrinn, hvor Kvæfjordskolen ligger under
landsgjennomsnitt på alle områdene unntatt mestring. Her var det store forskjeller mellom klassene på
Borkenes skole, selv om det var mange av de samme lærerne som jobbet i begge klassene. Det ble
dermed mye av det samme fokuset i begge klassene.
Skolene arbeider kontinuerlig for å forbedre sin praksis og noen av tiltakene som er satt inn er:
•

Loggskriving.

Side 8 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 - 12. september 2019

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

•

•
•
•
•
•

Diskusjoner med elevene om temaet vurdering for læring og tilbakemeldingene lærerne gir.
Elevene meldte på at lærerne kunne bli bedre på å gi helt konkrete tilbakemeldinger på hva som
kan gjøres bedre. Lærene tar dette til etterretning og arbeider for å endre praksisen sin.
Skolen har lagt til rette for at elevene kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt.
Refleksjon i klassen om elevmedvirkning. Elevene får være med og bestemme hvordan de skal
jobbe med fagene.
Variert undervisning.
Lekser som gis må være kjent stoff som er selvforklarende.

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

Lokale mål

Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser. Alle elever skal ha et trygt og
godt skolemiljø.

Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Resultatene for dette punktet er unntatt offentlighet. Andelen elever som opplever mobbing er definert
som andelen elever som har krysset av for svaralternativene: «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1
gang i uken», «Flere ganger i uken». 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 er en svært lav andel.
Kvæfjordskolen har, imidlertid, nulltoleranse mot mobbing og anser dette som for høyt.
Rektorgruppen har laget utkast til en felles overordnet handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Planen
tar høyde for enhetenes egenart samtidig som den sikrer felles rutiner som oppfyller lovkrav og styrker
skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som
nylig har laget en felles strategiplan for språk, lesing og skriving. Denne arbeidsgruppen vil kunne
utarbeide nye felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord som styrker vårt arbeid mot sømløse
overganger gjennom hele utdanningsløpet.
Elevundersøkelsen er et viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Siden undersøkelsen gir bare et øyeblikksbilde bruker Kvæfjordskolen følgende tiltak for å
kartlegge skolemiljøet:
•
•
•
•

•

Tilsyn i alle friminutt jfr. skolenes tilsynsplan
Elevsamtaler minst to ganger i året
Ikke-anonym undersøkelse gjennomføres i oktober – kan gjennomføres også i løpet av
vårsemesteret om nødvendig
I løpet av høsten 2019 vil Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i
Innlandet gjennomføre en omfattende ståstedsanalyse for hele Kvæfjordskolen. Resultatene skal
være klare i januar 2020 og vil danne grunnlaget for videre kompetansehevingstiltak i
Kvæfjordskolen, hvor SePU vil være en viktig samarbeidspartner.
Elevundersøkelsen gjennomføres i november - kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret
om nødvendig. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse. På grunn av ståstedsanalysen
som gjennomføres samtidig, vil elevundersøkelsen besvares kun av elever på 7. og 10. årstrinn
høsten 2019.
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I oktober 2018 ble alle i Kvæfjordskolen og -barnehagen kurset av Tove Flack fra Universitetet i
Stavanger i temaene «forebygging av mobbing» og «problemløsning når mobbing foregår.»
Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker. Dette innebærer et tett
samarbeid med andre instanser og hjemmet. Det gode samarbeidet fører ofte til at mobbing blir
avdekket og stanset tidligere. Det ble ikke meldt inn noen klager til Fylkesmannen på §9A i skoleåret
2018-19.

1.3.

Resultater

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

1.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
•
•
•

tall
måling
statistikk

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

kan
kan
kan
kan

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

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

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

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

Lokale mål

Kvæfjord kommunestyre har tiltrådt en målsetting om at skolene i Kvæfjord skal prestere minimum på
landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Skoleeiers egenvurdering
5. trinn på Borkenes skole består av både elever som har gått 4. trinn på Borkenes og elever som har
nylig kommet fra Vik oppvekstsenter. Nasjonale prøver gjennomføres tidlig i høstsemesteret.
Indikatorene viser at 5. årstrinn ligger over gjennomsnittet for landet i engelsk. Dette er positivt tatt i
betraktning den stor andelen av elever som ligger på mestringsnivå 3.
Indikatorene viser at 5. årstrinn ligger på gjennomsnittet for landet i regning. Dette er også positivt tatt i
betraktning den stor andelen av elever som ligger på mestringsnivå 3.
Indikatoren viser at 5. årstrinn ligger under gjennomsnittet for landet og fylket i lesing. Resultatene viser
imidlertid en forbedring fra skoleåret 2018-19 og at en større andel av elevene i 5. trinn ligger på
mestringsnivå 1 og 2. Dette kan skyldes lokale svingninger over tid - elevtallet per årskull i kommunen er
svært begrenset - men det kan også tyde på at kommunens strategier for å styrke barnas grunnleggende
ferdigheter begynner å vise virkning. Kvæfjordskolen har, over flere år, hatt fokus på lesing og regning
gjennom satsingen «Kvæfjordskolen i utvikling». I 2018 ble Kvæfjord kommune "språkkommune" som er
en del av et nasjonalt satsingsområde for å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.
Kvæfjord kommunes strategiplan for språk, lesing og skriving ble utarbeidet høsten 2018 av kommunens
styringsgruppe i samarbeid med ledere og andre ressurspersoner fra helsestasjon, barnehage og skole.
Strategiplanen ble behandlet politisk i februar 2019. Gjennom deltakelse i denne satsingen vil Kvæfjord
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kommune å sikre en felles pedagogisk praksis for kommunens arbeid med språk, lesing og skriving.
Hovedmålet er at alle ungdommer i Kvæfjord, uavhengig av nasjonalitet, sosioøkonomisk bakgrunn og
kjønn, fullfører videregående skole på normert tid og blir gode bidragsytere i samfunnet. Strategiplanen
retter seg mot personalet på helsestasjon, i barnehage og i skole. Strategiarbeidet og tiltaksperioden
startet høsten 2018 og varer ut juni 2020.
Kvæfjordskolen og -barnehagen arbeider med følgende innsatsområder som er styrende for konkrete
tiltak i kommunens arbeid med språk, lesing og skriving.
1. Kompetanse.
2. Tidlig innsats.
3. Overganger.
Det er også etablert språknettverk i Kvæfjord hvor skole, barnehage, helsestasjon og PPT er
representert. Dette gir oss en god arena til å drøfte arbeidet med språk på tvers av enheter.
Språknettverket fungerer også som referansegruppe i forhold til kommunens arbeid med språk, lesing og
skriving.
Barnehagene og skolene har hatt felles kursdag i 2018 og 2019, og det planlegges flere slike samlinger.

1.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
•
•
•

tall
måling
statistikk

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

forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
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•
•
•

kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

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

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

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

Lokale mål

Kvæfjord kommunestyre har tiltrådt en målsetting om at skolene i Kvæfjord skal prestere minimum på
landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at 8. årstrinn ligger litt under gjennomsnittet for landet i på alle områdene. Resultatene
viser at en stor andel av elevene på 8. trinn ligger på mestringsnivå 3 i alle ferdighetene.
Indikatorene viser at 9. årstrinn ligger godt over gjennomsnittet for landet i lesing og regning.
Forskjellene mellom de to gruppene kan skyldes lokale svingninger over tid - elevtallet per årskull i
kommunen er svært begrenset. Kvæfjordskolen vurderer kontinuerlig sin praksis vil følge nøye
med utviklingen på denne gruppen. Det er utarbeidet nye kartleggingsrutiner med sikte på å kunne
kartlegge elevenes grunnleggende og faglige ferdigheter gjennom hele skoleløpet. Conexus Engage
er tatt i bruk av hele Kvæfjordskolen og dette verktøyet gir lærere, skoleledere og skoleeier tilgang

Side 25 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 - 12. september 2019

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

til prøve- og kartleggingsresultater. Dette gjør det mulig for alle aktørene å følge nøye med elevenes
utvikling over tid slik at Kvæfjorskolen i større grad kan tilpasse og kvalitetssikre undervisningen.

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

1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

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

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

Lokale mål

Kvæfjord kommunestyre har tiltrådt en målsetting om at skolene i Kvæfjord skal prestere minimum på
landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Skoleeiers egenvurdering
For eksamenskarakterene viser indikatoren at Kvæfjordskolen ligger over landsgjennomsnitt i norsk
hovedmål og under landsgjennomsnittet i matematikk .
For standpunktkarakterene viser indikatoren at Kvæfjordskolen ligger under landsgjennomsnitt i norsk,
matematikk og engelsk.
Indikatorene viser at karaktersetting i Kvæfjordskolen er i samsvar med vurderinger i andre kommuner i
Norge, dog slik at det kan tyde på at lærerne er «litt streng» hva angår karaktersetting i norsk. Det bør
også medtas her at eksamensresultatene lokalt vil svinge litt over tid, både opp og ned. Dette henger
sammen med at elevtallet per årskull i kommunen er svært begrenset.

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

Lokale mål

Det er mål lokalt at kommunen samlet sett skal ligge minimum på landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at Kvæfjordskolen ligger litt under landsgjennomsnitt. Dette kan
ogsåskyldes lokale svingninger over tid: i 2016-17 lå kommunen litt under både lands- og
fylkesgjennomsnitt, mens i 2017-18 lå kommunen godt over landsgjennomsnittet. Kvæfjordskolen
vurderer kontinuerlig sin praksis vil følge nøye med utviklingen på dette området.
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1.4 Gjennomføring
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

1.4.1

Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.
En feil i Skoleporten gjør at overganger fra grunnskole til VGO ikke vises i mal for tilstandsrapport for
offentlige skoleeiere. Vi jobber med å løse problemet, og anbefaler at man inntil videre henter ut tallene
fra rapportbyggeren i Skoleporten.

Lokale mål

Det er ikke fastsatt konkete lokale mål her.

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

2014

2015

2016

2017

2018

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

*

*

100,0

*

100,0

Kommunegruppe 06

97,6

97,9

97,9

96,8

97,1

Troms Romsa fylke

97,8

97,5

98,2

97,0

97,7

Nasjonalt

98,3

98,3

98,4

98,1

98,0

Kvæfjord kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle eierformer og
Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at Kvæfjordskolen ligger over landsgjennomsnittet med 100% av elever registrert i
videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole.. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst
tilkommer rådgiverne i Kvæfjordskolen honnør for godt og grundig arbeid med overgangen fra
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grunnskole til videregående opplæring. Et annet viktig element er trolig at kommunene i regionen
samarbeider godt med de videregående skolene om faget utdanningsvalg.

2. Konklusjon
I sum er det administrasjons vurdering at ovennevnte indikatorer tyder på at resultatene i Kvæfjordskolen
for det meste ligger på et akseptabelt nivå.
Det er positivt at Borkenes skole tar resultatene fra elevundersøkelsen til etterretning og setter inn tiltak
for å forbedre sin praksis. Det er også positivt at Kvæfjordskolen har lave mobbetall. Kvæfjord kommune
har nulltoleranse mot mobbing og andre type krenkelser og det er betryggende å se at skolene har gode
rutiner for å forebygge, avdekke og løse slike hendelser. Den overordnede handlingsplanen for trygt og
godt skolemiljø sikrer også felles rutiner som oppfyller lovkrav.
Resultatene for nasjonaleprøver varierer noe. Administrasjon ser at noen klassetrinn ligger på et godt
faglig nivå, mens andre ligger under det som er akseptabelt. Når det gjelder grunnskolepoeng er
resultatet litt lavere enn tidligere år. Det er derfor positivt at Sør-Troms region har inngått en
samarbeidsavtale med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet,
som skal nå gjennomføre ståstedsanalyse for hele Kvæfjordskolen. Dette vil danne grunnlaget for videre
kompetansehevingstiltak hvor SePU vil være en viktig samarbeidspartner.
Det er også positivt at Kvæfjord er Språkkommune og at den kommunale strategiplanen for språk, lesing
og skriving er tatt i bruk. Som følge av denne satsingen, og med faglig støtte fra Lesesenteret og
Skrivesenteret, får de ansatte økt kompetanse på språk, lesing og skriving. Bruk av felles
kartleggingsrutiner i Kvæfjordskolen betyr at elever med språkvansker fanges tidligere opp slik at de får
hjelp ut fra individuelle behov.
Administrasjon ser at det legges ned mye faglig godt og samvittighetsfullt arbeid i Kvæfjordskolen.
Skolelederne er opptatte av å sikre høy kvalitet på undervisning og læring, og er aktivt engasjert i lærernes
egen læring og utvikling. Alle som arbeider i skolen er opptatte av å skape et trygt og godt læringsmiljø.
Administrasjonen ser fram til at resultat av dette arbeidet vises i større grad i både brukerundersøkelsene
og læringsresultatene.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.09.2019
2018/994

Saksnr
38/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
25.09.2019

Orienteringssak: Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya
Borkenes skole

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

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.
På grunn av dårlig inneklima på mellomtrinnsbygget og i spesialromsfløya er det satt inn følgende tiltak:


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.



Hvor det er mulig er klassene 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.



Skadedyrfirma (Rentokil) ble engasjert i august 2019 etter det ble observert lyder i himlingen i
aktivitetsrommet på mellomtrinnsbygget. Firmaet lette etter indikasjoner på aktivitet fra mus,
uten å oppdage noe.

Chris Tandy
Oppvekstsjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.09.2019
2018/994

Saksnr
39/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
25.09.2019

Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift

Administrasjonssjefens innstilling
Orientering om framdrift i forhold til bygging av nytt skolebygg tas til orientering.

Dokumenter i saken:
F-sak 72/17 Borkenes skole, resultat av mulighetsstudie.
Lev-sak 24/19 Nybygg - Borkenes skole

Saksopplysninger
Oppvekstsjef Chris Tandy vil i møte gi en orientering om framdrift i forhold til nytt skolebygg.

Chris Tandy
Oppvekstsjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.09.2019
2019/994

Saksnr
40/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
25.09.2019

Befaring og orientering: Bikuben - regionalt brukerstyrt senter Nord-Norge

Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Nestleder Lars-Jonny Pedersen informerte undertegnede 16. september at medlemmer i utvalget hadde
ytret ønske om befaring ved Bikuben, samt orientering om tilbudet.

Chris Tandy
Oppvekstsjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.09.2019
2019/994

Saksnr
41/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Orientering: Helsehuset- fremdrift

Administrasjonssjefens innstilling
Orientering om framdrift tas til orientering.

Saksopplysninger
Det vil bli gitt en orientering i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Christopher Robert Tandy

Møtedato
25.09.2019

PS 42/19 Referatsaker

Fra: Charles Eriksen (ch-a-eri@online.no)
Sendt: 18.06.2019 23:01:35
Til: Johnsen Jan; Kjell Ivar Nymoen; Volden Åge; Andreassen Ole
Kopi: Andreassen Arkitekten Lennard; Hansen Frode; Sør-Troms Museum; Merete Hessen
Emne: Evaluering Åttringsnaust Hemmestad.
Vedlegg: Evaluering åttringsnaust-prosjektet..docx
Til Mottakerne.
Jeg takker for det positive samarbeidet vi har hatt under prosjektarbeidet med åttringsnaustet.
Kanskje skulle det fra Kystlagets side ha foreligget en behovsanalyse før oppstart av prosjektet,
men i alle fall tror jeg prosjektarbeidet har vært svært nyttig for Kystlaget, og forhåpentlig også for Museet.
Dersom dere trenger min assistanse videre i prosessen, eller i andre sammenhenger, så får dere ta kontakt.
Jeg ønsker alle involverte lykke til videre, samtidig som jeg
takker dere alle for deltakelse og engasjement.
Hjertelig takk for at jeg fikk arbeide sammen med dere, og takk til Museet for bistand og deltakelse.

Mvh.
Charles Eriksen.

Prosjektleder
Charles Eriksen

E-Post: ch-a-eri@online.no
Mobil: 91174905

Dato:18.06.2019

EVALUERING AV PROSJEKT ÅTTRINGSNAUST.

Etter befaringsmøtet, med påfølgende oppsumeing, 14.06. 2019 på Hemmestad Brygge, ser
jeg nå selve prosjekteringsarbeidet for åttringsnaustet for avsluttet for denne gang.
I oppsummeringsmøtet etter befaringa, hvor Administrasjonssjef Merete Hessen fra Kvæfjord
Kommune og Avdelingsleder Frode Hansen fra Regionmuseet deltok, ble det klargjort at
Museet er noe skeptisk til totalprosjektet. Begrunnelsen var at man fra museets hold nok er
mer tjent med et tradisjonsbygget åttringsnaust, med tanke på de museale utstillinger og den
begrensede utstillingsplass man har i dag. Med det naustet som er prosjektert så langt, med
isolert overetasje og toaletter/garderobefasiliteter etc. så anser Museet dette som en
overinvestering. F. Hansen påpekte at Brygga er tenkt tilpasset møtebehov som måtte finnes,
og videre at det er mulig å ta i bruk andre etasje på Stornaustet som møtelokale, dersom
Kystlaget vil f.eks. isolere denne etasjen og tilpasse den til møtelokale/kursarena.
I sum vil jeg derfor anta at det beste Kystlaget kan gjøre er å foreta en justering av det fremarbeidede prosjektet, til et tradisjonsbygget åttringsnaust. Personlig mener jeg at man bør
vektlegge at også åttringsnaustet bør ha to etasjer, da det her er snakk om et åttringsnaust som
i sin tid var bygget ved handelsstedet, og at det derfor er sannsynlig at naustet også hadde
lagerkapasitet ut over det som var vanlig for fiskerens behov. I så måte vil både skisser og
fasadetegninger trenge svært små justeringer for videre behandling av byggesøknaden. En av
justeringene vil gå på at vinduer i andre etasje sløyfes, og erstattes av «lufteglugger» og luker.
Ved å studere bilde av det tidligere Stornaustet, fra rivninga av dette, ser man klart
størrelsesforholdet på lufteglugger etc.
Når så prosjektplanen har fått sin endelige form må det så framforhandles en avtale om hvem
som skal eie, drifte, og disponere bygget. I denne sammenheng vil jeg anbefale at Kystlaget
bør se det som sin oppgave å begrense sin samling av motorer og båter av forskjellig slag.
Som det også ble påpekt fra Museet, så har Kystlaget allerede påtatt seg større forpliktelser og
oppgaver enn det laget klarer å organisere, og ivareta. Min tro er at det vil være riktig av
Kystlaget nå, å ta en totalevaluering av de oppgaver og prosjekter laget har påtatt seg. En ide
kan også være å ta en gjennomgang av Kystlaget samling av båter, motorer og samleobjekter,
sammen med konservator og museumsleder, for å kartlegge hva som er av museal verdi, og
hva som bør avhendes av hensyn til plass og lagringskapasitet.
Til slutt må jeg få berømme både museet og de offentlige instanser som vi har hatt kontakt
med under vårt arbeide med dette prosjektet. Den kontakten, og samtalene har vært givende
på mange måter. I løpet av prosjektarbeidet syns jeg det har kommet klart frem fra både
Museum, Fylkeskonservator og Kvæfjord Kommune at Kystlagets målsetting om et mest

mulig komplett bryggetun, slik det fremsto i 1887, er en målsetting alle gjerne vil være med å
strekke seg etter. Som den «patrioten» jeg er på vegne av Hemmestad og bryggeområdet,
håper jeg inderlig at Kystlaget finner løsninger både på de organisasjonsmessige og de
praktiske oppgavene som laget står i, i dag, og som vil møte dere framover. Den
underliggende målsetting for Kystlagene er jo lett forenlig med Museenes målsetting: Vi
ønsker alle å synliggjøre, samt formidle kunnskapen om vår felles kulturarv. Lar vi i
Kystlaget dette ligge som et mantra i bunnen av vår virksomhet, så føler jeg meg trygg på at
Kystlaget har sterke og gode støttespillere i Museumsforvaltning og Kulturforvaltning.

Med hilsen

Charles Eriksen.
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 16.09.2019 18:16:55
Til: horing.akutthjelper@helsedir.no
Kopi: Ågot Hammari; Ingeborg Skaret
Emne: Høringssvar fra kvæfjord kommune - Nasjonal veileder for akutthjelpere
Vedlegg:

Høringssvar fra Kvæfjord kommune ‐ Nasjonal veileder for
akutthjelpere
Hva saken gjelder:
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å samarbeide med kommunene om å
etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere. I denne forbindelse er det utarbeidet et utkast til
Nasjonal veileder for akutthjelpere, som nå er ute til ekstern høring.

Kvæfjord kommunes vurdering av høringsuttalelsen:
Kvæfjord kommune vil innledningsvis peke på en svært kort høringsfrist. Forslag til nasjonal veileder skal
innledningsvis bidra til å avklare rammene for etablering og bruk av akutthjelpere i Norge, men i veilederen
fremkommer det fortsatt en rekke uavklarte forhold som vil medføre utfordringer med å gjennomføre
akutthjelperfunksjonen i praksis i kommunene. Det er derfor betimelig å etterspørre hvilke fagpersoner som har
representert kommunene i utarbeidelsen av denne veilederen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
og samfunnsmedisinsk kompetanse (kommuneoverlegene) virker ikke å ha vært en del av faggruppen som har
arbeidet med dette. Det er synd for det er de som i dag har best oversikt over hvordan kommunene har organisert
sin tjeneste rettet mot akutte alvorlige tilstander og ulykker i kommunene.

Våre utdypende kommentarer:
Fra Akuttmedisinforskriften §5 står det følgende:
«Kommunene og de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske beredskap, inngå avtale om
bistand fra akutthjelpere. Slike akutthjelpere kan være medlemmer av frivillige organisasjoner eller kommunalt
brannvesen. Slik bistand kan komme i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de øvrige akuttmedisinske
tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp. Personer som skal yte slik bistand må ha fått nødvendig opplæring».
I den foreslåtte veilederen står det på side 19, punkt 3.1.1 at: «Kommunene har ansvar for å samarbeide med
helseforetakene og skal legge til rette for etablering og drift av akutthjelperordninger basert på kommunale
ressurser». Veilederen ser ut til å overprøve Akuttmedisinforskriften ved at ordet «kan» endres til «skal».
Kvæfjord kommune anser det som problematisk at veilederen vil gi kommunene et større ansvar enn hva
Akuttmedisinforskriften hjemler.
Videre fremgår det at «…kommunen og regionale helseforetak har et likeverdig ansvar for å sikre akuttberedskap
innen sine respektive ansvarsområder», jf. punkt 3.1.2 i veilederen. Basert på dette, gir veiledningen rom for at det
er kommunene som pålegges plikt til å etablere, utdanne og finansiere akutthjelpere.
Spesialisthelsetjenestelovens §2‐1a er tydelig på helseforetakets ansvar for akuttmedisinsk beredskap, medisinsk
nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt. Det fremgår også
at det er sykehusets oppgave å utdanne helsepersonell.
Lov og forskrift må gå foran en veileder. Veilederen må derfor endres og tilpasses regelverket.
Akuttmedisinforskriften har som formål å sikre at befolkningen med behov for øyeblikkelig hjelp mottar
forsvarlige tjenester og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. «Forskriften skal også bidra til at
utstyr som inngår i helse‐ og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og
sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til mobile enheter og til
samarbeidende etater».

Herunder fremgår det at kommunene skal sørge for legevaktordning, med påfølgende vurdering av henvendelser
om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølgning. Noe som innebærer en plikt til å rykke ut ved ulykker og
andre akutte situasjoner. Dette ivaretar kommunen.
Det er like tydelig at det er helseforetakene som har ansvar for ambulansetjenesten og hovedansvaret for å yte
akutt hjelp til skadde ved ulykker og andre livstruende helsetilstander. At veilederen slår fast at partene her har et
likeverdig ansvar for akuttmedisinsk beredskap, er altså ikke helt presist. Spesialisthelsetjenesteloven og
Akuttmedisinforskriften gjør klare skiller i dette ansvaret, noe veilederen ikke tar hensyn til. Dette må sies å være
kritikkverdig. Kvæfjord kommune anser det som nødvendig med en klarere grenseoppgang i veilederen om hva
som er prehospitale tjenester (spesialisthelsetjenesten) sitt ansvar og hva som er kommunenes ansvar. Viser i
denne forbindelse til veilederens punkt 3.1.1 hvorpå det står: «Kommunene har ansvar for å samarbeide med
helseforetakene og skal legge til rette for etablering og drift av akutthjelperordninger basert på kommunale
ressurser». I denne forbindelse, har Kvæfjord vist evne til samarbeid med helseforetak, gjennom avtale om
beredskapsordning med SNLA. Og hvor det har vært en større enighet om hvilke helse‐ og omsorgsoppgaver
forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og hvor det har vært en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til
enhver tid skal utføre. Dette i samsvar med helse‐ og omsorgstjenestelovens §6‐2, punkt 1.
Kvæfjord kommune har allerede gjort seg noen erfaringer gjennom nåværende avtale om beredskapsordning
(Mens vi venter på ambulansen) og samarbeid med Stiftelsen norsk luftambulanse (SNLA). Nåværende avtale
mellom kommunen og SNLA har klare grenser hva gjelder innhold i samarbeidet vedrørende livstruende akutte
hendelser, de ulike samarbeidende aktørers plikter, ansvarsfordeling, økonomiske forpliktelser og eierskap til
beredskapsordningen. Her har kommunen lagt vekt på samarbeid mellom den akuttmedisinske beredskapen i
kommunene og helseforetakene. I utkast til nasjonal veileder for akutthjelpere, fremkommer ikke disse grensene
like tydelig og denne veilederen anses til å være en utvidet form for beredskapsordning sammenlignet med den
eksisterende avtalen kommunen har med SNLA. Dette utfordrer arbeids‐, ansvars‐, og kostnadsfordeling mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Kvæfjord kommune er en liten kommune med store geografiske
avstander, noe som erfaringsvis kan by på utfordringer i form av å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for
helseberedskapsoppgavene. Geografiske avstander, utfordrende reiseveier og/eller mangel på kompetanse og
kapasitet i nabokommuner, tilsier økte utgifter for å sikre kompetanse for å oppfylle helseberedskapskravene. I
Kvæfjord kommune er akutthjelperene primært brannmenn i deltidsstilling og basert på stor grad av frivillighet.
Erfaringer tilsier at mange medarbeidere fra brann‐ og redningsetaten opplever krysspress ifht. aksjonering,
kompetanse, krav og forventninger fra Politiet (PLIVO) og helse, opp imot ansettelsesgrunnlag innenfor brann og
redning, type skogsbrann, naturhendelser, utrykningskjøring, brannslokking, redningsoppdrag. Hvor går grensen
for hvor mye man kan pålegge og forvente av brann‐ og redningsetaten? Dette er et sentralt spørsmål vedrørende
samfunnets behov for å ha godt og stabilt bemanningsgrunnlag og greie å rekruttere og beholde kvalifisert og
dedikert deltidsbrannmannskap i distriktene.
Nåværende beredskapsordning med akutthjelper er ment til å styrke akuttberedskapen i områder av kommunen,
hvor responstiden kan bli lang grunnet samtidighetskonflikter. Det er tydelig at den nye veilederen legger et
betydelig større ansvar over på kommunene, enn hva lov og forskrift hjemler. Og kommunen ser også en
forskjøvet likeverdighetstankegang hvor det åpnes opp for en uheldig asymmetri mellom partene: hvor
helseforetakene og AMK ensidig kan diktere opprettelsen av akutthjelpere som så kommunene får et betydelig
drifts‐ og forsvarlighetsansvar for. Dette oppfattes som en klar oppgaveoverføring til kommune‐Norge, som ikke
virker hensiktsmessig i et forsvarlighetsperspektiv og hvor finansieringen av et slikt ansvar ikke virker utredet i det
hele tatt.
Veilederen ser ut til å bygge på en feilaktig oppfatning av hva realiteten for de områdene som i dag har frivillig
akutthjelperberedskap, se høringsnotatets pkt 7.1.2. Denne feiloppfatningen leder videre til en svært uheldig
konklusjon når det gjelder kostnader/finansiering.
I praksis er dagens frivillige forsøksordninger med akutthjelpere nyttig i spredtbygde strøk med lang avstand til
ambulansetjenesten – altså i områder med deltidsbrannkorps.
Det advares mot en ordning hvor helseforetaket tillegges ansvar for å vurdere om det er behov for
akutthjelperordning (se veilederen pkt 3.0) og for å vurdere om de skal utkalles i enkelttilfeller, men hvor
helseforetaket ikke skal dekke utgiftene selv. Skal man i helse‐Norge sikre det riktige balansepunktet mellom
faglige vurderinger, økonomiske vurderinger, totaleffektivitet og personalmessige forhold, må det også være de
som styrer opprettelse og utkalling, som må dekke lønnsutgiftene til de som kalles ut. All offentlig erfaring viser at

noe annet gir manglende styring.
En logiske konsekvens av det som beskrives i veilederen tilsier at helseforetaket også må dekke utgiftene til
akutthjelperordningen. Først da kan man sikre at det er det reelle helsebehovet som styrer, ikke muligheten for
helseforetaket til å bygge ned AMK‐tjenesten og «dytte» dette over på kommunene.

Videre sannsynlige utfordringer vedrørende oppgave‐, ansvars‐ og driftsfordeling
·

·
·
·
·

·
·
·

Veilederen tar i for liten grad hensyn til at kommunen har ulik bosettingsmønster sett i lys av geografi og
spredtbygde strøk, hvor det er ulik avstand mellom hendelsessted og sykehus samt at responstiden fra
spesialisthelestjenesten er variabel. Dette vil innvirke på krav til faglig kompetanse hos den enkelte
akutthjelper. Det fjernes samtidig ressurser i form av ambulansetilgang og prehospital tjenester i
distriktene. Det tar lengre tid før akuttberedskapen fra helseforetak når frem til hendelsessted.
Krav til kommunikasjonskanaler for sikker formidling av personopplysninger og drift av nødnett og andre
kommunikasjonskanaler.
Akutthjelperne har utøvende rolle i kraft av helsepersonell. Dette medfører økte krav til kompetanse,
forsvarlighet, dokumentasjon, taushetsplikt jf. helsepersonelloven og journalforskriften.
Minimumskrav til medisinsk teknisk utstyr, herunder tilgjengelighet, innhold, vedlikehold og sjekk.
Krav til bemanning i de utøvende sektorer som skal praktisere akutthjelperfunksjonen, dette for å
imøtekomme krav til fleksibilitet og utrykningsbehov. Uforutsigbart når behovet for uttrykning vil melde
seg, men krever allikevel en beredskap som er berammet ut i fra stadig økende utrykninger i forbindelse
med akutte og/eller livstruende hendelser.
Utfordringer med å ivareta brann‐ og redningsetatens og helsepersonells selvstendige plikt i kommunen.
Krav til utvidet minimumskompetanse hos akutthjelperne, noe som innebærer økt behov for
ferdighetstrening og vedlikehold/oppdatering av faglig kompetanse.
Skyldfordelingsspørsmål ved pasientskader. Akutthjelpere og kommunen kan bli den tapende part i
skyldfordelingsspørsmål.

Med hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
E‐post: merete.hessen@kvafjord.kommune.no
Telefon: +4777023011/ +4795837181
Web:
www.kvafjord.kommune.no

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/3440-

12. august 2019

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter
(innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll
mm.)
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter på offentlig høring.
Formålet med endringene er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø.
Forslagene skal også sikre at de som driver barnehager har internkontroll med barnehagens
virksomhet. Videre skal forslagene sikre at kommunen som barnehagemyndighet
likebehandler kommunale og private barnehager. Det er også foreslått regelendringer som
henger sammen med og skal understøtte det tidligere forslaget om at hver barnehage skal
være et eget rettssubjekt.
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
https://www.regjeringen.no/id2662762.
Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er
velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges
underordnede organer som ikke er nevnt på listen.
Høringsfristen er 13. november 2019.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Linn Kvinge
22 24 73 95

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør
Linn Kvinge
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Departementene
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Datatilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Sámediggi/Sametinget
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statistisk sentralbyrå
Statped
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Forskningsrådet
Høgskoler
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Side 3

Atferdssenteret
Delta
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Humanetisk forbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kanvas
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kristent pedagogisk forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Likestillingssenteret
Læringsverkstedet
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Norges bygdekvinnelag
Norges døveforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges Montessoriforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for barneforskning

Side 4

Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norske kveners forbund
Norske samers riksforbund
Private barnehager
Private barnehagers landsforbund
Private barnehager i Asker
REFORM ressurssenter for menn
Regelrådet
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Senter for IKT i utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Skolelederforbundet
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet – NOVA
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning
Virke
YS

Side 5

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4050-1

22. august 2019

Høring av forslag til endringer i friskoleloven (realkompetansevurdering
og internkontroll m.m.)
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i friskoleloven 1 på offentlig
høring.
Forslaget åpner for en forenkling av inntaksreglene for voksne, ved at det i forskrift kan gis
unntak fra kravet om realkompetansevurdering for inntak til friskoler. Forslaget skal bidra til å
gjøre det enklere for voksne å bli tatt inn som elev på en friskole. En slik endring kan bidra til
at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring. I tillegg inneholder høringsnotatet
forslag om å endre reglene om internkontroll tilsvarende det som er foreslått for offentlige
skoler og private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd. Det vises til notatet
"Særlovsgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov" som Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sendte på høring 26. april 2019.
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2664203.
Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er
velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges
underordnede organer som ikke er nevnt på listen.
Høringsfristen er 25. november 2019.
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Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Mariann Nilsen
22 24 74 16

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Mariann Nilsen
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Mariann Nilsen
22 24 74 16

Adresseliste
Departementene
Barneombudet
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
(NAFO)
Norges forskningsråd
Riksarkivet
Samordna opptak
Språkrådet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av
funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Nord universitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Oslomet – storbyuniversitetet
Statlige grunnskoler
Statlige høyskoler
Statlige videregående skoler
Vitenskapelige høyskoler
Universitetet i Agder
Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Abelia – forum for friskoler
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Atferdssenteret
Delta
Dysleksi Norge
Elevorganisasjonen
FAFO Institutt for arbeidslivs- og
velferdsforskning
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fleksibel utdanning Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og
høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lykkelige barn – Forening for foreldre med
evnerike barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Nordisk institutt for studier av innovasjon,
forskning og utdanning (NIFU)
Norges Døveforbund

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Mariann Nilsen
22 24 74 16

Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentorganisasjon
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olympiatoppen
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner (SAFO)
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
The Association of Norwegian International
Baccalaureate Schools
Unge funksjonshemmede
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Frittstående grunnskoler
Frittstående videregående skoler
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Deres ref

Vår ref

Dato

19/2628-

9. september 2019

Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk
og vilkår for økonomisk sosialhjelp
Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i sosialtjenesteloven
om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp.
Frist for å sende inn høringssvar er 9. desember 2019.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2667877.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn
digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Martin Hewitt
fung. avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
Postadresse
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
postmottak@asd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 64
www.asd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 457

Avdeling
Velferdspolitisk
avdeling

Saksbehandler
Serap Helin
Hartwig
22 24 85 96

Vår dato: 05.09.2019

Saksnr: 201902819-1
:

Saksbehandler: Eirik Vorren Tlf. 78 96 30 59

Ifølge liste

Høring - Forslag til sammensetning av yrkesopplæringsnemnd (YON) Troms og
Finnmark
Med bakgrunn i vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark Fylkeskommuner gjeldende fra
01.01.2020, har prosjektgruppen for nye Troms og Finnmark fylkeskommune oppnevnt en
ekspertgruppe for utarbeidelse av forslag til sammensetning av ny yrkesopplæringsnemnd
(YON).
Gruppen består av to representanter fra LO, to fra NHO, samt representanter fra nåværende
Troms og Finnmark fylkeskommuner.
Gruppen tar utgangspunkt i bestillingen fra prosjektgruppen, og har lagt sitt arbeid opp med tanke på at
saken skal behandles på fylkestinget i desember 2019.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn via: https://www.ffk.no/kontakt-oss/edialog/
Ber om at høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt
på listen over høringsinstanser.

Høringsfrist er torsdag 26.september
Med hilsen
Eirik Vorren
Rådgiver

Forslag til sammensetning av YON Troms og Finnmark:
Med bakgrunn i vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark Fylkeskommuner gjeldende fra
01.01.2020, har prosjektgruppen for nye Troms og Finnmark fylkeskommune oppnevnt en
ekspertgruppe for utarbeidelse av forslag til sammensetning av ny yrkesopplæringsnemnd
(YON).
Gruppen består av to representanter fra LO, to fra NHO, samt representanter fra nåværende
Troms og Finnmark fylkeskommuner.
Gruppen tar utgangspunkt i bestillingen fra prosjektgruppen, og har lagt sitt arbeid opp med
tanke på at saken skal behandles på fylkestinget i desember 2019.
Gruppens medlemmer representerer i dag partene i YON Troms og YON Finnmark, og ser at
tolkningen av mandat, sammensetning av representanter samt samhandling med den respektive
fylkeskommunes administrasjon varierer i til dels nokså stor grad.
Ekspertgruppen har forsøkt å legge til grunn sine egne erfaringer, samt innspill fra fellesmøte
mellom YON Troms og YON Finnmark i juni d.å, samt endring i opplæringslovas paragraf 12.3
av 4.juni 2019.
Stortinget vedtok at sammensetningen i de regionale YON kan gjenspeile sammensetningen i
samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), og dette gjør at parter som i dag ikke er representert
i YON Troms eller YON Finnmark, vil ha rett, men ikke plikt, til å møte i YON Troms og
Finnmark.
Ekspertgruppen vil i dette forslaget til sammensetning foreslå sammensetting av parter basert på
disse faktorene.
Det vil også følge en del innledende punkter som er foreslåtte premisser for mandat og
sammensetning.
Det vil ikke fremkomme forslag på navngitte kandidater, da dette velges av de representative
partene i YON.
Stortinget vedtok 4.juni følgende endring i Opplæringsloven § 12.3:
Alle organisasjonar som er representerte i organ for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa jf. § 12-1, har
rett til å vere representerte i nemnda. Partane i arbeidslivet skal ha fleirtal i nemnda.
Bakgrunnen for endringen er at det er ønskelig med en bredere representasjon fra partene i arbeidslivet
i yrkesopplæringsnemndene.
Denne retten omfatter også organisasjonene som ikke har regionale representanter. Retten innebærer
en tilsvarende plikt for fylkeskommunene til å forespørre organisasjonene om deltagelse før
oppnevnelsen av yrkesopplæringsnemnda.

Retten til å være representert medfører imidlertid ikke en plikt for de nevnte organisasjonene til å sitte i
yrkesopplæringsnemnda, det blir opp til organisasjonens egen vurdering om de anser det som
hensiktsmessig å være representert i de enkelte yrkesopplæringsnemndene.
Endringen innebærer en begrensning i fylkeskommunens frihet ved sammensetning av
yrkesopplæringsnemnda. Endringen har også som konsekvens at det i forkant ikke er mulig å eksakt
fastsette nemndas størrelse, da dette vil avhenge av hvorvidt de enkelte organisasjonene ønsker
representasjon.
Link til opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Ekspertgruppens anbefaling er at vi praktisk organiserer denne endringen på følgende måte:
1. De organisasjoner med rett til å være representert i nemda og som har stedlig administrativ
representasjon i regionen inviteres til å oppnevne en representant til yrkesopplæringsnemnda i
Troms og Finnmark.
2. Organisasjoner uten regional administrativ tilstedeværelse gis adgang til å oppnevne et medlem
til yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark dersom de på eget initiativ ber om dette.
3. Organisasjonene oppfordres til å oppnevne medlemmer som har en inngående kunnskap om og
jevnlig kontakt med de fagfeltene yrkesopplæringsnemnda behandler.
4. Organisasjonene oppfordres til å oppnevne medlemmer som har en inngående kunnskap om de
lokale/regionale problemstillinger i Troms og Finnmark.
5. Alle møter i yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark avholdes i regionen og det gis ingen
ekstraordinær reisegodtgjørelse for representanter bosatt utenfor regionen. (kan ved behov for
studietur for nemda gjøres unntak)
Følgende parter er i dag representert i SRY, og vil således få invitasjon til å være representert i
den nye Troms og Finnmark YON:
LO, NHO, KS, YS, Spekter, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Virke.

På bakgrunn av dette foreslår ekspertgruppen sammensetning som følger:

Forslag sammensetning av Troms og Finnmark YON
Medlemmer

Organisasjon

Varamedlemmer

Organisasjon

LO

LO

LO

LO

LO

LO

NHO

NHO

NHO

NHO

NHO

NHO

KS

KS

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen

YS

YS

Spekter

Spekter

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet

Virke

Virke

TFFK-Rektor

TFFK-Rektor

Representant fra
opplæringskontorene
i Troms og Finnmark

Representant fra
opplæringskontorene
i Troms og Finnmark

Leder/nestleder velges for 2 år av gangen, og alternerer mellom LO og NHO.

Samhandling mellom yrkesopplæringsnemnda og administrasjonen i
Troms/Finnmark fylkeskommune
Nemnda fastsetter møtedatoer, lager møtekalender med møter pr. år
Lederen i nemnda er møteleder/ordstyrer og har dialog med ansvarlig fra
utdanningsetaten/opplæringsavdelinga om saker som skal opp
Faste saker; godkjenning av innkalling og saksliste og protokoll fra forrige møte
Nemda innstiller saker til behandling

Utdanningsetaten/opplæringsavdelinga er ansvarlig for å:
stille med sekretær
utarbeide sakspapirer
innkalle til møter
bestille hotellrom, møterom og mat til møtene
gi medlemmene i nemnda beskjed når alt er klart – papirene er lagt i politisk
møtekalender
utarbeide møteprotokoll som sendes til utdanningsetaten/opplæringsavdelinga, leder og
nestleder i nemnda for godkjenning
Økonomiske kostnader med møtet skal om ønskelig faktureres til FK.

Saker som tas opp i YON/gjennomføring av møter:
Rådgiverne på utdanningsetaten/opplæringsavdelinga presenterer saker for nemnda.
Saker der opplæringssjefen/fylkesutdanningssjefen ønsker faglig uttalelse fra nemnda
Høringssaker som angår fag- og yrkesopplæringa
Nemda kan be om orienteringssaker ved behov

Høringsinstanser
Alta Kommune
Alta Næringsforening
Balsfjord Kommune
Bardu Kommune
Barentssekretariatet
Berlevåg Kommune
Bransjeforeninger
Byggmesterforbundet
BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK HÅLOGALAND
Båtsjord Kommune
Creo
Delta
Det norske maskinistforbund
Diku
Dyrøy Kommune
Fagforbundet
Finnmark Arbeiderpartiet
Finnmark Bonde- og småbrukarlag
Finnmark Bondelag
Finnmark FRP
Finnmark Fylkeskommune
Finnmark KRF
Finnmark Rødt
Finnmark SP
Fiskarlaget Nord
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms (FFO)
Fylkeseldrerådet i Finnmark
Fylkeseldrerådet i Troms
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gamvik Kommune

Gratangen Kommune
Halti Næringshage
Hammerfest flerfaglige opplæringskontor
Hammerfest Kommune
Hammerfest Næringsforening
Harstad Kommune
Harstadregionens Næringsforening
Hasvik kommune
Hermetikken Kulturnæringshage
Ibestad Kommune
ILÆRE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Karasjok Kommune
Karasjok Næringsforening
Karlsøy Kommune
Kautokeino Kommune
KD
Kirkenes fagskole
Kirkenes Næringsarealer
Kirkenes Næringshage
KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS
KS
KS Finnmark
KS Troms
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kunnskapsparken Alta
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Kåfjord Kommune
Lavangen Kommune
Lebesby kommune
Lektorlaget
Lenvik Kommune
Linken Næringshage
LO
LO Finnmark
LO Troms
Loppa Kommune
Loppa Næringsforening
Lyngen Kommune
MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR
Maskinentreprenørenes forbund
Målselv Kommune
Måsøy kommune

NAV
NAV Finnmark
NAV Troms
Nei til mer bompenger
NELFO OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I TROMS
Nelfo
Nesseby Kommune
NFD
NHO
NHO Arktisk
NHO Troms
NITO
Nofima
NOKAS AS
NOOS, Nettverk for fagopplæring i offentlig sektor
Nordkapp Kommune
Nordkapp maritime fagskole
Nordkappregionen Næringshage
Nordkyn Næringsforening
NordNorsk Reiseliv AS, avdeling Tromsø
Nordreisa Kommune
Norges Kystfiskarlag
Norsk Bergindustri
Norsk Industri
NORUT
Næringsforeningene i Troms
Næringshagene i Troms
OK barents
OK VERKSTEDTEKNISKE- OG MAT-FAG
Oljedirektoratet
OPPHEI OPPLÆRINGSKONTOR FOR HEISFAGE
Oppifinn
OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG TROMS
Opplæringskontorene i Troms
OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene i Finnmark
OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGVERKSFAG
OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL & TRANSPORTFAG
Opplæringskontoret for Bil- og Verkstedtekniske fag
Opplæringskontoret for byggfagene i Finnmark
OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG
OPPLÆRINGSKONTORET FOR FORSVARET
Opplæringskontoret for Forsvaret avd Bardufoss
Opplæringskontoret for frisørfag i nord

OPPLÆRINGSKONTORET FOR FRISØRFAG I NORD
OPPLÆRINGSKONTORET FOR HESTEFAGET OG HOVSLAGERFAGET
Opplæringskontoret for hotell og næringsmiddelfag i Finnmark
OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT OG REISELIV I TROMS
Opplæringskontoret for lette kjøretøy
Opplæringskontoret for Maritime Fag - Nord
OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark
OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND
Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord
Opplæringskontoret for teknologifag i Midt- og Sør-Troms
Opplæringskontoret for transport og logistikk Finnmark SA
Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji
OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI
Opplæringskontoret Nord
OPPLÆRINGSKONTORET NORD
OPPLÆRINGSKONTORET UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
ORIN - OPPLÆRINGSKONTORET FOR RØRLEGGERFAGET I NORD
Parat
Porsanger Kommune
Pro Barents
RAISE GRUPPEN AS
Reindriftsforvaltningen i Troms
Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark
Salangen Kommune
Sameforeningene i Troms
Sametinget
Samisk Næringsforbund
Samisk Videregående skole
Samisk Videregående skole og reindriftsskole
Sapmi Næringshage
SECURITAS AS OPPLÆRINGSKONTOR
Skjervøy Kommune
Skolelederforbundet
Skånland Kommune
SL og fagforbundet
Spekter
Statens vegvesen, Region Nord
Storfjord Kommune
Stuorajávre Næringsforening
Sykepleierforbundet
Sørreisa Kommune
Sør-Varanger kommune
Tana Kommune

Tana og Nesseby Næringsforening
Tekna
Torsken Kommune
TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor
Tranøy Kommune
Troms AP
Troms Bonde- og småbrukarlag
Troms Bondelag
Troms Fiskarfylking
Troms FRP
Troms Fylkeskommune
Troms Høyre
Troms KRF
Troms Kystparti
Troms Liberalistene
Troms MDG
Troms og Finnmark Høyre
Troms og Finnmark SV
Troms og Finnmark Venstre
Troms Partiet de kristne
Troms RØDT
Troms SP
Troms SV
Troms Utdanningsforbundet
Troms Venstre
Tromsø Kommune
TROMSØ KOMMUNE SEKSJON FOR FAG OG YRKESOPPLÆRING
Tverrfaglig opplæringskontor i Øst-Finnmark
Ungdommens fylkesråd
Utdanningsforbundet
Vadsø Kommune
Varanger Næringssenter
Vardø Kommune
Vardø Næringsforening
Vest-Finnmark tverrfaglige opplæringskontor
Videregående skoler i Finnmark
Videregående skoler i Troms
Virke
YON Finnmark
YON Troms
YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR HARSTAD
YS

