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Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 20.11.2019
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Oppfølging av budsjettvedtaket - barnevern, fysioterapi

PS 3/20

Avvikling av 17.mai-arrangement 2020 på Borkenes

PS 4/20

Orientering om Helsehus og oppfølging budsjettvedtak 70/19 forslag 5

PS 5/20

Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift

PS 6/20

Orienteringssak: Kjøp av skoleplasser/skoleskyss/barnehageplasser i
andre kommuner

PS 7/20

Orientering: Utvikling av NAV-kontorene - Ny kontorstruktur i SørTroms

PS 8/20

Manglende busstilbud i Gullesfjord

PS 9/20

Referatsaker

RS 1/20

Smarthusteknologi i helsehus og Borkenes skole - brev fra Kvæfjord
Venstre

RS 2/20

Norsk kulturskoleråd: HØYRINGSUTKAST TIL POLITISK
PLATTFORM

RS 3/20

Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

RS 4/20

Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

RS 5/20

Sør-Troms Museum: Ad årsrapport 2018

RS 6/20

Brev fra HOD til nye kommunestyrerepresentanter

RS 7/20

Høring av forslag til endringer - enkelte unntak fra taushetsplikten og
utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon

RS 8/20

Eksternt høringsbrev - nasjonalt faglig råd om Tidlig oppdagelse og
rask respons ved forverret tilstand

RS 9/20

Læringsnettverk Gode pasientforløp

RS 10/20

Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller

RS 11/20

Invitasjon - deltakelse i forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenesten

RS 12/20

Utfordringer med demografiske utviklingstrekk - fastlegetjenesten og
andre tjenester innenfor helse og omsorg

Med hilsen
Lars-Jonny Pedersen
leder
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.02.2020
2020/11

Saksnr
1/20

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
19.02.2020

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 20.11.2019

Kommunedirektørens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 20.11.2019. Til å signere
møteboka velges:
1...
2...

Dokumenter i saken
Møtebok fra levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 20.11.2019.
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v., sist oppdatert 22.09.2016
Kommuneloven av 22.06.2018
Saksopplysninger
Kommuneloven regulerer føring av møtebok:
Kommuneloven § 11-4. Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er
unntatt fra offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal
inneholde opplysninger om
a) tid og sted for møtet
b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende
c) hvilke saker som ble behandlet
d) hvilke vedtak som ble truffet
e) avstemningsresultat.
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Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken.
Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av
personlige grunner.
Bestemmelsen i kommuneloven § 11-4 suppleres med et eget kommunalt reglement for føring av
møtebok. Regler for føring av møtebok er senest behandlet Kvæfjord kommunestyre i K-sak 3/13
Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for
andre kommunale utvalg.
Det legges forøvrig frem sak til formannskapet 17.02.2020 og kommunestyret 27.02.2020: Reglement for
folkevalgte organer i Kvæfjord kommune.
Også den nye kommuneloven, som trådte delvis i kraft fra det konstituerende møtet i kommunestyret
høsten 2019 og delvis fra årsskiftet 2019/2020, gir hjemmel for å supplere kommuneloven med et slikt
lokale reglement:
Kommuneloven § 11-12. Reglement for saksbehandling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer.
Den nye kommuneloven viderefører i alle hovedsak bestemmelsene i den gamle kommuneloven når det
gjelder føring av møtebok, men slik at noen flere detaljer nå er blitt lovfestet. I den nye kommuneloven §
11-4 bokstav a-e er det tatt inn noen spesifikke krav til innholdet i møteboka. Disse kravene er stort sett
likelydende med § 3 i kommunens eget reglement for føring av møtebok, selv om det lokale reglementer
er mer detaljert. Unntaket er bokstav d) som heretter pålegger at også «hvilke vedtak som ble truffet» skal
stå i møteboka. Imidlertid har vi de senere årene praktisert det slik i Kvæfjord, slik at det i realiteten ikke
blir noen endring.
Det lokale reglementet, som Kvæfjord kommunestyre har vedtatt, kan derfor videreføres i sin nåværende
form inntil det rulleres. Dersom det på noe punkt skulle oppstå motstrid mellom kommuneloven og
reglementet, vil kommuneloven gå foran. Dette etter ordinære juridiske prinsipper om at ved motstrid så
går lov foran reglement og veiledere.
Godkjenning av møtebok:
Heller ikke i ny kommunelov er det noen lovkrav om hvordan møteboka skal godkjennes. Det vil derfor
fremdeles være opp til kommunene selv å avgjøre framgangsmåten for godkjenning. Dersom møteboka
gjøres tilgjengelig for allmennheten før godkjenning, for eksempel fordi den formelt ikke godkjennes før i
neste møte, kan det tas forbehold om endelig godkjenning i den versjonen som blir offentlig. På den
måten kommer informasjonen raskt ut til innbyggerne, og man gir et signal om at det kan komme
endringer og korreksjoner ved endelig godkjennelse. Fra og med det konstituerende møtet i
kommunestyret høsten 2019 har vi tatt inn et slikt forbehold i møteboka.
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 kommunens reglementet.
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 ble gjort i et møte, kan ikke endres eller justeres ved å i ettertid endre
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
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Møtebok tilgjengelig for utvalgsmedlemmer og allmennenheten:
Møtebøkene legges fortløpende ut på Netpublicator-plattformen (på politiker-nettbrettene) når de er
administrativt ferdigstilt, i samme undermappe som det aktuelle utvalgsmøtet, og er da tilgjengelig for
utvalgsmedlemmene. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Ny kommunelov lovfester i § 11-4 prinsippet om at møtebok skal være tilgjengelig for allmennheten.
Kvæfjord kommune har allerede praktisert det slik i mange år.
Når utvalg behandler saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, kan selvsagt ikke den offentlige
versjonen av møteboka røpe taushetsbelagte opplysninger. Slike opplysninger tas derfor ikke inn i den del
av møteboka som er åpent tilgjengelig.
Både utvalgsmedlemmer og andre har tilgang til offentlig møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no.
Vurderinger
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i levekårsutvalget.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.02.2020
2020/1

Saksnr
2/20

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
19.02.2020

Oppfølging av budsjettvedtaket - barnevern, fysioterapi

Kommunedirektørens innstilling
Kvæfjord kommunestyre kommer etter ny vurdering til at de foreslåtte stillingsreduksjoner innenfor
barneverntjenesten og fysioterapitjenesten blir å gjennomføre i tråd med vedtatt budsjett for 2020.
Kommunestyret viser til at stillingsreduksjonene inngår i betydelige tilpasninger; både for å møte nye
behov innenfor barnevern og forebyggende helsetjenester og for å skape tilstrekkelig handlingsrom for
realisering av nytt helsehus så vel som skoleutbygging.
Dokumenter i saken
K-sak 70/19 Kvæfjord kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
K-sak 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – beredskapsvakt barne- og ungdomsverntjenesten
Barne- og likestillingsdep. 31.3.2017: Prop. 73L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsrefo
Kvæfjord kommune 13.1.2020 Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune
Fylkesmannen 10.1.2020 Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 2.1.2020 Oversendelse av budsjettdokumenter 2020
Kvæfjord kommune 8.11.2019 Forslag til budsjett 2020 økonomiplan 2020-2023
Kvæfjord kommune 22.8.2019 Framdriftsplan budsjett_ØP 2020-2023
Kvæfjord kommune 13.3.2019 Rundskriv nr 1/2019 – Budsjettrundskriv 2019
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre behandlet budsjett og økonomiplan 2020-2023 under K-sak 70/19 i møte den
12.12.2019. Bakgrunn for dette saksframlegget er tre forslag som ble framført i budsjettsaken:
Magnus Andersen (SP) foreslo på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet (FORSLAG 5):
Kommunestyret har som målsetting å opprettholde nivået på fysioterapitjenesten i Kvæfjord kommune.
Med dette som bakgrunn ber kommunestyret om at saken blir utredet og tatt opp i første møte i
levekårsutvalget med sikte på en løsning.
Samtidig ber kommunestyret om at det legges frem en samlet bemanningsplan/organisasjonsplan for det
nye helsehuset.
Saken forelegges deretter kommunestyrets aprilmøte i 2020.
Ola Danielsen (H/FRP) foreslo (FORSLAG 8, punkt 2):
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Kommunestyret vedtar å opprettholde det kommunale fysioterapitilbudet på samme nivå som for 2019.
Administrasjonssjefen oppfordres til å benytte fagkunnskapene hos de kommunale fysioterapeutene til å
redusere kommunens sykefravær, slik at opprettholdelse av fysioterapitilbudet blir selvfinansierende.
Lars-Jonny Pedersen (AP) foreslo (FORSLAG 9):
Kvæfjord kommunestyre har som målsetting å opprettholde nivået i barneverntjenesten i Kvæfjord
kommune. Med dette som bakgrunn ber kommunestyret om at saken og konsekvensene av stillingskutt
blir utredet og tatt opp i første møte i levekårsutvalget med sikte på løsning.
Saken forelegges deretter kommunestyrets aprilmøte i 2020.

Ved den etterfølgende votering ble forslagene 5 og 9 vedtatt, mens forslag 8, punkt 2 også ble vedtatt
oversendt til levekårsutvalget, uten realitetsbehandling men for vurdering sammen med forslag 5.
Bakgrunn for forslagene 5, 8 punkt 2 og 9 er formodentlig følgende utdrag fra kommunedirektørens
forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023:
(side 28)
Ansvar 27061 Barne-/ungdomsvern videreføres med 6,3 årsverk. Stillingstallet reduseres med 0,5
årsverk fra 1.7.2020. På grunn av store utgifter til fosterhjemsplasseringer og tjenestefrikjøp for
fosterforeldre økes budsjettet for fosterforeldre med kr 890 000 og budsjettet for frikjøp av fosterforeldre
med kr 780 000. Det er vanskelig å forutse slike utgifter, så et eventuelt merforbruk må tas med i
tertialrapportering i 2020.
(side 32)
Fysio- og ergoterapitjenesten/Frisklivssentralen. Viderefører samlokalisering av tjenestene i det nye
helsehuset, og inntil ny organisering er avklart er ergoterapitjenesten/hjelpemiddelsentralen en del av
fysioterapitjenesten, med felles ledelse. Fysioterapitjenesten disponerte i 2019 tilsammen 4.32 årsverk
inkludert 50 % frisklivsmidler pluss 1 årsverk turnusfysioterapeut. En privat driftsavtale var forutsatt
avsluttet i vedtak om økonomiplanen, men kommunestyret vedtok deretter i budsjett 2019 videreføring
av avtalen, noe som er tatt inn i budsjettforslaget for 2020 med kr 448 000.
Effektiviseringsgevinst ved samlokalisering av helsetjenestene i helsehus er i økonomiplanen forutsatt
med en årlig reduksjon på kr 1 288 000. Det utgjør halvårskutt på kr 644 000. Forslaget om reduksjon av
100 % stilling som fysioterapeut omfatter 90 % fysioterapeut og 10 % av frisklivstilbudet, fra 50 til 40 %
stilling friskliv. Dette vil redusere tilbudet og øke ventetiden, men for å unngå opphør av
behandlingsgrupper som vil ramme de svakeste, foreslås også kutt i frisklivstilbudet.

For barneverntjenesten kan reduserte lønnsutgifter ut fra dette forslaget anslås til 166 000 kr i 2020 og til
helårseffekt 333 000 kr fra 2021. I realiteten vil besparelsen trolig være noe større enn dette. Innenfor
fysioterapitjenesten vil reduserte lønnsutgifter utgjøre 312 000 kr i 2020 og deretter helårseffekt 625 000
kr fra 2021. Korrigert for øremerket statstilskudd og antatte pasientrefusjoner, kan nettoeffekten i 2021
anslås til 350 000 kr. Tverrsummen av de to stillingsreduksjonene anslås fra 2021 til vél 683 000 kr.
Økonomidelen i ny kommunelov iverksettes fra 2020. Loven har tydeliggjort kravet om realistisk budsjett,
grunnleggende i § 14-1 ved at kommunen «skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen
blir ivaretatt over tid». Videre legger § 14-4 tredje ledd til grunn at «økonomiplanen og årsbudsjettet skal
settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige», jf § 14-5 som i første setning legger
til grunn at «årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer». Disse
reglene må oppfattes dithen at dersom det oppstår avvik mellom vedtak om aktivitetsnivå i budsjettsaken
og andre vedtak, det være seg fra kommunestyret eller fra underordnete organer, så angir budsjettvedtaket
rammer og retning for administrativ oppfølging og iverksetting.
Kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan med alle tilhørende saksdokumenter er ut fra krav i
kommuneloven § 14-3 siste ledd, oversendt fylkesmannen. Fylkesmannen skal følge med kommunens
økonomiske utvikling og økonomiplanlegging og gi veiledning. Fylkesmannen gir også tilbakemelding
om kommunens budsjettbehandling.
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I foreløpig grunnlag for slik tilbakemelding, kommer fylkesmannen til at det ser ut for «at vedtatte forslag
uten tilstrekkelig inndekking ikke er innarbeidet i budsjettet». Kommunen har deretter bekreftet at slike
forslag «vil bli vurdert i særskilte saker», eventuelt også med budsjettreguleringer dersom endelig vedtak
krever det. Kommunestyrets behandling av overnevnte forslag 5 og 9 må være blant slike vedtak.
Kommunedirektøren legger i budsjettprosessen vekt på å koble kommunelovens formalkrav med føringer
gitt både fra sentralt nivå i Kommuneproposisjonen og lokalt i sist vedtatte økonomiplan, årsmeldingene
og formannskapets rammedebatt. Overstående deler av budsjettforslaget må ses i en slik sammenheng, de
er også resultat av budsjettdialogen som er kjørt innenfor de respektive rammeområder. Forslaget om kutt
med ½ stilling innenfor barneverntjenesten er også en konsekvens av budsjettmessige utfordringer knyttet
til økte ressursbehov til fosterhjemsplasseringer og tjenestefrikjøp for fosterforeldre. I fysioterapitjenesten
er forslaget om kutt med én stilling en direkte konsekvens av de krav som er stilt av kommunestyret om å
skaffe et tilstrekkelig handlingsrom for realisering av helsehuset. Som vi også påpekte i budsjettdebatten,
er kommunen nå kommet dithen at slike innsparingskrav må realiseres.
Forslagene om stillingskutt er også sett mot at kommunens ressursbruk på områdene er betydelig, sett
mot andre kommuner både i Troms og på landsbasis. Også etter realisering, vil Kvæfjord kommune i en
sammenstilling av Kostra-tall komme ut med større ressursbruk enn de fleste kommunene i fylket (Kostra
står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsats og prioriteringer med
videre i kommunene basert på rapportering fra kommunene til staten ved Statistisk Sentralbyrå).
Tabellen nedenfor viser ressursbruk i de aktuelle tjenester ut fra siste tilgjengelige Kostra-statistikk for
2018, målt som årsverk (ÅV) i bruk innenfor tjenesteområdene:
Fysioterapi 2018

ÅV pr 10000 innb

Barnevern 2018

Kvæfjord
Gratangen
Salangen
Dyrøy
Kvænangen
Lyngen
Tranøy
Torsken
Harstad
Karlsøy
Skjervøy
Berg
Nordreisa
Storfjord
Balsfjord
Lavangen
Lenvik
Skånland
Kåfjord
Bardu
Ibestad
Tromsø
Målselv
Sørreisa

22,0
19,0
18,8
17,7
16,6
15,8
15,2
14,0
13,4
13,3
13,0
12,4
12,2
11,4
11,2
10,6
10,4
10,0
10,0
9,9
9,5
9,1
8,5
7,7

Gratangen
Kvæfjord
Lavangen
Salangen
Kåfjord
Kvænangen
Storfjord
Dyrøy
Ibestad
Karlsøy
Skjervøy
Nordreisa
Harstad
Målselv
Tromsø
Bardu
Lyngen
Lenvik
Skånland
Berg
Sørreisa
Torsken
Balsfjord
Tranøy

Lødingen
Andøy
Hadsel
Sortland

25,0
12,6
12,4
12,0

Tjeldsund
Evenes
Sortland
Lødingen
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ÅV pr 1000 innb
Innbyggere 0-17 år
11,2
11,0
9,6
11,4
9,8
10,1
9,6
9,2
9,4
9,1
7,7
6,9
6,7
6,8
6,2
5,9
6,1
5,6
5,3
5,1
5,3
5,0
4,0
3,4

ÅV pr 1000 innb
Innbyggere 0-22 år
8,5
8,2
7,8
7,6
7,5
7,2
7,1
6,7
6,6
6,5
5,7
5,2
5,1
5,0
4,7
4,4
4,3
4,2
4,0
4,0
3,9
3,7
3,0
2,7

13,4
12,0
7,3
6,0

10,0
8,8
5,4
4,4

Tjeldsund
Evenes

9,5
8,7

Nordland
Finnmark
Troms
Landet

11,9
11,2
10,9
9,5

Andøy
Hadsel

4,7
4,2

3,4
3,1

Finnmark
Troms
Nordland
Landet

6,8
6,5
6,2
5,5

5,0
4,9
4,7
4,2

Det tilhører også denne saken at regjeringen for snart tre år siden la fram en proposisjon til Stortinget om
endringer i barnevernloven. Lovendringene vil fra 2022 utløse en barnevernreform, med mer kommunalt
ansvar for barnevernet og nedbygging av statlige tiltak, selv om der fortsatt skal være en tydelig statlig
andrelinjetjeneste, via Bufetat. Det kommunale barnevernet skal gis et utvidet økonomisk ansvar innenfor
barnevernet. Det er opprettet dialog med kommunene Harstad og Tjeldsund omkring mulige felles grep
for å løse nye oppgaver, jf K-sak 5/19 om interkommunalt samarbeid om beredskapsvakt i barnevernet.
Vurderinger
Overnevnte forslag 5 og 9 tar begge utgangspunkt i mål om å opprettholde nivået på tjenestene. Dersom
det ikke er synonymt med å opprettholde stillinger som er i bruk, tar kommunedirektørens budsjettforslag
for så vidt det samme utgangspunkt. Selv om begge forslagene viser til behandling i kommunestyret i
april, kommer vi ut fra behovet for budsjettavklaringer til at oppfølging av forslagene bør ta starte i årets
første møte i levekårsutvalget.
Budsjettopplegget for 2020 omfatter slik vi vurderer det, mer krevende stillingskutt enn det som ligger i
barnevern- og fysioterapitjenestene, der helårseffekten fra 2021 er anslått til vél 683 000 kr. Gitt at vi kan
endre kurs og åpne for større lønnsutgifter, er der andre tjenesteområder hvor kommunedirektøren ville
tilbakeført stillingsressurser i budsjettopplegget for 2020. Vi vil ut fra flere hensyn imidlertid advare mot
en slik tilnærming, jf også finansielle måltall i budsjettvedtakets punkt 5 der todelt fokus på for det første
planperioden 2020-2023 og for det andre et enda mer langsiktig tidsspenn for forvaltning av økonomien,
snarere tilsier at alternativ tilnærming til det vedtatte budsjettopplegget burde være flere tiltak for styrket
driftsresultat og større fondsavsetninger.
De forpliktelser som ellers ligger i lovkravet om å vurdere finansielle måltall, må også ses mot at vi i
budsjettforslaget (side 7) pekte på betydningen av et forpliktende budsjettvedtak «framfor en oppstykket
behandling som lettere inviterer til omkamper på enkeltsaker og spørsmål om tilleggsbevilgninger som
ikke kan tilveiebringes på et realistisk vis». Det er i økonomiplanen påpekt at inndekningen for utgifter og
inntekter i det enkelte budsjettår «bør være så godt fundert at dette ikke fordrer flere budsjettbehandlinger
i løpet av året, men slik at vedtatt budsjett og økonomiplan står seg som et forpliktende styringsverktøy i
budsjettåret; både sett fra politisk og administrativt nivå». Kommunedirektøren kommer til at budsjettet
for disse forhold er godt avstemt med økonomidelen i ny kommunelov.
Vi oppfatter som nevnt ikke at budsjettforslaget betyr en vesentlig nedprioritering av de berørte tjenester.
Disse endringene betinger ut fra sitt omfang ikke særskilte konsekvensvurderinger, men må på enhetsnivå
ses mot det lederansvar som løpende påhviler i å innrette aktivitetsnivået både i forhold til de muligheter
og de begrensninger som ligger i budsjettvedtaket. Når vi i budsjettet blant annet har pekt på barnevern og
fysioterapi, må dette også ses mot at kommunens ressursbruk på disse områdene er betydelig, både sett i
forhold til andre kommuner i Troms og Finnmark og tall på landsbasis. Også gitt en gjennomføring av
stillingskutt tilsvarende 1 ½ årsverk, vil Kvæfjord i Kostra-sammenligningen komme ut med større
ressursbruk enn de fleste kommunene i fylket.
For barneverntjenesten må de reduserte lønnsutgifter ses mot omfordeling til mer ressursbruk innenfor
fosterhjemsoppfølgingen, noe som også er et prioritert område i den kommende barnevernreformen.
Stillingskutt i fysioterapitjenesten er en konsekvens av at kommunestyret selv, senest via behandlingen av
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økonomiplan 2019-2022, la til grunn uttak av effektiviseringsgevinster innenfor helsetjenestene fra 2020
med 1,3 mill kr. Budsjettopplegget må ta inn over seg gjennomføring av de innsparingskrav dette tilsier.
Slik vi ser det, må ellers satsingen på rus- og psykiatritjenester, både ut fra lovvedtak og statlige føringer,
lokalt for eksempel manifestert ved etablering av to psykologstillinger, ses som en dreining av fokus og
prioritet innenfor det forebyggende helsearbeidet.
Oppsummert kommer kommunedirektøren ut fra dette til at vi ikke kan tilrå endringsgrep som rokker ved
de foreslåtte stillingsreduksjoner innenfor barneverntjenesten og fysioterapitjenesten. Disse inngår som
del av de betydelige tilpasninger som er nødvendige, både for å møte nye behov innenfor barnevernet og
de forebyggende helsetjenester og samtidig for å skape et tilstrekkelig handlingsrom for realisering av
krevende investeringstiltak i planperioden. Hensynet til løpende ivaretakelse av kommunens økonomiske
handleevne, tilsier en fortsatt vektlegging av et forpliktende plan- og budsjettvedtak framfor omkamp på
enkeltsaker med spørsmål om tilleggsbevilgninger som ikke kan tilveiebringes på et økonomisk sett reelt
og bærekraftig vis.

Merete Hessen
Kommunedirektør
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.02.2020
2020/318

Saksnr
3/20

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
19.02.2020

Avvikling av 17.mai-arrangement 2020 på Borkenes

Kommunedirektørens innstilling
Eventuelle søknader legges fram i møtet, så saken fremmes uten innstilling.

Dokumenter i saken
Saksopplysninger
Offentliggjøring av 17.mai-arrangementet ble gjort via kommunens hjemmeside og facebook-side, med
søknadsfrist 14. februar 2020.
Det har til tider vært en utfordring å få lag eller forening til å påta seg kommunens hovedarrangement for
17.mai. I fjor påtok Kvæfjord idrettslag seg ansvar for arrangementet. Kommunale instanser bidro med
praktisk hjelp.
Det har vært drøftet ulike virkemidler for å få arrangør til 17.mai-arrangementet. I 2015 stilte
formannskapet kr 25.000,- til disposisjon til arrangør. I 2016, 2017 og 2018 ble det gitt kr 5.000,- til
samme formål. I 2019 ble det gitt kr 10.000,- til arrangøren.
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til lag og foreninger har gjennomgått en justering og er gitt et
forenklet opplegg for tildeling. Her finnes 3 former for tilskudd:
 Alminnelige kulturmidler med søknadsfrist 15.mai
 Arrangementsstøtte til særskilte arrangementer hvor søknad fremmes løpende fram til
15.september
 Driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art hvor søknad fremmes løpende fram til
15.september.
Til behandling av slike søknader har kommunestyret avsatt kr 590.000,- i 2020 til Tilskudd
lag/foreninger.
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Levekårsutvalget kan for særskilte tilfeller vedta tildeling av kulturmidler uten foreliggende søknad,
enten ved eget tiltak eller etter forslag fra kommunedirektøren.
Vurderinger
Offentliggjøring av 17.mai-arrangementet ble gjort via kommunens hjemmeside og facebook-side.
For å kunne behandle eventuelle søknader i levekårsutvalgets møte i februar, så måtte søknadsfristen
fastsettes slik at en ikke fikk saksbehandlet eventuelle søknader i saksframlegget til møtet. En anså at av
hensyn til forutsigbarheten for eventuelle søkere måtte gå foran.
Eventuelle søknader fremlegges i levekårutvalgets møte.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
4/20

10.02.2020
2020/306

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
19.02.2020

Orientering om Helsehus og oppfølging av budsjettvedtak forslag 5.

Kommunedirektørens innstilling
Levekårsutvalget tar saken om Helsehus inkludert bemanningsplan til orientering.

Dokumenter i saken
K sak 70/19 – Kvæfjord kommunes Budsjett 2020 og økonomiplan 2020- 2023
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre behandlet budsjett og økonomiplan 2020-2023 under K-sak 70/19 i møte den
12.12.19. Følgende forslag ble framlagt i budsjettsaken- forslag 5
« Kommunestyret har som målsetting å opprettholde nivået på fysioterapitjenesten i Kvæfjord kommune.
Med dette som bakgrunn ber kommunestyret om at saken blir utredet og tatt opp i første møte i
levekårsutvalget med sikte p å en løsning.
Samtidig ber kommunestyret om at det legges frem en samlet bemanningsplan/organisasjonsplan for det
nye helsehuset.
Saken forelegges deretter kommunestyrets aprilmøte i 2020.».
Bemanningsplan er ikke endelig bestemt, men følgende forhold ligger til grunn:
Legesenter, Helsestasjon, Fysio- og ergoterapitjenestene flytter til helsehuset med dagens ansatte.
Unntak er redusert drift i henhold til vedtak om helsestasjonsdriften som reduseres med 100%
prosjektstilling fra 1.7.2020. Forslaget om reduksjon av 90% stilling fysioterapeut og 10% stilling
frisklivsstilling fra 1.7.2020 legges fram i Levekårsutvalgets møte i dag, med endelig behandling i
kommunestyret 16.4.2020.

Av andre endringer kan nevnes tilsynslege i 50% stilling på institusjon. Hun har i dag har kontor i
underetasjen på Kvæfjordheimen sykehjem der planen er at sykepleietjenesten stasjoneres. Det
vurderes om tilsynslegen kan benytte kontorplass på helsehuset eller/og disponere et av de 6 ledige
rommene på Kvæfjordheimen. Kommunen sist tilsatt kommunepsykolog skal i hovedsak arbeide med
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forebygging barn og unge, - og det er hensiktsmessig at psykologen får kontorplass sammen med
Helsestasjon på helsehuset.
Rehabiliterings- og korttidsavdeling planlegges med 10 plasser og døgnkontinuerlig drift.
Bemanningsplanen er planlagt med 12 årsverk, inklusive nattevakt. Kompetansebehovet er vurdert til
at vi trenger 6 årsverk med helsefaglig høgskolekompetanse med erfaring og/eller videreutdanning
innen rehabilitering, velferdsteknologi og palliativ omsorg og 4 årsverk helsefagarbeidere. 2 årsverk
tilknyttes Nattjenesten, men vil være stasjonert på avdelinga. Det pågår drøftinger med fagforeningene
om arbeidsplaner som kan bidra til flest mulig heltidsstillinger.
Organisasjonsutvikling er en sentral del av arbeidet ved samlokalisering av helsetjenestene. Det
planlegges utviklings og prosessarbeid for å bygge felles kultur og etablering av gode rammer for
tverrfaglig samarbeid. Kommunen har fått tilskudd fra Kommunens sentralforbund (KS) for å starte
dette arbeidet. Det er sendt ut tilbudsforespørsel for ekstern bistand til ou prosessen, og oppstart av
arbeidet planlegges i mars.
Orientering om helsehus vil bli framlagt i møtet.
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.02.2020
2020/310

Saksnr
5/20

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
19.02.2020

Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift

Kommunedirektørens innstilling
Saken 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 prosjektet.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.02.2020
2020/317

Saksnr
6/20

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
19.02.2020

Orienteringssak: Kjøp av skoleplasser/skoleskyss/barnehageplasser i andre kommuner

Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering.

Dokumenter i saken
Opplæringsloven kapittel 9A og § 8-1.
Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2009 (oppdatert 27.10.18).
Saksopplysninger
Møte bør lukkes med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 jf. forvaltningsloven § 13.
Oppvekstsjef Chris Tandy vil i møte gi en orientering om kjøp av skoleplasser, skoleskyss og
barnehageplasser i andre kommuner.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
7/20

11.02.2020
2020/319

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
19.02.2020

Orientering: Sluttrapport - Utvikling av NAV-kontorene - ny kontorstruktur i Sør-Troms

Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken
Sak PS 39/17 K-styre: Orientering om utvikling av NAV kontorene
Utvikling av NAV-kontorene - ny kontorstruktur i Sør-Troms - arbeidsdokument
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Saksopplysninger
Arbeidsgruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område,
eventuelt overlappende med nærliggende områder med målsetting om flere innbyggere i arbeid og
aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser.
Arbeidsgruppens forslag skulle gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene,
samt bidra til økt fokus på kvalitet og mulighet for spesialisering, godt arbeidsmiljø med flere kompetente
medarbeidere samlet, interne opplæringsarenaer i nye kontor, kostnadseffektivitet og redusert driftsrisiko.
Overordnet hensyn for arbeidsgruppens valg av ny organisasjonsmodell var å bidra til bedre tjenester til
innbyggerne i kommunene. Det forutsetter en organisasjonsstruktur som bidrar til at medarbeiderne skal
oppleve mestring i arbeidshverdagen, og få mulighet til å spesialisere seg. Et annet viktig hensyn er
nærhet til- og samhandling med andre kommunale tjenester.
En kartlegging av utfordringsbildet i alle kommunene viste en høy andel mottakere av statlig og
kommunale tjenester, en høy andel med unge under 30 år med sosiale og helsemessige utfordringer, og
økende behov for økonomisk råd og veiledning/ gjeldrådgivning. I små NAV-kontor blir medarbeiderne
generalister, med et alt for stort fagspenn. Leder blir arbeidende formann og utviklingsarbeid og
oppfølging av medarbeiderne kommer i annen rekke. Små kontor med få ansatte er også sårbar ved
fravær/ferieavvikling.
Det ble avholdt heldags arbeidsverksted for alle medarbeiderne i området, med egenrefleksjon og
grupperefleksjon på bakgrunn av åpne spørsmål. Innspillene fra arbeidsverkstedet ble kategorisert.
Arbeidsgruppens anbefaling til ny kontorstruktur ble vertskommunemodell med flere tjenestesteder, der
vertskommunen har det øverste administrative og faglige ansvaret for tjenestene.
Risikovurderingen viste at denne modellen har færrest ulemper og lavest risiko av alle modellene.
Modellen sørger for tilgjengelighet for brukere av NAV gjennom stedlig kontor og muliggjør
samhandling med andre kommunale tjenester. Modellen tydeliggjør roller for ledere og gjør spesialisering
av fag og oppgaver mulig. Modellen muliggjør etablering av team og tverrfaglig samarbeid over
kommunegrensene.
Leder ved NAV Kvæfjord, Merete Halvorsen, vil gi orientering om sluttrapport fra dette arbeidet.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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UTVIKLING AV NAV-KONTOR
NY KONTORSTRUKTUR
I
SØR-TROMS
(Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland)
Arbeidsdokument
Unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 14
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1 Innledning
Dette dokumentet er et resultat av forprosjekt utvikling av NAV-kontor – ny organisering av
tjenesten i Troms. Dokumentet danner grunnlag for arbeidsgruppens anbefaling til styringsgruppen og referansegruppene i TO-Sør.
Rapporten beskriver arbeidsgruppens anbefalinger av organisasjonsmodeller på bakgrunn av
kartlegging og analyse av kommuner og NAV-kontor i regionen, og medarbeidernes
tilbakemeldinger i arbeidsverksted. Gjennom risikoanalyse av tre aktuelle modeller gir
arbeidsgruppen sin anbefaling av organisasjonsmodell for NAV i TO-Sør.

2 Bakgrunn
Befolkningsutvikling, endring i demografi og alderssammensetningen gir nye utfordringer for
arbeids- og velferdsetaten. NAV må endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Arbeidet med
å utvikle NAV har pågår kontinuerlig.
Ekspertutvalget
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte i mars 2014 en ekspertgruppe for en helhetlig
gjennomgang av arbeids- og velferdsforvaltningen. Ekspertgruppen leverte en delrapport i
september 2014 og en sluttrapport i 2015. Ekspertgruppen peker på en strategisk retning i fem
hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukerens behov
Mindre styring og mer ledelse
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukeren

Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet»
Med grunnlag i ekspertutvalgets anbefaling, konkluderer regjeringen i St.meld. 33 (2015 –
2016) med at NAV må bli mer arbeidsrettet, ha tidligere innsats og komme tettere på
brukerne, gi mer handlingsrom til NAV-kontorene og videreutvikle partnerskapet. Under
punkt 1.2 gis en kort oppsummering av utfordringsbilde fremover:
-

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

3
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St.meld. 33 (2015 – 2016) ble behandlet i Stortinget 17. november 2016. Stortinget sluttet seg
til innholdet i meldingen.
Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar
Arbeids- og velferdsdirektoratet nedsatte en egen arbeidsgruppe, under ledelse av arbeids- og
tjenestedirektør Kjell Hugvik, med representanter fra KS, kommunene, sentralt brukerutvalg,
NAV-kontor, NAV-kontaktsenter, og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeidsgruppen skulle
se på hvordan en kunne videreutvikle NAV-kontorene med tanke på å få flere over i arbeid.
Arbeidsgruppens tilrådning til arbeids- og velferdsdirektøren var i hovedsak:
Brukerperspektivet – «Ingen beslutning om meg uten meg»
Flytte myndighet til NAV kontoret – mer myndighet betyr også større ansvar for
kvalitet og resultater
Forenkling i ulike oppgaver - arbeidsevnevurdering
Arbeidsrette innholdet i NAV-kontorene – også de kommunale tjenestene
Gode digitale tjenester og god veiledning
Kunnskapsbasert jobbing – gjøre det forskning viser virker
Revitalisering av partnerskapet – tydelig sammen om samfunnsoppdraget: flere i
arbeid
Færre og større NAV-kontor – bo- og arbeidsmarkedsregioner, økt kompetanse,
reduserer sårbarhet
Viktigere rolle for NAV-leder
Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur av 28. september 2016 antyder en forventet
befolkningsvekst i Norge fram mot 2030/40. For kommunene i TO-Sør er det forventet
befolkningsvekst, med unntak av Ibestad kommune.
Økt innvandring og fler eldre gir flere NAV-brukere. Det blir færre lavkompetanseyrker.
Ufaglært ungdom og innvandrere med lite skolegang vil bli særlig utsatt på arbeidsmarkedet.
Demografiske endringer og at flere får økonomisk støtte fra staten, gir NAV strammere
budsjetter kommende år. Det betyr at vi må gjøre mer for mindre.
Det pågår flere prosesser i NAV, som alle fører til et felles mål: Flere i arbeid.
Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av
virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode
brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og
NAV Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om ny organisasjons- og kontorløsning.
Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved
interkommunale avtaler etter vertskommunemodellen. Digitalisering og automatisering er et
annet viktig tiltak. Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og arbeidsmetoder i
NAV, og skaper muligheter for organisatoriske løsninger over større geografiske områder
uten at det går ut over servicen overfor innbyggerne. Digitale løsninger effektiviserer arbeidet
og reduserer ventetider.
4
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Langtidsplan for NAV er: Flere i arbeid. Bedre brukermøter. Økt kompetanse.

3 Mål
I henhold til mandatet skal arbeidsgruppen utarbeide forslag til ny kontorstruktur og
samarbeidsmåter i sitt område eventuelt overlappende med nærliggende områder.
Målsettingen for forprosjektet er:
Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser
Forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til
befolkningen i alle kommunene. Dette innebærer at ny organisering skal bidra til:
Økt fokus på kvalitetsstyring og mulighet for spesialisering – nye driftsenheter/kontor
må som et minimum ha tilstrekkelig antall medarbeidere og kompetanse til å etablere
team og fagkontakter på områder som krever spesialkompetanse og særskilt innsats:
f.eks. ungdom, innvandrere og arbeidsavklaringspenger (Folketrygdlovens kapittel 11)
og sosialtjenesten
Godt arbeidsmiljø med flere kompetente medarbeidere samlet
Interne opplæringsarenaer i nye kontor
Kostnadseffektivitet – mer ressurser til personell og mindre til kontorlokaler og drift
Redusert driftsrisiko
Arbeidsgruppen skal:
-

Komplettere målsettingen med lokale mål
Skal gjennomføre en kartlegging og analyse av nåsituasjonen i den enkelte kommune
og i det enkelte NAV-kontor
Skal vurdere alternative modeller for helt eller delvis sammenslåing av kontor
Prioritere vurderingskriteriene, og modellenes potensiale for å gi bedre NAV-tjenester
til befolkningen i alle kommunene
Arbeidsgruppen skal velge den modellen som gir størst måloppnåelse/gevinst

4 Organisering av forprosjektet
I henhold til dokument Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor – ny
organisering av tjenesten i Troms, versjon 2,0 er mandatet utarbeidet av NAV Troms i
samarbeid med fylkets rådmenn.
Forprosjektet er organisert med styringsgruppe, referansegrupper og arbeidsgruppe.
Sammensetningen er som følger:
Oppdragsgiver: NAV Troms og rådmenn i de respektive kommuner
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Prosjekteier: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør NAV Troms og Merete Hessen,
administrasjonssjef Kvæfjord kommune, Roe Jenset, rådmann Ibestad kommune, Bjørn Tore
Sørensen, rådmann Skånland kommune, Hugo Thode Hansen, rådmann Harstad kommune.
Styringsgruppe: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms, Merete Hessen,
administrasjonssjef Kvæfjord kommune, Roe Jenset, rådmann Ibestad kommune, Bjørn Tore
Sørensen, rådmann Skånland kommune, Hugo Thode Hansen, rådmann Harstad kommune,
Ellinor Martinsen, veileder NAV Harstad og Lisbeth Fjellheim, veileder NAV Kvæfjord.
Referansegruppe 1: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms, Merete Hessen,
administrasjonssjef Kvæfjord kommune, Roe Jenset, rådmann Ibestad kommune, Bjørn Tore
Sørensen, rådmann Skånland kommune, Hugo Thode Hansen, rådmann Harstad kommune,
Dag Sigurd Brustind, ordfører Ibestad kommune, Torbjørn larsen, ordfører Kvæfjord
kommune, Helene Berg Nilsen, ordfører Skånland kommune og Marianne Bremnes, ordfører
Harstad kommune.
Referansegruppe 2: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms, Fylkesmannen og KS
Arbeidsgruppe: Reidar Hansen, NAV-leder Skånland kommune, Kari Eltvik Hanssen, NAVleder Harstad kommune, Eli skog, NAV-leder Ibestad kommune, Merete Halvorsen, NAVleder Kvæfjord kommune, Robin Solsem, veileder NAV-Skånland, Gry Eikanger, veileder
NAV Harstad, Anne Skagnes Moe, veileder NAV Kvæfjord, Inger Hanne Johansen, veileder
NAV Ibestad, Marit Myklevoll, brukerrepresentant.
Leder for arbeidsgruppen: Merete Halvorsen, NAV-leder Kvæfjord kommune.

5 Analyse av nåsituasjonen
Fullstendig kartlegging og analyse av nåsituasjonen og den enkelte kommune er utarbeidet av
den enkelte NAV-leder i regionen. Faktaopplysninger er hentet fra Sør-Troms faktagrunnlag,
utarbeidet av NAV Troms, datert september 2017, om ikke annet er nevnt.
Antall innbyggere
TO-Sør er en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion bestående av kommunene Harstad,
Kvæfjord, Ibestad og Skånland. Kommunene har svært ulik størrelse. Per januar 2017 hadde
Harstad kommune har 24 845 innbyggere, Kvæfjord 2986 innbyggere, Skånland 3040
innbyggere og Ibestad hadde 1394 innbyggere. Totalt antall innbyggere i regionen er 32 273.
NAV-kontorene er dimensjonert etter innbyggertall. NAV Ibestad er det minste kontoret med
totalt tre årsverk. NAV Kvæfjord har 6 årsverk og NAV Skånland har 6 årsverk. NAV
Harstad er det største kontoret med totalt 51,6 årsverk
Arbeidsmarked
Innbyggerne i de fire kommunene har sitt arbeidsmarked i regionen. Arbeidsmarkedet
strekker seg også over fylkesgrensen til Nordland.
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Regionen har de siste årene hatt en historisk lav ledighet. Oppdaterte ledighetstall for mars
2018 er henholdsvis 2,0 % for Harstad kommune, 1,4 % for Kvæfjord, 1,6 % for Ibestad og
3,1 % for Skånland kommune.
Utfordringen fremover blir å dekke bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft på områder som
bygg og anlegg, transport, helsefag, undervisning, økonomi og administrasjon og regnskap
(kilde: NAVs arbeidsmarkedsprognose).
Arbeidsmarked i Harstad kommune
Tertiærnæringen (service, varehandel, transport mm) er den største næringsvirksomheten i
kommunen (35,9 %), fulgt av offentlig sektor på 25,9 %, med kommune (helse og sosial) og
sykehus, UNN Harstad. Andel arbeidsplasser i offentlig sektor, foruten helse og sosial, er på 9
% (1092). Kommunen har en forholdsvis stor andel sekundærnæringer (15,8 %) som i
hovedsak omfatter bygg og anlegg og fiskeindustri og oppdrettsnæring. Større aktører innen
havbruksnæringen utover i regionen, bidrar med betydelig og økende oppdragsmengde til
tertiærnæringsbedrifter innen verkstedindustri og skips-/anleggsdesign. Det er lite landbruksvirksomhet i kommunen (1,5 %), og det legges ned mange gårdsbruk pr år. Fiskerinæringen
sysselsetter få personer i kommunen. Noen få enheter driver kystfiske, mens et av NordNorges største trålerrederier har kontor og opplagsstasjon i Harstad. Undervisning sysselsetter
8,1 % (990) av arbeidsstyrken. Norges arktiske universitet er den største arbeidsplassen innen
denne sektoren.
Arbeidsstyrken i kommunen utgjør 12 951 personer, som tilsier en yrkesaktivitet på 65,1 %
(andel av befolkningen mellom 15 – 74). Av innvandrerbefolkningen utgjør den 59,4 %.
Arbeidsmarkedet i Harstad er svært godt med historisk lav arbeidsledighet. Ledigheten har
gått ned de siste 3-4 årene. Tall for mars 2018 viser ledighetstall på 2,0 %. Etterspørselen etter
arbeidskraft med fagkompetanse er betydelig. Bedriftene har store utfordringer med å
rekruttere medarbeidere med fagutdanning/høyere utdanning innen bl.a. bygg og anlegg,
transport, undervisning, helsefag, økonomi, regnskap og finans.
Arbeidsmarked i Kvæfjord kommune
Tertiærnæringen er den største næringen i kommunen (27,3 %). Helse- og sosialtjenester har
en andel på 33,5 %, som tilsier 467 arbeidsplasser. Største bedrift er Kvæfjord kommune med
en stor pleie og omsorgsavdeling, sammenlignet med kommuner med tilsvarende størrelse.
Kvæfjord ungdomssenter (KUS) med institusjonsplass til ti ungdommer mellom 13 og 18 år.
Kvæfjord opplevelse og avlastning (KOA) skreddersyr bo -og avlastningstilbud for
mennesker i alle aldre. Undervisning har en andel på 10,6 %. Rå videregående skole holder til
i kommunesenteret Borkenes. Skolen tilbyr helhetlig skole- bo- og fritidstilbud og har eget
internat. Antall arbeidsplasser innenfor undervisning er 148.
Sekundærnæringen utgjør en andel på 13,4 % med 187 arbeidsplasser. Her nevnes bedrifter
innenfor elektro, bygg og anlegg, transport, dagligvarehandel, regnskap m.fl.
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Primærnæringen utgjør en andel på 5,5 % i kommunen og er innenfor jordbruk. Antall
arbeidsplasser i næringen er 77.
Arbeidsstyrken i kommunen utgjør 1474 personer. Yrkesaktiv andel av befolkningen er 61,1
%. For innvandrerbefolkningen er andelen 51,5 %.
Arbeidsmarked i Skånland kommune
I Skånland kommune utgjør tertiærnæringer en andel på 24, 8 %. Innenfor næringen er det
helse og sosialtjenester som utgjør størst andel (27,6 %) med 383arbeidsplasser. Undervisning
utgjør 9,1 % andel med 126 arbeidsplasser. Sekundærnæringen utgjør 21,4 % med 297
arbeidsplasser, mens primærnæringen har en andel på 3,3 % med 46 arbeidsplasser.
Arbeidsstyrken i Skånland kommune utgjør 1486 personer og gir en andel yrkesaktivitet på
60,7 %. Andel yrkesaktivitet blant innvandrerbefolkningen er 61,0 %.
Arbeidsmarked Ibestad kommune
Tertiærnæringen er største næring i Ibestad kommune med en andel på 19,2 %. Helse- og
sosialtjenester som største næring med en andel på 33,8 % med 204 arbeidsplasser.
Undervisning utgjør en andel på 7,5 %.
Sekundærnæringen utgjør en andel på 15,7 % med 95 arbeidsplasser. Innenfor primærnæringen har kommunen en andel 15,6 % med 94 arbeidsplasser.
Arbeidsstyrken i kommunen utgjør 637 personer. Yrkesaktiv andel av befolkningen er 58,5
%. For innvandrerbefolkningen er andelen 60,3 %.
Pendlerstrøm
Den store pendlerstrømmen går til Harstad fra de omkringliggende kommunene. En liten
andel pendler til de omkringliggende kommunene. Opp mot 300 arbeidstakere pendler fra
Harstad til Kvæfjord for å jobbe, 109 til Skånland og 22 til Ibestad.
Med etableringen av kampflybase i Evenes, ved flyplassen, vil en nok i fremtiden se en større
pendlerstrøm fra omkringliggende kommuner til Evenes.
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Utpendling utover fylket
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Det er relativt korte avstander mellom kommunesentrene Harstad, Borkenes, Evenskjer og
Hamnvik og innbyggerne har sitt arbeidsmarked i hele regionen. Tabellen nedenfor viser
avstand i km mellom regionsentrene.
Harstad (sentrum)
Harstad (sentrum)
Kvæfjord (Borkenes)
Skånland (Evenskjer)
Ibestad (Hamnvik)

19 km (22 min)
31 km (38min)
36 km (1,6 t)

Kvæfjord (Borkenes)
19 km (22 min)
43,6 km (50 min)
53 km (1,50 min)

Skånland (Evenskjer)
31 km (38 min)
43,6 km (50 min)

Ibestad (Hamnvik)
36 km (1,6 t)
53 km (1,50 min)
59 km (1,47 min)

59 km (1,47 min)

(Kilde: Google maps)

Offentlig transport og annen form for kommunikasjon er god mellom kommunesentrene. Fra
og med 2018 er bussrutetilbudet utvidet og forbedret i regionen. Det er en fergeforbindelse,
mellom Sør-Rollenes og Harstad, med overfartstid på 45 minutter.
Statlig og kommunal portefølje i regionen
Alle som henvender seg til NAV og som trenger eller ønsker bistand rettet mot arbeid og
aktivitet har rett til en vurdering av sitt bistandsbehov.
Faktagrunnlag Sør-Troms sept. 2017, utarbeidet av NAV Troms, viser oversikt over antall
personer som får arbeidsrettet bistand fra NAV i TO-Sør fordelt på servicegruppe. Tallene per
juni 2017 fordeler seg som følger:
Standard innsats: 432(179 kvinner og 253 menn), situasjonsbestemt innsats: 226 (92 kvinner
og 134 menn), spesielt tilpasset innsats:1252(688 kvinner og 564 menn), varig tilpasset
innsats:359(188 kvinner og 171 menn).
Sykemeldt med oppfølging på arbeidsplass: 950(606 kvinner og 344 menn), sykemeldt uten
arbeidsgver:16787 kvinner og 80 menn), annet:35(13 kvinner og 22 menn).
For gruppen ungdom under 30 er tallene som følger:
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Standard innsats:143(61 kvinner og 82 menn), situasjonsbestemt innsats:113(43 kvinner og
70 menn), spesielt tilpasset innsats: 351(180 kvinner og 171 menn), varig tilpasset
innsats:83(29 kvinner og 53 menn).
Sykemeldt med oppfølging på arbeidsplassen: 147(92 kvinner og 555 menn), sykemeldt uten
arbeidsgiver: 34(20 kvinner og 14 menn).
Tabellen nedfor viser en oversikt over statlige og kommunale ytelser i regionen:
STATLIGE YTELSER

Kommune

* I alt 2016
Gj snitt antall
Gj snitt antall
mottakere per
mottakere per måned, andel av
måned
befolkning

KOMMUNALE YTELSER

Arbeidsliv og stønad 2016

KOSTRA 2016

Gj snitt antall Mottakere i gj. snitt Antall
personer per pr måned, andel av Sosialhjelps
måned befolkning 18-66 år mottakere

Andelen
Andel mottakere med
sosialhjelpsmottakere sosialhjelp som
i forhold til innbyggere hovedinntektskilde

1903 Harstad

10 963

44,4%

3 824

24,6%

611

2,5 %

49,4 %

1911 Kvæfjord

1 405

46,4%

527

28,1%

113

3,8 %

33,6 %

1913 Skånland

1 548

50,8%

584

31,5%

79

2,6 %

46,8 %

755

54,0%

238

30,1%

25

1,8 %

36,0 %

14 671

45,5 %

5 172

25,7 %

1917 Ibestad
Sør-Troms

Tabellene nedfor viser andel med nedsatt arbeidsevne, andel på arbeidsavklaringspenger og
sykefraværsutvikling i kommunene i regionen:
Alle
Nedsatt arbeidsevne

Arbeidsavklaringspenger

Sykefraværsutvikling siste år

Andel av Gjennomsnitt
Andel av Gjennomsnitt
Juni 2017 18-67 år siste 12 mnd Juni 2017 18-67 år siste 12 mnd 2.kv 2016 3.kv 2016 4.kv 2016 1.kv 2017
1903 Harstad

1 187

7,6 %

1 169

864

5,5 %

869

5,8

5,9

6,1

6,1

1911 Kvæfjord

191

10,4 %

190

130

7,1 %

128

6,7

8,1

7,9

8,5

1913 Skånland

162

8,8 %

171

125

6,8 %

130

7,7

9,0

8,6

8,4

65

8,3 %

61

42

5,4 %

38

5,8

6,2

5,8

6,2

1 591

1 161

1917 Ibestad
Sør-Troms

1 605

1 165

Under 30 år
Nedsatt arbeidsevne

Arbeidsavklaringspenger

Sykefraværsutvikling siste år

Andel av Gjennomsnitt
Andel av Gjennomsnitt
Juni 2017 18-30 år siste 12 mnd Juni 2017 18-30 år siste 12 mnd 2.kv 2016 3.kv 2016 4.kv 2016 1.kv 2017
1903 Harstad

298

7,6 %

292

220

5,6 %

210

3,6

3,6

3,7

3,8

1911 Kvæfjord

38

7,7 %

35

22

4,5 %

21

3,3

6,0

4,1

6,6

1913 Skånland

23

6,6 %

27

18

5,1 %

21

3,1

3,4

5,2

3,7

1917 Ibestad

13

7,2 %

11

10

5,5 %

8

2,0

2,5

4,2

3,9

364

270

Sør-Troms

372

260

I følge statistikk utarbeidet av NAV Troms, hentet fra www.nav.no, er andel uføre i alderen
18-67 år per 3.kvartal 2017 som følger:
Harstad kommune har en andel på 11,4 %, Kvæfjord kommune har en andel på 14,0 %,
Skånland kommune har en andel på 16,6 % og Ibestad kommune har en andel på 17,4%.
Gjennomsnitt i Troms er 10,6 %.
Oppsummert viser oversikten at alle kommunene hatt en økning i sykefraværsutviklingen i
perioden 2.kv 2016 til 1.kv 2017. Det gjelder også for gruppen under 30 år, der vi ser en
markant økning for Kvæfjord kommune i samme periode.
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Andel av befolkning i yrkesaktiv alder på arbeidsavklaringspenger er størst i Kvæfjord
kommune med 7,1 %, og lavest i Ibestad kommune med andel 5,4 %.
For gruppen unge under 30 år er det Harstad kommune som har høyes andel på arbeidsavklaringspenger (5,6 %). Kvæfjord har lavest andel (4,5 %).
Andel innbyggere i yrkesaktiv alder med uføretrygd er, sammenlignet med gjennomsnittet i
Troms, høyest i Kvæfjord kommune, Ibestad kommune og Skånland kommune.

5.1 NAV Harstad
Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling
Harstad kommune er den største kommunen i Sør-Troms-regionen, med et innbyggertall på
24 845 (januar 2017). Det har vært en økning fra 2012. Befolkningsutviklingen i kommunen
vurderes som stabil. Prognosen viser moderat befolkningsvekst fram mot 2030 (Kilde:
Kommuneplan for Harstad 2009 – 2025). Kommunen har per juni 2017 en andel på 9 % med
innvandrerbakgrunn.
Estimert vekst i folketallet i Harstad i perioden 2016 - 2040 er 11,5 %. I følge prognosene vil
det i 2040 være 2,7 personer i yrkesaktiv alder pr. pensjonist i Harstad kommune (Kilde:
Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms av 28. september 2016).
Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for arbeidsavklaringspenger
NAV Harstad har, som eneste kontor i området, beslutteransvar på området varig tilpasset
innsatsbehov (Folketrygdloven kapittel 12). Og fra og med januar 2018 ansvar for beslutteroppgaver tilknyttet innstilling på vedtak arbeidsavklaringspenger (folketrygdloven kapittel
11). Ressursuttak totalt tilknyttet beslutteroppgaver tilsvarer 60 % stilling.
Kommunale og statlige tjenester i kontoret
Statlige tjenester etter folketrygdloven og NAV-loven er felles for alle NAV-kontor over
kommunegrensene.
NAV Harstad har ansvar for kommunale tjenester og oppgaver i henhold til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Kontoret har ansvar for tjenesten frivillig
økonomi forvaltning og gjeldsrådgivning. Kontoret har også ansvar for flyktningtjenesten.
Bosetting av flyktninger og miljøarbeid flyttes ut av kontoret til boligkontoret i kommunen i
løpet av høsten 2018.
Antall kommunale og statlige ansatte
Kontoret har 25 statlige stillingshjemler og 26,6 kommunale stillingshjemler. I tillegg har
kontoret 4 jobbspesialister i midlertidige stillinger ut 31.12.18, og 2 prosjektmedarbeidere
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som jobber med prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Det er 5 stillinger
som er brukt til ledelse.
Kontorenes resultatoppnåelse – også når det gjelder kontorenes porteføljer og antall
personer på stønader i kommunen
Resultatene på målekortet viser at kontoret i snitt for 2017 lå noe under målkravet for flere
indikatorer (status gul). Når det gjelder B16 Andel personer med nedsatt arbeidsevne med
overgang til arbeid leverte kontoret 2 prosentpoeng over snitt i 2017 (grønn). Kontoret lå også
over snitt når det gjelder B23 Antall formidlinger. Kontoret har også høyt antall personer på
tiltak.
Når det gjelder kommunale stønader (sosialhjelp) har kontoret hatt en positiv utvikling de
senere år, med nedgang i både utgifter og antall mottakere.
Antall personer på frivillig forvaltning er ca. 40. Mange har behov, og har søkt om tjenesten.
Det kan se ut til at behovet er økene. En økende andel av bosatte flyktninger, både enkeltpersoner og familier, har behov for økonomisk veiledning og hjelp til å disponere økonomien.
Kompetanse i kontoret
Den største andelen veiledere, som jobber med arbeidsrettet brukeroppfølging har 3 til 4-årig
høgskole- eller universitetsutdanning innen sosialt arbeid, barnevern, undervisning, psykisk
helse, samfunnsfag og andre relevante fagutdanninger. Kontoret har 4 veiledere med
utdanning fra videregående skole, og lang erfaring fra Aetat og/eller trygdeetaten.
Jobbspesialistene har 3-4-årig utdanning fra høgskole.
I tillegg har kontoret ansatte som jobber med oppfølging av drifts- og stønadsøkonomi som
har 3-4-år økonomiutdanning fra høgskole, og merkantilt ansatte med utdanning fra
videregående skole og lang erfaring.
Kontoret har forholdsvis mange statlige ansatte som er seniorer, over 62 år (32 %), og som
har ekstra feriedager og seniordager. Dette er noe som berører hele kontoret da det medfører
at andre må få ekstra oppgaver hvis seniorene skal få redusert portefølje.

5.2 NAV Kvæfjord
Antall innbyggere i kommunen og befolkningsutvikling
Per januar 2017 hadde kommunen 2986 innbyggere. Det er en nedgang på – 1,3 % fra januar
2012, da antall innbyggere var 3025. Antall innvandrere per januar 2017 er 343, som er 11, 5
% andel av befolkningen i Kvæfjord.
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Det estimeres en befolkningsvekst fram mot 2040 på 4,6 %. I følge prognosene vil det i 2040
være 2,4 % i yrkesaktiv alder pr. pensjonist i Kvæfjord kommune (Kilde: Fylkesmannens
tilrådning om kommunestruktur i Troms av 28.september 2016).
Kommunale og statlige tjenester i kontoret
Statlige tjenester etter folketrygdloven og NAV-loven er felles for alle NAV-kontor over
kommunegrensene.
NAV Kvæfjord har ansvar for kommunale tjenester og oppgaver i henhold til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Kontoret har også ansvar for tjenesten frivillig
økonomiforvaltning og gjeldsrådgivning, samt behandling av bostøttesøknader.
Antall kommunale og statlige ansatte
I henhold til driftsavtalen har NAV Kvæfjord 2,5 kommunale årsverk. Antall statlige årsverk
er 3,5 inkludert leder. Antall årsverk totalt, jfr. driftsavtalen er 6.
Leder for arbeidslag i kommunen er tilknyttet kontoret, men deltar ikke i oppfølging/
saksbehandling, men drifter arbeidslaget med brukere henvist fra NAV, samt følger opp
brukere med kommunal ytelse i tiltak hos arbeidsgivere.
Kontorets resultatoppnåelse – også i forhold til kontorets portefølje og antall personer
på stønad i kommunen
Resultatene på målekortet viser at kontoret i snitt for 2017 lå noe under målkravet for flere
indikatorer (status gul). Når det gjelder B16 Andel personer med nedsatt arbeidsevne med
overgang til arbeid leverte kontoret 2 prosentpoeng under snitt i 2017 (gul). På indikator B23
Antall formidlinger leverte kontoret i underkant av mål (gul).på indikator B.15 Andel
arbeidssøkere med overgang til arbeid leverte kontoret 7 prosentpoeng under målkrav (gul).
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er 33,6 %. Kontoret har jobbet
målrettet med å holde andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt lav, og ser ut til å ha
lykkes med det. Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertallet er høyeste andel av
kommunene i Sør-Troms. Antall personer med frivillig økonomisk forvaltning er per januar
2018 tre. Flere har behov for/har søkt om tjenesten. Tallet vil derfor øke i framtiden.
I følge foreløpig SSB-statistikk 2017 er antall sosialhjelpstilfeller i alt 99. Det er en nedgang
fra 2016 da antallet var 113.
Kompetanse i kontoret
6 av kontorets ansatte har 3-åring høgskoleutdannelse eller mer. Utdanninger representert er
sosionom med tilleggsutdanning i karriereveiledning, vernepleie, master i karriereveiledning,
etatsskole fra trygd, jurist med master i ledelse, økonomi og administrasjon/revisjon og
fengselsskole. De fleste har lang erfaring fra relasjonsarbeid og veiledning.
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5.3 NAV Ibestad
Antall innbyggere i kommunen og befolkningsutvikling
Per januar 2017 hadde Ibestad kommune 1394 innbyggere. Det er en liten nedgang på -1 %
fra januar 2012. Andel innvandrerbefolkning i Ibestad (10 %).
I følge fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms 28. september 2016 estimeres
en befolkningsreduksjon på 21 % i perioden 2016-2040. I følge prognosene vil det i 2040
være 1,5 i yrkesaktiv alder pr. pensjonist i Ibestad kommune
Kommunale og statlige tjenester i kontoret
Statlige tjenester etter folketrygdloven og NAV-loven er felles for alle NAV-kontor over
kommunegrensene.
Kommunale tjenester i kontoret er tjenester etter lov om sosialtjenester. Kontoret har også
ansvar for frivillig forvaltning av økonomi og gjeldsrådgivning og behandling av startlån.
NAV Ibestad har også ansvar for flyktningtjenesten.
Antall kommunale og statlige ansatte
I henhold til driftsavtalen har kontoret 2 statlig årsverk, inkludert leder, og et kommunalt
årsverk
Kontorets resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og antall
personer på stønader i kommunen
Resultatene på målekortet viser at kontoret i snitt for 2017 et variabelt resultat. Når det gjelder
B16 Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid leverte kontoret 2
prosentpoeng under målkrav (gul). På indikator B23 Antall formidlinger leverte kontoret
under målkrav (rød). På indikator B.15 Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid leverte
kontoret 2 prosentpoeng over målkrav (grønn).
Største utfordring er oppfølging av unge under 30 år, gjelder både statlige og kommunale
tjenester.
Kompetanse i kontoret
Alle medarbeidere har høyskoleutdanning med 3 år eller mer. To medarbeidere har lang
erfaring fra trygdeetat.

5.4 NAV Skånland
Antall innbyggere og befolkningsutvikling
Antall innbyggere pr. januar 2017 er 3048. I januar 2012 var det 2927 innbygger, altså en
økning fra 2012 til 2017 på 2,6 prosent. Andel innvandrerbefolkning i Skånland per januar
2017 er 9 %.
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I følge Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms av 28.september 2016
estimeres en befolkningsvekst på 3,6 % i perioden 2016-2040. I følge prognosene vil det i
2040 være 2,4 % i yrkesaktiv alder pr. pensjonist i Skånland kommune
Kommunale og statlige tjenester i kontoret
Statlige tjenester etter folketrygdloven og NAV-loven er felles for alle NAV-kontor over
kommunegrensene.
Kommunale tjenester i kontoret er tjenester etter lov om sosialtjenester i NAV. I tillegg har
kontoret ansvar for støttekontakt og behandling av bostøtte. Planen er at innen 01. januar 2019
skal oppgaver knyttet til støttekontakter og bostøtte overføres til andre i Skånland kommune.
Antall kommunale og statlige ansatte
I henhold til driftsavtalen har kontoret 4 statlige årsverk inkludert leder og 2 kommunale
årsverk. Tilsammen har kontoret 6 årsverk pr dags dato.
Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og antall
personer på stønader i kommunen
Resultatene på målekortet viser at kontoret i snitt for 2017 har et godt resultat. Når det gjelder
B16 Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid leverte kontoret 8
prosentpoeng over målkrav (grønn). På indikator B23 Antall formidlinger leverte kontoret
over målkrav (grønn). På indikator B.15 Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid leverte
kontoret på målkrav(grønn).
Kompetanse i kontorene
Kontoret har den nødvendige kompetansen som skal til for å kunne ivareta kontorets
oppgaver.

5.5 Totalanalyse
Som nevnt er TO-Sør, med kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Skånland, en naturlig
bo- og arbeidsmarkedsregion. Hvor innbyggerne i de fire kommunene har sitt arbeidsmarked i
hele regionen, og pendler mellom kommunene. Det er relativt korte avstander innad i
kommunene og mellom kommunesentrene, og det er forholdsvis gode veier/trafikkårer og
offentlig transporttilbud.
Det er et variert arbeidsmarked i regionen. Tertiærnæringen er den desidert største næringen,
med helse- og omsorgssektoren i kommunene. Det er gode vilkår for å samarbeide tett med
arbeidsgiverne, men det viser seg utfordrende for kontorene å avgi ressurser til markedsarbeid.
Felles for kontorene er at det er en høy andel på kommunal og statlige ytelser. Den lave
arbeidsledigheten i regionen medfører at svært mange av de som har behov for NAV sine
tjenester og ytelser, sliter på flere områder, og har behov for tettere arbeidsrettet oppfølging
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fra NAV. Endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger (ftl. kap. 11) fra 01.01.18 som
tilsier kortere periode for å motta arbeidsavklaringspenger, medfører også et større behov for
tett arbeidsrettet oppfølging.
Sykefraværsutviklingen i kommunene er økende. Helse- og omsorgssektoren i alle
kommunene har hatt et høyt sykefravær over år, og som krever spesialisert kompetanse og en
samlet innsats fra flere aktører for å få redusert.
NAV-lederne i de små kommunene fungerer som arbeidende formenn. De skal ivareta en
brukerportefølje ved siden av lederoppgavene. Det er kun lederne ved det største kontoret som
har mulighet til å ha en ledelsesstruktur med en tydelig og avgrenset lederrolle. NAV-lederne
viser til at ledelse i kombinasjon med brukeroppfølging er en dårlig løsning og medfører at
viktige lederoppgaver må vike på bekostning av brukeroppfølging.
De små NAV-kontorene viser til at de er sårbare ved fravær/ferieavvikling. Det i tillegg til
kompleksiteten i fag og oppgaver blir det utfordrende å opprettholde god service til
innbyggere. Det er krevende for medarbeidere som er på jobb å ivareta kollegaers oppgaver,
og risikoen er at innbyggerne ikke får forsvarlige tjenester.
Det er variasjon mellom kommunene hvilke kommunale tjenester som er lagt til NAVkontorene i regionen. Det er flere kontorer som har tillagt tjenester som ikke støtter opp om
den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, som f.eks. bostøtte, støttekontakt og startlån.
Den totale analysen viser at det for de små kontor er utfordrende å levere tjenester med
kvalitet og stabilitet på flere områder, og at regionen ikke får utnyttet det ressurspotensialet
som ligger i å samle ressursene under felles ledelse.

6 Prioritering av vurderingskriterier – hvilke hensyn er viktigst
I tillegg til de perspektivene som er lagt vekt på i mandatet har vi også lagt vekt på andre
kriterier som vi mener det bør tas hensyn til i vurderingen av modell. Disse kriteriene
gjenspeiler seg i analysen av nåsituasjonen og tilbakemeldingene fra medarbeiderne etter
arbeidsverkstedet 7. mars. Vi har også lagt vekt på tilrådninger fra arbeidsgruppen som leverte
rapporten «Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar» 13.1.2017, og sett hen
til Fylkesmannens rapport om kommunestruktur i Troms (2016).
Det overordnede målet for organiseringen av tjenesten er at det skal bidra til å gi bedre NAVtjenester til befolkningen i alle kommunene i regionen, med vekt på kvalitet og stabilitet i
tjenestetilbudet. Organiseringen skal også bidra til at bruker i størst mulig grad kun skal
forholde seg til en veileder.
Det er også en sentral målsetting av medarbeiderne med ny organisering skal oppleve
mestring i arbeidshverdagen, og få mulighet for spesialisering.
NAV-ansatte i TO-Sør og pendling
For statsansatte i NAV reguleres merreisestid som følge av omstilling/endrede arbeidsforhold
i egen omstillingsavtale (Omstillingsavtale for Arbeids- og velferdsetaten 01.11.16). Ved
merreisetid på mer enn 90 min per dag kan overskytende registreres som arbeidstid. Det er
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derfor viktig å unngå en organisering som medfører ufrivillig flytting av bosted eller merreisetid som skal regnes som arbeidstid.
Utfordringsbildet i kommunene
I vurderingen bør det legges vekt på utfordringsbildet i kommunen når det gjelder
befolkningsutviklingen. Utviklingen medfører en reduksjon av innbyggere i yrkesaktiv alder.
Det er også forholdsvis mange unge med sammensatte utfordringer som står utenfor arbeid og
utdanning. For dem kreves omfattende bistand for å komme i arbeid eller aktivitet. Dette
tilsier at ressursene for oppfølging av unge bør samordnes, og det bør jobbes mer med
tjenesteutvikling som bidrar til at flere unge kommer i arbeid. Dette er også en region som har
et forholdsvis høyt sykefravær, og mange på andre statlige ytelser.
Flere av kommunene har de siste årene bosatt mange flyktninger. Mange av disse er krevende
å få avklart og i arbeid. Det er også bosatt mange barnerike innvandrerfamilier med behov for
ekstra oppfølging.
Geografi og arbeidsmarked
Regionen er en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion. Det er korte avstand mellom regionssentrene og innbyggerne har sitt arbeidsmarked i hele regionen.
Bedriftsstruktur og arbeidsmarked
Harstad er tyngdepunktet i bo- og arbeidsmarkedsregionen, og kommunen har et variert
næringsliv. Det pågår en stor utbygging i Evenes, flyplass-området, som vil få stor betydning
og være arbeidsplass for innbyggerne i hele regionen. Å samle ressursene under felles ledelse
vil medføre at det kan frigjøres mere ressurser til markedsarbeid og oppfølging av
arbeidsgivere.
Organisasjon og ledelse
I rapporten «Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar» vises det til at
«Utvikling av NAV-kontor krever en ledelse med sterk utviklingsorientering og ferdigheter i å
drive endringsprosesser lokalt i samspill med interessenter og egne medarbeidere, samtidig
som den løpende daglige driften sikres». For å kunne få en slik ledelse kreves det større
handlingsrom for NAV-lederne, slik at de får frigjort tid til å jobbe med tjenesteutvikling og
samarbeide med andre interessenter. Lederne ved de små kontorene viser til at ledelse,
utviklingsarbeid og personaloppfølging går på bekostning av brukeroppfølging. Dette på
grunn at leder også må jobbe som veileder og ha brukeroppfølging.
Medarbeidere og arbeidsmiljø
Veiledere ved små-kontorene har ansvar for andre driftsoppgaver som post- og dokumenthåndtering, fordeling av gosys og Arena-oppgaver, arkiv, frivillig forvaltning og andre
merkantile oppgaver i tillegg til brukeroppfølging. I NAV Harstad er dette oppgaver som er
organisert i en stab/støtteavdeling, slik at veilederne får frigjort tiden til å drive med
arbeidsrettet oppfølging. NAV Harstad har derimot i tillegg oppgaver for hele TO-sør når det
gjelder beslutteroppgaver og tiltaksansvarlig AMO-kurs.
De små kontorene gir uttrykk for at de opplever at de er svært sårbare ved fravær. De
opplever det også som ressurskrevende å delta på kompetansehevende tiltak, da dette fraværet
også berører kontoret sterkt. De viser også til at det er utfordrende å opprettholde tilstrekkelig
17

35

dybdekompetanse pga. stort oppgavespenn, og tilstrekkelig kompetanse på spesialfunksjoner
som f.eks. gjeldsrådgivning pga. for liten sakstilgang.
Kompetanse, fagmiljøer og spesialisering
Alle kontorene i regionen opplever å ha den kompetansen de har behov, og at det ikke er store
utfordringer når det gjelder rekruttering. Det vises til at det er noen utfordringer når det
gjelder IKT-kompetanse, både teknisk og ta i bruk nye digitale løsninger. De ansatte ved
NAV Harstad gir derimot uttrykk for at de opplever at de ikke har den kompetansen og
kunnskapen de skal ha for å kunne drive god arbeidsrettet brukeroppfølging. Det fremkommer
at de opplever å mangle kunnskap/kompetanse innen veiledning/samtale, tiltak og virkemiddel, tjenester til arbeidsgivere, samarbeidspartnere, bruke de digitale løsningene mm.
Det er spesielt utfordrende for de små kontorene å få til spesialisering, og frigjøre ressurser til
spesialfunksjoner og fagansvarlig-roller. NAV har mange kompetansekrevende fagområder
hvor det er behov for at noen ansatte får en mer spesialisert rolle, samtidig som dette er viktig
i et medarbeiderperspektiv da det gir mulighet for karriereutvikling. De ansatte gir klare
tilbakemeldinger om behovet for mer spesialiserte roller, fagutvikling, felles kompetansehevende tiltak og felles arbeidsmetodikk for hele regionen.
Digitalisering
Digitale løsninger bidrar til at vi både kan kommunisere med brukerne digitalt og at vi kan
møte bruker og arbeidsgiver fysisk der de er, enten på arbeidsplassen eller på det tjenestestedet som er nærmest brukers hjemsted. Flere og flere brukere foretrekker selvbetjeningsløsningen, noe som medfører frigjort tid for NAV-veileder til å ha mer personlig kontakt med
de som trenger det mest, samt andre som yter tjenester til bruker (kommunehelsetjeneste,
spesialisthelsetjeneste, bolig mfl.).
Det kommer flere digitale løsninger som bidrar til at brukerne får verktøy til å vurdere sine
egne muligheter og ta informerte valg. Det vil også etter hvert komme mulighet for å søke om
sosiale tjenester/sosialhjelp digitalt.
Kommunale tjenester i kontoret
Det er hensiktsmessig at NAV-kontorene i regionen har lik oppgaveportefølje og at oppgaveporteføljen er i tråd med NAVs samfunnsoppdrag om å få flere i arbeid. Det vil også bidra til
tydeligere fagmiljø og mer målrettet kompetansetiltak. I tillegg til minimumsløsningen (lov
om sosiale tjenester i NAV) bør det av kommunale tjenester i tillegg være gjeldsrådgivning,
frivillig forvaltning og introduksjonsprogram for flyktninger.
Når det gjelder nødhjelp/krisehjelp må alle tjenestestedene ha kompetanse og rutiner for dette
lokalt.
Når det gjelder midlertidig bolig er NAV-kontoret/tjenestestedene avhengig av at kommunen
har tilgjengelig midlertidig boliger ut fra behov. Det er NAV-kontorets rolle å synliggjøre
behov og gjøre vedtak på midlertidig bolig.
Tiltak og tiltaksutvikling
I rapporten til arbeidsgruppen (13.01.17) foreslås det at større NAV-kontor kan de få økt
lokalt handlingsrom og styring av den økonomiske rammen for arbeidsmarkedstiltak. NAVleder vil da få mulighet til å planlegge tiltaksbruken ut fra politiske prioriteringer og lokale
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utfordringer. Det vil gi mer muligheter for skreddersøm og arbeidsmarkedstiltak som er mer
rettet mot hva brukerne har behov for, som igjen fører til flere i arbeid.
Samhandling med andre kommunale tjenester
Viktige samarbeidspartnere for NAV-kontorene er de kommunale fagtjenestene innen
rusfeltet, psykisk helse, bolig og barnevern. NAV-kontorene er helt avhengig av at det er
nødvendig kompetanse og kapasitet i disse tjenestene, og at det er fokus på forebyggende
arbeid.
NAV-kontorene opplever at de bruker betydelige ressurser på å håndtere henvendelser og
hendelser knyttet til personer som ikke kan nyttiggjøre seg NAVs arbeidsrettede brukeroppfølging. Det kan være personer som er varig eller midlertidig ute av stand til å være i
inntektsgivende arbeid. Mange av disse er avhengig av andre tjenester i forkant eller parallelt
med arbeidsrettet oppfølging fra NAV.
Det er ulikt hvordan en opplever at fagtjenesten i kommunene fungerer, og hvor godt
samarbeid en har. Det er NAV-leders ansvar å ta initiativ opp mot kommunen, og drive
tjenesteutvikling, utvikle retningslinjer for ansvars- og arbeidsdeling for tverrfaglig
samarbeid. Det viser seg at NAV-lederne ved de små kontorene opplever at «ledelse må
komme i andre rekke fordi brukeroppfølging må prioriteres», og at det er utfordrende å finne
tid til tjenesteutvikling og samarbeid med andre.

7 Vurdering av tre alternative modeller
I forkant av utarbeidelse av aktuelle modeller ble det avholdt heldags arbeidsverksted 7. mars
for alle ansatte i NAV-kontorene i TO-Sør. NAV Evenes/Tjeldsund ble invitert fordi kontoret
er under etablering sammen med NAV Skånland.
Det ble utarbeidet egenrefleksjonskort, med åpne spørsmål relatert sykefraværsoppfølging,
arbeidsmarkedskompetanse, oppfølging av unge under 30 år og innvandrere. Egenrefleksjonskortene ble tilsendt alle medarbeiderne i forkant av arbeidsverksted. På arbeidsverksted ble
medarbeiderne satt sammen i grupper på tvers av avdelinger og kontor. Gruppene fikk
utlevert grupperefleksjonskort som omhandlet samme tema som egenrefleksjonskortene.
Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra arbeidsverksted, kartlegging og analyse av
kommunene/kontorene og prioriterte kriterier, har arbeidsgruppen utarbeidet tre aktuelle
modeller:
1. Vertskommunemodell – et tjenestested
2. Vertskommunemodell – flere tjenestesteder
3. Samarbeidsmodell

7.1 Modell 1 Vertskommunemodell med et tjenestested (fullintegrasjon)
Innebærer full integrasjon ved sammenslåing av alle NAV-kontorene i tjenesteområde SørTroms, med lokalisering av tjenestested sentralt i Harstad og med felles kontornummer.
Forutsetter klare samarbeidsavtaler mellom kommuner for overføring av kommunale tjenester
og kommunale midler til vertskommune fra øvrige kommuner.
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7.1.1 Fordeler og ulemper utvalgte perspektiver
Perspektiv
Brukerperspektivet

Produksjonsperspektivet

Fordeler
Større fagmiljø i NAVkontoret med tanke på
tjenester til bruker.

Ulemper
Lengre avstand til
NAV-kontoret og økt
reisetid for noen
brukere, spesielt
Mindre sårbart ved
brukere av
fravær i NAV-kontoret. kommunale tjenester
som er lite mobil, lite
Bedre kunnskap om et digital, evt har
større geografisk
språkvansker.
område.
Begrenset offentlig
kommunikasjon i
ferietid.
Bruker kan mæte
veileder med mangel
på lokalkunnskaper.
Økt behov for å
innhente informasjon
på grunn av
manglende
lokalkunnskaper.

Bedre utnyttelse av
fagkompetanse og
ressurser.
Flere kollegaer å
utveksle erfaringer
med.

Medarbeidere får nye
fagområder, som
krever ressurser til
opplæring.

Tilby like tjenester i
kommunene.
Felles stab og
støttefunksjoner.

Bruker ikke får
tilgang til NAVtjenester

Kommunene ønsker
ikke å gi fra seg
selvstendighet og
styringsmulighet.
Omstillingsprosessen
kan medføre økt
saksbehandlingstid
og økning av
ubehandlede saker.
Risiko for
ineffektivitet ved at
det kan bli for mange
møter / større møter i
avdeling, og
deltakere som ikke
trenger å være der.

Felles besluttere for
godkjenning av
vedtak/tjeneste til
bruker.
Medarbeiderperspektivet

Risiko
En høyere terskel for
å ta kontakt med
NAV

Større fagmiljø. Bedre
arbeidsmiljø.
Medarbeidere kan i
større grad spesialisere
seg innen fagfelt.

Pendling – lengre
pendlervei og økt
reisetid
(omstillingsavtalen
for statsansatte
gjelder).

Teamarbeid.

Kulturforskjeller.
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Erfarne
medarbeidere slutter

Flere kollegaer,
jobbnettverk, sosialt
nettverk.

Mer jobbing i åpent
landskap eller
kontorfellesskap kan
oppleves belastende
for medarbeidere.

Mindre sårbart ved
fravær.
Kompetanseperspektivet

Intern samhandling/
grensesnitt
Betydelig opplæringavlæringsbehov for å
få felles metodikk,
fagforståelse og
kultur.

Økt mengdetrening
som følge av
spesialisering gir
kompetente
medarbeidere.

Dropp i
produksjonen

Tilgang til fagkontakter
Tjenester til
arbeidsgivere

Møter et NAV-kontor
som har større
kunnskap om
arbeidsmarkedet og har
flere arbeidsledige å
formidle.

Større avstander når
NAV kan bli mindre
veileder skal følge
synlig i distriktene.
opp
brukere/arbeidsgivere,
og gjennomføre
bedriftsbesøk.
Kan miste
lokalkunnskap om
bedriftene

Målgruppe:
Ungdom

Målgruppe:
Innvandrere

Større fagmiljø.

Avstand.

Gir bedre kunnskap om
utfordringer og behov
til unge.

Manglende
lokalkunnskap.

At gruppen ikke får
tilgang til forsvarlige
NAV-tjenester

Brukere som trenger
tettere oppfølging har
behov for
tilgjengelighet.

Bedre tiltak for individ
og gruppe, da
målgruppen blir større
samlet for
tjenesteområdet.
Større fagmiljø og
arbeidsmarked

Utfordringer med
språk og digitale
løsninger.

Gir bedre kunnskap om
utfordringer og behov
til innvandrere.

Lite mobil gruppe.
Ofte avhengig av
offentlig
kommunikasjon

Bedre tiltak for individ
og gruppe da
målgruppen blir større

Jo svakere
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At gruppen ikke får
tilgang til NAVtjenester

samlet for
tjenesteområdet.

brukergruppen er jo
mer behov for nærhet
til tjenestene og fysisk
oppmøte.
Fravær fra opplæring
pga lang reisevei for
noen

Målgruppe:
Sykmeldte

Større fagmiljø og
felles metodikk.

Lengre reisevei for
noen brukere.

Større nedslagsfelt kan
gi økt mulighet for et
ønsket kompetansehus.

Mindre nærhet til- og
samarbeid med leger
og arbeidsgivere, for
de som bor i
distriktet.

Mulighet for enda
tettere samarbeid med
NAV
Arbeidslivssenter.

Samarbeidspartnere

Tvinger fram digitale
løsninger i større grad.
Felles
samarbeidspartnere
trenger kun å forholde
seg til et
NAV-kontor i stedet
for fire, slik det er i
dag.

Økonomiperspektivet

Reduserte kostnader til
drift, ved reduserte
husleieutgifter.

Ledelsesperspektivet

Mindre tid til
brukere og
samarbeidspartnere,
og mer tid på reise.

Økte utgifter til reise
for ansatte.

Risiko for uforutsette
utgifter med
omstillingen, som vi
ikke ser i dag.

Økte reiseutgifter og
reisetid for
oppfølging ute i
bedriftene langt fra
NAV-kontoret.
Flere medarbeidere
per leder.

Ledere får en ren
lederfunksjon, og
tydeligere rolle og kan

Stor avstand til leger
og arbeidsgivere kan
forhindre et tett nok
samarbeid for å få
redusert
sykefraværet.

Mindre tilgjengelig
for
samarbeidspartnere i
deltakerkommunene
i en vertskommunemodell

Reise i arbeidstid
dersom pålagt
omplassering.

Effektivisering og
reduserte driftsutgifter
med felles ledelse og
stab/støtte-funksjon.

Kan gå glipp av god
oppfølging for de
svakeste brukerne
som har utfordring
med å komme til
møter hos NAV.
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Kan miste
helhetsperspektiv.

konsentrere seg om
organisasjonsutvikling,
personaloppfølging,
fagutvikling og pleie
av
nettverk/samarbeidspartnere

7.2 Modell 2 Vertskommunemodell med flere tjenestesteder
Vertskommunemodellen med flere tjenestesteder har felles drifts- og stønadsøkonomi og
felles kontornummer. Vertskommunen vil ha det øverste administrative og faglige ansvar for
tjenestene. Vertskommunen vil ha budsjettansvar med rapportering til samarbeids
kommunene. En forutsetning for modellen er at det inngås klare samarbeidsavtaler mellom
kommuner for overføring av tjenester og midler til vertskommunen fra øvrige kommuner.

7.2.1 Fordeler og ulemper i ulike perspektiver – modell 2
Perspektiv
Brukerperspektivet

Fordeler
Får oppfølging av en
spesialisert og
kompetent veileder som
kun jobber med
arbeidsrettet brukeroppfølging.

Ulemper
Bruker kan bli fulgt
opp av veileder
som ikke jobber i
samme kommune
som bruker bor i.

Risiko

Ved behov for å ivareta
diskresjon, kan bruker få
veiledning/ oppfølging i
annen kommune.
Nærhet og
tilgjengelighet til NAVkontor der bruker
oppholder seg/ bor.
Møter veileder med
lokalkunnskap i
nærområde.
Produksjonsperspektivet Samling og
effektivisering av
administrative
ressursene (Stab/støtte)
vil på sikt medføre at
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Opplæring blir
ressurskrevende i
etableringsfasen
Kommunale

Manglende IKTkompetanse i
regionen på de

flere ressurser kan overføres til brukeroppfølging
Spesialisering (på
arbeidsrettet
brukeroppfølging) gir
positiv effekt på
produksjonen
Bruk av digital
brukeroppfølging,
mobile løsning mm.
Opprettholder
lokalkunnskap

digitale løsninger
mangler eller er
ufullstendig –
skanning av
kommunal fagpost.
Ulik praksis med
tanke på
remittering i
kommunene.

ulike fagsystemer
kan gi mindre
effektiv
produksjon
Samhandling/
grensesnitt
mellom
avdelinger.

Ulike
Ulik tilgang til
fagsystemer,
skanning av fagpost praksis og rutiner
i Velferd
kan gi en mindre
effektiv
produksjon

Mulighet for felles
fagpersoner/ besluttere
Kan gi gevinst
Medarbeiderperspektive
t

Veiledere blir mer
spesialisert – på
arbeidsrettet
brukeroppfølging, eller
stab/støttefunksjoner

Kulturforskjeller

Felles fagmiljø på tvers
av kommunegrensene og
felles arbeidsmetode, og
mulighet for teamorganisering (ungdom,
ol)

Ambulerende
leder/avdelingslede
r som ikke alltid er
tilstede ved behov
for støtte

Intern
samhandling/
grensesnitt

Alle håndterer
ikke de digitale
løsningene
Noen ansatte
trenger mer
oppfølging og
stedlig leder enn
andre

Får en karrierevei ved å
bli fagansvarlig eller
beslutter
Mer robust fagmiljø

Kompetanseperspektive
t

Mindre sårbarhet ved
fravær, spesialt i små
kontor.
Tydelig krav til
kompetanse ut fra
fagområdet

Betydelig
opplæringavlæringsbehov for
å få felles
Større fagmiljø med
metodikk,
tilgang til fagpersoner og fagforståelse og
fagmiljø
kultur.
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Midlertidig
dropp i
produksjon som
følge av
opplæring

Tjenester til
arbeidsgivere

Et markedsteam som
jobber strategisk mot
arbeidsgivere
Markedsteam som
samarbeider med
næringssjefer/-rådgivere
i kommunene i regionen.

Målgruppe: Ungdom

Økt kompetanse og
fokus på
arbeidsgiverkontakt
Et ungdomsteam som
jobber kun med ungdom
under 30, i hele regionen

Geografisk avstand

Samhandling
med mange ulike
kommunale og
fylkeskommunal
e tjenester

Målgruppe: Innvandrere

Større fagmiljø og
Geografisk avstand
spesialisering gir kvalitet
i tjenesten

Samhandling
med mange ulike
kommunale og
fylkeskommunal
e tjenester

Målgruppe: Sykmeldte

En avdeling som har
fokus på sykefraværsoppfølging og
arbeidsavklaring i
regionen.

Fagmiljø gir kvalitet i
tjenesten til gruppen
Mulighet til å frigjøre
ressurser til
jobbspesialister
Jobbhuset brukes av
ungdom i hele regionen

Større fagmiljø og felles
metodikk
Fleksibilitet i oppfølging

Samarbeidspartnere

Samarbeid med
arbeidslivssenter om
Virksomhetsteam
NAV-leder fokus på
samarbeid med
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Geografisk avstand

kommunenes rus og
psykisk helsetjeneste,
bolig, barnevern –
samarbeidsavtaler - drive
tjenesteutvikling – vil
bidra til en bedre
hverdag for veileder

Veilederne må
forholde seg til
flere like
fagtjenester i ulike
kommuner

Samarbeid med
spesialisthelsetjenesten
på rus/psykiske helse
(IPS), Helse i Arbeid
(region)
Samhandling med
ungdoms-videregående
skoler (region)

Økonomiperspektivet

Samarbeidsparter kan
forholde seg til et NAVkontor (en organisasjon)
På sikt reduserte utgifter
til ledelse
På sikt reduserte utgifter
til lokaler pga. behov for
mindre lokaler på grunn
av mobile medarbeidere

Ledelsesperspektivet

Tydelig og avgrensede
lederroller.
NAV-leder jobber
strategisk og med
tjenesteutvikling og
bidrar til formidling av
NAVs samfunnsoppdrag
Avdelingsledere kan
prioritere tett
personaloppfølging, som
bidrar til gode
prioriteringer og
medarbeiderutvikling,
og reduksjon i
sykefravær
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Økt utgifter for å
gradere opp slik at
alle ansatte har
mobile løsninger –
noe som skal skje
uansett
Kostnader ved
oppgradering av
kommunale
systemer
Er ikke alltid
stedlig leder, men
må være mobil og
bruke digitale
løsninger
NAV-leder må ha
samarbeid med
enheter i alle
kommunene, og
bidra til
tjenesteutvikling på
tvers av
kommunegrenser
Krevende for
NAV-leder å sette
seg inn i lokale

Reiseutgifter for
ansatte

Informasjonsflyt

Kommunale tjenester i
kontoret

Godt fungerende
medbestemmelsesappara
t og AMU/vernetjeneste

forhold i alle
kommunene

Intro – fokus på
kvalifisering og arbeid

Tidsbruk

Etablere team for
fagutvikling og beslutter
på område lov om
sosiale tjenester.
Felles metodikk og
praksis i hele regionen
Etablere team av
gjeldsrådgivere – blir
spesialisert og jobbe mer
forebyggende
Etablere team for
frivillig forvaltning - blir
spesialisert og jobbe mer
forebyggende i
samarbeid

7.3 Modell 3 samarbeidsmodell
Samarbeidsmodell med nettverk og interkommunale avtale. Modellen innebærer at det er
selvstendige NAV-kontor i hver kommune som samarbeider i formelle nettverk på aktuelle
fagområder, og at det inngås interkommunale avtaler med vertskommune om kommunale
tjenester, jfr. Kommuneloven § 28-1a.
Arbeidsgruppen vurderer at det er aktuelt å samarbeide i formelle nettverk på følgende
fagområder:
Sykefraværsoppfølging
Markedsarbeid
Oppfølging av unge under 30 år
Gjeldsrådgivning og frivillig forvaltning
Sykefraværsoppfølging
Samarbeid om oppfølging av sykmeldte i TO-sør kan bidra til å redusere sykefravær og bidra
til at flere kommer raskere tilbake i arbeid. Folketrygdloven kap. 8 hjemler retten til sykepenger og aktivitetskrav skal håndheves med konsekvens. Dette krever tettere oppfølging.
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I mål og disponeringsbrevet til NAV fylke/region 2018 «skal NAV møte virksomhetene på en
helhetlig og samordnet måte», noe som bl.a. innebærer at tett og regelmessige samarbeid med
NAV Arbeidslivssenter i nettverksgrupper.
Sykefraværsoppfølging er statlig tjeneste i NAV-kontoret som ikke krever avtale om
interkommunalt samarbeid, men formell samarbeidsavtale.
Markedsarbeid
Samarbeid om god arbeidsgiverkontakt i TO-Sør vil gi veilederne god kjennskap om arbeidsgivernes behov for rekruttering, bistand ved omstilling, og permittering,
sykefraværsoppfølging m.m. I tillegg er det nødvendig med tett og godt samarbeid med
tiltaksarrangører, næringsforeninger og aktuelle organisasjoner. Ut fra dette mener
arbeidsgruppen at nettverksgruppe i TO-Sør, som samarbeider om god kontakt med
arbeidsgivere og virksomheter, kan være en arbeidsmetode for at NAV i TO-Sør skal nå mål
om flere i arbeid og økt inkludering.
Godt samarbeid med arbeidsgivere kan oppnås på flere måter, bl.a. i frokostmøter, på
jobbmesser, samarbeidsmøter med arbeidsgivere, arbeidssøkere og NAV (bransjetreff). Når
flere veiledere/parter samarbeider er det mulig å oppnå gode resultat.
I mål og disponeringsbrev til NAV fylke/region 2018 er det nødvendig å styrke og
videreutvikle kontakten ut mot arbeidsgiverne.
Markedsarbeid er statlig tjeneste i NAV-kontoret som ikke krever interkommunal
samarbeidsavtale, men det må likevel utarbeides formell samarbeidsavtale for NAVkontorene.
Oppfølging av unge under 30 år
Ungdom under 30 år, en utsatt gruppe i arbeidsmarkedet som skal gis særskilt prioritering.
Tett og tidlig oppfølging er viktig for å hindre at unge får lange perioder utenfor arbeidslivet,
noe som svekker arbeidsmuligheter på sikt og som kan medføre varig ekskludering fra
arbeidslivet og uføretrygd.
Ungdom under 30 år er ikke en ensartet gruppe arbeidssøkere. De kan ha sammensatte og
omfattende bistandsbehov som gjør det vanskelig å fullføre utdanning, skaffe seg arbeid og
fungere greit i arbeid over tid. Oppfølging av unge innebærer behov for både statlige og
kommunale tjenester.
Ved å etablere nettverksgruppe som jobber med oppfølging av unge arbeidssøkere under 30 år
vil ungdommene fortsatt ha nærhet til NAV-tjenester i sin kommune og veiledere har
mulighet gjennom nettverkssamarbeid å styrke sin fagkompetanse gjennom felles
rutiner/praksis.
Nettverksgrupper kan bidra til samarbeid med videregående skoler og andre aktuelle
samarbeidsparter.
Jobbspesialister vurderes å være aktuelle i slik nettverksgruppe, alternativt et formalisert
samarbeid med jobbspesialist(er).
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Gjeldsrådgivning og frivillig forvaltning
Gjeldsrådgivning er krevende oppgave i NAV-kontorene som krever kompetanse,
tilstrekkelig ressurser og dataverktøy. Fylkesmannen i Troms bidratt til å etablere nettverk for
veiledere som arbeider med økonomisk veiledning/ gjeldsrådgivning. Erfaring viser at det er
utfordrende å ha kontinuerlig/regelmessig drift av nettverket, samt få overført kompetanse til
andre veiledere. Det erfares også at det er utfordrende å rekruttere og beholde fagpersoner i
små deltidsstillinger i små NAV-kontor.
Ved å etablere nettverksgruppe for gjeldsrådgivning og frivillig forvaltning NAV-kontorene i
TO-Sør utvikle og effektivisere og stabilisere tjenesten og dermed gi forsvarlig tjenestetilbud
til innbyggerne.
Gjeldsrådgivning og frivillig forvaltning er kommunale tjenester som krever avtale om interkommunalt samarbeid dersom kommunene skal samarbeide om bedre tjeneste for
innbyggerne.

7.3.1 Fordeler og ulemper i ulike perspektiver
Perspektiv
Fordeler
Brukerperspektivet
Brukerne har nærhet til
tjeneste fra NAV.
Samarbeidsmodell med
nettverk gir økte
muligheter for like
tjenester og mer
kompetente
medarbeidere i NAVkontorene i TO-sør.
Produksjonsperspektivet

Felles arbeidsmetodikk
og rutiner på nevnte
områder.
Bruk av nye digitale
løsninger vil kunne føre
til økt fokus på
arbeidsrettet oppfølging
Nærhet til bruker og
samarbeidspartnere og
kommunale tjenester
God lokalkunnskap
Effektiv saksbehandling
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Ulemper
Ulik
åpningstid i
kontorene og
fare for
mindre
tilgjengelighet
fordi
veilederne må
være mer
mobil.

Risiko
Det kan ta tid før
nettverket fungerer
godt.

Små NAVkontor med få
medarbeidere
kan få
begrenset
mulighet til
deltakelse i
nettverk,
spesielt hvis
aktuelt med
deltakelse i
mer enn et
nettverk.

Usikre IT-løsninger
og deltakelse i
nettverk kan gå ut
over produksjon og
resultatkrav.

Dårligere
tilgjengelighet for
bruker

Manglende
kompetanse på IKT
Fravær blant
veiledere kan gjøre
nettverket sårbart.

Medarbeiderperspektivet Felles arbeidsmetoder og Nye
rutiner.
medarbeidere
har behov for
Økt kompetanse i
tid for å
digitale løsninger kan
opparbeide
føre til økt fokus på
seg
arbeidsrettet oppfølging tilstrekkelig
kompetanse.
Trygt fagmiljø
Små NAVBedre jobbmestring
kontor med få
gjennom økt kompetanse medarbeidere
kan få
begrenset
mulighet til
deltakelse i
nettverk,
spesielt hvis
aktuelt med
deltakelse i
mer enn et
nettverk.

Manglende
kompetanse på fag og
IT.
Nettverk krever
ansvarlige
medarbeidere, styring
og ledelse.
Sårbarhet ved fravær.
Nettverksarbeid på
toppen av
brukerportefølje gir
enda et fagområde å
bidra til

Effektivitetsog
resultatkrav.
Det kan ta tid
før nettverket
fungerer godt.
Kompetanseperspektivet

Felles arbeidsmetoder og Begrenset
rutiner vil føre til solid
antall
kompetanse
medarbeidere
fra NAV
Arena for
Harstad får
kompetansehevende
delta i
tiltak og
nettverk
erfaringsutveksling

At det ikke blir avsatt
tid og ressurser til å
opprettholde nettverk
Ikke alle ansatte i TOSør får dra nytte av
nettverkets
kompetanseutveksling

Felles regelmessige
fagmøter vil styrke og
vedlikeholde
kompetanse
Tjenester til
arbeidsgivere

Arbeidsgivere får lettere
kontakt med veiledere i
NAV.
Tettere samarbeid over
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At det ikke avsettes
nok tid og ressurser til
deltakelse i nettverket

kommunegrensene gir
gode tjenester.

Målgruppe: Ungdom

Dedikerte/spesialiserte
veiledere med
arbeidsmarkedskunnskap
Unge brukere får nærhet Ulempe for de
til NAV-tjenester.
i gruppen som
er
Felles arbeidsmetoder og digital/mobil
rutiner med fokus på
utdanning/arbeid.
Bedre muligheter for
ungdomsnettverk og
samarbeid med
jobbspesialister.
Kunnskap om
arbeidsmarked i
regionen gir flere
muligheter for å skaffe
arbeid.

Samarbeidspartnere

Nærhet til NAVtjenester og til NAVkontor

Kan mangle
kompetanse på
enkelte områder i de
små kontorene

Lik praksis i TO-Sør på
nevnte fagområder.
Økonomiperspektivet

Ledelsesperspektivet

Økt samarbeid kan bidra
til at TO-sør forbedrer
arbeidsrettet oppfølging,
flere i arbeid og færre på
stønad

Nærhet mellom
medarbeidere og ledere.

Ingen endring
i NAVkontorenes
driftsutgifter.
Antall ledere
ikke redusert.
Ulikt antall
ansatt pr leder
Ledere i små
NAV-kontor
blir fortsatt
«arbeidende
formenn».
Ressursene
styres av
ledere på de
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Kommunene ikke
stiller med nok
ressurser
Deltakelse i nettverk
prioriteres ikke på
grunn av
kostnader/ressursuttak
Leder mister styring
og kontroll på område
gjeldsrådgivning
Ineffektivitet dersom
nettverkene ikke
fungerer

ulike
kontorene.
Ulike
interesser som
medfører ulik
bruk av
ressursene.

8 Beskrivelse av foretrukket modell
Modell 2 Vertskommunemodell med tjenestesteder
Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra ansatte i TO-Sør og kartlegging og analyse av
nåsituasjonen i den enkelte kommune, vil vertskommunemodellen, jfr. Kommuneloven § 28-1
a være en hensiktsmessig måte og organisere kommunale NAV-tjenester på.
En vertskommunemodell vil bidra til å imøtekomme behovet for spesialisering, og støtte opp
om den arbeidsrettede brukeroppfølgingen over kommunegrensene. Avdeling/fagteam vil gi
etterspurt faglig støtte for medarbeidere, samt sikre et samordnet tjenestetilbud til
innbyggerne i TO-Sør. Modellen vil også muliggjøre tverrfaglig samarbeid og team over
kommunegrensene på prioriterte grupper som ungdom og innvandrere med spesielt tilpasset
innsatsbehov.
NAVs samfunnsoppdrag er å få flere i arbeid og aktivitet. Oppfølging mot arbeid, aktivitet og
selvforsørgelse er NAV-kontorets kjerneoppgave. Kontoret bør derfor organiseres slik at det
støttes opp om den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, samt oppfølging av arbeidsgivere. Vi
vet at tidsfaktoren er kritisk i oppfølgingsarbeidet, og at muligheten for å komme i arbeid
svekkes etter hver som tiden utenfor normal aktivitet forlenges. Det er derfor avgjørende at
NAV-kontoret er organisert slik at det legges til rette for fremdrift i den arbeidsrettede
oppfølgingsprosessen.
Kontorene har en kompleks oppgaveportefølje som strekker seg fra arbeidsrettet
brukeroppfølging til sykefraværsoppfølging, forvaltning av sosialhjelpsordningen,
gjeldsrådgivning, frivilling forvaltning, post og dokumenthåndtering og generelle
driftsoppgaver. Ressurser som er avsatt til arbeidsrettet oppfølging bør i størst mulig grad
skjermes fra ivaretakelse av oppgaver som ikke er arbeidsrettet, og brukere som ikke skal ha
arbeidsrettet oppfølging.
Det anbefales en organisering som medfører at den arbeidsrettede oppfølgingsprosessen
understøttes optimalt, og oppgaver som er støtte- og stabsfunksjoner og ivaretakelse av
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brukere som ikke har arbeidsrettet oppfølging (inntektssikring: supplerende for uføretrygdede,
alderspensjonister mm), skilles ut i egen avdeling.
For å få en god forvaltning av lov om sosiale tjenester anbefales det at etableres et eget team
som har ansvar for fagutvikling og beslutteroppgaver. Det anbefales i tillegg at det etableres
roller som fagansvarlige for flere fagområder.
Spesialisering gir trygget og mestringsfølelse og vi oppnår at veilederne ikke er alene med
ansvaret for saker. Organisering i avdeling/team over kommunegrenser bidrar til redusert
sårbarhet ved fravær. Spesialisering bidrar til effektivitet og kvalitet i oppfølgingen.
Vertskommunemodellen organiseres med en felles NAV-leder, som har det øverste
administrative og faglige ansvar for både statlig og kommunal virksomhet ved kontoret.
NAV-leder vil også ha det praktiske ansvaret for å opprettholde god kontakt mellom
deltakerkommunene og NAV-kontoret, samt mellom NAV-kontoret og andre
samarbeidspartnere. Avdelingsleders ansvarsområde vil bli mer knyttet til kjernevirksomhet
og produksjon. NAV-leder har ansvar for drift og utvikling av både statlige og kommunale
tjenester på tvers av kommunene, og har personalansvar for avdelingslederne.
Avdelingsledere har personalansvar på tvers av tjenestestedene innenfor sine ansvars/fagområder. Ledelse i denne modellen forutsetter at lederne må være mobile og også bruke
digitale løsninger for personaloppfølging.
Et vertskommune-samarbeid i TO-Sør vil omfatte deltakerkommunene Harstad kommune,
Ibestad kommune, Kvæfjord kommune og nye Tjeldsund kommune(Evenes/ Tjeldsund og
Skånland). Harstad kommune anbefales å være vertskommune.
Arbeidsrettet brukeroppfølgingen tenkes organisert i tre oppfølgingsavdelinger ut fra
fagområder og brukers behov. Avdelingene ledes av avdelingsleder og lokaliseres på tvers av
kommunegrensene. De 3 største tjenestestedene (Harstad, Kvæfjord, Skånland/Tjeldsund) bør
ha alle fagområdene representert.
Modellen legger til rette for at søknader behandles etter en kø i tjenesteområdet, uavhengig av
hvilke kommune de bor i. Diskresjonshensyn ivaretas. Det er behov for å unngå tette
bindinger mellom brukere og veiledere og sikre at omverden har tillit til NAVs beslutninger.
De organisatoriske endringene vil i første omgang kun gi kvalitative gevinster. De ansatte vil
få mer konsentrert fagområde og mulighet for spesialisering, som igjen vil medføre tid til
tettere oppfølging. Det vil bidra til en enhetlig praksis og arbeidsmetode, og gi mer tydelig
kompetansekrav. Modellen vil også bidra til å redusere sårbarheten ved fravær og gi økt
tilgjengelig for NAVs tjenester, både for arbeidsgivere og brukere.
Det tas utgangspunkt i at alle veiledere skal jobbe etter NAV-loven med arbeidsrettet brukeroppfølging. Det settes av egne ressurser til å inntektssikre de som ikke skal ha arbeidsrettet
oppfølging.
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NAV Harstad og NAV Ibestad har i dag introduksjonsprogrammet i kontoret, og ordningen
anbefales videreført i alle kontorene. Derimot anbefales det at bosetting av flyktninger og
miljøarbeid tar ut av kontoret, da dette ikke er en arbeidsrettet tjeneste.
Felles stab/støttefunksjon organiseres ved NAV Harstad, da kontoret allerede har avdeling
med stab/støttefunksjoner.
En vertskommunemodell med flere tjenestesteder forutsetter velfungerende og driftssikre
fullelektroniske løsninger på alle tjenestesteder.
Vi anbefaler digitale tavler ved alle lokasjoner hvor arbeidsmarkedsinformasjon oppdateres
samtidig.
Forslag organisering
NAV-leder

Støtte/stab

Oppfølgingsavdeling

Oppfølgingsavdeling

Oppfølgingsavdeling

Avdelingsleder

Tett oppfølging

Jobbsenter

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Brukere med
tilpasset innsats,
bruker uten
sykepenge/dagpengerett

Brukere med
standard og
situasjonsbestemt
innsats

Avdelingsleder
Økonomi, IKT,
personal, post- og
dokumenthåndtering
Team:
Beslutter/fagutvikler
LOST

Sykmeldte og AAPmottakere med
forutgående
sykepengerett

LOST vedtak, ikke
arbeidsrettet
brukeroppfølging

Ivareta samarbeid
med leger og ALS

Ungdomsteam

Markedsteam
Jobbhuset

Team: Gjeldsrådgiver

Virksomhetsteam

KVP-team

Jobbspesialister

Helse i Arbeid

Intro-team

Team: Frivillig
forvaltning og tvungen
forvaltning

9 Viktige aktiviteter i gjennomføringsprosjektet
-

Prosjektansvarlig må tidlig på plass
Inngåelse av vertskommuneavtaler
Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk,
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv.
Det må bevilges penger til anskaffelse av komplett data- og telefoniutstyr,
samt opplæring i bruken. Videokonferanse i alle kontor.
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-

Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering

10 Konklusjon
Arbeidsgruppens flertall (Harstad, Kvæfjord, Ibestad) anbefaler modell 2
vertskommunemodell med tjenestesteder. Mindretallet (Skånland) anbefaler modell 3
samarbeidsmodellen.

Borkenes, 16. april 2018,
Merete Halvorsen
Prosjektleder for arbeidsgruppen
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.02.2020
2020/332

Saksnr
8/20

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
19.02.2020

Manglende busstilbud i Gullesfjord

Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken
Brev: Manglende busstilbud i Gullesfjord
Sak RS 79/19 LEV 20.11.2019
Saksopplysninger
Levekårsutvalget vedtok i møte 20.11.2019 at sak RS 79/19 løftes som politisk sak i neste møte.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Uttalelse fra Kvæfjord Venstre sitt årsmøte 2020. som bør refereres i Levekårsutvalget.

Bruk av smarthusteknologi i helsehuset og Borkenes skole
Helsehuset er realisert og klar til å tas i bruk nå i 2020. Borkenes skole skal bygges ut og
starten skal nå skje i 2020. Venstre er opptatt av miljøgevinster og hvordan kommunen kan
styre bruken av energi knyttet til disse store prosjektene.
Smarthus er et begrep som er knyttet til tekniske systemer som kan samarbeide. Et annet ord
for dette er automasjon. Disse to store byggeprosjektene bør ha i seg muligheten for riktig
styring av energibruken i byggene som er den viktigste faktoren knyttet til denne teknologien.
Automasjon gir muligheter til å regulere energibruken innenfor døgnet og i et skoleår. Dette
vil gi muligheter til å spare energi ved å senke energibruken i gitte perioder.
For Kvæfjord Venstre er det viktig at også vår kommune tar i bruk mulighetene som fins til å
økonomisere bruken av energi ved å investere nå og høste de økonomiske fordelene i
framtida.
Disse store byggene vil også ligge til rette for bruk av solenergi.
Kvæfjord Venstre ber Kvæfjord kommune om å vurdere muligheten for å tilrettelegge for
energisparende tiltak ved helsehuset og skolen på Borkenes.
Når det gjelder skolen, kan det også være et moment om energisparende løsninger også kan
fungere i et opplæringsperspektiv.
Kvæfjord Venstre
Jan Meyer, leder
Sendes til Kvæfjord kommune
Formannskap
Teknisk utvalg
Levekår
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F å UNESCO i

e

ba

i e e a

Artikkel
I stater hvor det finnes etniske religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en
urbefolkning skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen ikke nektes retten til sammen med
andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur bekjenne seg til og utøve sin religion eller bruke
sitt eget språk
Artikkel
Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for
barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet
Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og
skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle kunstneriske rekreasjons og
fritidsaktiviteter
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Etter liste

Deres ref

Vår ref
20/113-1

Dato
21. januar 2020

Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre
Regjeringen oppnevnte 1. september 2017 et utvalg som skulle vurdere endringer i struktur
og innhold i videregående opplæring. Utvalget leverte sin utredning – NOU 2019: 25 Med rett
til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring – til kunnskaps- og
integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe
elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og
aktiv samfunnsdeltakelse. For en nærmere omtale av utvalgets mandat og sammensetning,
se NOU 2019: 25 kapittel 1.3.
Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 1. juli
2020. Utredningen er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-201925/id2682947/.
Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en melding til Stortinget om videregående
opplæring, og tar sikte på å legge den frem våren 2021. Høringsuttalelsene vil være viktige i
Kunnskapsdepartementets arbeid med denne meldingen.
Utvalget leverte også en utredning 10. desember 2018 – NOU 2018: 15. Utredningen er
tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/. Dette var
et kunnskapsgrunnlag og danner grunnlaget for NOU 2019: 25. Kunnskapsgrunnlaget er
formelt sett ikke en del av høringsrunden, men det er likevel mulig å gi kommentarer til dette
hvis det er behov for det.
Andre relevante høringsprosesser
Kunnskapsdepartementet sender NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på høring samtidig som
denne. Utvalget ble oppnevnt 22. september 2017 og hadde som mandat å foreslå ny
opplæringslov og overordnende prinsipper for regelstyring av grunnopplæringens område.
Utvalget leverte sin utredning til kunnskapsministeren 13. desember 2019. I tillegg er det
sendt på høring forslag til nye regler for eksamen og vurdering fra Utdanningsdirektoratet.
Kunnskapsdepartementet ser at det kan være krevende for høringsinstansene å skulle svare
på flere høringer på samme tid. Vi ber dere likevel svare på høringene hver for seg.
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
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Avdeling
Avdeling for
videregående
opplæring, fagskole
og kompetansepolitikk

Saksbehandler
Ingrid Giskegjerde
22 24 76 85

Departementet vil se innspillene i sammenheng i det videre arbeidet med stortingsmeldingen
om videregående opplæring.
Høringsinstanser
Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å videresende høringen til
underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner og lignende, og eventuelt også
informere om høringen på sin nettside, i nyhetsbrev, sosiale medier eller liknende.
Vi anmoder både fylkeskommuner og kommuner om å videresende høringen i egen
virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet
i en felles høringsuttalelse. På samme måte ber vi universiteter og høgskoler om å
koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.
Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og
aktører som ikke er ført opp på adresselisten for denne høringen.
Oppbygging av utredningen og strukturering av høringsinnspillene
De ulike kapitlene griper inn i hverandre, og for å forstå utvalgets begrunnelse for forslagene
er det nødvendig å se ulike deler av utredningen i sammenheng. Kapittel 2 omtaler føringer
for det videre arbeidet, inkludert utviklingstrekk utvalget har lagt til grunn, og forventningene
til framtidens videregående opplæring. Kapittel 2 omtaler også utvalgets vurderinger mht.
behovet for endringer i retten til videregående opplæring. Kapittel 3 og 4 vurderer
problemstillinger som er felles for de studieforberedende og yrkesfaglige
utdanningsprogrammene, og forslagene legger dermed grunnlaget for de vurderingene som
utvalget gjør i kapittel 5, 6 og 7. Dette betyr at dere finner forslag som gjelder de yrkesfaglige
utdanningsløpene, både i kapittel 3,4, 6 og 7. Tilsvarende finner dere forslag som gjelder det
studieforberedende utdanningsløpet, i kapittel 3, 4, 5 og 7. Særlige problemstillinger rundt
opplæring for voksne omtales i kapittel 8. Dette omfatter både voksne uten gjennomført
videregående opplæring, innvandrere og voksne som trenger rekvalifisering i form av en ny
videregående opplæring. Styring, roller og ansvar i videregående opplæring omtales i kapittel
9 og økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene i kapittel 10.
Utredningen er delt inn i kapitler etter tema. Hvert kapittel avsluttes med en punktvis
oppsummering av utvalgets forslag. Forslagene er gjengitt under, og er gitt en løpende
nummerering. Av praktiske grunner ønsker Kunnskapsdepartementet at dere benytter denne
nummereringen når dere gir deres tilbakemelding. Vi understreker at hele utredningen er på
høring, ikke kun de punktvise forslagene. Det kan også gis innspill av mer generell karakter
både til innholdet i det enkelte kapittel og til utredningen i sin helhet.
Innsending av høringssvarene
Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2685506.
Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på Kunnskapsdepartementets side på
regjeringen.no.
Oversikt over forslagene
Under følger en oversikt over forslagene i NOU 2019: 25. Oversikten er strukturert kapittelvis
og nummerert fortløpende.
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Kapittel 2 Føringer for det videre arbeidet
Kapitlet beskriver hvilke utviklingstrekk utvalget mener er viktige for utformingen av
framtidens videregående opplæring, og hvilke forventninger utvalget ønsker skal prege
framtidens videregående opplæring.
Utvalget foreslår følgende:
1. Dagens rett utvides til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse.
2. Videregående opplæring skal gjennomgående være basert på kvalifikasjoner, det vil si
at den enkelte skal få et tilbud som vedkommende er kvalifisert for. «Kvalifisert for»
betyr at den enkelte har et tilstrekkelig grunnlag for å mestre den opplæringen som
vedkommende får.
3. Utformingen av tilbudet må være tilpasset at elevene/lærlingene har ulike
forutsetninger. Noen trenger lenger tid, noen trenger kortere tid for å nå det nødvendige
kvalifikasjonsnivået.
4. Voksnes rett til videregående opplæring utvides til å inkludere voksne som trenger
rekvalifisering for å kunne delta i arbeidslivet.
Kapittel 3 Sluttkompetanse, om å være kvalifisert og drøfting av endringer i tilbud og
regelverk
Utvalget har lagt til grunn for sitt arbeid at flere skal gjennomføre. Samtidig skal
sluttkompetansen den enkelte oppnår, holde høyest mulig kvalitet. Kapitlet beskriver hvilke
strukturelle endringer som kreves, kvaliteten på sluttkompetansen og hva det betyr å være
kvalifisert. Kapitlet tar opp hvilke endringer som bør gjøres med retten til videregående
opplæring, og gjennomgår begrepet grunnkompetanse og utfordringene med denne
formen for sluttkompetanse.
Utvalget foreslår følgende:
5. Videregående opplæring skal fortsatt være frivillig.
6. All ungdom med fullført grunnskole skal fortsatt ha rett til videregående opplæring
7. Det innføres en rett for alle til å fullføre videregående opplæring med studiekompetanse
eller full yrkeskompetanse.
8. Sluttkompetansen bygges opp om to tydelige hovedretninger: studiekompetanse og
yrkeskompetanse.
9. De som avbryter videregående opplæring før de har gjennomført med full
sluttkompetanse, har oppnådd delkompetanse.
10. De med langsiktig mål under vitnemål, fag- eller svennebrev oppnår grunnkompetanse
som sluttkompetanse.
11. Det skal tilbys obligatoriske innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever som
trenger dette. Språkopplæring i norsk skal være integrert i dette tilbudet.
12. Strukturen innrettes etter kvalifikasjoner basert på at elevene og lærlingene går i ulik
takt; herunder må den enkelte ha bestått de fagene som kvalifiserer for neste nivå.
13. De som ikke består fag, har rett til ny opplæring i faget. Det gjelder også etter avsluttet
opplæring etter den normerte tiden på 3 år.
Kapittel 4 Fagene og organiseringen av opplæringen
Kapitlet tar utgangspunkt i at det er sluttkompetansen som skal være utgangspunktet for de
to hovedløpene i opplæringen. Videre at opplæringen skal baseres på at elevene skal ha et
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tilbud som gjør dem kvalifisert til å kunne fullføre med en sluttkompetanse. Kapitlet foreslår
hvilke endringer som bør gjøres i innretningen på fagene og organiseringen av
opplæringen. Kapitlet gjennomgår dagens vurderings- og dokumentasjonsordninger, og
foreslår endringer i disse.
Utvalget foreslår følgende:
14. Fellesfagene gjennomgås med tanke på enda sterkere relevans for sluttkompetansen i
de to løpene.
15. Noen av fellesfagene blir delvis programrettet.
16. Fag- og timefordelingen gjennomgås med tanke på ny fordeling av timer til fellesfag og
programfag, slik at elevene får økt mulighet for fordypning.
17. Læreplanene i fellesfag utformes som egne læreplaner i videregående opplæring.
18. At det begrepsmessig skilles tydelig mellom grunnskolen og videregående opplæring,
og at begrepet grunnopplæring utgår.
19. Skoleåret deles inn i terminer.
20. Elevene får opplæring i et mindre antall fag i hver termin.
21. Fag som i dag strekker seg over mer enn ett år, deles inn i mindre enheter med
sluttvurdering.
22. Opplæringsloven § 8-2 endres for videregående opplæring, slik at elever som får
opplæring i innføringsfag, kan få opplæring i egne grupper tilpasset deres
mestringsnivå og det tempoet de trenger.
23. En nærmere utredning av en nasjonal eller regional organisering av nettbasert
opplæring.
24. Grunnskolekarakterer er bestemmende for om elever skal ha innføringsfag.
Innføringsfaget skal vurderes av faglæreren etter kriterier for bestått / ikke bestått.
25. Kravet til halvårsvurdering med karakter må revurderes. Gjennomgangen av dagens
praksis for underveisvurdering med og uten karakter bør også inkludere dagens
fortolkning av regelverket.
26. Fagene avsluttes med sluttvurdering etter endt opplæringsperiode. Sluttvurderingen
skjer til flere tider av året avhengig av når i året opplæringen er ferdig.
27. Sluttvurderingen innebærer en vurderingsform som sikrer modning i faget.
28. Vurderingsformen skal være i tråd med kompetansebegrepet i LK20 og LK20S og være
tilpasset faget.
29. Trekkordningen avvikles. Det bestemmes et gitt antall fastsatte eksamener. Det skal
være kjent for elevene når de begynner med opplæringen i faget, om faget er
eksamensfag, og hvilken eksamensform som gjelder.
30. Elevenes programfag skal få økt betydning i vektingen mellom fagene på vitnemålet.
31. Elever som får delkompetanse, får utstedt delkompetansebevis.
32. Elever som går planlagt løp mot grunnkompetanse, får utstedt kompetansebevis. Det
bør utarbeides et kompetansebevis som synliggjør kompetansen i fag som ikke
vurderes med karakter.

Side 4

65

Kapittel 5 Det studieforberedende utdanningsløpet
Kapitlet går gjennom kravene til å være studieforberedt og foreslår endringer i både
struktur og innhold for at kvaliteten på studiekompetansen skal bli best mulig.
Utvalget foreslår følgende:
33. Ordningen med generell studiekompetanse består.
34. Det opprettes nye utdanningsprogrammer i det studieforberedende utdanningsløpet.
35. Deler av fellesfagene engelsk, norsk og matematikk programrettes på Vg2 og Vg3.
36. Timetallet i norsk reduseres noe.
37. Det opprettes et norsk programfag.
38. Norsk deles inn i 3 enheter med sluttvurdering.
39. Timetallet i engelsk økes.
40. Timetallet i fremmedspråk reduseres.
41. Kravet om at elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, må ha opplæring i
faget over 3 år i videregående opplæring, fjernes.
42. Matematikk 2P fjernes.
43. De øvrige fellesfagene gjennomgås med tanke på plass, omfang og ny fagstruktur.
44. Timetallet i kroppsøving økes.
45. Dagens ordning med tilleggspoeng i videregående opplæring bortfaller.
46. Omfanget av programfag økes.
47. Elevene skal kunne fordype seg mer i programfagene.
48. Elever som har valgt et programfag, skal ikke ha det parallelle fellesfaget.
49. Kunnskapsgrunnlaget om de studieforberedende retningene må øke, og endringer må
følges med forskning.
50. Totaltimetallet i opplæringen bør være likt for alle utdanningsprogrammene, dette
vurderes sammen med andre endringsforslag.
Kapittel 6 De yrkesfaglige utdanningsløpene
Kapitlet beskriver utvalgets vurdering av behovet for endringer i yrkesfagene med mål om
at flere skal gjennomføre opplæringen med en yrkeskompetanse med høy kvalitet. I dette
kapitlet ser utvalget på hvilke implikasjoner utvalgets forslag i kapittel 2, 3 og 4 har for
yrkesfagene.
Utvalget foreslår følgende:
51. Å innhente mer kunnskap om sluttkompetansene til elever som gjennomfører
videregående opplæring med dobbeltkompetanse. Forutsetningen for å bevare
dobbelkompetanseløp er at begge sluttkompetansene er vurdert som gode.
52. Opplæringsmodeller for det enkelte lærefag fastsettes nasjonalt i den yrkesfaglige
tilbudsstrukturen og defineres med utgangspunkt i behovet i bransjen. Dette kan
omfatte både 2 + 2-modellen, vekslingsmodeller, 1 + 3-, 3 + 1-modeller og skoleløp
som gir yrkeskompetanse.
53. Det innføres større grad av fleksibilitet for at opplæringsmodell også kan defineres
regionalt i samarbeid med partene i arbeidslivet i henhold til en nasjonal standard.
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54. Fellesfagene gjennomgås med tanke på hvilken plassering og hvilket omfang de skal
ha i det enkelte utdanningsprogrammet.
55. Det bør vurderes å øke timetallet i engelsk i noen utdanningsprogrammer.
56. Det bør vurderes å innføre obligatorisk fremmedspråk i noen utdanningsprogrammer.
57. Omfang og innhold i matematikk vurderes innenfor hvert enkelt utdanningsprogram.
58. Det vurderes om naturfag bør deles opp i mindre fagdisipliner, og om vektleggingen av
hver disiplin bør vurderes i det enkelte utdanningsprogram.
59. Gjennomgangen av fellesfagene må omfatte en vurdering av behov for økt innslag av
de humanistiske fagene.
60. Det vurderes om noen fellesfag kan slås sammen i en ny fagstruktur som ivaretar
sentrale kompetanser, blant annet med utgangspunkt i de tverrgående temaene i LK20
og LK20S.
61. Fellesfagene gjennomgås med tanke på behov for programretting.
62. Arbeidet med yrkesretting må fortsette både i fellesfagene og i de brede
programfagene.
63. Programfagene gjennomgås med tanke på omfang og plassering, herunder behov for
mer spissede programfag i noen utdanningsprogrammer.
64. Det vurderes om programfagene bør moduliseres.
65. Formålet med yrkesfaglig fordypning må bli tydeligere.
66. Det skal ikke lenger kunne tas timer fra yrkesfaglig fordypning til fag på de
studieforberedende utdanningsprogrammene eller fra påbygging til generell
studiekompetanse.
67. En endring av praksisbrevordningen til en ordning med delkompetanse utredes
nærmere. Ordningen skal være rettet mot elever som har utfordringer med å
gjennomføre med yrkeskompetanse. Det er en forutsetning at ordningen utvikles i
samarbeid med arbeidslivet, og målet er at elevene på lengre sikt skal oppnå et fag/svennebrev.
68. Det innhentes mer kunnskap om oppnådd kompetanse og om overgangen til
arbeidslivet for kandidater fra lærekandidat- og praksisbrevordningen.
69. Fylkeskommunen og Y-nemndas dialog og samarbeid om dimensjonering av
utdanningstilbudet på Vg1 og Vg2 kan styrkes og konkretiseres ved hjelp av
opsjonsavtaler. Opsjonsavtaler kan bidra til å sikre at tilbud og etterspørsel av
læreplass er bedre samstemt.
70. Fylkeskommunen må tilby kvalifiseringstiltak til elever som ikke finner læreplass. Slike
tiltak må defineres nasjonalt og bli obligatorisk for fylkeskommunen å tilby.
71. Fylkeskommunen får et større oppfølgingsansvar for lærlinger.
72. Fylkeskommunene skal sette av personalressurser for at skolene skal følge elevene
over i læretiden. En slik ressurs kan også ta et ansvar for å bistå elever som sliter med
å finne en læreplass.
73. Lærlinger som står i fare for ikke å gjennomføre opplæringen eller stryke på fagprøven,
må motta målrettet støtte fra fylkeskommunene, for eksempel gjennom
mentorordninger.
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74. Alternativer for elever som mangler læreplass, må forbedres gjennom nasjonalt
fastsatte modeller som sikrer lengre opplæringstid og mer praksisnære tilbud.
75. Det nedsettes et forprosjekt som kartlegger, stimulerer og tilrettelegger for samarbeid
om regionale kompetansesentre mellom fylkeskommunene og bransjene.
Kapittel 7 Omvalg og muligheter for videre utdanning
Kapitlet går gjennom hvilke konsekvenser forslagene har for elevenes muligheter når det
gjelder å krysse mellom de to hovedløpene, og hvilke muligheter som finnes for videre
yrkesfaglig karriere etter videregående opplæring.
Utvalget foreslår følgende:
76. Det stilles nye krav til påbygging til generell studiekompetanse.
77. Elevene på påbygging til generell studiekompetanse skal få bedre tid til opplæringen,
og tiden for tilbudet vurderes utvidet til 1 ½ eller 2 år.
78. Påbygging til generell studiekompetanse skal ikke være en standardisert størrelse, men
vil avhenge av hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram elevene kommer fra.
79. Retten til påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 fjernes, men retten til
påbygging etter Vg3 skal bestå.
80. Man går bort fra dagens ordning med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til Vg2
yrkesfag.
81. Det innføres yrkesfaglig påbygging for elever som har fullført et studieforberedende
utdanningsprogram. Elevene bruker nødvendig tid på å tilegne seg den yrkesfaglige
kompetansen.
Kapittel 8 Voksne i videregående opplæring
Kapitlet handler om voksnes behov for opplæring på videregående nivå og hva som kan
gjøres for at flere voksne skal ta videregående opplæring. Kapitlet ser også på om
politikkområdet i større grad kan samordnes.
Utvalget foreslår følgende:
82. Retten til videregående opplæring skal også omfatte dem som etter nåværende
regelverk har brukt opp ungdomsretten uten å ha bestått videregående opplæring.
83. Voksne gis rett til inntak på 1 av 3 søkte utdanningsprogrammer slik som ungdom.
84. Voksne som har videregående opplæring fra før, får rett til opplæring som fører fram til
én ny yrkeskompetanse.
85. Voksne med betydelig realkompetanse knyttet til en bestemt sluttkompetanse skal ha
rett til inntak til opplæring med denne sluttkompetansen som mål.
86. Det bør vurderes om lærlingtilskuddet til annen gangs utdanning bør reduseres
87. Det bør vurderes om voksenopplæringen kan bygges rundt moduler og
realkompetansevurdering i tråd med pågående forsøk.
88. Realkompetansevurdering blir en obligatorisk del av fylkeskommunens
søknadsbehandling og ikke kun gjennomføres etter ønske fra den enkelte søker.
89. Det utarbeides et nytt verktøy for realkompetansevurdering som kan benyttes av
fylkeskommunene.
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90. Det utvikles styringsinformasjon på regionalt og nasjonalt nivå knyttet til
voksenopplæringen.
91. Det utredes om fylkeskommunen bør få et større ansvar for voksne som har utbytte av
å kombinere grunnskole og videregående opplæring.
92. Det igangsettes et arbeid for å vurdere hvordan Nav og fylkeskommunene kan
samarbeide tettere om å gi voksne arbeidssøkende formell kompetanse på
videregående nivå.
Kapittel 9 Styring, roller og ansvar i videregående opplæring
Kapitlet diskuterer hvilke konsekvenser utvalget mener forslag får for fylkeskommunenes
ansvar og rolle for videregående opplæring, for samarbeidet med sentrale aktører og for
hvordan staten skal styre videregående opplæring.
Utvalget foreslår følgende:
93. Fylkeskommunens arbeid med å sikre kvaliteten på opplæringen må fortsette og
forsterkes. Dette gjelder opplæring både i skole og i bedrift.
94. Som ledd i å sikre kvaliteten bør det vurderes om det er behov for å stille bestemte
kompetansekrav knyttet til ulike funksjoner på skolene.
95. Oppfølgingstjenestens ansvar kan endres til også å jobbe forebyggende for å hindre at
elever ikke gjennomfører. Oppfølgingstjenestens ansvarsområde kan også utvides. Her
kan både ungdomsskoleelever uten vurdering og voksne med behov for videregående
opplæring være en målgruppe.
96. Kompetansekrav til lærere på videregående nivå vurderes utvidet.
97. Fylkeskommunen må få et større ansvar for å ivareta karriereveiledningen.
98. Samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og de faglige rådene må styrkes for å
gjennomføre endringer innenfor yrkesfagene.
99. For å forsterke Y-nemndenes arbeid med dimensjonering foreslår utvalget at Ynemndene gis innstillingsrett om dimensjonering av utdanningstilbudene når saken
behandles politisk i fylkeskommunen.
100. Det etableres et nasjonalt fagråd for studieretninger og høyere utdanning.
101. Det opprettes et nasjonalt faglig råd for hver studieretning.
102. Det utvikles nettverk og faste strukturer for samarbeid mellom videregående skoler,
regionale høyere utdanningsinstitusjoner og andre kompetansemiljøer, herunder lokalt
arbeidsliv.
103. Det settes i gang forskning som belyser hva karakterer og utdanningsbakgrunn fra
videregående skole betyr for å lykkes i høyere utdanning.
104. Styringsinformasjonen om gjennomføring og progresjon for både ungdom og voksne i
videregående opplæring forbedres.
105. Staten må ha et overordnet ansvar for å tilrettelegge for kapasitetsoppbygging
regionalt, slik at de lokale forutsetningene er til stede for å gjennomføre vellykkede
endringer.
106. Det etableres en statlig øremerket tilskuddsordning (refusjon) knyttet til utviklingen av
det fylkeskommunale opplæringstilbudet. Tilskuddet vurderes senere for innlemming i
rammeoverføringssystemet.
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107. Staten etablerer sammen med fylkeskommunene en forsknings-, utdannings- og
innovasjonsstrategi rettet mot videregående opplæring.

Med hilsen
Morten Rosenkvist (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ingrid Giskegjerde
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Innledning
Kunnskapsdepartementet sender med dette opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23
Ny opplæringslov på høring. Utredningen kan leses her.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. Fristen for å gi
høringsuttalelse er 1. juli 2020.

Bakgrunn
Regjeringen oppnevnte 22. september 2017 et utvalg som fikk i oppgave å utrede og vurdere
behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen
(grunnopplæringen). Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overordnende
prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Utvalget leverte sin utredning NOU 2019:
23 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 13.
desember 2019.

Utredningen
Oversikt over innholdet i NOU-en
Kapittel 1 inneholder et sammendrag av utredningen, og lovforslag står i kapittel 2. I tillegg
inneholder NOU-en fem deler: del I om utvalgets mandat, sammensetning og arbeid m.m.,
del II om styringen av grunnopplæringen, del III om utfordringer med dagens regelverk, del
IV om utvalgets vurderinger og forslag og til slutt del V om implementering, konsekvenser av
og merknader til lovforslaget.
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Del IV om utvalgets vurderinger og forslag er delt inn i kapitler etter tema (kapittel 12 – 54).
Hvert kapittel, og enkelte underkapitler, avsluttes med en punktvis oppsummering av
utvalgets forslag.
Utvalgets forslag
Opplæringslovutvalget foreslår en ny opplæringslov som er ment å erstatte dagens
opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og
forskrifter til loven over tid blir et godt og effektivt virkemiddel for styring av
grunnopplæringen, se kapittel 12 i NOU-en.
For å skape rom for læring for mangfoldet av barn og voksne i dagens og framtidens
grunnopplæring, foreslår utvalget blant annet at universell opplæring, forsterket innsats og
individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven.
Utvalget foreslår at kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om tilpasset
opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men utvides til å
gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til individuelt tilrettelagt opplæring viderefører
dagens rett til spesialundervisning, men utvalget foreslår at den deles opp i tre rettigheter.
Retten til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som egne rettigheter.
Utvalget foreslår også å utvide mandatet til den pedagogisk-psykologiske tjenesten slik at
tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot elever med særlige behov, men mot alle
elever. Se kapittel 31 om universell opplæring og individuell tilrettelegging.
Ungdommer som har fullført videregående opplæring uten å bestå, bør etter
opplæringslovutvalgets vurdering få en ny sjanse til å få studiekompetanse eller
yrkeskompetanse. Utvalget foreslår derfor å innføre rett til videregående opplæring for dem
som har «brukt opp» ungdomsretten til videregående opplæring, men som ikke har bestått.
Disse ungdommene får etter utvalgets forslag rett til videregående opplæring særskilt
organisert for voksne, det vil si at retten til videregående opplæring ikke er knyttet opp mot et
bestemt antall år, og at retten ikke må tas ut innenfor en bestemt tidsramme. Les mer om
forslaget i kapittel 45.4.4 om rett til videregående opplæring for voksne.
Opplæringslovutvalget har hatt som mål å lage en lov med godt språk og god struktur.
Utvalget har blant annet forsøkt å skape bedre sammenheng mellom reglene for grunnskolen
og reglene for den videregående opplæringen. Utvalget har vært opptatt av i størst mulig
grad å unngå likelydende bestemmelser i ulike deler av loven, unngå dobbeltreguleringer og
å unngå særregulering av forhold som er regulert i sektorovergripende lover som
kommuneloven og forvaltningsloven.
For øvrig foreslår utvalget blant annet
egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning,
skoledemokrati, foreldresamarbeid og skoleregler, se kapittel 18, 19, 21 og 22
at kravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. ikke
videreføres, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd, se kapittel 19
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at det stilles krav om et visst omfang grunnskoleopplæring for at en elev kan sies å
ha fullført grunnskolen og dermed få rett til videregående opplæring. Ungdom som
ikke har fullført grunnskolen, får rett til ett år med grunnskoleopplæring ved en
videregående skole, se kapittel 24
at aktivitetsplikten og håndhevingsordningen for saker om psykososialt skolemiljø
videreføres med enkelte endringer, se kapittel 36
at ansatte i skolen på visse vilkår skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor
elever hvis det er nødvendig for å opprettholde orden eller avverge skade, se kapittel
37.2
flere nye regler som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en lærer med
relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og at lærerne får tid til å være lærere. Det
fastsettes for eksempel i loven at all opplæring skal forberedes og følges opp av en
lærer, og at læreren som hovedregel må være til stede, se kapittel 39
at lærernormen ikke videreføres fordi utvalget foreslår flere andre krav som vil bidra til
å oppnå målene med lærernormen og samtidig legge bedre til rette for at
ressursbruken kan tilpasses elevenes behov, se kapittel 26.3
å åpne for fjernundervisning i flere tilfeller enn i dag. Fjernundervisningen må blant
annet være trygg og pedagogisk forsvarlig og sikre at læreren og eleven kan
kommunisere effektivt, se kapittel 28
at samiske elever i grunnskolen gis rett til opplæring på samisk i to fag dersom minst
tre elever i kommunen krever det, se kapittel 33
større fleksibilitet i fag- og timefordelingen, se kapittel 17
en rekke endringer i reglene om videregående opplæring i bedrift, blant annet at
loven bruker «lærling» som fellesbenevnelse for alle som får fagopplæring i bedrift,
se kapittel 29
flere klargjøringer og språklige endringer i reglene om grunnskoleopplæring og
videregående opplæring særskilt organisert for voksne, se kapittel 45

Høringen
Videreformidling av høringsbrevet og hvem som kan sende inn høringssvar
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet
for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I
tillegg ber vi om at dere informerer om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende.
Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen
virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet
i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere
eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.
Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og
aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.
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Innsending av høringssvarene
Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet eller hvilke
kapitler i NOU-en høringsuttalelsene gjelder.
Opplæringslovutvalget har ikke drøftet forslaget om mild tvangsbruk med utvalgets
referansegruppe eller andre, og departementet ber derfor særskilt om innspill til dette
forslaget, se forslag til § 12-1 og kapittel 37.2 i NOU-en.
Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2687171 under «Send inn høringssvar».
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Departementets oppfølging av utredningen – videre prosess
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til ny opplæringslov
på høring våren 2021. Høringsuttalelsene til NOU 2019: 23 vil være viktige i
Kunnskapsdepartementets arbeid med det kommende høringsforslaget. Regjeringen skal for
øvrig legge fram en lovproposisjon våren 2021 med forslag til enkelte endringer i dagens
opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov for
Stortinget våren 2022.
Stortinget har vedtatt at normen for lærertetthet skal evalueres, og NIFU skal gjennomføre
evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Resultatet av evalueringen vil foreligge
våren 2022. Departementet kommer derfor ikke til å vurdere forslaget om å ikke videreføre
lærernormen før lærernormen er evaluert.
Kunnskapsdepartementet sendte NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i
videregående opplæring på høring 22. januar 2020. I utredningen er det blant annet forslag
om å utvide retten til videregående opplæring fra en rett til tre års opplæring til en rett til å
fullføre med studie- eller yrkeskompetanse. Kunnskapsdepartementet ser at det kan være
krevende for høringsinstansene å skulle svare på flere høringer på samme tid. Vi ber likevel
om at dere svarer på høringene hver for seg. Departementet vil se innspillene i sammenheng
i det videre arbeidet med forslag til ny opplæringslov.

Med hilsen

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør
Elisabeth Harlem Eide
prosjektleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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ÅRSMELDING FOR
STIFTELSEN
SØR-TROMS MUSEUM
2018
For andre gang har Stiftelsen Sør-Troms
Museum vært nominert til årets museum.
En kvalitetsutnevnelse som verdsettes høyt i museumsbransjen.
De to andre kandidater var Blaafarveværket og Stiklestad
Nasjonale Kultursenter. Juryen for årets museum besto av
stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), Isabella Nilsson,
Ständig sekreterare Kungl. Akademien för de fria konsterna, og
Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen. Sekretær for juryen
er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund. Her
er et utdrag fra pressemeldingen til Norges Museumsforbund
med tilhørende begrunnelse for nominasjonen:
«De tre nominerte institusjonene er hver på sitt vis innovative
fyrtårn og aktører med tydelig profilering rundt kjernefelt i
museumsdriften. Alle har lenge vært i kontinuerlig fornyelse
mot nye mål. Sør-Troms Museum har sitt hjerte på Trondenes
i Harstad, men det banker varmt og engasjert langt utenfor
senterets nærområde. Sør-Troms Museum går opp sporene
fra vikingsetene og middelalderen gjennom å åpne kulturlandskapet rundt Trondenes kirke. Kreative arbeidsprosesser,
inkludering og nytenkning preger etableringen av Allmenningr
med årestue og stavkirke. Gjennom samarbeidet med NTNU i
Trondheim gjenfinnes glemte teknikker og kunnskap. Sør-Troms
Museum anerkjenner og blottstiller ikke minst de vondeste
aspektene ved historien. På samme vis som museet hegner om
krigsfangeleirtuftene, har de gjennom Trastad Samlinger tatt
vare på hverdagene ved Nord-Norges første sentralinstitusjon
for psykisk utviklingshemmede. Trastad Samlingers faste samling
av Outsider Art og det nyetablerte Outsider Street Gallery i
Harstad, er en verdifull påminnelse om individets skapende kraft.
Arbeidet med å samle inn, bevare og forske på kunst skapt i de
mentale og sosiale randsonene er nybrottsarbeid. Respekten for
og ønsket om å hylle enkeltindividet reiser essensielle spørsmål
rundt demokratiske prosesser, menneskeverd, selvråderett
og mangfoldets eksistensberettigelse. Den innovative måten
Trastad Samlinger presenterer, vurderer og vektlegger Outsider
Art som fullverdig og likestilt kunstart, manifesterer et tankesett
som er unikt så vel nasjonalt som internasjonalt.»
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ANNA ROGDE – 150 ÅR
En av museets hovedsatsninger i 2018 var feiringen av Anna
Rogdes 150-års jubileum. Jubileet omfattet flere seilaser og
en rekke arrangementer, spredt utover hele året og region,
blant annet “Ord ved roret” som var en helt ny foredragsserie.
Jubileumsårets prosjektgruppe omfattet 3 representanter
fra administrasjonen i Sør-Troms Museum, 3 medlemmer i
Anna Rogdes venner og en fra Eierstiftelsen Anna Rogde.
Gruppa ble ledet av avdelingsleder for Anna Rogde. Utover
vinteren ble det inngått flere samarbeidsavtaler bl.a. med
næringslivet i Harstad. Det var mye velvilje og positivitet
å møte blant disse. Hovedarrangementet ble lagt til 18.
august, hvor Anna Rogde etter endt morgen-seilas kom inn
til Harstad og ble møtt av et folkehav på kaia med rundt
1000 mennesker. Kaiområdet var dekorert med tidsriktig tema,
hvor både frivillige, foreninger og næringsliv deltok. Takket
være økonomiske bidrag fra næringsliv og byens tre banker
ble dette en gratis folkefest med konsert og underholdning
til ære for skonnerten. Formålet med jubileet var «Å løfte
frem seilskuta Anna Rogde og hennes historie. Samtidig ha
fokus på hennes fremtid. Styrke synliggjøring og forankring
av Anna Rogde i vår region.»
Gavene fra det lokale næringslivet samt bevilgete prosjektmidler fra Stiftelsen UNI til støtte av pålagt sikkerhetsutstyr
om bord, gjorde det mulig for oss å søke midler fra gaveforsterkningsordningen. Dette resulterte i et kjærkomment
økonomisk tilskudd på tampen av året, som går til videre jobb
med utviklingen av skonnerten. Tilskudd på 1 million over tre
år fra Harstad Kommune har gjort det mulig for “Anna Rogde”
å være mye mer synlig og tilgjengelig for publikum i år enn
tidligere. Gladnyheten fortsatte da vi kunne utlyse stilling
som skipper og ble overveldet over responsen. Vi valgte å
ansette Eilif Aslak Gabrielsen som hadde oppstart i juni 2018.
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Eilif er 60 år og kommer fra jobb i Kystverket som skipsfører
gjennom 7 år. Fra 1999 til 2004 var han aktiv i miljøet rundt
Anna Rogde, både som styrmann, skipper og prosjektleder.
Bl.a deltok han i Tall Ships Race med Anna i 2004. Eilif har
i tillegg pedagogisk jobberfaring og har stor interesse for
seiling. Han har vært med på å seile til Grønland, Svalbard,
Karibien, Østersjøen, Middelhavet og langs norskekysten. Med
skipper om bord er det tatt et viktig steg i retningen for mer
forutsigbar drift av skonnerten.
På årsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern i Narvik i oktober
2018, ble «Anna Rogde» tildelt hedersprisen «Årets fartøy». Som
en av 182 medlemsfartøy, var dette stas! Om prisen skrives det
av foreningen: Vel fortjent til 150-åringen fra Harstad. “Årets
fartøy” er nytt av året og gis til fartøy som har gjort en ekstra
innsats i året som har gått. På diplomet overrekt står det at
«hedersprisen gis til Anna Rogde for særdeles godt arbeid
som et framragende eksempel på norsk fartøyvern». Skuta er
fortsatt underfinansiert. Anna Rogde er et unikt vernet fartøy,
Norges 5. største seilskute og et samlende symbol for nordnorsk
kystkultur og maritime tradisjon. Flytende kulturminner byr på
unike muligheter for formidling og tas best vare på ved bruk.
Vi ønsker å videreutvikle henne som arena for handlingsbåren
kunnskap og læring. Her faller formidling av både immateriell
kulturarv og kunnskap sammen med behov i utdanningsløpet.
Dette forutsetter at vi får midler for museal drift og vedlikehold.
Selv om Anna har blitt vernet av Riksantikvaren allerede i
1989 gjenstår støtte for vedlikeholdstiltak fra samme hold.

TRONDENES HISTORISKE SENTER OG
«FOLLOW THE VIKINGS»

NOEN TILTAK FOR JUBILEUMSÅRET
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Skrevet artikkel til utgivelse av Dampskibsposten nr.
112/2018. Opplag: 2600
Det ble laget 150 stk jubileumssmykker av
kobberplater som er tatt av skroget til AR.
Det ble laget 3 korte filmer av «Anna Rogde» under
seil, med mannskap
Innkjøp av 7 tidsriktige antrekk til mannskap
Rekrutteringskampanje av frivillige
Laget etikett og fått produsert Anna Rogdes jubileums
øl hos Harstad Haandverksbryggeri AS
Filmet Anna Rogde- historier fortalt av 7 fra
mannskapet/frivillige/ansatte
Egen hjemmeside til Anna Rogde-150 år
Samarbeid med Harstad kulturskole om formidling om
bord på Anna Rogde
Museumskomiteen på besøk om bord

Årets hovedsatsing på Trondenes var «Follow the Vikings»
med tilhørende roadshow. Sør-Troms Museum er medlem av
«Destination Viking» som i dag har 50 medlemsorganisasjoner
over hele Europa fra Russland i øst til Spania i sør til Island i
vest. Dette er en felles brandingplatform for vikingdestinasjoner.
«Destination Viking» akkvirerte EU-midler fra «Creative Europe»
programmet for prosjektet «Follow the Vikings». I prosjektet
arbeider vi for å promotere og formidle middelalder og
vikinghistorie til et nytt og yngre publikum og som reisemål.
«Follow the Vikings» er en massiv suksess i presse og sosiale
medier som vårt område kan trekke store veksler på. Målet
er å skape en grenseløs felles vikingbrand rettet mot
reiseliv og gjøre vikinghistorien mer tilgjengelig. Sør-Troms
Museum har deltatt som full og sentral partner i prosjektet
siden oppstart av søkeprosessen i 2011, og sitter i den felles
europeiske styringsgruppen. I høst var museet vertskap for det
storslåtte Roadshowet «Follow the Vikings» som vi arrangerte
i Harstad Kino 22. september med to forestillinger og rundt
600 tilskuere. Vi hadde samtidig en stor vikingleir utenfor
kinoen med marked, konsert, framføringer og aktiviteter som
satte preg på sentrum denne dagen. Selv om vi hadde stor
konkurranse med Sparebank1 sin store Glød konsert samme
dag, gav det oss mange besøkende.
Sør-Troms Museum har arbeidet tungt med vikinghistorien i
regionen i mange år. I 2018 har vi formidlet vikinghistorien til
nesten 31000 besøkende på Trondenes Historiske Senter, en
stor andel av disse er utenlandske turister. Sør-Troms Museum
er den største vikingattraksjonen nord for Borg og utgjør uten
sammenligning det største fagmiljøet knyttet til vikingtid i
regionen. Det være seg på handverkersiden eller knyttet til
historie og arkeologi. Museets ambisjoner på dette området
er store og man har en klart uttalt strategi om ytterligere å
styrke den faglige kompetansen i årene som kommer.

Konsert med Ola Bremnes under jubileumsfeiring
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TRONDENES MIDDELALDERGÅRD OG ALLMENNINGR

HANDVERKSKOMPETANSE OG BYGNINGSVERN

Allmenningr er et faglig forankret prosjekt til 13 millioner kroner
som inkluderer over 6 mill. egenandel. Dette er en enorm
satsning og krafttak for museet som kommer til å binde midler
og ressurser mange år framover. Trondenes middelaldergård
blir den største museum- og reiselivssatsingen i Sør-Troms
på mange år, en satsning som ytterligere vil befeste SørTroms regionen sin posisjon i vikinghistorien og middelalder
nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom arbeid med byggeprosjektet Allmenningr opplever
vi kontinuerlig utvikling av håndverkskompetanse. Vi har en
håndverker i bachelorstudium i tradisjonshandverk ved NTNU
som avsluttes i sommer 2019. Denne kompetansehevingen
påvirker arbeidet ved våre bygninger i svært positiv grad.
Avtalen mellom Sør-Troms Museum og NTNU om å være
læringsarena for tradisjonshandverkstudiet knyttet til prosjektet
Allmenningr er en stor faglig gevinst. Byggingen av replikahusene
i middelaldertunet utføres utelukkende etter tradisjonsprinsipper
og med spesiallagde verktøy etter historiske forbilder. Dette
styrker formidlingen av prosjektet på en solid fagbase.

I 2018 har vi hatt god framdrift med realiseringen av byggeprosjektet Allmenningr. Med ferdigstilling av årestuen på
Trondenes er en stor milepæl nådd og produksjon av deler
til stavkirken har kommet langt i løpet av året.
Museets arbeidsgrupper for bygg, formidling og forretning
har jobbet intensiv og grundig med faglig funderte
formidlings- og presentasjonskonsepter. Nå skal gården tas
i bruk med omfattende formidlingstilbud knyttet til liv og
virke i middelalderen tilrettelagt for alle aldersgrupper, men
med fokus på barn og unge i et årshjul av aktiviteter og
arrangementer som følger årstidene. Det har blitt inngått en
samarbeidsavtale med dramalinjen ved Heggen videregående
skole hvor elever sammen med museets ansatte utfyller roller
som gårdsbeboere.

Arbeid med vedlikehold av museets bygningssamling iht.
prioritering er påbegynt i 2018. Dette er en svært omfattende
oppgave som krever innsats over flere år. Behovsanalysen
knyttet til vår kulturhistoriske bygningssamling som ble ferdigstilt
i 2016 beregnet kostnadene for vedlikehold av samlingen til
4,2 millioner kroner, derav trenger vi 3,3 mill. eksterne midler.
Langsiktige mål er en forbedret og stabil tilstand av den
kulturhistoriske bygningssamlingen.
En gladmelding i slutten av 2018 var at Ibestad kommune bevilget
750.000 kr til renovering og oppgradering av Skippergården
i Hamnvik. Dette vil sette en stor del av huset i stand og gir
oss mulighet til å lage en skreddersydd utstilling som vi ellers
ikke ville ha hatt ressurser til. Første del av renoveringsarbeidet
ble satt i gang i desember og fortsetter utover neste år.
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OUTSIDER ART I NORGE

BESØKSTALL I 2018 OG UTADRETTET VIRKSOMHET

I november 2018 ble prosjektet for konseptutvikling av et
nasjonalt senter for Outsider Art i Norge avsluttet. Prosjektet
hadde egen prosjektleder og har vært finansiert gjennom
Troms fylkeskommune med 990.000 kr og museets egne midler
i samme omfang. Ved siden av museets ansatte var Kvæfjord
kommune, Harstad kommune og Nordnorsk Kunstmuseum
representert i styringsgruppen.

I alt har 57.792 funnet veien til en av Sør-Troms Museums
mange arenaer i løpet av 2018. Dette er en betydelig økning
av besøkstallet i forhold til foregående år (47.803). En relativ
høy andel av besøket betaler billett eller inngangspenger
noe som oppfattes veldig positivt.
Det digitale besøket på våre nettsider ligger ved rundt
29.000 med nesten 60.000 sidevisninger. Vår fotosamling
har blitt overført Digitalt Museum hvor vi har vi rundt 155
000 sidevisninger. Museet har i 2018 over 3400 følgere på
Facebook, det er nesten en fordobling siden 2016. Innholdet
vårt som f.eks. historiske foto er også aktivt brukt av andre
på sosiale medier.

I løpet av prosjekttiden ble det gjennomført 7 styringsgruppemøter og studiebesøk til flere nasjonale og internasjonale
museer, blant annet til fire av Europas ledene Art Brut-museer:
Museum Gugging, Østerrike, Collection de l ‘Art Brut, Sveits,
Sammlung Prinzhorn, Tyskland og Bethlem Museum of the
Mind, England. Besøkene ga økt kunnskap rundt kunstfeltet,
forståelse av hvor stort feltet er internasjonalt og potensialet
som ligger i vårt museums enestående ekspertise og samling
for Norge. Reisene synliggjorde også hvor langt vi her til lands
ligger etter. Det ble åpenbart hvor viktig det er at Norge får
et nasjonalt senter for Outsider Art.

På utstillingssiden må det nevnes kunstutstilling med den
samiske kunstneren Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen som
fikk bra besøk, og flere skoleklasser fikk omvisning. Februar
har etter hvert utviklet seg til en samisk måned på THS i
konteksten av den tradisjonelle markeringen av samefolkets
dag 6. februar.

Prosjektet «Konseptutvikling av et Nasjonalt Senter for Outsider
Art i Norge» resulterte i en tredelt rapport som inneholder
undersøkelse av historisk kontekst, kartlegging for behovsanalyse
og selveste konseptutvikling. Den samlede rapporten omfatter
mer enn 300 sider.

Bilder på side 10
Øverst: Studiereise styringsgrupe til
Bethlem Museum of the Mind, London
Midten: Formidlingsrom på Museum Gugging i Østerrike
Nederst: Utstillingsåpning Masao Obata

Trastad Samlinger har i 2018 inngått to samarbeidsavtaler
om utstillingsprosjekter. Det er med Trafo Kunsthall i Asker og
Dikemark pasientkunstsamling som åpner i april 2019 og en
utstilling for Tegnetriennalen ved Kunstnernes Hus i Oslo med
verk fra vår samling som åpner i november 2019.

Bilde på side 11
Utstilling “Elle-Hánsa, Keviselie: Hans Ragnar Mathisen 70 år” på
Trondenes Historiske Senter som del av programmet for samisk
uke i Harstad.
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I første halvdel av 2018 åpnet Trastad Samlinger de to
utstillingene «Visjonære fortellinger» og «Masao Obata»
i Outsider Art Street Gallery. Sammen viste de regional,
nasjonal og internasjonal Outsider Art. Galleriet og utstillingen
«Visjonære fortellinger - norsk Outsider Art håndverk» var
del av arenatilbudet for Ilios Lounge. Utstillingen «Visjonære
fortellinger - norsk Outsider Art håndverk», som presenterte
fem norske Outsider Art kunstnere, hvor flere av verkene i
utstillingen var hentet fra Trastad Samlinger sin samling. Pop-up
galleriet har vært en stor suksess med over 4700 besøkende
og genererte et stort savn ved nedleggelse i juli 2018.
Totale besøkstall av barn og unge i museet har gått opp til
over 8000, derav er 3289 elever i grunn- og videregående skole
som tar del i et av våre pedagogiske tilbud på alle anlegg.
Museet har også i 2018 vært svært aktivt og utadvendt med
et mangfold av arrangementer og foredrag.
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GENERELT OM MUSEET

ORGANISASJON OG ADMINISTRATIVE TILTAK

Sør-Troms Museum har i dag ansvar for 46 fredede eller
verneverdige bygninger, 45.904 kultur- og kunsthistoriske
gjenstander, 56.322 fotografier, immateriell kulturarv, kulturlandskap, et flytende historisk fartøy og 20 båter på land og
m.m. Det er en stor oppgave å bevare, formidle og forske på
våre nasjonale minner, tradisjoner og identitet.

Fellesadministrasjonen sitt arbeid har i stor grad vært preget
av direktørbytte, samt relativt mange og omfattende prosjekter
som er under arbeid. Kontorsjefen har i en lengre periode
fungert i stillingen som konstituert direktør, fram til ny direktør
var på plass 1. september. Dette har blant annet resultert i at
prosesser knyttet til ulike strategiske planverk har blitt utsatt.
Både av hensyn til kapasitet og at ny direktør skal få anledning
til å sette sitt preg på viktige planverk for fremtiden til SørTroms Museum. En annen konsekvens har vært utsettelse av
planlagte innføring av digitalt administrativt arkiv.

Ved siden av våre samlinger er museets største ressurs våre
ansatte som viser en enorm innsats, engasjement og faglig
tyngde. Museal kunnskap er en av våre viktigste formål.
Sammenheng mellom kunnskap, kunnskapsproduksjon
og formidling gjennom utstillinger, arrangementer, møter,
skolebesøk, skriftlig formidling og foredrag styrkes fortløpende.
Når vi ser på museets aktivitet, nye tiltak, ansvarsområde,
samlings-størrelse og geografisk spredning er det åpenbart
at vi med knapt 24 årsverk er underbemannet. Vi trenger flere
medarbeider for å oppfylle både forsvarlig museumsdrift og
arbeidsforhold for våre ansatte.
Sør-Troms Museum søker kontinuerlig om eksterne prosjektmidler
og gjør en betydelig innsats iht. egeninntjening. Dette har
resultert stadig økende inntekt. I dag realiserer museet rundt
30 % av sitt budsjett gjennom egeninntjening og prosjektmidler.
Men ytterlige salgsvirksomhet bærer med seg faren av å gå
utover vårt samfunnsoppdrag og museets vedtekter. Med andre
ord vil vi har redusert kapasitet for vårt museumsfaglige personell,
for museet kjerneoppgaver og begrenset tilgjengelighet av
utstillings-rom, bygninger, seilskuta og ressurser til formidling,
bevaring, samlingsforvaltning og forskning.
Steinsland bygdetun

Sør-Troms Museum har i 2018 byttet direktør etter at Ole
Jakob Furset sa opp sin stilling, og fratrådte mars 2018. Det
ble satt ned et ansettelsesutvalg som leverte sin innstilling
til ny direktør og hvor innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1.
september 2018 tiltrådte ny direktør – Sabrina van der Ley.
Fra pressemeldingen: «Hun kommer fra stilling som avdelingsdirektør for samtidskunst ved Nasjonalmuseet, hvor hun har
vært ansatt siden 2011. Sabrina van der Ley kan vise til bred
nasjonal- og internasjonal ledererfaring fra ulike kultur- og
museumsinstitusjoner, hvor hun har innehatt roller som avdelingsdirektør, daglig leder, kunstnerisk leder, kurator, produsent,
redaktør og formidler. Hun har solid erfaring med drift og
utvikling av kulturinstitusjoner, museer, private kunstsamling og
kunstmesser. Hun har en kunst- og litteraturhistorisk utdanning
med en Master of Arts fra Universitetet i Köln. Hun har siden
2012 vært medlem av faglig råd i Lofoten International Art
Festival ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær, og har et
stort engasjement og hjerte for Nord-Norge. For øvrig har
hun vært engasjert i en rekke verv, styreposisjoner og vært
medlem i ulike kunst- og kulturråd og har et betydelig nettverk
både i Norge og internasjonalt. Sabrina van der Ley flytter
med familien nordover».

Av prosjekter som har vært understøttet av fellesadministrasjonen
vil vi nevne «Follow the Vikings», konseptutvikling Nasjonalt
Senter for Outsider Art og Allmenningr. Alle tre prosjektene
har medført omfattende administrativ oppfølging innenfor
økonomi og rapportering, samt deltakelse i de ulike prosjekters
styringsgrupper.
Sør-Troms Museum innførte en ren mobiltelefoniløsning i 2018.
Dette medførte reduserte abonnements- og driftskostnader
innenfor IKT. STM har oppdatert elektronisk søknadsbehandling
gjennom Jobbnorge.no.

DIREKTØRBYTTE VED SØR-TROMS MUSEUM

Styreleder i Stiftelsen Sør-Troms Museum, Kjetil Bjørkelund,
er glad for at Sabrina van der Ley har takket ja til stillingen.
-Jeg er trygg på at hun besitter de egenskaper og har den
kompetansen som skal til for å lede og skape god drift samt
sikre videre utvikling av Stiftelsen i årene som kommer.

Mangeårige direktør Ole Jakob Furset gikk av som direktør
3. mars 2018 etter å ha hatt stillingen siden Stiftelsen SørTroms Museum ble etablert 03.09.2007. Museet takker for
et mangeårig og godt samarbeid i tiden som direktør og
ønsker han lykke til i stillingen som seksjonsleder museum
hos Norsk Kulturråd i Bodø. I forbindelse med rekruttering av
ny direktør ble det etablert et ansettelsesråd som sammen
med eksternt rekrutteringsbyrå fikk ansvaret for å lyse ut og
gjennomføre forarbeidet til en ny ansettelse. Dette var en
relativt omfattende jobb som pågikk fram til ny kandidat
ble innstilt overfor styret i eget styremøte 5. juni 2018.
Ansettelsesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

«Jeg ser frem til å komme til Sør-Troms og er begeistret over
at museets styre har valgt meg som ny direktør. Sør-Troms
Museum er en fantastisk institusjon med veldig dyktige fagfolk
som jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med», sier
Sabrina van der Ley.
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NASJONALE MUSEUMSNETTVERK

KONFERANSER, MESSER, KURS OG FAGSAMLINGER

De nasjonale museumsnettverkene er et bærende element i
utviklingen og styrkingen av det faglige arbeidet i museene.
Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig
driftsstøtte skal delta i utvikling av nasjonale nettverk.
Sør-Troms Museum deltar i medisinskhistorisk museumsnett,
museumsnettverk for tradisjonshandverk, fiskeri- og kystkulturnettverk og nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
»
2 samlinger i Virke nettverk
»
Frokostseminarer Harstad Næringsforening

ANDRE FORMALISERTE NETTVERK
Vi deltar i relevante faglige nettverk utenom de nasjonale
museums-nettverkene. Museets varierte sammensetning
gjør at det blir god spredning på nettverk og fag, bla.
a. Museumsnettverk Troms, Fagråd NTNU bachelor tradisjonshandverk, Norsk Forening for Fartøyvern og Destination
Viking Association hvor museet er styringsmedlem. I april var
museet vertskap for steering comittee i Follow The Vikings.
Trastad Samlinger er medlem av European Outsider Art
Association. Dette nettverket har eksistert siden 2009 og
har som mål å knytte sammen europeisk Outsider Art-miljøer,
stimulere til internasjonalt samarbeid og dialog, påvirke
politiske prosesser og utdanningsspørsmål, fremme historien til
Outsider Art og beskytte Outsider Art-kunstnernes rettigheter.
Organisasjonen har årlige generalforsamlinger og konferanser.

FAGNETTVERK
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Kontorsjef deltar aktivt i Hovedorganisasjonen Virke sitt nettverk
«Administrasjons- og økonomisjefer for museer», og har i
2018 hatt ansvaret for å lede dette nettverket på vegne av
Virke. I 2018 har det vært to samlinger hvorav kontorsjef har
deltatt på begge.
REISELIVSNETTVERK - EXPORT HARSTAD OG VISIT HARSTAD
Export Harstad er Visit Harstad sitt samarbeidsforum for å
utvikle reiselivsbransjen i regionen. For museet er deltakelsen
viktig for å sikre vår del av de besøkende til byen, men det
bidrar også til at vi utvikler oss som reiselivsbedrift. Vi har hatt
et filmteam fra Høgskulen i Volda på workshop her for å lage
reklamefilm og vi har deltatt og bidratt på fagsamlinger og
møter. Fra 2019 skal vi også ta del i det som Visit Harstad
kaller markedspakke A.

SAMLINGSFORVALTNING OG MUSEUMSFAGLIGE TEMA
»
Trastad Samlinger deltok i medisinskhistorisk museumsnettverkssamling i Trondheim - European European Outsider
Art Association konferanse «The Artist`s Voice», Chichester,
England.
»
Museumsforbundets årskonferanse 18/19.4. i Mosjøen med
3 deltakere fra museet
»
Kurs i vedlikehold og bruk av motorsag, arrangert av
Skogbrukets Kursinstitutt i Tennvassåsen
»
Kurs i tradisjonell slått, arrangert av Naturvernforbundet
på Ryghsetra i Buskerud
»
Kurs i publisering fra Asta til Arkivportalen, arrangert
av stiftelsen Asta i Oslo
»
KulturIt Ekulturseminar i Trondheim
»
Memoarkonferanse
»
Kurs i preventiv konservering
»
Seminar om bygningsvernsentrenes rolle – Bygg og
Bevar/Riksantikvaren
»
Norsk arkeologimøte
»
Fagsamling i samlingsforvaltning

»
»

»

»

»

»

REISELIV OG DESTINASJONSUTVIKLING
»
Norsk opplevelseskonferanse, Narvik, 4 deltakere
»
«Follow the Vikings», marketingseminar ved Lofotr, Borg,
3 deltakere
»
«Follow the Vikings», roadshow og formidlingsopplegg,
Gunnes Gård, Sverige, 2 deltakere

»
»
»

»
»
»
»

MARITIMT
Landsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern
Årsmøte i Narvik, Norsk Forening for Fartøyvern
Gaffelrigg-seminar i Stockholm

MØTER OG PRESENTASJONER POLITIKERE OG
POLITISKE ORGAN
»
»
»

KOMPETANSEBYGGING I ORGANISASJONEN
Sør-Troms Museum er en kompetansebedrift som omfatter
svært mange fagfelt. Vi har gjennom flere år arbeidet aktiv
i forhold til kompetanseheving. Denne kan deles i to, formell
kompetansebygging gjennom utdanning og videreutdanning,
og kurs, fagsamlinger og lignende. I noen tilfeller leier vi inn
kursholdere og arrangerer egne kurs for ansatte. Håndverker
ved Regionmuseet tar bachelor i tradisjonelt bygghandverk
ved NTNU.

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

Ny direktør presenterer framtidige planer for Sør-Troms
Museum i Harstad kommunestyre
Ny direktør presenterer forprosjekt Nasjonalt Senter for
Outsider Art for formannskap Kvæfjord kommune
Møter med ordfører, kulturkomité og kulturansvarlig Ibestad
kommune
Møter med rådmann og ordfører Lavangen kommune
Møter med rådmann og ordfører Skånland kommune
Møter med ordfører og rådmann i Salangen kommune
Møte med Sametinget
Møte med regionrådet i Sør-Troms og stortingspolitikere
Møte med Kvæfjord kommune
Flere møter med fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina
Simonsen med direktør og administrasjon
Besøk og presentasjon av Trastad Samlinger for
stortingsrepresentant Martin Henriksen med ordfører i
Kvæfjord Torbjørn Larsen i april 2018
Besøk og presentasjon av Trastad Samlinger: Næringkultur og helsekomiteen, Troms fylkesting, april 2018

Besøk og presentasjon Trastad Samlinger:
Samtale med stortingsrepresentant Svein Harberg
fulgt av møte mellom Simone Ritter og Svein Harberg
på Stortinget mai 2018 ifm mulig utstilling på
Stortinget
Besøk THS: Samtale med Jon Gunnes i juni 2018
Besøk Trastad Samlinger: Stortingsrepresentant Tore
Hagebakken med ordfører i Kvæfjord Torbjørn Larsen i
august 2018
Møte med Harstad kommune ved ordfører Marianne
Bremnes og Henry Andersen og skriftlig innspill til alle lokale
partier i Harstad som resulterte i Harstad kommunestyres
vedtak om oppslutning omkring konseptet Nasjonalt
Senter for Outsider Art
Presentasjon av Nasjonalt Senter for Outsider Art i
formannskap og kommunestyre Kvæfjord samt skriftlig
innspill som resultert i kommunestyrets vedtak om
oppslutning omkring konseptet Nasjonalt Senter for
Outsider Art
Møte med stortingsrepresentant Jon Gunnes (Venstre),
og leder Harstad Venstre Jan Fjellstad; presentasjon
av Anna Rogde og Outsider Art. Omvisning ombord på
Anna Rogde og Outsider Art Street Gallery
Presentasjon av Anna Rogde og seiling med inviterte
politikere, bl.a. stortingsrepresentanter
Venstres stortingsgruppe på besøk ombord på Anna
Rogde ved kaia i Harstad
Møte med næringsrådgiver i Harstad kommune om Anna
Rogde
Årlig statusmøte mellom Troms fylkeskommune og STM
25. april hadde Sør-Troms Museum besøk av fylkesråden
for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen, samt Troms
fylkeskommune sin nærings-, kultur- og helsekomité.
Her fikk de omvisning i utstillingen på Trastad Samlinger,
presentert status i museets prosjekt knyttet til Nasjonalt
senter for Outsider Art, omvisning i kulturlandskapet på
Trondenes og presentasjon og visning av byggingen
av middelaldergården på Trondenes. Tilbakemeldingen
fra fylkesråden var at komitémedlemmene holdt fram
besøket på Trastad som et høydepunkt i et program
som omfattet hele fylket.

DELTAKELSE I EKSTERNE PROSJEKTER, PROSJEKTGRUPPER OG STYRER
»

»
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Samarbeidsprosjektet Nordic Outsider Craft, initiert av
ITEmuseum og finansiert av Nordisk Kulturfond. I forbindelse
med prosjektet vises kunstverk fra Trastad Samlingers
samling i den nordiske vandreutstillingen, «The Touring
Outsider Craft Exhibition». Den åpnet i Jyväskylä i slutten
av april 2018 og vil turnere i Sverige, Danmark, Island og
Norge. Utstillingen kommer til Harstad i november 2019
Trastad Samlinger er del av det treårige prosjektet «tid,
sted, rom», ledet av Preuss Museum. Prosjektet skal gjennom
delprosjekt, workshops og seminarer resultere i en metodeveiledning til bruk for museer for å bevisstgjøre deres
samfunnsansvar og bidra til synliggjøring av marginaliserte
grupper

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

Museet er medlem av Harstad kommunes komité for ny
strategisk kulturplan. Det har vært 6 møter i løpet av
2018. Planen skal vedtas høsten 2019.
Felles samlingsforvaltningsprosjekt i Troms
Referansegruppen Kald krig nav – Flymuseet
Norges arktiske universitet – utgraving Storhaugen
NIBIO – Søknad på felles forskningsprosjekt
Nettverk for læringsarenaer – NTNU
Utvalgte kulturlandskap – Skallan-Rå
Prosjekt: Kvinneåret med Utenfor Allfarvei Forlag. Foredrag
om bord på «Anna Rogde».
Museet deltar i Regionrådets styrings- og prosjektgruppe
om markering av 1000-års jubileet for slaget på Stiklestad.
Museet planlegger en serie på tre seminarer i samarbeid
med Troms fylkeskommune og universitetet i Tromsø ved
forskergruppen CNN. Seminarene vil belyse situasjonen i
Nord-Norge i jernalder og middelalder, og blir arrangert
i 2020, 2021 og 2022
Medlem av 6. februar – samisk uke komité

Foto: Sevald Eilertsen/Hastad Tidende/STMU
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PUBLIKASJONER
»
»
»
»
»
»
»

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER BRYGGER OG
BYGDETUN

Sigri Skjegstad Lockert: «Regine Normann»,
Årbok for Harstad
Sigri Skjegstad Lockert: «Regine Normann», Årbok for
Bjarkøy
Sigri Skjegstad Lockert: «Den nordlige Karybdis»,
Idehistorisk Tidsskrift
Sonja Westrheim: «Den sorte hunden», bok på eget
forlag
Børge Evensen: «Tida går opp i røyk.» Årbok for
Harstad. Side 97.
Børge Evensen: «Fotograf Johan H. Gyldenås.» Årbok
for Harstad. Side 98 - 101.
Tore Einar Johansen: «Anna Karoline Lorentzdatter
Normann – ei selvstendig kvinne og et dramatisk liv.
Del 1.» Årbok for Kvæfjord. Side 21 – 23.

HEMMESTAD BRYGGE
»
Etablering av takrenner og avdeling kafe påbegynt 2018
LUNDBRYGGA
»
Oppgradering av lager 1. etasje Melbrygga
»
Utbedring av VVS 1 etasje Melbrygga
KRAMBUVIKA:
»
Maling Arthurbrygga
»
Utbedret råteskade, kledning Arthurbrygga
»
Skifte vindskier Bårstua
»
Maling Bårstua
SALANGEN BYGDETUN
»
Male vinduer
»
Krattrydding
»
Skippergården
»
Opprydding/innvendig sanering
»
Restaurering bad 2 etasje A fløy påbegynt i 2018
»
Restaurering gang 1 etasje A fløy påbegynt i 2018

GENERELL SIKRING OG BRANNVERNSARBEID
BYGNINGER OG SAMLINGER
»
»

»
»
»
»

Brannvernopplæring av sesongansatte
Ny brann- og tyverialarm med kameraovervåking og
oppkobling til vaktsentral på: Salangen bygdetun,
Krambuvika bygdemuseum, Steinsland klyngetun,
Lundbrygga, Melbrygga, Hemmestad brygge,
Sandtorg bygdetun, Grytøy bygdetun og Elvenes
magasin.
Klimaovervåkning sporadisk ved alle anlegg.
Branntilsyn – Lundbrygga
El-tilsyn – Krambuvika bygdemuseum
Kaileidere – Lundbrygga

STEINSLAND KLYNGETUN
»
Oppgradering VVS
SANDTORG BYGDETUN - SKOGRYDDING
GRYTØY BYGDETUN
»
Utvendig maling
»
Restaurering alle vinduer
»
Restaurering inngangspartier
»
Utvendig maling

REPARASJON, OPPGRADERING OG INNFLYTTING
NYTT FELLESMAGASIN PÅ ELVENES
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

MELØYVÆR FORT
»
Avtale med Johnny Skoglund om vedlikehold og rydding,
finansiert av Forsvarsbygg

Montert pallereoler, ca. 100 meter.
Pakking og flytting av gjenstander til nye Elvenes
fellesmagasin
Opprydding og avhending av ikke registrert gjenstander
Registrering og avtaleinngåelse vedrørende
gjenstandssamling i Rotvik, Salangen
Etablert fotofasiliteter
Etablert arbeidsrom for gjenstandsregistrering
Avviklet et gammelt magasin på Elvenes leir
Maling toaletter og vaskerom
Innvendig maling spisebrakke
Seksjonering
Montering av 4 varmepumper

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER TRASTAD SAMLINGER
»
Skiftet brannalarm
»
Reparert stor del av ventilasjonsanlegg

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER THS
»
»
»

Malt tak og veggene storsalen
Ny prosjektor for storsalen og filmrom i utstillingen
Vedlikehold ventilasjon og varme

Pga. byggets alder og slitasje er det sårt behov for oppgradering
av ventilasjons- og el- anlegg for å redusere strømkostnader
og møte klimamål.

Øverst: Lundbrygga, Sjøvegan, Salangen
Midten og nederst: Krambuvika bygdemuseum, Soløy, Lavangen
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER ANNA ROGDE
DET HAR VÆRT UTFØRT ET OMFATTENDE VEDLIKEHOLDSARBEID
OMBORD PÅ ANNA ROGDE I 2018.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Utbedre eksos og kjølesystem
Utbedre lens og septikk-system
Fenderlist tatt av på S.B side og utbedret
Martingale fikk nye fester
Utbedring av seil og rigg med skjøter og blokker for å
optimalisere seilføring
Ny rekkeordning akter, for tryggere innfesting av seil
Ny jordingsplate montert pga slitasje
Utbedring av eksisterende ankersystem, for raskere og
sikrere ankring i nødsituasjoner
Utbedring av baugstevnet pga råte
Reparasjon av lekkasje i hylse
Årlig befaring på skrog av Gratangen Fartøyvernsenter
Utbedring av skonnert seil
Utbedring av plasseringer av antenner og elektronikk
Elektronisk vedlikeholdsplan er ferdig og implementert
i driften

SKJØTSEL I TRONDENES KULTURLANDSKAP
Museet har siden 2008 drevet med en systematisk skjøtsel i
kulturlandskapet på Trondenes. I 2012 ble denne skjøtselen
utvidet til også å omfatte Krigsfangeleiren. Driften av skjøtselen
støttes med midler fra Miljødirektoratet gjennom tilskudd
til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder og tilskudd til
trua naturtyper (Slåtteenga i Tørrbakken). I tillegg kjøper
Statens Naturoppsyn tjenester hos oss til oppsyn i Laugen
landskapsvernområde. Skjøtsel i Krigsfangeleiren støttes
gjennom tilskudd fra Troms Fylkeskommune.
Tiltakene i skjøtselsarbeidet omfatter slått, hogst og beiting for
å forhindre gjengroing og bidrar til at sporene etter det gamle
jordbrukslandskapet med sitt karakteristiske artsmangfold,
områdets særegne kulturminner og dyreliv skal kunne formidles.
Tiltakene er en forutsetning for mye av formidlingen av jernalder og middelalderhistorien som er knyttet til dette unike
landskapet. Samtidig gjør skjøtselsarbeid tilgang til de vonde
krigs- og etterkrigshistorier som blant annet er assosiert med
krigsfangeleiren nord for kirka og Finnmarksleiren rundt Laugen.

Skjøtselarbeid i russerfangeleir på Trondenes
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SAMLINGSUTVIKLING

MAGASIN OG BEVARING

Arbeidet med samlingsutviklingen ved THS omfatter blant annet
innsamling av materiell og immateriell kultur og kulturhistoriske
dokumentasjonsarbeid. Dette er en forutsetning for målrettet
innsamling rettet mot stiftelsens strategiske plan og samlingens
relevans. Gjenstandssamlingen ved THS består pr. 31.12.18 av 6152
gjenstander. I forbindelse med revisjonsarbeid har samlingen
økt med ytterligere 219 objekter. Dette er gjenstander som i
tidligere år har blitt aksesjonsført, men ikke har vært tilstrekkelig
registrert, katalogisert og dokumentert. 779 gjenstander er
blitt reviderte i løpet av 2018. Det gjenstår å ta nye foto av i
overkant av 700 gjenstander som allerede befinner seg i vår
samling, 816 nye bilder av gjenstander har blitt tatt i løpet
året. I slutten av 2018 har 5382 gjenstander digitalt foto.

Til nå har museet alltid hatt kapasitetsproblemer for forsvarlig
lagring og forvaltning av sine samlinger til tross for at vi har 5
forskjellige magasiner på Stangnes, gamle lokaler på Elvenes,
Lundbrygga, Kvæfjord og THS. Den største utfordringen har
avdelingen på THS i forhold til samlingsbevaring og et prekært
behov for mer plass. Dette gjelder både for Stangnes og
tekstilmagasinet på THS. Det er blitt etablert et lite nærmagasin
på THS som skal bidra til at samlingsarbeidet sikres en rasjonell
drift. Rommet brukes utelukkende til kortidsoppbevaring av
gjenstander i påvente av registrering, fotografering, pakking
og flytting.
I slutten av 2018 har vi overtatt, renovert, begynt innredning
og innflytting til Sør-Troms Museums nye felles magasin på
Elvenes. Dette gir oss endelig sårt trengt rom som effektiviserer
vår samlingsforvaltning, katalogisering og revisjonsarbeid. I
første omgang er gjenstander fra Regionmuseum sin samling
flyttet Enn så lenge har vi klart å dekke innkjøp av reoler ut
av eget budsjett men så snart samlinger fra THS og deler
av Trastad samlinger flyttes har vi behov for ekstra midler
for innredning.

PUBLISERING AV GJENSTANDSSAMLING PÅ NETT
Til sammen er det 45.904 kultur- og kunsthistoriske gjenstander
registrert i museets samling, derav er 27.306 digitalisert. I henhold
til planarbeidet skulle publisering av gjenstandssamlingen
blitt igangsatt i 2018. Dette arbeidet er dessverre blitt
utsatt på grunn av prioritering av arbeid rundt Trondenes
middelaldergård og flytting til nytt fellesmagasin. I slutten av
2018 har vi utviklet en felles publiseringsprofil for museet så
at arbeidet med kvalitetssikring og publisering av Sør-Troms
Museets gjenstandssamling på Digitalt Museum begynte
med ny fart i første kvartal 2019.

IMMATERIELL KULTURARV
»
»

FOTOSAMLING OG DENS PUBLISERING PÅ NETT
Tilveksten og publiseringen av fotografier på nett var på
normalt nivå i 2018, og når det gjelder digitalisering og revisjon
av gamle registreringer fikk vi faktisk gjort mer enn planlagt
- dette ikke minst på grunn av innsatsen til dyktige frivillige
og NAV-«ansatte». Per i dag er 42.694 fotografier digitalisert,
39.776 registrert og revidert og15.201 publisert på nett. Totalt
har vi nå 56.322 fotografier i samlingen.

»
»

Opptak av fortellerkveld med tema: Oppvekst under krigen.
Avhold kurs i innsamling av muntlig materiale i samarbeid
med MEMOAR og laget 2 videointervjuer.
Videodokumentasjon av tradisjonshandverk i forbindelse
med Allmenningr.
Kartleggingsarbeid om det finnes historiske Outsider Art
samlinger i Norge.

ARRANGEMENTER I SØR-TROMS MUSEUM
PRIVATARKIV OG ANNEN INNSAMLING
Tilveksten av privatarkiv var om lag som tidligere år, mens
katalogiserings- og ordningsinnsatsen har vært begrenset.
Det ble ordnet og katalogisert cirka 3000 arkitekttegninger, og
vi har digitalisert og katalogisert nesten 7 timer med analog
smalfilm. Etter mange tekniske problemer har vi i løpet av året
også fått publisert vår første arkivkatalog på «Arkivportalen».
Her vil vi i fremtiden gjøre kataloginformasjonen tilgjengelig
og søkbar for publikum i takt med at arkivene ordnes.

THS
Arrangementene er mange og spredt utover året. Februar
har etter hvert utviklet seg til en samisk måned på THS. Den
tradisjonelle markeringen av samefolkets dag for Harstad
kommune skjer på THS. Den følger et innarbeidet konsept
som inkluderer samisk mat, musikk og eget opplegg for
barna. Det er også et formelt program med tale for dagen
og hilsningstale fra ordfører.

Spesielle arkiver som er kommet inn i løpet av året:
»
Siste del av arkivet med bedriftstakseringer etter ingeniør
Bernt Starup (nevnt i årsmeldingen fra i fjor) fra E. Øien.
»
Tegningsarkivet etter arkitekt Gunnar Lund, med
tegningene til veldig mange sentrale bygg i vår region,
fra Torleif Jørgensen.
»
Negativer etter John Berthung, fra Harstad Tidende.
Dette er bilder som manglet i Berthungarkivet vi hadde
fra før, og er en verdifull komplettering av dette.

Kaffe og kunnskap er en foredragsserie vi har i samarbeid med
Pensjonistuniversitetet og Vidkunn Eidnes. Se oversikt. I 2018
hadde vi to interne foredragsholdere. Ole J. Furset snakket om
«Kong Øystein og eg» og Lene Hansen om «Allehelgensdag»
og fem eksterne foredragsholdere.

Øverst: Lys sommerkjole med v-hals.
Brukt av Anne Sofie Schøtner, trolig på 1930-tallet.
Gitt til museet av hennes datter, Liv Inga Schøtner.
Nederst: Herleik Kristiansen, uten tittel, ca. 2015.
Keramikk 47,5 cm x 30 cm x 32 cm.

Andre arrangementer er det tradisjonelle Høstmarkedet og
Trondenesdagene. Geologiforeningene hadde sin Geologiens
dag her i september.

Det største arrangementet til prosjektet «Follow the Vikings» var
Roadshowet. Dette viste vikingtiden med helt nye virkemidler
som dans, film og lys, sammen med en fortellerstemme.
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DKS opplegg "Kald Krig" på Meløyvær fort

MELØYVÆR FORT
»
Åpen dag 2.september
OLE OTTESASTUA
»
Friluftsgudstjeneste i juni
STEINSLAND KLYNGETUN
»
Åpen dag 22. mai og 26. juli
»
DKS-tilbud: Folk og handel på 1800-tallet
»
5. klasse ved Skånland skole på omvisning i juni
»
Åpen på forespørsel
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SANDTORG BYGDETUN
»
Åpen dag 2. august, barnehagen invitert
»
Skoleopplegg 31. august for 5. trinn
»
Julevandring 16. desember
HEMMESTAD BRYGGE
»
Sommeråpent 26. juni til 12. august
»
Sonja Westrheim holdt foredrag om Den sorte hunden 5. juli
»
Familiehelg med div. aktiviteter siste helga i juli
»
Arrangement med nordnorske sagn og eventyr 31. juli
»
DKS-tilbud: Folk og handel på 1800-tallet
»
Tre cruisebåter i løpet av sommerhalvåret fikk tilbud om
kaffe/te og guiding
KRAMBUVIKA
»
Åpen sommersesong søndager juni til august
»
DKS-tilbud: Folk og handel på 1800-tallet
SALANGEN BYGDETUN
»
Julearrangement
»
Åpent på forespørsel
GRYTØY BYGDETUN
»
Åpent hver lørdag i sesongen
»
Marked 29. juli med besøk av Anna Rogde under
Juksastevnet
»
Sonja Westrheim besøkte Lundenes med Anna Rogde
siste uka i august. Utstilling og historiestund fra Den
sorte hund. Skoleelever på formiddagen og åpent for
alle på ettermiddagen

SALANGSVERKET
»
Guiding på forespørsel
»
Studentopplegg - Norges arktiske universitet – arkeologi
»
Studentopplegg -Norges arktiske universitet –
landskapsarkitektur
»
Bedriftsbesøk Astafjord vekst
»
Kulturminnedag: Salangsverket/Storhaugen i samarbeid
med Salangen historielag

SEILASER
»
Hovedmarkering av Anna Rogdes 150-års jubileum
med gratis folkefest i Harstad sentrum. Et samarbeid
med banker, næringsliv, private aktører og foreninger.
»
6 turer for barn med tema; Draugen og Marmælen.
Samarbeid mellom STM og Kulturskolen i Harstad, der
to elever var skuespillere om bord.
»
Jubileumsseilas på 5 dager med åpen båt, utstilling,
foredrag og seilturer til Sjøvegan, Tennevoll, Hamnvik,
Grov og Lundenes
»
Utstillingsåpnings i Grottebadet av «Anna Rogde».
Produksjon av utstilling er et samarbeid mellom
Harstad Fotoklubb og STM.
»
Åpen båt i sentrum under Festspillene i Nord Norge
»
4 stk Sjørøvertokt i Harstad
»
Utstilling om bord Anna Rogde av Alvin Jensvolls
illustrasjoner av Sorte hund
»
17. mai kafè om bord ved kai 1 i Harstad sentrum

LUNDBRYGGA
»
Millionfiske i juli
»
Julemarked
»
Barnehageopplegg om nissen og gammeldags jul
(desember)
»
Bedriftsbesøk Astafjord vekst
IBESTAD
»
Tilbud om DKS Folk og handel på Donsegården (mai/juni)
»
DKSS Regine Normann og nordnorske eventyr i november
»
Anna Rogde kom siste uka i august med Den sorte hund

ANNA ROGDE SEILTRENING
Det har vært en kraftig oppgang i antall seiltreninger med Anna
Rogde i år. Gjennom ansettelse av ny skipper og kampanje i
Harstad Tidende, har flere nye meldt sin interesse og deltatt.
Interessen har vært så stor, at skipper på et tidspunkt vurderte
å dele opp i to seillag. Det har vært en strukturert undervisning
i både seiling, sikkerhet og generelt sjømannskap. Det blir
gjennomført 14 seiltreninger.

HELLEREN KRAFTSTASJON
»
Åpen på forespørsel
»
Omvisning 20. april

DKS tilbud på Sandtorg bygdetun

Elever fra Ibestad skole om bord av Anna Rogde
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REPRESENTASJON OG UTSTILLINGSÅPNINGER
Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger fortsatte utstillingsvirksomhet ved pop up-«Outsider Art Street Gallery» i
Harstad sentrum som stengte i juli 2018. I første halvdel av
2018 åpnet Trastad Samlinger de to utstillingene «Visjonære
fortellinger» og «Masao Obata» i Outsider Art Street Gallery,
som sammen viste regional, nasjonal og internasjonal Outsider
Art. Galleriet og utstillingen Visjonære Fortellinger - Norsk
Outsider Art Håndverk var del av arenatilbudet for «Ilios
Lounge som presenterte norsk Outsider Art håndverk» og fem
norske Outsider Art kunstnere. Flere av verkene i utstillingen var
hentet fra Trastad Samlinger sin samling. Outsider Art Street
Gallery var også en arena for samarbeid med Festspillene i
Nord-Norge i 2018 og har vært profilert Festspillenes digitale
og trykte program med utstillingen av Masao Obata.
Festspillutstillingen; Institutt for natur og kunst som inkluderte
utlån av seks verk av Herleik Kristiansen fra Trastad samlinger.

BILDE FRA USTILLING TIL HØYRE
Utstilling Elle-Hánsa, Keviselie: Hans Ragnar Mathisen 70 år
på Trondenes Historiske Senter som del av programmet for
samisk uke i Harstad.

Øverst til høyre:
Oddleif Bang, akryl, tusj, collage på papir, 2011
32 x 42 cm
Nederst: Utstillingsåpning “Visjonære fortellinger”

EGENPRODUKSJONER

EGNE FOREDRAG

«Folketro og havfolket» og «Den sorten hunden» var våre
egenproduserte vandreutstillinger.

Vi har i 2018 loggført i alt 27 egne foredrag for anslagsvis
730 personer.

REVISJON FASTE UTSTILLINGER
Utstilling ved Hemmestad brygge ble finjustert i 2018. Ellers
er det kun gjort små revisjoner på våre faste utstillinger på
grunn av prioriteringer for våre andre store prosjekter og tiltak.
Fortløpende fornying av samlingspresentasjoner er planlagt
for høsten 2019 og årene framover.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Hemmestad brygge

»
»
»
»
»
»
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Salangsverket. Astafjord utvikling
Regine Normann. Foreninger i Harstad
Regine Normann. Eldresenter i Sør-Troms
Byggingen av Tjeldsundbrua. Foreninger i Harstad
Salangsverket. Norges arktiske universitet,
Landskapsarkitektstudiet.
Salangsverket. Norges arktiske universitet, Arkeologistudiet.
Den sorte hund – Paletten galleri
Samisk kultur – Ibestad kommune
4 foredrag i serien «Ord ved roret» Med tema; «Båtbygger
Sigbjørn Birkeland», «Hvordan og hvorfor seile norskekysten?
En søring seiler i Nord Norge», «Familien Rogde på Kjøtta»,
«Anna Rogde til salgs i Oslo»
1 DKSS- Melvik sykehjem, «Historien til Anna Rogde»
1 foredrag om Fru Anna Rogde, Kvinneåret i samarbeid
med Forlag Utenfor allfarvei
«Frivillighetens hus» foredrag under Årsmøtet i Norsk
Forening for Fartøyvern
24 oktober UiT, Campus Harstad; jubileum vernepleierutdanning
12. Juni: Soroptimistene i Harstad/Kvæfjord – Outsider Art
Nordnorsk jul i gamle dager 8.des
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EKSTERNE FOREDRAG
DATO

TIL HVEM

20/3

HVOR

TEMA

FOREDRAGSHOLDER

ANTALL

Harstad næringsforening Castello

"Follow the Vikings" og The
Roadshow

Mona, Ingrid og Tore
Einar

22

17/4

Forsvarspensjonistene

Aktivitetssenteret

Sovjetisk krigsfangeleir på
Trondenes

Tore Einar

50

24/5

Vikinglagene

THS

Trondenes middelaldergård

Tore Einar

12

1/6

US-turister

Arcticus hotell

From the Vikings to the age of oil

Tore Einar

25

16/6

US-turister

Arcticus hotell

From the Vikings to the age of oil

Tore Einar

20

21/9

Sparebank1 NN

Thon hotell

Prosjekt Follow the viking
Vikingtiden i Harstadområdet

Mona og Tore Einar

150

19/12

Sparebankstiftelsen

Harstad sparebank Trondenes middelaldergård

Mona og Tore Einar

18

FOREDRAG I SERIEN«KAFFE OG
KUNNSKAP» 2018

DKS opplegg Pilgrimsvandring på Trondenes

FORMIDLING DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE
TILBUD I 2018

Foredragsserien Kaffe og kunnskap på Trondenes kommer i stand som et samarbeid med
Pensjonistuniversitetet i Harstad. I alt 438 besøkende på til sammen sju foredrag.

DATO

BESØK

FOREDRAGETS TITTEL

11/2

58

Kong Øystein og eg

26/4

50

Sang samler et land. Styrkes den, styrkes vi!

6/5

100

Historier i Harstad by-historie

14/10

65

Mannsroller og mannsideal ved Nordlandskysten

28/10

35

En personlig reise i Andre Bjerkes liv og diktning ved hans datter

4/11

70

Allehelgensdagen

60

11.11.1918 tok den første verdenskrigen slutt. Hva dreide krigen seg
egentlig om, og hvilke følger fikk den?

25/11

Sør-Troms Museum er en viktig institusjon for kulturarvsarbeid blant unge. I tillegg til en rekke produksjoner for
Den kulturelle skolesekken tilbys også andre pedagogisk
tilrettelagte tilbud til skoleelever i hele regionen.

FOREDRAGSHOLDER
Ole J Furset
Jon Roar Bjørkvold

FORMIDLING THS
THS tilbyr fem produksjoner i Den kulturelle skolesekken:
»
Steinalder for småtrinnet
»
Vikingtid for mellomtrinnet
»
2. verdenskrig (fokus på lokalhistorie) for ungdomstrinnet
»
2. verdenskrig for vgs. (Forelsket og foraktet- norske kvinner
og tyske soldater)
»
Skipsverftshistorie i Harstad for videregående skole

Leif Arne Heløe
Åse Elstad
Vilde Bjerke
Lene Hansen

DKS produksjonene tar utgangspunkt i de tema som formidles
i museets hovedutstilling: «Med plog og sverd gjennom 1000
år». DKS produksjonene er knyttet til mål i Kunnskapsløftet.
Det legges vekt på bruk av tidsvitne i formidling av krigen
og pensjonerte arbeidere i formidling av skipsveftshistorien.
Hovedutstilling, kultursti, og uteområde benyttes som arena
for formidlingen.

Jens Petter Nielsen

Nytt av året er en pilegrimsvandring på Trondenes for elever
på mellomtrinnet. Denne historiske vandringen har vi kalt:
«Trondenes til alle tider». Den ble gjennomført i samarbeid
med ansatte i Trondenes kirke og den katolske kirken i Harstad.
Museet deltar også med opplegg til de fleste klassetrinn
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i Nærmiljøuka til Harstad skole. Vi sørger for at elevene ha
jevnlig kontakt med museet gjennom hele skoleløpet. Alle DKS
produksjoner og andre formidlingstilbud tilrettelegges for elever
med særskilte behov og fremmedspråklige elever. Museet har
eget opplegg for synshemmede elever knyttet til temaene
vikingtid og steinalder. Målet er at alle våre besøkende skal få
en positiv opplevelse og mulighet til å tilegne seg kunnskap.
THS har flere tilbud i Den kulturelle spaserstokken. Nyere
lokal-historie blir formidlet ved hjelp av gjenstander, film og
foto. Formidlingen er også tilrettelagt for demente. Nytt av
året er samarbeidet med den årlige filmfestivalen, AMIFF, i
Harstad. I den anledning ble filmen: «Harstad på 50-tallet»
vist og formidlet på alle sykehjemmene i byen. Under AMIFF
bidro museet også med en byvandring og visning av filmen
«Harstad på 50-tallet» på Harstad kino.
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FORMIDLING ANNA ROGDE
Vi valgte å reise rundt og besøke skolene i distriktene, hvor
8.klassetrinn ble invitert om bord skonnerten. Sør-Troms
Museum skal strekke seg over hele distriktet, og det er ikke
alltid enkelt å få besøkende ut til oss, der for ble det laget
et tilbud hvor vi kom til de i stedet. Vi ønsket at de skulle få
ta del i jubileet til Anna Rogde og bli bedre kjent med henne
og kystkulturen. Formidlingen foregikk slik at elevene fikk
høre historien, se bilder, smake vannkringle, lukte på tørrfisk,
delta i aktiviteter som å hoppe i sjøen med redningsdrakter.
Vi tenker at de unge er fremtiden, og vi har flere som har
valgt maritim utdanning etter å ha vært en del om bord i
skonnerten og lært kystkultur og sjømannskap. I samarbeid
med Regionmuseet, hadde vi parallelt en boklansering av
Sorte Hund av Sonja Westrheim og tilhørende fotoutstilling
av Alvin Jensvold og fortellerstund for elevene.
FORMIDLING TRASTAD SAMLINGER/OUTSIDER ART
I 2018 har Trastad Samlinger gjennomført en rekke formidlingsopplegg som bygger på Trastad Samlingers kunnskapsbase.
Workshopene som gjennomføres for skoleelever tar alle
utgangspunkt i aktiviteter og kunstneriske teknikker som ble
benyttet ved den tidligere institusjonen Trastad Gård. I flere
av Trastad Samlingers formidlingsopplegg er også utstillingen
i dens autentiske bo- og pleie-avdeling i paviljong 7, benyttet
i arbeidet med å formidle historien til sentralinstitusjonen
Trastad Gård. Formidlingen av historien til Trastad Gård bidrar
her med synliggjøringen av en historie som omhandler en
marginalisert gruppe i samfunnet.

Formidling på Trastad samlinger

I tillegg til å formidle historien om sentralinstitusjonen Trastad
Gård, er det også en viktig oppgave for Trastad Samlinger
som eneste forvalter Outsider Art i Norge, å spre kunnskap om
denne kunstsjangeren i Norge. I 2018 har Trastad Samlinger
arbeidet med utviklingen av en ny DKS- produksjon, «Outsider
Art – den skjulte kunsten», som har som formål å spre
kunnskap om kunstfeltet med dens internasjonale røtter, samt
formidling av historien om oppdagelsen av norsk Outsider
Art. Produksjonen som ble utviklet i 2018 og går på DKS tur i
2019, vil ta utgangspunkt i museets kunnskapsbase og faste
samling gjennom framvisning av verk fra samlingen og bruk
av videoklipp fra kunstproduksjonen ved Trastad Gård.
Bakgrunn til historien om Trastad Gård og kunstsjangeren
Outsider Art medfører at mennesker med særskilte behov blir
en viktig målgruppe i Trastad Samlingers formidlingsarbeid. I
starten av 2018 gjennomførte Trastad Samlinger DKS-turneen
av produksjonen «Mine spor i verden» som ble påbegynt,
høsten 2017. «Mine spor i verden» er en produksjon som er
rettet mot elever med særskilte behov og videreføres i 2019.
Trastad samlinger og Outsider Art er fyrtårn for et mangfoldig
og inkluderende kulturliv. En arena som bryter ned barrierer
og bidrar til at alle får et rikt og bredt forum der man har
muligheten til å skape, og til å uttrykke seg.

Opplegg for barnehage på Lundbrygga

FORMIDLING REGIONMUSEUM
Regionmuseet hadde et omfattende formidlingsprogram for
elever i nesten alle kommunene i Sør-Troms. Spesielt populært
var opplegg «Folk og handel i 1800-tallet på Hemmestad
brygge, Steinsland klyngetun, Donsgården og Krambuvika
og heldagsomvisninger og seminar for DKS om Kald Krig på
Meløyvær. Foredrag om Regine Normann både på Steinsland
klyngetun og for mange foreninger og eldresenter i regionen
finner mye interesse og har allerede fått flere bestillinger for
våren 2019. Sommerarrangementer på Grytøy bygdetun er
alltid en stor publikumssuksess.

Skipsverftshistorie i Harstad for videregående skole

I tillegg har vi satt i gang med oppbemanning for formidling
som er nødvendig for måloppnåelse, ved 80% formidlerstilling.
Ny formidler Silje Gulstad begynner i januar 2019.
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OVERSIKT DKS OG DKSS OPPLEGG
TEMA

DELTAGERE

DKSS

Regine Normann

95

DKSS

Harstad på 1950-tallet

63

DKSS

Diverse

183

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD
TEMA

ELEVER

LEDSAGERE

LÆRERE

DKS

Steinalder

205

28

DKS

Vikingtid

206

19

DKS

2. verdenskrig Harstad

192

13

DKS

Forelsket og foraktet

314

17

DKS

Skipsverftshistorie i Harstad

270

10

Annet pedagogisk tilbud

Hovedutstilling

296

21

Annet pedagogisk tilbud

Trondenes kirke

226

24

Annet pedagogisk tilbud

Pilegrimsvandring

45

4

Annet pedagogisk tilbud

Trondenesdagene, kunstprosjekt

28

5

Annet pedagogisk tilbud

Samisk kunstutstilling Hans Ragnar Mathisen

139

11

Annet pedagogisk tilbud

Vikingtid

134

15

Annet pedagogisk tilbud

Nærmiljøuke

114

10

Annet pedagogisk tilbud

Leker i gamle dager

40

2

Annet pedagogisk tilbud

Annet

9

2

DKS

Kald krig

289

14

DKS

Salangsverket

75

3

Annet pedagogisk tilbud

Hellern

50

Annet pedagogisk tilbud

Hemmestad

235

14

Annet pedagogisk tilbud

Anna Rogde og Sorte Hund

72

10

DKS Turnè

Mine spor i verden

14

Annet pedagogisk tilbud

Trykkeverksted

98

9

Annet pedagogisk tilbud

Omvisning vgs.

135

15

Annet pedagogisk tilbud

Pedagogisk opplegg vernepleierstudenter

99

5

Annet pedagogisk tilbud

Pedagogisk opplegg kunsthistoriestudenter

4

1

SUM DKS

1565

104

SUM PED TILBUD

1724

148

TIL SAMMEN ALLE

3289

252

FRIVILLIGHET
Det er også i 2018 blitt ytt et betydelig antall timer frivillig
arbeid til vår virksomhet. Dessverre følges ikke timeregistrering
godt nok opp over alt. Dette gjør at bildet ikke er komplett.
Til sammen er det registrert 6964 timer.
FRIVILLIGHET VED TRONDENES HISTORISKE SENTER 2018:
TOTALT 2147 TIMER
»
Soroptimistene: Blomsterhage ved THS - 280 timer
»
Fototreff: Identifisering av gamle foto – 737 timer
»
Follow the Vikings Roadshow – 40
»
Harstad Folkehøgskole for «Follow the Vikings» – 450 timer
»
Stig Are Svenning– fotosamling – 480 timer
»
Allmenningr (Bjørn Rasch-Tellefsen, Andreas Lund, Magnus
Helstrøm) 60 timer
»
Kulturlandskap og skjøtsel: 100 timer
FRIVILLIGHET VED ANNA 4817 TIMER
Anna Rogdes venner har bistått arbeidet med bevaring av
skonnerten Anna Rogde gjennom dugnad på to verksted
opphold, øvrig vedlikehold, som frivillig mannskap, opplæring
i sjømannskap og arrangement i opplæringsøyemed: Antall
timer fordelt på ca. 40 personer.

FRIVILLIGHET REGIONMUSEET
»
Rasmus Bendiksen – drift Ole Ottesastua
»
Grytøy Bygdetuns Venner – drift Grytøy bygdetun
»
Kvæfjord Kystlag – drift/vedlikehold båter, formidling,
m.m. HB
»
Britt Fagerheim – Steinsland bygdetun, brannvakt m.m.
»
Venneforeningen for Salangen bygdetun - dugnader
og arrangementer.
»
Salangen Fotoklubb – utstillinger, salgsutstilling.
»
Krambuvika museumslag – drift og vedlikehold krambuvika,
arrangementer
»
Salangen historielag – arrangementer
»
Salangen husflidslag – salgsutstilling
»
Norges husflidslag – tekstilarbeider Grytøy bygdetun
»
Tusenkunstnerne – utstillinger
»
Alf Martin Dalen – gjenstandsinformasjon
»
Aud Karin Øvervatn – gjenstandsinformasjon
»
Lars Johan Hellefossmo – gjenstandsinformasjon
»
Per Dahlberg – befaringer, guiding, gjenstandsinformasjon
Det er ikke gjort timeregistrering for frivillig arbeid knyttet til
arbeid og arrangementer i 2018.
Markedsdag på Grytøy bygdetun
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ØKONOMI

ØKONOMISKE NØKKELTALL
FASTE TILSKUDD

TILSKUDDSYTERE

KRONER

PROSENT

NØKKELTALL

2015

2016

2017

2018

Kulturdepartement

10.495.000,-

56,67%

Likviditet

Troms fylkeskommune

4.605.000,-

24,86%

Andel personalkost

56,35%

53,42%

56,03%

50,92%

Kommuner i Sør-Troms

3.420.771,-

18,47%

Arbeidskapital *)

2.302.578,-

626.310,-

5.877.933,-

-4.662.651,-*

Total

18.520.771,-

100%

Likviditetsgrad 1 *)

1,64

1,07

3,13

0,60*

32,42%

28,17%

29,51%

29,93%

Soliditet
Egenkapitalandel

ANDRE TILSKUDD, PROSJEKTMIDLER OG EGENINNTEKT

Lønnsomhet
PROSJEKT, ANDRE TILSKUDD OG EGENINNTEKT

KRONER

PROSENTANDEL (AVRUNDET)

Totalkapitalrentabilitet

2,71%

3,24%

3,23%

1,97%

Nordnorsk Kulturavtale

422.500,-

5,14%

Egenkapitalrentabilitet

3,57%

6,22%

7,24%

3,02%

Prosjektmidler/gaver

322.034,-

3,92%

Resultatgrad

3,14%

4,03%

4,26%

2,39%

Andre tilskudd

2.843.009,-*

34,59%

Salg og leieinntekter

4.631.381,-

56,35%

Total

8.218.924,-

100 %

*I 2018 er mottatte midler/tilskudd til prosjekter ført i balansen som kortsiktig gjeld, og ikke som
langsiktig gjeld slik som tidligere år. Dette p.g.a. av at prosjektene skal avsluttes i løpet av 2019,
og er dermed innenfor definisjonen av kortsiktig gjeld. Dette utgjør kr. 7.982.664,25 og påvirker
dermed både likviditetsgrad 1 og arbeidskapital i negativ retning.

*Av oppgitt beløp har Stiftelsen Sør-Troms Museum mottatt gaveforsterkningsmidler på kr. 55.129,- fra Det
Kongelige Kulturdepartement, og som skal benyttes til skonnerten Anna Rogde.

TOTALE INNTEKTER FORDELT PÅ FASTE TILSKUDD,
ANDRE TILSKUDD, PROSJEKTMIDLER OG EGENINNTEKT

TOTALE INNTEKTER

KRONER

PROSENTANDEL (AVRUNDET)

Faste tilskudd

18.520.771,-

69,26%

Andre tilskudd og prosjektmidler

3.587.543,-

13,42%

Salg og leieinntekter

4.631.381,-

17,32%

Totale inntekter

26.739.695,-

100 %

Regnemaskin med bakelittdeksel fra den svenske produsenten Addo, produsert 1935.
Brukt hos Bård Moen i Lødingen i tiden mellom 1920 – 80.
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RESULTATREGNSKAP
NOTE

2018

2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter

4 000 514

3 096 223

22 739 181

20 665 714

26 739 695

23 761 936

Driftskostnader
Varekostnad

845 242

799 616

2

13 335 489

12 838 819

3,4

514 802

493 330

2

11 543 324

8 788 865

26 238 857

22 920 630

500 838

841 306

138 596

158 886

Annen finansinntekt

959

6 818

Sum finansinntekter

139 556

165 704

Annen rentekostnad

354 016

358 731

Sum finanskostnader

354 016

358 731

(214 460)

(193 026)

286 378

648 280

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

286 378

648 280

ÅRSRESULTAT

286 378

648 280

Overføringer annen egenkapital

286 378

648 280

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

286 378

648 280

Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt

Finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERF. OG DISPONERINGER
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BALANSE PR. 31.12.2018
EIENDELER

BALANSE PR. 31.12.2018
NOTE

31.12.2018

31.12.2017

NOTE

31.12.2018

31.12.2017

1

2 158 000

2 348 000

2 158 000

2 348 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

9 493 433

9 957 183

Sum annen langsiktig gjeld

9 493 433

9 957 183

SUM LANGSIKTIG GJELD

11 651 433

12 305 183

1 756 220

938 271

652 294

569 239

GJELD

ANLEGGSMIDLER
LANGSIKTIG GJELD

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

3,4

25 268 541

22 581 459

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

3,4

679 000

476 989

Sum varige driftsmidler

25 947 541

23 058 448

SUM ANLEGGSMIDLER

25 947 541

23 058 448

Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

OMLØPSMIDLER
Varer

435 276

375 155

Fordringer
Kundefordringer

662 910

577 455

Andre fordringer

1 858 911

777 449

Sum fordringer

2 521 821

1 354 904

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

4

9 259 345

8 763 593

11 667 859

10 271 104

4 048 111

7 134 859

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM OMLØPSMIDLER

7 005 208

8 864 918

SUM GJELD

23 319 293

22 576 287

SUM EIENDELER

32 952 750

31 923 366

Sum egenkapital og gjeld

32 952 750

31 923 366

Bankinnskudd, kontanter o.l.

EGENKAPITAL OG GJELD
Harstad, 25.02.2019

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital

5

Sum innskutt egenkapital

740 000

740 000

740 000

740 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

8 893 457

8 607 079

Sum opptjent egenkapital

5

8 893 457

8 607 079

SUM EGENKAPITAL

9 633 457

9 347 079

Kjetil Bjørkelund
styrets leder

Karin Lind
styrets nestleder

Harald Alstad
styremedlem

Arne Johan Johansen
styremedlem

Elisabeth Øien
styremedlem

Per Gustav Nilsen
styremedlem

Dag Sigurd Brustind
styremedlem

Mona Høydal
styremedlem

Ivar Norodd Nilsen
styremedlem

Sabrina Van Der Ley
direktør
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NOTER 2018

NOTER 2018

NOTE 1 - ANNEN DRIFTSINNTEKT

NOTE 3 - TOMTER, BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM

Tilskudd
Fylkestilskudd
Nord-Norsk Kulturavtale
Kommunale tilskudd
Statlig tilskudd
Annet tilskudd fylke-prosjekt

2018

2017

4 605 000

4 525 000

422 500

411 800

3 420 771

2 794 472

10 495 000

10 270 000

1 333 807

664 508

Annet tilskudd kommuneprosjekt

622 940

* Annet tilskudd stat / gaveforster

550 983

167 450

Prosjektmidler

187 194

757 446

Lønnstilskudd

145 279

344 478

190 000

190 000

21 973 474

20 125 155

Investeringstilskudd bygg
Sum tilskudd

Anskaffelseskost pr. 1/1

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

Sum

26 449 089

420 363

2 590 561

29 460 013

3 153 895

0

250 000

3 403 895

- Avgang

0

0

0

0

29 602 984

420 363

2 840 561

32 863 908

3 867 631

420 363

2 113 571

6 401 564

466 812

0

47 990

514 802

+ Avskr. på oppskrivning

0

0

0

0

- Tilbakeført avskrivning

0

0

0

0

+ Ekstraord
nedskrivninger

0

0

0

0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

4 334 443

420 363

2 161 561

6 916 367

Balanseført verdi pr 31/12

25 268 541

0

679 000

25 947 541

2-2

20-25

6-100

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger

* Stiftelsen har mottatt gaveforsterkningsmidler på kr 55 139 fra Det Kongelige Kulturdepartement, og som skal benyttes til
skonnerten Anna Rogde.

Maskiner og
anlegg

+ Tilgang

Anskaffelseskost pr. 31/12

Tilskudd til restaurering av bygning på Trastad er balanseført under langsiktig gjeld, og inntektsføres under investeringstilskudd
bygg over avskrivningsperioden for bygningen som er 50 år.

Tomter,
bygninger
og annen
fast eiendom

Prosentsats for ord.avskr

NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD
NOTE 4 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Lønn og andre godtgjørelser
Funksjonen daglig leder				
837 110*
Styremedlemmer					59 000
Revisjonshonorar					68 886
Annen godtgjørelse til revisor			
28 474

Ved fusjon mellom stiftelsen og Trastad Samlinger er eiendom på Trastad tatt inn i regnskapet. For denne eiendommen er
det tinglyst en gjenkjøpsavtale for Kvæfjord Kommune den 12.12.96
Dersom skuta Anna Rogde selges innen juni 2020 vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 80 000 til Stiftelsen UNI,
og dersom skuta selges innen desember 2021 så vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 45 000 til Stiftelsen UNI.
Latent tilbakebetalingskrav til Stiftelsen UNI på kr 80 126 dersom skuta Anna Rogde selges innen 2022.

*Funksjonen daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon.
Stiftelsen har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte.
I løpet av regnskapsåret er det aktivert lønnskostnader til prosjekt “Allmenninger” på ca. 1,1 mill.

Stiftelens prosjekt “Allmenninger” er ikke ferdigstilt og fremkommer ikke på oversikt over driftsmidler. Dette prosjektet vil
ferdigstilles i løpet av 2019, og gjøres delvis opp mot mottatte prosjektmidler som er bokført under kortsiktig gjeld.

Stiftelsen har hatt 24 årsverk i regnskapsåret.

NOTE 5 - ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket
har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning.
Forsikrede ordninger omfatter 33 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for ca. kr 1,8 mill.
Pensjonspremiefondet er ikke oppført som langsiktig fordring i balansen. Regnskapsføringen følger god regnskapsskikk for
små foretak. Det kan være avvik mellom regnskapsført pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad når regnskapsføringen skjer
etter regnskapslovens hovedregel og unntaksregelen for små foretak

Pr 1.1

Selskapskapital

Annen egenkapital

Sum

740 000

8 607 079

9 347 079

286 378
286 378
Tilført fra årsresultat 		
Pr 31.12

740 000

8 893 457

Innskutt kapital kr 740 000 som er benevnt som selskapskapital tilsvarer stiftelsens grunnkapital.
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9 633 457
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Fra: post@stmu.no
Sendt: 29.11.2019 12:52:40
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: SV: Ad årsrapport 2018
Vedlegg: årsrapport_Sør-Troms Museum 2018_web_komprimert.pdf
Hei
Her er årsrapporten som pdf.

Med vennlig hilsen
Laila Enoksen

Stiftelsen Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
Org.nr. 991 774 254
+47 99127652
laila@stmu.no // www.stmu.no

Fra: Merete Hessen <Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no>
Sendt: 29. november 2019 12:45
Til: post@stmu.no
Kopi: Chris Tandy <Chris.Tandy@kvafjord.kommune.no>
Emne: Ad årsrapport 2018
Hei
Jeg har akkurat fått årsrapporten for 2018 i en fin papirversjon, som vedlegg til brev av 21.11.2019.
Kan dere også sende selve årsrapporten i en elektronisk versjon som kan arkivføres? Vi pleier å legge årsrapporten
som referatsak til politisk utvalg og da må vi ha den i et lett lesbart elektronisk format.

Med vennlig hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
E‐post: merete.hessen@kvafjord.kommune.no
Telefon: +4777023011/ +4795837181
Web:
www.kvafjord.kommune.no
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 20.11.2019 09:32:48
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: VS:
Vedlegg: Brev til kommunene.pdf

Fra: Postmottak HOD [mailto:postmottak@hod.dep.no]
Sendt: 20. november 2019 08:19
Emne:

Se vedlagte dokumenter
Mvh
Helse‐ og omsorgsdepartementet
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Statsråden

Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4035-

19. november 2019

Til alle nye kommunestyrerepresentanter
Gratulerer med nye verv!
Å være lokalpolitiker er et svært viktig og meningsfylt verv. Kommunene har ansvar for
oppgaver som betyr svært mye for våre liv. En av de viktigste oppgavene er å sikre gode og
trygge tjenester til våre eldre og pleietrengende.
Vi blir flere eldre i årene som kommer og gjennomsnittlig levealder både for kvinner og menn
er nå på over 80 år. De aller fleste eldre klarer seg selv. De er ressurser som kan bidra i
frivillig arbeid og til hjelp i familien om det tilrettelegges for det. De fleste trenger ingen
bistand fra kommunen. Men i årene som kommer blir vi flere eldre som uansett vil medføre
økt behov for gode omsorgstjenester. Det tar tid å bygge sykehjem og omsorgsboliger, i
gjennomsnitt 4-5 år. Derfor er det viktig at dere som lokalpolitikere starter arbeidet med
forberedelser og planlegging allerede nå. Jeg vil oppfordre dere til å ta opp spørsmålet om
kapasitet og planer i eldreomsorgen i forbindelse med at dere lager en plan for
gjennomføringen av Leve hele livet i kommunen deres. La det også bli en plan for hvordan
dere skal sikre nok kapasitet på institusjonssiden.
Leve hele livet
Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023) skal bidra til at eldre skal få bestemme mer
over eget liv. Det er fem innsatsområder som vi vet betyr mye for eldre, pårørende og ansatte:
mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Jeg håper
dere utarbeider en god plan for deres kommune for hvordan dere skal sikre eldre en verdig
alderdom. Det handler om å leve hele livet, ikke bare overleve.
Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. De kommunene som deltar i nettverk, vedtar
hvordan reformen skal følges opp lokalt og integrerer dette i sine kommunale planer vil fra
2021 bli prioritert i eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. For å stimulere til
aktivitet allerede i 2020 foreslår vi et nytt tilskudd for utvikling av gode modeller for å bedre

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 983 887 406
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kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med områdene i Leve hele
livet.

Planlegging for gode sykehjem og omsorgsboliger og lokale kjøkkenløsninger
Som en del av arbeidet med Leve hele livet, vil jeg oppfordre dere til å planlegge for
fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger og gode, lokale
kjøkkenløsninger.
Det tar om lag 4-5 år ferdigstille et nytt bygg. For å møte den fremtidige behovsveksten, er det
derfor helt nødvendig å starte planlegging og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i
sykehjem og omsorgsboliger nå.
Vi har styrket investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser betydelig slik at staten
dekker opp mot 70 prosent av investeringen. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi å gi tilsagn
om tilskudd til 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. Dette utgjør en tilsagnsramme
på om lag 3,6 mrd. kroner. Flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser en av våre
viktigste, felles oppgaver.
I høst etablerer vi også et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget
produksjonskjøkken. Vi vil foreslå til sammen 400 mill. kroner til denne ordningen de neste 4
årene. Vi vet at en tredjedel av eldre som bor på sykehjem er underernærte eller står i fare for
å bli det. Jeg håper dere satser på mat og måltider, og styrker ernæringsarbeidet for både
sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre som er avhengig av assistanse.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og
personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort
behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten organiseres slik at
brukeren er arbeidsleder for assistenten og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra
egne behov.
Stortinget rettighetsfestet denne ordningen i 2015. Målet var å sikre mennesker med stort
tjenestebehov større mulighet til å ta ansvar for eget liv. Status i dag er at mange som klager
til fylkesmannen om tildeling av BPA får medhold i sine klager. Jeg vil derfor oppfordre dere
til å se nærmere på tildelingspraksis i egen kommune og følge med på de vurderingene
fylkesmannen gjør. I rundskriv I-9/2015 får dere en utfyllende veiledning om regelverket.
Dette kan bidra til at vi får en mer likeartet praksis på tvers av kommuner. Dere er valgt som
ombudsmenn for deres innbyggere, og gode møter med det offentlige systemet bidrar til å
bygge tillit til at man får den hjelpen man har krav på, når man trenger den.
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at regjeringen nå har nedsatt et eget Utvalg som skal se
nærmere på BPA-ordningen og hvordan vi kan få den til å bli en enda mer treffsikker ordning.
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
Fra 1. januar 2020 har alle kommuner plikt til å tilby hjemmeboende personer med demens et
dagaktivitetstilbud. Samtidig legges det øremerkede tilskuddet til dagtilbud inn i kommunenes
frie inntekter. Jeg oppfordrer alle kommuner til å utnytte handlingsrommet de har til å utvikle
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tilbud tilpasset lokale forhold og behov, og samarbeide med frivillige, interesseorganisasjoner
eller lokale aktører om utvikling av gode og varierte tilbud, eks Inn på tunet tilbud.
Eldreombud og aldersvennlig Norge
Regjeringen vil styrke eldres stemme i samfunnet. Vi vil derfor etablere et eget eldreombud
som skal ivareta eldres rettigheter, interesser og behov på alle samfunnsområder.
Med nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som inngår i Leve hele livet, vil
regjeringen bidra til å utvikle mer aldersvennlige løsninger sammen med eldre selv,
kommuner, næringsliv, frivillighet, forskning mv.
Vi har nedsatt Rådet for et aldersvennlig Norge, hvor sentrale organisasjoner er representert
og vil bidra til å gi retning og forankre arbeidet i de ulike sektorene. Som del av arbeidet har
KS startet et nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner som jeg vil oppfordre
kommunene til å være med i. Arbeidet skal bygge på medvirkning fra eldre selv og også
engasjere de lokale eldrerådene. Se nettsiden aldersvennlig.no. Å legge bedre til rette for
aktive og selvstendige eldre er til gavn for alle, og at et aldersvennlig samfunn bør engasjere
alle generasjoner.
Jeg ønsker dere lykke til i den kommende fireårsperioden!
Med hilsen

Sylvi Listhaug
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DET KONGELIGE
OG OMSORGSDEPARTEMENT

HELSE-
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7

Deres

ref

Var ref

Dato

20/562—PlAG

7. februar

- -

2020

Høring av forslag
til lovendringer
— enkelte
unntak fra taushetsplikten
utvidelse
av varslingsplikten
til Statens
undersøkelseskommisjon
Helse- og omsorgsdepartementet

sender på hørhg forslag til endringer

og lov om Statens undersøkelseskommisjon

i helsepersonelloven

for helse— og omsorgstjenesten

høringsnotatet

er det samlet flere separate Iovforslag knyttet til forskjellige

Departementet

foreslår å lovfeste helseforetakenes
i en klinisk etikkomité

mv. I
problemstillinger.

plikt til å opprette kliniske etikkomitéer

videre en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte
medlemmene

og

uten at det foreligger

opplysninger

og

med

samtykke fra pasienten.

Dette vil

være saker hvor det er behov for bred etisk drøfting, men hvor det kan være vanskelig eller
ikke mulig å innhente samtykke fra pasienter. Se forslaget i kapittel 2.
l tillegg foreslår departementet
helsetilsyns

underretning

utlandet. Slik gjensidig
helsepersonell
godkjenning

å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten

om tilsynsreaksjoner

til andre forvaltningsorganer

utveksling av opplysninger

fortsetter å gi uforsvarlig

er avgjørende

for Statens
i Norge og

for å kunne forhindre

at

helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset

i et annet land. Se forslaget i kapittel 3.

Departementet

foreslår videre at varslingsplikten

helse- og omsorgstjenesten
omsorgstjenester.

til Statens undersøkelseskommisjon

(Ukom) utvides til å omfatte alle virksomheter

Dette innebærer at også den kommunale

offentlige tannhelsetjenesten
Statens helsetilsyn.

som yter helse- og

helse- og omsorgstjenesten,

og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester

å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Varslingsplikten

for

vil få plikt til

til Ukom vil tilsvare varslingsplikten

Se forslaget i kapittel 4.

Postadresse
Postboks 8011 Dep

Kontoradresse
Teatergt. 9

0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

www.hod.dep

Telefon*
22 24 90 90
no

Org.nr.
983 887 406
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Avdeling
Helserettsavdelingen

den

Saksbehandler
Pia Grude
22 24 84 16

til

Departementet
hovedregel

ber om merknadertil

forslagene

offentlige etter offentlighetsloven,

Høringsuttalelsene

sendes fortrinnsvis

Alle kan avgi høringsuttalelser.
sendes til underliggende

og vil bli publisert.

digitalt gjennom departementets

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre
anledning til å sende høringssvar

innen 7. mai 2020. Uttalelser er som

side for høringer.

svaret og laste opp vedlegg. Det er også

uten å registrere seg.

Høringsinstansene

etater eller virksomheter,

bes om å vurdere om høringsnotatet

bør

tilknyttede

e.l.

virksomheter,

Med hilsen

Kari Sønderland

(et.)

ekspedisjonssjef
Elisabeth Salvesen
avdelingsdirektør
Dokumentet

Side

er elektronisk

signert

og har derfor

ikke håndskrevne
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signaturer

medlemmer
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Helsedirektoratet

Returadresse.

Helsedirektoratet,

Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge

etM
Etter

liste

Deres ref.:

Eksternt høringsbrev
forverret

— Nasjonalt

Vår ref.:

19/43770—5

Saksbehandler:

Anne Kristin Ihle Melby

Dato:

30.01.2020

faglig råd om Tidlig oppdagelse

og rask respons ved

tilstand

Høringsinstansene

bes om å gi tilbakemelding

overordnet

på de faglige rådene som helhet og

de syv enkelte rådene:
.

Er rådene tydelig?

.

Er praktisk informasjon

nyttig?

.

Forslag til endringer/forbedringer/tiltak

.

Overgang fra tiltakspakke

til faglige råd —er rådene anvendbare

ltrygge hender 24/7 tiltakspakke Tidlig oppdagelse av

De nasjonale faglige rådene erstatter
forverret

og hensiktsmessige?

tilstand

Bakgrunn
Iperioden

2011—2018jobbet

tiltakspakker,

fordelt

Bakgrunnen
koordinere

ved hjelp av målrettede

på 16 innsatsområder,

for å overføre tiltakspakker

fagområdene,

og Helsedirektoratet

tiltak i helse- og omsorgstjenesten.

har vært fundamentet

på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet

skal videreføres

21

i dette arbeidet.

til nasjonale faglige råd er å videreføre

har ansvaret for å følge opp innsatsområdene

pasientsikkerhetsarbeidet

relevante tiltakspakker

ltrygge hender 24-7

det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

med å redusere pasientskader

arbeidet

med

og

har vedtatt

at

som nasjonale faglige råd.

Mål med de faglige rådene
Målet med de faglige rådene er
At pasientene

0

forverret

blir møtt av helsepersonell

somatisk

'

At helsepersonell

.

At virksomhetene
kommunikasjon

tilstand

som har tilstrekkelig

på et tidlig tidspunkt,

gjenkjenner

uavhengig

tidlig tegn ved begynnende

sikrer rett kompetanse

og simulerer

kompetanse

forverring

regelmessig

i den somatiske

At virksomhetene

sikrer system for overvåking

.

At helsepersonell

raskt iverksetter

'

At helsepersonell

sikrer tydelig

av pasienters

rett respons ved forverret

muntlig

vital funksjoner
tilstand

kommunikasjon

Helsedirektoratet
Avdeling
Anne

Postboks
ug

kxalitetsibedring

Kristin

We

lulelby.

ZT:—Sko.en.

nr .983

02:3

og pasventmkkerhet
tlf : +J797539603
SELG - BCSQkSBdlzJSSL l.litamnqeitm

544 632 ' postmottakånelscdiizno

.

aw

.lu Csia ' Ti: . 1-4“

helscdsrektoratet
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no

f

1‘13

tilstanden

på ulike risikosituasjoner,

og teamarbeid

.

for å avdekke tegn til

tjenestenivå

73

0

At tjenestene har felles praksis for å vurdere og observere tegn til forverret somatisk tilstand

Rådene innebærer
digitalt

format.

oppdatering

Det har vært

av kunnskapsgrunnlag

benyttet

samt omskrivning

kunnskapsbasert

praksis

av tiltakspakke

som innebærer

picosøk

til nytt
og

kunnskapsinnhenting.
Arbeidet

er ledet av Helsedirektoratet.

å sikre forankring
Fra tiltakspakke
Innholdet

2.

i syv kapitler og 10 råd. Rådene gjenspeiler

til både virksomhetenes

oppdagelse

og rask respons ved forverret

Målgruppe

er ansatte

av somatisk

bør etablere

det under kapitlet

ble det kun presentert
gravide/obstetriske

tiltakene,

samt ny evidens.

ansvar og hvert enkelt ansattes ansvar for tidlig
somatisk

i helse- og omsorgstjenesten

ved forverring

lråd 4; Virksomheter

Kapittel

de tidligere

opp og endret rekkefølge for å passe inn i kapitalstrukturen

presenteres

4.

for

til faglige råd —hva er nytt?

Rådene er knyttet

pasienter
3.

referansegruppe

i tjenesten.

er systematisert

men er splittet
1.

I tillegg er det en bredt sammensatt

tilstand

i helsetjenesten.

med pasientkontakt,

og rådene gjelder alle

tilstand.

rutinerfor

"praktisk",

varsling og respons ved tegn på forverret
eksempler

på early warning

EWS for voksne. Nå vises også eksempler

score (EWS).

tilstand

ltiltakspakken

på EWS for barn og

pasienter.

6; Kom igang

—forbedringsarbeidipraksis

som er under

utarbeidelse.

i.f.m. ekstern

høring av faglige

Informasjonen

vil bli sett i sammenheng

er inkludert

råd om Tidlig oppdagelse

her i første

omgang,

med flere faglige

råd

slik at det kan leses

og rask respons ved forverret

tilstand.

Lenke til høringssiden:
htt

s:llwww.helsedirektoratetno

horin

er få li e—rad—for—tidli -o

da else—o fraskfres

vedforverret—somatisk—tilstand

Kontakt
Anne.l<ristin.lhle.lVlelb

ahelsedirno

Vennlig hilsen
Johan Georg Røstad Torgersen e.f.
direktør
Johnny Advocaat-Vedvik
avdelingsdirektør
Dokumentet

er godkjent

elektronisk

Vedlegg: 1
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Høringsinstanser
Landets kommuner
Landets HF og RHF
Fylkesmannen
Norsk sykepleierforbund
Legeforeningen
Undersøkelseskommisjonen

(UKOM)

Folkehelseinstituttet
Helsetilsynet
Kommunenes sentralforbund
Universiteter

og høyskoler:

Norges teknisk—naturvitenskapelige
Universitetet

i Bergen

Universitetet

i Oslo

Universitetet

iTromsø

Universitetet

i Agder

universitet (NTNU)

Nord universitet
OslolVlet —fakultet for helsevitenskap
Universitetet

i Sørøst—Norge

Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen iVolda

Høgskolen i Østfold
USHT sentralt
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Trøndelag

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Oppland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Oslo

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Telemark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Troms

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Vestfold

Utviklingssenter

for sykehjem og hjemmetjenester

Østfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Sentralt

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Nord
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-Trøndelag
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Kvæfjord

kul—«(

Gode
paäent
—Tonøp

kommune

-en uatåbændqahe !

Læringsnettverk

for gode pasientforløp

—4. samling

\__ <,_/

"9
Tanja

Hakola,

avdelingsleder

Sidsel Andreassen,

Boas

kommunelege

Anne Lise Fenes, fysioterapeut
Anita Mikalsen,
«"

Marit

avdelingsleder

Blekastad,

rådgiver

sykepleietjenesten

forebygging

og utvikling,

teamleder

(,

'
* At paSientene
tjenester

i målgruppa

og vedlikeholder

får faglig forsvarlige

et godt funionsnivå

helse- og omsorgs-

,

;

~‘

I
*

\

lengst mulig

Lø

.)»..-

Hva har Vi gjort— hva vil Vi arbeide videre medr

ta

.; JL der»

=

W)“a ,»,

i—. .,

t.,.

Gjennomført

TiltakinterntiKvæfjord

—;
7

fra

Videre arbeid/

planlagt når

(i

,Sjekklistene

inkludert

ugangtesten

1

Første hjemmebesøk

2

Tilpasse og ta I bruk sjekklister

kompetanseheving,
lmunikasjon

og på Boas

med sykepleier og ergo-, el eller fysioterapeut

lomsorgsgruppene

Kurs i kommunikasjon

Brukermedvirkning:

sammen

Januar 2019

videreføres

og ift kort— og langtidsopphold

Vår 2020

lmøte med paSientene: Helsepedagogikk/

empatisk kom— Januar 2019 for sykepleietjer
nesten, ergo, fysio, lege

lsamarb Med LMS

Gjennomføre
Tverrfaglig

benvttes I sxkepleietjenesten

gjennomføres

Hva—er-vrktig—for—degbenyttes lsjekklistene

Januar

videreutvikle

Fra januar 2019

med sykehjemmene

ansatte

på syke-

Videreføres
Årlig ljuni

Faste møter spltj— rus/psyk, helsestasjon for eldre, fysio, ergo, legene

samarbeidsrunner

2020

lhjemmene

arlig <<Hva»er—vrktig—for—deg—dagen>>

samarbeid:

og korttidsavdelinga

Iverksatt l 2019

videreføres

inkl sykehjemslege

l2020 ifm etablering

av nytt Hel—

sehus
Elektroniske
,

meldingsutveksling

Internopplaering

(iverksatt mellom PLO, legekontor, spes helsetjeneste
lPLC)

nve ansatte

l2013l
Kontinuerlig

Fysio/ ergo og helsestasjon
ReVidere internkontrollrutinene
Ny gjennomgang

ift journal og meldingsutveksling

antall og kvalitet på alle innleggelsesmeldinger

Nytt helsehus: med legekontor, fysio-,
ning/ behandling,

ergoterapi,

helsestasjon,

Følges opp Videre

l Oppstart l 2019
November
2019

fra/ til Profil
fra Kvæfjord PLO

10 nye korttidsplasser

l

1Januar—mars 2019
(rehab, utred— Under bygging

Januar— mars 2020
Innflytningsklart

avlastning)

God kommunikaSjon

sommeren

2020

mellom enhetene gjennom fysisk tilrettelegging

Tilsette ansatte pa ny avdeling
OU—prosess for å få best mulig samhandling
andre berørte enheter ( sykepleietjenesten,
Sykehjemslege

Personsentrert omsorg:
.
Primærkontakt
etablert
l.

Fortsette

mellom de ulike yrkesgruppene på Helsehuset, og
rus— og psykiatritjenesten,
sykehjemmenel

l501: i, som også ansvar for kormdsplassene

innføring

alle pasienter sykepltj

av VIPS

( en verdibasert

pa Boas] fast etablert

okt -18. fast fra 2019

og Boas, Faste ruter lMobil omsorg lspl tj

praksismodell

for

a implementere

personsentrert

jlverksatt
omr

sorg bade i institusjoner og hjemmetjenester)
Ta l bruk «Avtalestyring»,
speSielt ift personer med utviklingshemming
Sykepleiepoliklinikk

20% på legekontoret

jFallforebyggende
Utfordrende

gruppe hos fysioterapeut
a rekruttere,—

tilbudet

mtp

lVidereføres

73 VlPS—instruktørerutdannet l lvidereføies, utdanne tips
instruktører

pa sykehjemmene

Kurs l november

2019

fast tiltak fra 112019

og kriterier

rekruttering

ividereføres

2018

diabetes, KOLS)

ut ifra ri5ikovurdering

ma Videreutvikle

handtering
Evaluere,- gir fallforebygging
Helsestasjon

(eks sårbehandling,

start

+ arbeide

Videre

med

avwky

januar

2019,

1 gruppe

lmed 6 deltakere

lVidereføres

l

svnklige utslag på statistikkene)

for eldre (20% ressurs]

3 videreføres

Januar 2019

Kommunepsykolog;
Stilling nr 1: tilknyttet

rus— og psykiatritjenesten

September

2018

Videreføres

Stilling nr 2 tilknyttet

helsestasjonen

November 2019

videreføres

Tiltak

i samarbeid

Vi savner et mer systematisk
rundt pasienter
Fysioterapeutene

VidereutVikle

med

spesialisthelsetjenesten

samarbeid

savner

epikriser

fra spes

bruk av samarbeidsforum

og andre

med spesialisthelsetjenesten

spesielt pasienter med sammensatte

)

kommuner

ift forbedret

samhandling

lidelser

1Emerspurt bedre elektronisk
kommunikasjon
til fvsio

h tj

somankk og ruse psykiatri

j Fungerer

iFolges
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deIVis,

opp

følges

opp

“Ml
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:1

Mi'j¢fyrt5'”
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:

.\urdfjeldskc
KontrollAS
Org. nr. 998 530 652 M VA
.»tix

Til

919V? (”FM

i 20 nr

M w. augu’

Kvæfjord kommune
Helse- og Omsorgsavd.
Bygdevegen
26
9475 Borkenes
Inderøy,

Rapport

vedr utførte

salgs, skjenke

den 5. desember

2019

og røykekontroller.

Nordfjeldske
Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov,
utført salgs, skjenke
røykekontroller
i Kvæfjord kommune i perioden november 2019. Tilsyn jf. norsk
tobakkssalgsregister
er utført. Samtlige krav fra Helsedirektoratet
jf utførelse av salgs-,
skjenke og røykekontroller
er ivaretatt.

og

Alvorlige brudd på alkoholloven,
så som salg/ skjenking av alkohol til mindreårige eller
salg/skjenking
av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert.
Salgs
og skjenketidene
er overholdt.
På butikker var tobakk og tobakksvarer
usynliggjort
for kunder i nøytrale skap. Ingen reklame
er observert, og salget har godt for seg i lovlige former. Salg av øl til mindreårige er ikke
observert på butikker.
Aldersgrensene
for salg/kjøp av tobakk og tobakksvarer
er overholdt.
Alle salgssteder
registrert.
At en butikk/kiosk
ikke har røyking forbudt skilt er ikke noe krav, men en
anbefaling.
På bensinstasjoner,
verksted 0.1. er det et krav.
Tobakkssalgskontroller,

salgskontroller

er

og skjenkekontroller:

Vi sier oss./ornøyd med bevillingshavere
sin utøvelse av bevillinger.
Dette gjelder de som
selger tobakk, salgsstederfor
øl og skjenkesteder.
lK—permer er oppdaterte og intakte, noe
som vi er veldig godt—fornøyd med. Slik sett kan bransje og Kvæfjord kommune være tilfreds
med tingenes tilstand.
Det er ikke gjort merknader

etter dette tilsynet.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene
er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet.
Samtidig taes hensyn til risikobetonte
steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafé kontra pub/diskotek.
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uwwlaglrykkno

Nordfjeldske
Rapport

Kontroll

iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger

om salgsstedet:

C (:O

Navn:

AS

Kontrollopplysninger:

CySlVQ

Dato:

Adresse: ......g.. t"l......SBOWLM'ZS
0

2)

”" '(

..................................................... Klokkeslett: ........
’cllg
ø

.......................................

DC.

Salgsstedets
åpningstid:
.......
Q. ,22 .......................................................
Type
salgssted:
......
T.Suiidc...................
Kontronfonn
anonym: *c
Kommune:
..........
kvqlprci ..................
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert

............
”0"!q

ÅCKLQL3VQ

i løpet av tilsynet:

..............................................................................

Ja

Nei

1-blad=
Kommunens

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?
02. Tilbyr salgsstedet

eksemplar

eget røykerom?

2.blad:
Nei

Salgsstedets
eksemplar

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

3.blad:

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

NordfjeldSke

05. Er tobakk

og tobakksvarer

usynliggjort

for kunder?

mååå/glir

06. Overholdes

aldersgrensen

for salg/kjøp

av tobakksvarer?

07. Er reklameforbudet

for tobakksvarer

08. Er IK—tobakk tilfredsstillende?
09. Har ansatte
10. Er salgsstedet
Rapporten
innen

kjennskap

overholdt?

Hvis nei, noter mangler

til salgsstedet

sin ansvarshavende

anses med dette for mottatt,

to uker iht. tobakkskadeloven.

ä DD

EEEHHHEE

sin internkontroll?
enig i ovennevnte
og salgsstedet

Tilbakemelding

observasjoner?

EMBEDDED

har rett til å uttale seg
sendes

kommunen.

Kommentar:

........................................................................................................................................................................................................................

')

$.
Salg av tobakk

må

ikke skje til personer
........................................................................................................................................................................................................................

Kontrollør

legitimerte

seg for:

”&&&

[C

/f/7

iz
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under

Kontrollørs

lDNR:

11,4)

Kontrollørs

lDNR:

).;

I8 år,

21%

(Så:)—
Oppdatert

25.03. l9

www. l‘aglrykkno

Nordfjeldske
Rapport

Kontroll

iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger

N.

AS

om salgsstedet:

Kontrollopplysninger:

Dato: ill/10"
l R
........
(go—Atenco.....................................................

30W

Adresse: ......
Xbllscw/ic-encå
Salgsstedets

åpningstid:

Kontrollform

anonym:

.............................................
Klokkeslett: ...............................
?SULE

Type salgssted:
Kommune:

Salgsstedets

ansvarshavende

Følgende

ble observert/registrert

.........?OLWX

ved kontrollen:

........39%a

.....Alna/JC

,CUQLI.
..........................................................

1.blad:

i løpet av tilsynet:

Kommunens

01. Røykes det/dampes
02. Tilbyr salgsstedet

det e-sigaretter

på salgsstedet

sitt område?

eksemplar

eget røykerom?

2.blad:
Salgsstedets
eksemplar

03. Er salgsstedet

registrert

04. Er tobakksvarer

i tobakkssalgsregisteret?

0.1. under oppsyn

3.blad:

Kontroll

05. Er tobakk og tobakksvarer

usynliggjort

for kunder?

06. Overholdes

for salg/kjøp

av tobakksvarer?

aldersgrensen

07. Er reklameforbudet

for tobakksvarer

08. Er IK—tobakk tilfredsstillende?
09. Har ansatte kjennskap
IO. Er salgsstedet
Rapporten
innen

anses

AS'

EEEEHHEE

I? [H:] %

DDDDDGDD

2
2

eksemplar

overholdt?

Hvis nei, noter mangler

til salgsstedet

sin ansvarshavende
med dette for mottatt,

to uker iht. tobakkskadeloven.

Nordfjeldske

av ansatte til enhver tid?

sin internkontroll?
enig i ovennevnte
og salgsstedet

Tilbakemelding

observasjoner?

.EE

har rett til å uttale seg
sendes

kommunen.

Kommentar:

'»
**

Salg av tobakk

må

ikke skje til personer

under 18 år.

.

Kontrollør

legitimerte

seg for:

,

(

,Z/L—x/

110

K
(*Mtrollørs

trollørs lDNR:
lDNR:
Oppdatert

25.03.19

2
2.

mmfagmkk

nu

Nordfjeldske
Rapport

Kontroll

AS

vedr. kommunal

salgsbevilling

Opplysninger

om salgsstedet:

Kontrollopplysninger:

Navn: COCP

.....
[ Yfillr'ax ..........................................................................
Dato: Zi/it'm

...........................................
C"

[5/

Adresse2592
............................
q ngel/ica ..................................................
Klokkeslett:
......
7..
..........................................
l

Salgsstedets
ansvarshavende

&”

M

('

ved kontrollen:

Følgende

.

Ce

(l.

ble observert/registrert

i

L‘

re

'(

‘l

Kommune: .................
UQOV

ON 5t

i løpet av tilsynet:

Ja

.....................

Nei

l.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?
_

02.

.

Satt mindreårige

Kommunens

_

.

1 kassen ved salg av alkoholholdig

_

eksemplar

drikk?

IE

03. Selgesalkoholholdigdrikk til åpenbartpåvirkedepersoner?

E

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

IZI

05. Ble alkoholholdigdrikk annonsen til redusertpris?

K]

06.

Ble kommunens

salgstid

07.

Har butikken

08.

Er det skille mellom

09.

Overholdes

alkoholfritt

12. Er styrer

anses

å uttale seg innen

ar

3.blad:

Kontroll

AS'

for alkoholholdig

EEEEGDDD

drikk?
drikke?

for kunder?
lK-system?

til stede?

enig i kontrollørs

observasjoner?
—.

Rapporten

p

Nordfjeldske

/ alkoholholdig

et tilfredsstillende

13. Er ansvarshavende

? BEGGE

sem

eksemplar

alkoholfri

/stedfortreder

e

øl?

usynliggjort

1 1. Har salgsstedet

Nei

BevillinfshavTrs

overholdt?

reklameloven

10. Er tobakksvarer

HEEEEEHEI

2.blad:

med dette for mottatt,

og bevillingshaver

to uker iht alkoholforskriften

(08.06.05.

har rett til

"III"

4
nr 538) §' 9-6.

i

&

? ,

_

Tilbakemelding sendes kommunen.

d

‘

—

Kommentar:

Kontrollør

legitimerte

seg for: Å

\f

/

'7a.

111

Kontrollørs

lDNR:

Kontrollørs

lDNR:

1??— 7C; 2,3
(OOppdalert

17.08.17

v. vl w lllgll-ykk no

Nordfjeldske
Rapport

Kontroll

AS

vedr. kommunal

Opplysninger

salgsbevilling

om salgsstedet:

Navn:.......
huk”
Adresse:

Kontrollopplysninger:

.......
% art?/735

...................................................
Dato: Zl/Ltrlä
............................................Klokkeslett:

QKWSTSWICCHCS

.....................................

[R

qg
06

L

Styrer:
Stedfortreder:

M3

fL/G—f'
'5 H

mkl

Salgsstedets
h '

L rikke/l

7W 3:

A

V ** '(

1"

CL (*n—14155”

*

d

åpningstid:

Kontrollform

anonym:

Kontrollens

varighet:

....... ÅAliC

ble observert/registrert

.......

Kommune:

...............K

i løpet av tilsynet:

Ja

.....2,2",-

08°:
......... 31R

.....................

Z”
W
. _

.

agavliäiltfdlelgnieæbt'mSdraj

Følgende

Salgsstedets

...........

V'Qllcr&

Nei

1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Korlunelns
e

02. Satt mindreårigei kassen ved salg av alkoholholdigdrikk?
03. Selges alkoholholdigdrikk til åpenbartpåvirkedepersoner?
05.

.

Ble alkoholholdlg

06.

Ble kommunens

salgstid

07.

Har butikken

08.

Er det skille mellom

09.

Overholdes

alkoholfritt

10. Er tobakksvarer

12. Er styrer

EDEEEEHE

for alkoholholdig

Tilbakemelding

AS'

DEDDDDDD

drikk?
drikke?

lK-system?

til stede?

enig i kontrollørs

observasjoner?

og bevillingshaver

to uker iht. alkoholforskriften

sendes

3.blad:

for kunder?

anses med dette for mottatt,

å uttale seg innen

ä DEUCE

Kontroll

—-.

Rapporten

Nei

Nordfieldske

/ alkoholholdig

et tilfredsstillende

13. Er ansvarshavende

eksemplar

pris?

eksemplar

alkoholfri

/stedfortreder

t11 redusert

øl?

usynliggjort

11. Har salgsstedet

.

overholdt?

reklameloven

ar

BeViuingShavers

.

drikk annonsert

p

2.blad:

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?
.

sem

(08.06.05.

har rett til
nr 538) §

IIIIIII
4
9-6.

a

kommunen.

Kommentar:

4

Kontrollør

legitimerte

seg for:

W

;

77

‘_

W

L

Kontrollørs

ontrollørs

112

lDNR:

9.)

lDNR:

.1 ?.

M: 23

5
Oppdatert

17.08.17

www. faglrykknu

Nordfjeldske
Rapport

AS

vedr. kommunal

Opplysnimger
Navn:

Kontroll

skjenkebevilling

om skjenkestedet:

,—U (JC/W

Kontrollopplysninger:

KOKkO/XCf)

Dato:

Adresse:.....
07015" ..........
Klå orkm'f?

(LI/"'

)?

.............................................
Klokkeslett:Ola

................................

Styret ....................................................................................................................................
Kontrollens varighet! ...............................................
Stedfortreder: ....................................................................................................................
GjeStef; lite/mye/fullti ..............................................
Skjenkestedets

Type Skjenkestedi ?Ukl

.................................

ansvarshavende
Skjenkestedets

ved kontrollen:

Skjenkerett

for:

l:l

Øl

l:l

Følgende

ble observert/registrert

Vin

[l

Brennevin

i løpet av tilsynet:

Kommune:

Ja

åpningstid:

___________
K UQ—{IQK

Nei

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

['

02. Serveresalkoholholdig
drikkavmindreårige?

B

03.

[]

Foregår

skjenking

.........................

til mindreårige?

1.blad:
Kommunens

eksemplar
2.blad:

[I
DDDDDDGDäDDDGDDDD

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
05.

Foregår

skjenking

til åpenbart

berusede

personer?

Bevillingshavers

[]

eksemplar

D

06. Nytes medbraktalkohol?
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?
O8. Er brudd på tobakkskadeloven

GDDDDDDD

observert?

2
‘-

3.blad:

D

NordfieldSke,

[l

K032221212
e

09.

Ble/blir åpenbart

10. Ble/blir
1 [.

påvirkede

skjenketidene

reklameforbudet

13. Er alkoholfrie

15. Er styrer

Rapporten

for alkohol

et tilfredsstillende

/stedfortreder

16. Er ansvarshavende

,;

'5.

L

overholdt?

tilgjengelige?

I

'.

lK-system?

til stede?

enig i kontrollørs

anses med dette for mottatt,

å uttale seg innen

før Videre servering?

ved tvil om alder?

og lette alternativer

14. Har skjenkestedet

bortvist

overholdt?

Kreves det legitimasjon

12. Ble/blir

personer

observasjoner?

og bevillingshaver

to uker iht. alkoholforskriften

har rett til

(08.06.05. nr 538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Er du åpenbart Pål/”kel
skal du nektes inngang
0g alkoholservering.
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legitimerte

seg for:
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Kontrollørs
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Oppdatert

17.08.17

DET KONGELIGE
OG OMSORGSDEPARTEMENT

HELSE-

i—
Statsråden

Landets

Deres

kommuner

ref

Invitasjon

—deltakelse

Vår ref

Dato

16/523-

12. november

i forsøk med statlig finansiering

2019

av

omsorgstjenesten
Vi blir flere eldre og antall personer med behov for pleie og omsorg vil øke i årene
som kommer. Det er derfor viktig å utvikle løsninger i omsorgstjenesten
som sikrer
eldre og pleietrengende
gode og trygge tjenester.
Regjeringen har derfor startet et forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenestene.
Formålet med forsøket er å se om statlig finansiering gir økt
likebehandling
på tvers av kommunegrenser
og riktigere behovsdekning.
Forsøket gir
kommunene en mulighet til å prioritere omsorgstjenestene.
Regjeringen åpner nå for
at nye kommuner kan søke om å delta.
Forsøket

startet opp i 2016, og seks kommuner

har så langt deltatt i forsøket.

Kommunene melder om gode erfaringer, og trekker blant annet frem økt
brukermedvirkning
og bedre og hyppigere vedtak om tjenester. Kommunene melder
også om bedre samarbeid innad i kommunene. Ansatte forteller også at de gjennom
forsøket har fått økt kompetanse og at de forstår brukernes behov bedre.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet
for 2020 å utvide forsøket. Kommuner som blir
med i forsøket får et inntektspåslag
tilsvarende fire prosent av netto driftsutgifter til
omsorgstjenester
begrenset oppad til 28 millioner kroner per år. Midlene i forsøket er
øremerket omsorgstjenester.
brukergrupper.
Kommunene,
Helsedirektoratet.
For nærmere

Forsøket

informasjon

Forsøket omfatter alle omsorgstjenester
og
som blir valgt ut til å delta, vil få tett oppfølging

av

evalueres.
om forsøket,

kommuner vises det til kunngjøringen
(helsedirektoratetno).
Postadresse:
Kontoradresse:

søknadsprosess

og kriterier for utvelgelse

på Helsedirektoratets

Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
Teatergt.
9 Telefon'
22 24 90 90
Org no.: 983 887 406
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nettsider

av

Helsedirektoratet
vil også arrangere et informasjonsmøte
for alle interesserte
kommuner
18. november
2019. Møtet streames og legges ut på nett i etterkant.

Med hilsen

Suli»! (Q;
Sylvi Listhaug

Side 2
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for alle interesserte
vil også arrangere et informasjonsmøte
Helsedirektoratet
18. november 2019. Møtet streames og legges ut på nett i etterkant.
kommuner

Med hilsen

WW

Sylvi Listhaug

Side 2
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Fylkesmannen

i Troms og Finnmark

Romssaja Finnmdrkku jylkkamdnni

Vår dato:

Vår ref:

05.11.2019

2019/12875

Deres

Deres

Tromssan ja Finmarkun maaherra
dato.

Kvæfjord kommune

Saksbehandler,

Bygdeveien

Anne

26

ref:

innvalgstelefon

Grethe

Olsen,

78 95 03 99

9475 BORKENES

Utfordringer

med demografiske

andre tjenester
Fylkesmannen

innenfor

vil i samarbeid

utviklingstrekk

- fastlegetjenesten

og

helse og omsorg

med KS-Nord-Norge

og Helse Nord RHF ta initiativ

til møter

med

regionråd og rådmannsutvalg for å drøfte utfordringer knyttet til demografiske utviklingstrekk i
kommunene og problemstillinger knyttet til fastlegetjenesten og annen tjenesteyting innenfor helse
og omsorg.
Det vises blant annet til rapport

om fastlegetjenesten

i Nord-Norge,

datert

7. september

2019, som

er oversendt samtlige kommuner i Nord-Norge. Fylkesmannen vurderer rapporten som et viktig
bidrag til det pågående arbeidet nasjonalt med å utvikle tiltak for å styrke fastlegetjenesten. Samtidig
som det understrekes
særskilte

problemer

hjemler

og vikarer

at fastlegetjenestens
som preger

utfordringer

denne tjenesten

og høy gjennomtrekk

er nasjonale

i nordnorske

i sin karakter,

kommuner:

påpekes

de

størst andel ledige

i stillingene.

I rapporten drøftes både behovet for å styrke de nasjonale rammevilkårene for fastlegetjenesten og
for å styrke den lokale planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. Fylkesmannen har i
særskilt brev til Helse—og omsorgsdepartementet
omtalt og gitt sin støtte til førstnevnte behov, og
anbefaler kommunene å se til rapporten i eget arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak
som kan forbedre fastlegetjenesten. Selv om det lovhjemlede ansvaret for fastlegetjenesten er
knyttet

til den enkelte

kommune,

vil fylkesmannen

også påpeke

det mulighetsrommet

som liggeri

tettere og bedre samarbeid mellom kommuner for å ivareta dette ansvaret der geografiske forhold
gjør det mulig.

Med hilsen

Elisabeth Vik Aspaker
fylkesmann
Dokumentet

Anne Grethe Olsen
Helse- og sosialdirektør

er elektronisk godkjent

E-postadresse:

Postadresse:

Besøksadresse:

fmtfgostgglkesmann—egm

9815 Vadsø

Strandvegen

Sikker melding:

Damsveien

www.fylkesmannenno/melding

Telefon:
13, Tromsø

1, Vadsø
Org.nr.
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78 95 03 00

www.wlkesmannenhw
967 311014
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