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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2016/103 -1 

Arkiv: 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 23.02.2016 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Administrasjonsutvalg 02.03.2016 

2/16 Kommunestyret 16.03.2016 

Igangsetting  - omstillingsprosjekt 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling: 

Administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 

Administrasjonsutvalget anbefaler Skjervøy kommunestyre å godkjenne forelagte plan for et 

omstillingsprosjekt.  

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 02.03.2016 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Administrasjonsutvalget anbefaler Skjervøy kommunestyre å godkjenne forelagte plan for et 

omstillingsprosjekt.  

Saksopplysninger: 

I budsjett- og økonomiplan for 2016-19 ble det vedtatt at det skulle settes av 0,5 mill til 

gjennomføring av et omstillingsprosjekt. Bakgrunnen er de økonomiske utfordringene 

kommunen vil stå overfor for i 2019. På grunn av drift av ny barnehage og ny avdeling for 

demens, vil driftsutgiftene overstige inntektsramma med vel 3 mill. I tillegg skal det være rom 

for buffer til disposisjonsfond, så det vil være behov for å finne innsparingspotensial for i alle 

fall 5 mill. Om Arnøyhamn oppvekstsenter opprettholdes lenger enn neste skoleår og 

sykestuekompensasjonen ikke opprettholdes etter 2017, vil det være behov for ytterligere 

innsparing på 7 mill.  
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Omstillingsprosesser er tidkrevende og vanskelige, da gode prosesser skal ivareta de ansatte 

gjennom medbestemmelsesrett. Mange skal delta og mange steiner skal snus. Etter drøftinger 

internt i organisasjonen foreslås ei løsning der en kjøper eksterne tjeneste som kan bidra med 

prosessledelse og analyser. I tillegg må organisasjonen (ansatte, ledere) være med i prosessen 

for å definere hvilke områder som en særlig bør sette fokus på – i tillegg til en mer overordna 

økonomisk analyse.  Det kan også være nyttig å få fremmede «øyne» til å se på organisering av 

tjenestene og forholdet mellom ressurser og nivå/kvalitet på tjenester. Formålet med en slik 

prosess er å finne handlingsrom i forhold til hvilke kostnadseffektiviserende tiltak som er 

gjennomførbare. Formålet med prosjektet er å skaffe seg et mer solid beslutningsgrunnlag for 

framtidige politiske vedtak om innsparinger.  

 

 

 

Framdriftsplan: 

Mars 2016: Politisk vedtak om igangsetting av prosjekt 

April 2016: Tilbudsforespørsel – kontrakt med en tilbyder 

Mai 2016: Oppstartsmøte med ledere, ansatte v/tillitsvalgte og verneombud, politisk ledelse -> 

oppdraget defineres og konkretiseres. Ekstern aktør utarbeider analyser.  

Høst 2016: Nytt fellesmøte. Ekstern aktør presenterer analysene så langt. Behov for 

dybdeanalyse avklares. Drøfting av mulige tiltak – og konsekvenser. 

Nov./des 2016: Endelig rapport med analyse og forslag til tiltak med konsekvenser ift økonomi, 

bemanning og kvalitet ferdigstilles.  

 

Rapporten skal gi både politikere og administrasjon et grunnlag for å ta beslutninger i forhold til 

å optimalisere drifta innenfor framtidige økonomiske rammer.   

 

Vurdering: 

De økonomiske utfordringene som en møter i slutten av økonomiperioden bør allerede nå tas tak 

i. Ved å bruke tid og involvere de ansatte, er sjansene større for at framtidige politiske vedtak er 

tufta på et godt beslutningsgrunnlag som har legitimitet i organisasjonen. Det anbefales at en 

kjøper tjeneste utenifra for å få spisskompetanse på kommunale omstillingsprosesser, sikre at 

prosessen kjøres effektivt og at «øyne» utenfra kan vurdere organisering og tjenestetilbud på et 

nøytralt og objektivt grunnlag.   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/71 -24 

Arkiv: 034 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 07.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Kommunereform - siste fase før endelig vedtak 

Henvisning til lovverk: 

 Inndelingslova https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70?q=inndelingslova 

 Valgloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57#KAPITTEL_4 

 Kommuneloven §39b: Lokale folkeavstemninger 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre godkjenner forslag til tidsplan for gjennomføring av 

kommunereform fram mot endelig vedtak 15. juni. 

2. For å ivareta innbyggerinvolvering gjennomføres rådgivende folkeavstemning onsdag 

25.5.16. 

3. Innbyggere som fyller 16 år i 2016 kan avgi stemme. 

4. Valgstyret delegeres ansvar for den praktiske gjennomføringa, herunder fullmakt til 

utforming av stemmesedler.  

5. Kostnader for gjennomføring av folkeavstemming dekkes av eksterne midler avsatt til 

kommunereformen. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

I tråd med kommunereformens tidsplan skal alle kommuner i løpet av juni 2016 gjøre vedtak i 

forhold til eventuelle kommunesammenslåinger. De fire Nord-Troms-kommunene Kvænangen, 

Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy har inngått kontrakt med Pwc, som gjennomfører utredning av 

Nord-Troms 4 og Nordreisa-Skjervøy. Analysene vil bygge på kommunenes statusbilder, 

egenvurderinger fra administrasjonen i forhold til tjenesteområder, intervju med politikere og 

rådmenn, og dette vil bli sett i forhold til de nasjonale kriteriene for god kommunestruktur. 

Utredninga skal selvsagt også legge fram de økonomiske perspektiva – dette inkluderer 
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virkningene av et nytt inntektssystem. Utredninga skal presenteres i et felles møte for alle de fire 

kommunestyrene, 30.3.  

 

Fra utredninga foreligger til kommunestyrene skal gjøre endelig vedtak om framtidig 

kommunestruktur er det ca 2 ½ måned. I mellomtida skal det foregå forhandlinger mellom de 

fire arbeidsutvalga om sentrale spørsmål rundt ny kommunestruktur. Hvilke avklaringer som 

skal drøftes, må uttrykkes i en intensjonsavtale. Formålet med en intensjonsavtale er å 

konkretisere hvordan en ny storkommune skal drives sett fra innbyggernes perspektiv. 

Innbyggerne vil vite hva de får med den nye kommunen. Typiske eksempel er navnet på 

kommunen, hvor kommunesenteret skal være, hvordan tjenestene skal organiseres mm.  Når 

innbyggerne til slutt skal høres, må de ha fått informasjon om konsekvensene ved å velge de 

ulike alternativa. Målet må være at det før junimøtet foreligger et beslutningsgrunnlag som kan 

presenteres innbyggerne, slik at de med bakgrunn i fakta kan ta stilling til en framtidig 

kommunestruktur.  

 

Ved en eventuell kommunesammenslåing sier Inndelingslova at innbyggene skal høres: 

§ 10.Innbyggjarhøyring 

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved 

folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte. 

Staten har inngått en rammeavtale med Opinion AS, som alle kommuner kan bruke i forhold til 

innbyggerhøring. Bruk av opinionsundersøkelse er både i forhold til personell og tid en effektiv 

måte å høre innbyggerne på, men ulempen er at det bare er et representativt utvalg av 

innbyggerne som blir hørt (ca 200 for Skjervøy kommune). Kommunereform er en sak som 

engasjerer mange, og valg av kommunestruktur vil legge føringer for den videre 

samfunnsutviklinga i Nord-Troms. Rådmannen anbefaler derfor at det avholdes ei rådgivende 

folkeavstemning.  

 

Hvordan lokale folkeavstemninger skal gjennomføres er ikke lovfesta. Rådmannen foreslår at 

gjennomføringa forenkles på følgende måte: 

 Manntallslister legges ikke ut før forhåndsstemming 

 2 uker forhåndstemming på rådhuset – det gis ikke mulighet å forhåndstemme i andre 

kommuner 

 Det trykkes ikke valgkort til folkeavstemminga 

 På valgdagen kan stemmer gis på bare to stemmesteder: Skjervøy rådhus og Arnøyhamn 

skole 

 

Tidsplan: 

 

Tidspunkt Aktivitet 

30.3. Stort politisk møte i Nordreisa – presentasjon av utredning og debatt 

April Intensjonsavtaler undertegnes og forhandlingsmøter gjennomføres 

April/mai Informasjon til innbyggerne – folkemøter på Skjervøy og i Arnøyhamn 

Mai Folkeavstemming, forhåndsstemming fra 9. mai – 24.mai  

Folkeavstemming 25.mai. To stemmesteder: Skjervøy rådhus og 

Arnøyhamn skole 

15. juni Kommunestyre – endelig vedtak 
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Kostnader: 

Hver kommune har fått kr 200 000 av statlige midler til gjennomføring av kommunereform fram 

til vedtak i juni. I tillegg har hver av de 6 Nord-Troms-kommunene fått omfordelte 

skjønnsmidler på kr 50 000. Til innbyggerhøring får hver kommune kr 100 000.  

Skjervøy kommunes andel av kostnadene til utredninga fra Pwc er på kr 150 000. Av total 

ramme på kr 350 000 gjenstår altså 200 000, som må brukes på reiseutgifter, møtegodtgjøring 

og gjennomføring av folkeavstemming. 

 

Vurdering: 
Av hensyn til stramme tidsfrister foreslås en ambisiøs framdriftsplan for kommunereformen 

fram mot kommunestyret 15. juni, da det skal gjøres vedtak i forhold til kommunestruktur. Som 

beslutningsgrunnlag for politikerne skal det utarbeides et saksframlegg basert på: utredning fra 

Pwc, intensjonsavtale, dialogmøter med innbyggere og ei rådgivende folkeavstemming.  

 

Ei folkeavstemming vil ikke få fram nyanser i forhold til ulike moment i kommunereformen, for 

eksempel tjenestetilbud, samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og lokaldemokrati. 

Folkeavstemminga måler folkemeninga i forhold til tre ulike alternativ: sammenslåing av Nord-

Troms 4, Skjervøy-Nordreisa eller at Skjervøy skal bestå som egen kommune.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1427 -3 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Frode Schultz 

 Dato:                 07.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Anmodning om bosetting for 2017 og konsekvenser av vedtak 

Henvisning: 

Brev datert 23.11.2015 fra IMDI, se vedlegg. 

 

Vedlegg 

1 Anmodning om bosetting av flykninger for 2016 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Skjervøy kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om bosetting av 20 flyktninger i 

2017. 

2. Skjervøy kommune vedtar å kunne bosette 2 enslige mindreårige som en del av vedtak 

om bosetting av 20 flyktninger for 2016 slik at totalt antall bosatte ikke overstiger 20 

personer. 

3. Skjervøy kommune gir rådmann fullmakt til å kjøpe 2 boliger. Lånekostnader skal i sin 

helhet dekkes av leietakere ved husleie.  

 

 

Saksopplysninger 

Foreløpig plantall for bor flyktninger med bosettingsbehov er oppjustert til 21 000 personer. 

Dette tallet forventes å stige i løpet av 2016.03.07 Flyktningkrisen er reell og kommunene bes 

om å bekrefte eller oppjustere sin kapasitet for 2017. 

Skjervøy kommune har justert tidligere vedtak (6 i 2014, 10 i 2015 og 10 i 2016) i vedtak gjort i 

kommunestyret 06.05.2015. Nåværende vedtak innebærer 20 personer i 2015 og det samme i 

2016. Det foreligger ikke vedtak for mottak av flyktninger i 2017. 

IMDI har tatt vedtak til etterretning og det Skjervøy kommune har for 2015 oppfylt vedtak. I 

tidligere brev fra IMDI er det presisert at event. familiegjenforening kommer i tillegg til vedtatte 

antall om ikke annet er avtalt ved bekreftelse av bosetting. 

Skjervøy kommune sammen med mange andre kommuner har til nå vegret seg for å ta imot 

enslige barn og eller unge (mindreårige). Situasjonen for denne gruppen flyktninger begynner å 

bli prekær. IMDI anmoder Skjervøy kommune om å inkludere denne gruppen i vedtak om 
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mottak av 20 flyktninger. Flyktningetjenesten anser at Skjervøy kommune kan ta imot 2 enslige 

mindreårige og at dette er en del av vedtak om mottak av 20 flyktninger. Tjenesten har mottatt 

forespørsel fra personer lokalt som kan tenke seg å ta imot enslige mindreårige.  

 

For 2017 anser flyktningetjenesten at det vil være mulig å ta imot 20 flyktninger som anmodet 

av IMDI men at man ikke inkluderer enslige mindreårige i dette vedtak nå men vil komme 

tilbake til dette etter å ha høstet erfaring med mottak av 2 enslige mindreårige i 2016.  

 

Flyktningetjenesten er i stort en selvfinansiert tjeneste som opererer i samarbeid med 

voksenopplæringen i kommunen. Bosetting vil medføre noe større pågang hos andre tjenester så 

som; helsestasjon, skole, barnehage og SFO etc. uten at dette umiddelbart vil måtte føre til økt 

bemanning. 

Bemanning relatert til bosetting av flyktninger: 

Pr. 01.01.2015:  

Voksenopplæring 100 %, pr.01.01.2016 134 % og øker til 180 % pr. 01.08.2016. 

Flyktningkonsulent 50 %, pr. 01.01.2016 150 % og øker til 170 % pr. 01.08.2016  

Helsestasjon 25 %, økning til 330 % pr. 01.01.2016 

 

Vurdering 

Skjervøy kommune har frem til nå oppfylt sine forpliktelser i forhold til vedtak om bosetting av 

20 flyktninger i 2015. Det foreligger vedtak om bosetting av 20 flyktninger i 2016. 

 

Flyktningetjenesten i kommunen mener det vil være mulig å bosette 20 flyktninger også i 2017 

men dette vil få konsekvenser i forhold til bemanning, utstyr og ikke minst i forhold til 

kommunale utleieboliger. 

 

Boligsituasjonen i Skjervøy kommune er for tiden anstrengt og man vil med dagens boligmasse 

ikke være i stand til å imøtekomme forespørsel fra IMDI om bosetting av 20 flyktninger i 2017. 

For å kunne etterkomme forespørsel må man bygge, kjøpe eller leie boliger. 

Det er i kommunen, og da særlig på tettstedet Skjervøy til salgs/ til leie et antall boliger. 

Flyktningetjenesten har fått forespørsler om de er interessert i å leie, både hus og leiligheter fra 

eiere og mener at man med dette kan motta det antall IMDI anmoder om. 

 

Bygging av nye boliger vil på sikt være et godt alternativ men dette . Det er stor pågang for å få 

finansiering så man kan ikke påregne å få dette på plass før tidligst i tildeling høsten 2016. Om 

man da legger til tid for prosjektering, anbudsutlysning og deretter bygging vil dette ta tid. 

 

Kjøp av boliger som er til salgs vil kunne skje ganske raskt etter vedtak og utlysning. Det er i 

kommunen i dag et antall boliger til salgs til varierende og til dels rimelig pris hvor investering 

vil kunne betales med husleie. Skjervøy kommune har til enhver tid liste på boligsøkere og 

eksisterende boligmasse strekker ikke til for antall søkere og denne situasjonen vil bli ytterligere 

forsterket ved bosetting av flyktninger. 

 

Leie av leiligheter og eller hus vil kunne skje raskt etter vedtak og krever ikke utlysning/ anbud 

dersom dette gjelder brukte boliger. Det er i markedet i kommunen en del leiligheter og hus som 

tilbys til leie. Dels har flyktningetjenesten fått tilbud om leie fra eiere. Problemet med å leie vil i 

enkelte tilfeller være at kommunen vil kunne pådra seg utgifter i forbindelse med vedlikehold og 

at leieforhold vil kunne termineres ved event. at bolig vil kunne selges og derav vil leieforhold 

som regel ha avgrenset varighet.  
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Samlet vurdering av boligsituasjonen gir at det vil være enklest å eie enten ved kjøp av boliger 

som er til salgs eller bygging av nye men leie vil være et meget godt alternativ i en 

overgangsperiode.  

 

For at Skjervøy kommune skal kunne imøtekomme anmodning fra IMDI anbefales det at 

flyktningetjenesten styrkes. Det vil være formålstjenlig at tjenesten har egen bil. Dette vil en 

komme ved høstens budsjettarbeid. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/107 -4 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 08.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

5/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern 

 

Vedlegg 

1 kontrollutvalget - rapport fra barnevernstjenesten - oversendelse av rapport for behandling i 

kommunestyret - saksfremlegg 

2 Rapport 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «barnevernstjenesten» til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 8. 

3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 01.05.2016. 

 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har i møte 11.02.2016 protokollert følgende vedtak i sak 05/16 

«Forvaltningsrevisjonsrapport – barnevern»: 

 

1. Kontrollutvalget merker seg at kommunen synes å utføre et overveiende godt arbeide 

mht. forebyggende arbeid blant barn og unge. Når det gjelder barn med hjelpe- og 

omsorgstiltak må kommunen forbedre seg i forhold til utarbeidelse og oppfølgning av 

omsorgs- og tiltaksplaner. Forvaltningsrevisjonsrapporten tas for øvrig til orientering.  

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til 

orientering. 

2. Kommunestyret bed rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens 

pkt. 8.  

3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av okt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 01.05.2016.  

 

Se eller vedlagt forvaltningsrapport og saksfremlegg fra kontrollutvalget.  
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Barnevern 

Skjervøy kommune 

FORVALTNINGSREVISJON 

Rapport 2016 PS 5/16



3 
 

Forord 
 
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD gjennomført 
forvaltningsrevisjon innenfor kommunens barneverntjeneste og andre tjenester som arbeider med 
barn og unge. Undersøkelsen gjelder tiltaksplaner og omsorgsplaner, som barneverntjenesten er 
ansvarlig for å utarbeide for barn med henholdsvis hjelpetiltak og omsorgstiltak, og forebyggende, 
herunder tverrfaglig, arbeid som alle tjenester har ansvar for.  
 
Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner 
og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
 
Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 
overfor Skjervøy kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tromsø, 20.1.2016  
 
 
 

Knut Teppan Vik Margrete Mjølhus Kleiven 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  
  

 

Tone Steffensen 
Ansvarlig for kvalitetssikring 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 
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Sammendrag 
 
Problemstilling 1: Følger Skjervøy kommune opp barn med hjelpe- og omsorgstiltak i tråd 
med regelverket? 
 
For å besvare problemstilling nr. 1 har vi gjennomført dokumentanalyse av et utvalg mapper til barn 
/ ungdom med vedtak om henholdsvis hjelpe- eller omsorgstiltak.  
 
På bakgrunn av våre funn og vurderinger i de undersøkte sakene vedrørende barn med hjelpetiltak 
er revisors konklusjon – basert på undersøkt dokumentasjon hos barneverntjenesten – at Skjervøy 
kommune ikke fullt ut følger opp barn med hjelpetiltak i henhold til regelverket. Konklusjonen er 
basert på at revisors mappegjennomgang avdekket avvik fra utledete revisjonskriterier vedrørende 
tiltaksplaner.  
 
På bakgrunn av våre funn og vurderinger i de undersøkte sakene vedrørende barn under omsorg er 
revisors konklusjon – basert på undersøkt dokumentasjon hos barneverntjenesten – at Skjervøy 
kommune ikke følger opp barn med omsorgstiltak i tråd med regelverket. Konklusjonen er basert 
på at barneverntjenesten, slik vi vurderer det, ikke har overholdt revisjonskriteriet om at det skal 
utarbeides foreløpig omsorgsplan (ved omsorgsovertakelse) og endelig omsorgsplan. 
 
Problemstilling 2: Har Skjervøy kommune et system for forebyggende arbeid blant barn og 
unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området? 
 
For å besvare denne problemstillingen har vi basert oss på dokumentanalyse – primært politisk 
vedtatte planer og rutiner. I tillegg er undersøkelsen basert på to spørreundersøkelser blant 
henholdsvis barneverntjenestens ansatte og utvalgte ansatte i andre relevante virksomheter. Revisors 
konklusjon er at Skjervøy kommune i stor grad – men ikke fullt og helt – har et system for 
forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med anbefalinger og regelverk på området.
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1 INNLEDNING 

 
Kontrollutvalget i Skjervøy kommune vedtok i sak 23/13 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
om barnevern i kommunen. Utvalget vedtok KomRev NORD IKS sin overordnede prosjektskisse i 
sak 35/13, i møte 3.12.2013, og på bakgrunn av vårt notat 7.10.2014 gjorde utvalget i møte 
18.11.2014 endringer i problemstillingene for prosjektet. Ferdigstillelsen av undersøkelsen har blitt 
forsinket på grunn av bemannings- og arbeidssituasjonen i KomRev NORD.  
 
 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 
1. Følger Skjervøy kommune opp barn med hjelpe- og omsorgstiltak i tråd med 

regelverket? 
 

2. Har Skjervøy kommune et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd 
med regelverk og anbefalinger på området? 

 
 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 
området skal vurderes i forhold til. Kriteriene vi bruker i denne undersøkelsen har vi utledet fra 
følgende kilder: 
 Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven/bvl) 
 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 
 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) 
 NOU 2009:08 pkt. 8 Tidlig innsats 
 NOU 2009:22 pkt. 2.2 Lovforankring og krav om samarbeid 
 Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) 
 Ot. prp. nr. 69 (2008-2009) 
 Prop. 106L (2012-2013) 
 Barne- og likestillingsdepartementets veileder Tiltaksplaner og omsorgsplaner i 

barneverntjenesten – en veileder (Q-1104) 
 Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets rundskriv Forebyggende innsats for barn og 

unge (Q-17/2007 og Q-16/2013) 
 
Nedenfor er vår utledning av revisjonskriterier for problemstillingene for undersøkelsen. 
Problemstilling 1 gjelder barneverntjenesten i Skjervøy kommunes oppfølging av barn med hjelpe- 
og omsorgstiltak. For barn med nevnte tiltak skal kommunen utarbeide henholdsvis tiltaksplan og 
omsorgsplan. Vi redegjør først i kapittel 2.2.1 generelt om barnevernlovens bestemmelser om 
hjelpetiltak og omsorgstiltak. For å kunne vurdere om Skjervøy kommune følger opp barn med slike 
tiltak, har vi undersøkt om kommunen har utarbeidet tiltaks- og omsorgsplaner for barn der slike 
tiltak er vedtatt, og hvorvidt disse planene er i henhold til nærmere bestemte krav på området.  
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Problemstilling 2 gjelder Skjervøy kommunes system for forebyggende arbeid blant barn og unge, 
og for å besvare denne problemstillingen har det vært relevant å se hen til hele kommunens 
virksomhet rettet mot barn og unge. Vi redegjør i kapittel 2.2.4 generelt om barnevernlovens 
bestemmelser om forebygging og deretter om grunnleggende forutsetninger og prinsipper som er 
anbefalt i rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet. Revisor kan ikke vurdere den faglige 
kvaliteten på kommunens forebyggende arbeid eller om iverksatte tiltak faktisk er forebyggende. 
Med utgangspunkt i rundskrivene Q-17/2007 og Q-16/2013 vurderer vi kommunens system for 
forebyggende arbeid for barn og unge.  
 

2.2.1 Generelt om hjelpetiltak og omsorgstiltak 

Hjelpetiltak 
Barneverntjenesten får vanligvis kjennskap til et barn/familie ved at den mottar en 
bekymringsmelding. Barneverntjenesten skal da snarest, og senest innen en uke, gjennomgå 
meldingen og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3, jf. 
barnevernloven § 4-2. Dersom barneverntjenesten mener det er rimelig grunn til å anta at det 
foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven kapittel 4, skal 
barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. barnevernloven § 4-3 første ledd. Fristene for 
undersøkelse følger av barnevernloven § 6-9. Bestemmelsen angir at undersøkelsen skal 
gjennomføres snarest og innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. En 
undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er 
besluttet henlagt. 
 
Barnevernloven kapittel 4 inneholder særlige tiltak som barneverntjenesten (eventuelt med 
samtykke fra fylkesnemnda) kan iverksette med sikte på å bedre situasjonen for det enkelte barn. 
Barnets beste skal være utgangspunktet for vurderingen av hvilke tiltak som skal settes i verk, og 
det presiseres i loven at det skal legges vekt på å gi barn stabil og god voksenkontakt. 
 
Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven 
§ 4-4 annet ledd. Når disse vilkårene er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre 
hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter 
for mindreårige, jf. barnevernloven § 4-4 fjerde ledd.  
 
Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, ved vedvarende 
misbruk av rusmidler, eller på annen måte, kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har 
foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og 
korttidsbehandling, jf. barnevernloven § 4-24 første ledd. Et barn med alvorlige atferdsvansker kan 
tas inn i en institusjon som omfattes av § 4-24 første og annet ledd1, også på grunnlag av samtykke 
fra barnet og de som har foreldreansvaret for barnet, jf. barnevernloven § 4-26. 
 
Av bestemmelsene ser vi at hjelpetiltak kan gis både i hjemmet og utenfor hjemmet. Tiltak kan være 
begrunnet i forhold ved omsorgssituasjonen i hjemmet eller i forhold ved barnet/ungdommen selv. 
Barneverntjenestens avgjørelse om hjelpetiltak regnes som enkeltvedtak, jf. barnevernloven § 6-1 
annet ledd2. 
 
 
                                                 
1 Dette vil kunne innebære en lengre oppholdsperiode, på inntil tolv måneder.  
2 Det vil si at barneverntjenesten ved behandlingen av saker om hjelpetiltak må følge saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven. Denne delen av barneverntjenestens saksbehandling inngår ikke i denne undersøkelsen. 
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Omsorgstiltak 
Barnevernloven § 4-12 lister opp forskjellige grunner for at barneverntjenesten kan fremme forslag 
om omsorgsovertakelse overfor fylkesnemnda: 

 Alvorlige mangler ved den daglige omsorg eller den personlige kontakt og trygghet som 
barnet trenger etter sin alder og utvikling 

 Foreldre sørger ikke for at syke, funksjonshemmede eller andre spesielt hjelpetrengende 
barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring 

 Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet 
 Det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi 

foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. 
 

Vedtak om omsorgsovertakelse kan ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for 
barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11. Hensynet til barnets beste 
er også avgjørende for avgjørelsen. Vedtaket om omsorgsovertakelse kan bare treffes av 
fylkesnemnda. 
 
Når det er truffet vedtak etter § 4-12 (eller § 4-8 annet og tredje ledd), skal barnet plasseres i 
fosterhjem, institusjon, opplærings- eller behandlingsinstitusjon eller i omsorgssenter for 
mindreårige, jf. barnevernloven § 4-14. 
 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1: Tiltaksplaner 

Når barneverntjenesten har satt i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven § 4-4, 
plikter den å følge opp hjelpetiltaket. Barnevernloven § 4-5 som pålegger barneverntjenesten blant 
annet å utarbeide tiltaksplan lyder: «Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en 
tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med hvordan det går med barnet og 
foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenelig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om 
det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.» Også når 
hjelpetiltaket består i midlertidig plassering i institusjon uten eget samtykke eller samtykke fra den 
som har foreldreansvaret, jf. barneverntjenesten § 4-24, skal barneverntjenesten sørge for at det 
utarbeides en tiltaksplan for barnet, jf. barnevernloven § 4-28 første ledd første punktum. 
 
Tiltaksplan er etter dette et sentralt verktøy for å følge opp barn og familier med hjelpetiltak. Av 
bestemmelsene forstår vi at barneverntjenesten skal utarbeide tiltaksplanen samtidig som vedtaket 
om hjelpetiltak utarbeides3. Gjennom en evaluering av tiltaksplanen, herunder hjelpetiltakene, vil 
barneverntjenesten kunne dokumentere om målene i tiltaksplanen nås og eventuelt i hvilken grad. 
Et siktemål med systematiske og dokumenterbare evalueringer må være å unngå at barn lever under 
omsorgssvikt fordi man viderefører eller prøver ut stadig nye hjelpetiltak, som ikke i tilstrekkelig 
grad bedrer barnets situasjon4. 
 
Tiltaksplanen er et selvstendig dokument. Et barn kan ha flere tiltak, men alle tiltakene skal fremgå 
av den samme planen. Barnevernloven inneholder ikke bestemmelser om hva tiltaksplanen skal 
inneholde. Barne- og likestillingsdepartementets veileder Tiltaksplaner og omsorgsplaner i 
barneverntjenesten – en veileder inneholder struktur for tiltaksplaner og innspill til hva som bør 
vektlegges når strukturen skal fylles med innhold5.  I tabellen nedenfor inngår de ulike 

                                                 
3 Jf. ordet «når» i bestemmelsene 
4 Jf. Ot. prp. nr. 69 (2008-2009) s. 82-83 
5 Jf. veilederen s. 5 
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bestemmelsene om hjelpetiltak, årsaker som begrunner hjelpetiltak, hjemmel for tiltaksplan etter de 
ulike bestemmelsene og veilederens angivelse av innhold i tiltaksplaner for ulike hjelpetiltak. 
 
Tabell 1. Beskrivelse av tiltaksplaner avhengig av type hjelpetiltak 

Typer tiltaksplaner → Tiltaksplaner for 
hjelpetiltak for barn 
som bor hjemme 

Tiltaksplaner for 
plasseringer som 
hjelpetiltak 

Tiltaksplaner for 
plasseringer etter §§ 4-
24 og 4-26 Om hjelpetiltaket og 

tiltaksplanen ↓ 
Hjemmel for 
hjelpetiltak 

Barnevernloven § 4-4 
annet ledd 

Barnevernloven § 4-4 
fjerde ledd 

Barnevernloven §§ 4-24 
og 4-26 

Årsaker til hjelpetiltak Forholdene i hjemmet 
eller av andre grunner 
har særlig behov for det 

Forholdene i hjemmet 
eller av andre grunner 
har særlig behov for det, 
og dersom behovene ikke 
kan løses ved andre 
hjelpetiltak 

§ 4-24: Barn har vist 
alvorlige atferds-vansker 
ved alvorlig eller gjentatt 
kriminalitet, ved 
vedvarende misbruk av 
rusmidler eller på annen 
måte, og hvor barnet 
selv/foreldrene ikke 
samtykker til plassering. 
 
§ 4-26: Barn som har vist 
alvorlige atferdsvansker, 
og hvor barnet/foreldrene 
samtykker 

Mulige hjelpetiltak Ønsket virkning av 
tiltaket skal være 
avgjørende6. 

Plass i fosterhjem, 
institusjon eller 
omsorgssenter for 
mindreårige 

Plassering i institusjon 
for observasjon, 
undersøkelse og 
korttidsbehandling. 
Plassering i behandlings- 
eller 
opplæringsinstitusjon. 

Hjemmel for 
tiltaksplan 

Barnevernloven § 4-5 Barnevernloven § 4-5 Barnevernloven § 4-28 

Krav til tiltaksplanens 
innhold, jf. veileder 

-Situasjonsbeskrivelse 
-Målbeskrivelse 
-Tiltaksbeskrivelse 
-Tidsperspektiv 
-Evaluering 

-Situasjonsbeskrivelse 
-Mål for plasseringen 
utenfor hjemmet 
-Varighet 
-Plasseringssted 
-Samarbeid og kontakt 
med foreldre/familie, 
plasseringsted og barn 
-Evaluering av 
plasseringen 
-Oppfølging av barnets 
særlige behov 
-    delmål 
-    tiltaksbeskrivelse 
-    tidsperspektiv 
-    evaluering 

-Situasjonsbeskrivelse 
-Mål for plasseringen 
utenfor hjemmet 
-Varighet 
-Plasseringssted 
-Samarbeid og kontakt 
med foreldre/familie 
-Evaluering av 
plasseringen 
-Delmål og tiltak 
-     målbeskrivelse 
-     tiltaksbeskrivelse 
-     tidsperspektiv 
-     evaluering  

 
I den siste raden i tabellen som omhandler krav til tiltaksplanens innhold, ser vi at uavhengig av 
hjemmelen for hjelpetiltaket skal tiltaksplanen inneholde en situasjonsbeskrivelse. Det vil si en 

                                                 
6 Barnevernloven § 4-4 listet tidligere opp eksempler på hvilke hjelpetiltak som kunne iverksettes. Opplistingen ble 
fjernet for å rette oppmerksomheten mot hva som er ønsket virkning av et slikt tiltak. Fjerningen av eksempellistingen 
medfører ingen begrensning av hvilke hjelpetiltak som kan benyttes, jf. Prop. 106L (2012-2013)  
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beskrivelse av barnets situasjon og hvilke behov barnet har på tidspunktet tiltaksarbeidet starter 
eller hvilke behov barnet har som må imøtekommes ved plasseringen. Tiltaksplanene etter § 4-5 og 
§ 4-28 – for henholdsvis plasseringer som hjelpetiltak (bvl. § 4-4 (4)) og plasseringer som følge av 
forhold ved barnet (bvl. §§ 4-24 og 4-26) – skal redegjøre for mål for plasseringen, varighet, 
plasseringssted og samarbeid med og mellom foreldre, barn og voksne som tar seg av 
barnet/ungdommen. En tiltaksplan skal inneholde en målbeskrivelse, og ifølge veilederen er gode 
målsettinger avgjørende for at en tiltaksplan skal være et funksjonelt arbeidsredskap: Målsettingene 
skal uttrykke hva som er hensikten med innsatser og tiltak som skal iverksettes, de begrunner og 
legitimerer tiltakene og er utgangspunktet for oppfølging av evaluering. Målene skal fokusere på 
barnet, være så konkrete som mulig, realistiske og oppnåelige. Tiltaksbeskrivelse vil si en angivelse 
av hvordan målene skal oppnås, og med tidsperspektiv er det i veilederen ment når målene skal 
oppnås. Evaluering innebærer å ta beslutninger om hva som skal skje videre. Dersom utviklingen 
er tilfredsstillende i henhold til målene, vil det være viktig å understøtte de prosesser som allerede 
er i gang. Dersom evalueringen viser at utviklingen går i negativ retning, vil forståelsen av årsaker 
til manglende måloppnåelse være avgjørende for beslutningene som må tas. 
 
På bakgrunn av ovennevnte utleder vi at: 

Barneverntjenesten i Skjervøy kommune skal for alle barn med hjelpetiltak sørge for 

- å utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan 
- å utarbeide tiltaksplanen samtidig med vedtaket om hjelpetiltak 
- at det kun er én tiltaksplan for barnet 
- å evaluere tiltaksplanen regelmessig 
- å følge nøye med hvordan det går med barnet og foreldrene 
- at tiltaksplanen inneholder 

o situasjonsbeskrivelse  
o målbeskrivelse 
o tiltaksbeskrivelse  
o tidsperspektiv 
o evaluering 

Barneverntjenesten i Skjervøy kommune skal for barn med hjelpetiltak etter § 4-4 fjerde 
ledd, §§ 4-24 og 4-26 sørge for at planen i tillegg gir opplysninger om 

o mål for plasseringen utenfor hjemmet 
o varighet for plasseringen 
o plasseringssted 
o evaluering 

 

2.2.3 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1: Omsorgsplaner 

For barn under barneverntjenestens omsorg plikter barneverntjenesten å utarbeide omsorgsplan. 
Ifølge barnevernloven § 4-15 tredje ledd skal barneverntjenesten allerede ved omsorgsovertakelsen 
vedta en plan for barnets omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal 
barneverntjenesten vedta en plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon som ikke kan endres uten 
at forutsetningene for den er falt bort. Av bestemmelsen ser vi at det skal utarbeides to typer 
omsorgsplaner; en foreløpig omsorgsplan når omsorgsovertakelse vedtas og en endelig 
omsorgsplan senest to år etter at barnet ble tatt under omsorg. Omsorgsplaner tar utgangspunkt i at 
det er tatt stilling til om barnet skal plasseres i fosterhjem eller institusjon. Omsorgsplanenes formål 
er først og fremst å avklare barneverntjenestens intensjoner og formål med plasseringen. De er 
dermed ikke handlingsanvisende ved å konkretisere hvilke innsatser som må iverksettes for å nå 
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spesifikke mål, slik tiltaksplaner gjør. Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en 
veileder inneholder struktur for omsorgsplaner og innspill til hva som bør vektlegges når strukturen 
skal fylles med innhold7:  
 
Struktur for Plan for barnets foreløpige omsorgssituasjon 

 Situasjonsbeskrivelse 
 Varighet/forutsetninger for tilbakeføring 
 Plasseringssted 
 Intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie 
 Barnets særlige behov over tid 
 Evaluering 

 
Struktur for Plan for barnets fremtidige omsorgsituasjon 

 Situasjonsbeskrivelse 
 Varighet 
 Plasseringssted/Bosted 
 Intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie 
 Barnets særlige behov over tid 

 
Videre følger det av barnevernloven § 4-16 at barneverntjenesten etter omsorgsovertakelsen har et 
løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen 
til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til 
rette for samvær med søsken. Kort tid etter omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten kontakte 
foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal 
barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. 
 
På bakgrunn av ovennevnte utleder vi at: 

Barneverntjenesten i Skjervøy kommune skal for barn under omsorg sørge for  

- allerede ved omsorgsovertakelsen å utarbeide en foreløpig omsorgsplan som inneholder 
o situasjonsbeskrivelse 
o varighet/forutsetninger for tilbakeføring 
o plasseringssted 
o intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie 
o barnets særlige behov over tid 
o evaluering   

og 

- senest to år etter fylkesnemndas vedtak vedta en endelig omsorgsplan for barnet som 
inneholder 

o situasjonsbeskrivelse 
o varighet 
o plasseringssted/bosted 
o intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie 
o barnets særlige behov over tid 

Barneverntjenesten skal følge med hvordan det går med barnet og foreldrene samt tilby 
hjelp til foreldrene. 

                                                 
7 Jf. veilederen s. 36 og 39 
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Vi har gjengitt de utledete revisjonskriteriene i en tekstboks innledningsvis i kapittel 5. 

2.2.4 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Kommunens overordnede ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge 
Barnevernloven § 3-1 angir at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og at 
den har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Loven angir 
ikke hva som menes med å forebygge, men en vanlig forståelse av begrepet er at det dreier seg om 
å skape gode og trygge lokalsamfunn og innsats som spesielt retter seg mot å begrense, stanse eller 
snu en negativ utvikling. Forebygging handler både om å tilrettelegge for en positiv utvikling uten 
at et konkret problem er identifisert og om å stanse en negativ utvikling som er identifisert eller som 
har utviklet seg. 
 
Det er vanlig å dele forebyggende arbeid inn i tre nivåer, og nyere forskning og metoder skiller 
mellom universell, selektiv og indisert forebygging.8 Generelt forebyggende arbeid kalles ofte 
universell forebygging. Denne innsatsen retter seg mot alle barn og unge uten at en har identifisert 
individer eller grupper med forhøyet risiko. Læringsmiljø- og antimobbeprogram i skolen er 
eksempler på universell forebygging. Med selektiv forebygging menes tiltak rettet mot grupper 
med kjent og/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene skal motvirke negativ utvikling 
hos barn og unge og/eller deres foreldre. Eksempler på selektiv forebygging er ulike program som 
for eksempel Parent Management Training (PMTO) og De utrolige årene, som er programmer for 
barn og unge i risiko for å utvikle atferdsvansker. Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer 
med høy risiko eller klare tegn på problemer. Tiltak rettet mot ungdom med begynnende 
rusproblemer eller tiltak rettet mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er eksempler 
på indisert forebygging. 
 
Det er opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan det forebyggende arbeidet innenfor de tre 
nevnte nivåene skal organiseres. Det finnes imidlertid statlige føringer for hva kommunene bør 
vektlegge i det forebyggende arbeidet. Barne- og likestillingsdepartementet med flere departementer 
redegjør i rundskrivene Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2007) og i det nyeste 
rundskrivet Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2013) for grunnleggende forutsetninger 
for forebyggende arbeid og viktige prinsipper i det forebyggende arbeidet. Det er hensiktsmessig 
å bruke føringene fra de nevnte rundskrivene som revisjonskriterier for å vurdere Skjervøy 
kommunes systemer for forebyggende arbeid blant barn og unge, fordi rundskrivene henvender seg 
til den politiske og administrative ledelsen i kommunene og andre i kommunene med ansvar for 
forebyggende arbeid blant barn og unge, og deres samarbeidspartnere på ulike nivå i offentlig og 
frivillig sektor9.  
 
Grunnleggende forutsetninger og viktige prinsipper 
Barn og unges medvirkning 
Gjennom brukerinnflytelse fra barn og unge, kan vi få kunnskap om hva de selv ønsker og har behov 
for, og på den måten tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø. FNs konvensjon om barnets rettigheter 
artikkel 12 sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og dets synspunkter skal tillegges 
behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Denne retten reflekteres i flere lover som 
omhandler barn og unge, som for eksempel barneloven, barnehageloven, opplæringslova og 
barnevernloven. Ungdomsråd eller barnas kommunestyre er eksempler på tilrettelegging for å sikre 
deltakelse og innflytelse10. 
 
                                                 
8 Rundskriv Q16-2013 pkt. 2 
9 Rundskriv Q16-2013 pkt. 1 
10 Jf. rundskriv Q-16/2013 
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Forebygging krever helhetlige planer og tydelig ledelse 
En forutsetning for systematisk arbeid med forebyggende innsats er tydelig ledelse og tydelig 
forankring. Forebyggende innsats vil påvirke hvordan kommunene organiserer og koordinerer 
tjenestetilbudet. Et planarbeid må være helhetlig og forpliktende og forankret i ledelsen og blant 
alle som har et ansvar, først da er det et godt verktøy11. Med forankring av forebyggende arbeid 
menes blant annet at mål, fremgangsmåte og ansvar er definert12. Aktørene som har vært med på å 
utvikle innholdet, må være enige om innholdet, erkjenne sin rolle og være i stand til å gjøre noe 
innenfor det aktuelle området13. For å unngå at forebyggende innsats blir tilfeldig og fragmentert, 
er det nødvendig at virksomheten inngår i en formalisert struktur slik at den setter varige spor. 
Forebyggende tiltak bør inngå i et program eller en virksomhetsplan. Det er videre viktig at 
kommunene legger opp til en helhetlig strategi. Gjennom mest mulig helhetlig planlegging vil 
tiltakene kunne samordnes og settes inn på flere relevante arenaer samtidig, for eksempel 
helsestasjon, skole og barnehage14. 
 
Tidlig intervensjon/tidlig forebyggende innsats 
Tidlig intervensjon, også omtalt som tidlig forebyggende innsats, blir i rundskrivene Q-16/2007 og 
Q16-2013 trukket frem som sentralt for forebyggende arbeid. En forutsetning for å kunne sette inn 
tiltak så tidlig som mulig og før problemene utvikler seg, er kunnskap om risiko og beskyttelse. 
Gode kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker overfor den enkelte 
målgruppe, er nødvendig. Tidlig innsats handler om å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst 
mulig, med sikte på å utvikle en robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling15.  
 
Tiltak basert på kunnskap 
Å kjenne til risiko samt vite hvordan beskytte barn og unge er avgjørende for å kunne oppdage dem 
som er i en vanskelig livssituasjon eller utsettes for overgrep. De voksne må ha kompetanse til å 
observere, forstå og deretter handle på bakgrunn av det de ser. De må ha evne til å analysere 
behovene, ha kunnskap om hva som virker og hvordan man kan nå ut til ulike grupper, samt evne 
til å iverksette tiltak. Hva barn og unge mener er en god oppvekst, er et av de viktigste spørsmålene 
en bør stille16. Det er videre opp til kommunen å velge hvilke metoder den vil benytte i det 
forebyggende arbeidet, men det er sentralt å vite om de tiltak man iverksetter, har ønsket effekt. 
Virkningen eller sannsynligheten for effekt bør derfor undersøkes eller dokumenteres, og det bør 
stimuleres til større bruk av tiltak som dokumenterer effekt17. Det forebyggende arbeidet bør så langt 
som mulig baseres på tilgjengelig kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker ut fra det 
enkelte problemområde og den enkelte målgruppe. Gjennom bruk av kunnskapsbaserte tiltak 
styrkes sannsynligheten for god, effektiv og treffsikker forebygging og behandling. Allerede i 
planleggingsfasen bør det defineres konkrete mål og kriterier for evaluering av innsatsen. Tiltak 
som iverksettes, bør i tillegg til å basere seg på kunnskap, også sees i sammenheng med lokale behov 
og utfordringer18. Lokale ungdomsundersøkelser og andre kartlegginger av barn og unges situasjon 
kan være gode virkemidler for målretting av den forebyggende innsatsen overfor ulike barne- og 
ungdomsgrupper. I rundskriv Q-25/2005 presenteres noen av tiltakene som etter departementets 
oppfatning peker seg ut som særlig aktuelle: Godt samliv!, program for foreldreveiledning, 

                                                 
11 Rundskriv Q-16/2013 pkt. 4 
12 Se http://tidligintervensjon.no/Kunnskapsgrunnlag/Gjennomforing/Prosjektarbeid-og-forankring/Forankring/ 
13 Se http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-planlegge/Forankring/ 
14 Barne- og familiedepartementets rundskriv Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres 
familier s. 8 
15 Jf. NOU 2009:08 pkt. 8 Tidlig innsats 
16 Rundskriv Q-16/2013 pkt. 4  
17 Jf. rundskriv Q-16/2007 
18 Jf. rundskriv Q-16/2007 
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samlivsveiledning til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, Home-Start, Familierådslag, 
De utrolige årene og Parent Management Training (PMT).  
 
Samordning og samarbeid på tvers 
Kommunen har ansvar for gode koordinerte tjenester for barnefamiliene. Godt forebyggende arbeid 
forutsetter samarbeid på tvers av ulike fagområder og forvaltningsnivå. Det er derfor viktig at det 
blir laget rutiner og systemer som gjør det enkelt å samarbeide19.  Det er en klar forbindelse mellom 
det forebyggende arbeidet og samarbeidet med andre sektorer om generell oppgaveløsning og 
planarbeid, jf. barnevernloven § 3-220. Ifølge barnevernloven § 3-2 første ledd skal barnevern-
tjenesten medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer. Det fremgår av 
forarbeidene til bestemmelsen at barneverntjenestens ansvar er begrenset til tilfeller der de andre 
tjenestene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de oppgavene som naturlig tilhører dem. Det er presisert 
i forarbeidene at bestemmelsen ikke innebærer at barneverntjenesten skal overta de andre 
tjenestenes ansvar, men at barneverntjenesten skal bidra til at de andre tjenestene selv gjør det som 
er nødvendig. Videre presiseres det at dersom barneverntjenesten ikke lykkes i sine forsøk, bør den 
ta initiativ til at spørsmålet får en politisk avklaring i kommunen21.  
 
Alle offentlige etater og institusjoner som har med barn og unge å gjøre, er i prinsippet 
barneverntjenestens samarbeidspartnere. Helt sentrale arenaer for forebygging innenfor kommunen 
er barnehager, skoler, helsestasjoner og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Utenfor kommunen 
er spesielt politiet en sentral forebyggingsaktør. For blant annet skole, barnehage, PPT og 
skolehelse- og helsestasjonstjenestene fremgår det av tjenestenes respektive lover at tjenesten plikter 
å samarbeide med barneverntjenesten. Plikten til samarbeid fremgår også av bestemmelser om 
opplysningsplikt til barneverntjenesten. Ifølge barnevernloven § 6-4 annet ledd skal offentlige 
myndigheter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens 
barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger 
andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker 
eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. For personalet 
i barnehage og skole følger denne plikten av henholdsvis barnehageloven § 22 og opplæringslova 
§ 15-3. For helsepersonell følger plikten av helsepersonelloven § 33. Politiet skal drive 
forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet som et ledd i samfunnets samlede innsats for 
å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig22. 
Regelverket angir ikke hvordan samarbeidet skal skje, og det må forutsettes at kommunen etablerer 
rutiner for samarbeid og at disse rutinene følges opp, jf. det statlige tilsyn i barnevernet23. For aktører 
som har en rolle i det forebyggende arbeidet, er det sentralt at systemer og strukturer synliggjør 
hvordan samarbeidet skal foregå. Et eksempel på en slik struktur er politiråd24. 
 
Det er viktig at arbeidet med barn og unge koordineres eller samordnes, at noen har hovedansvaret 
for en slik koordinering eller samordning og at arbeidet rapporteres til ledelsen i kommunen25. At 
kommunene må samordne samarbeidet mellom de ulike tjenesteyterne ut over den plikten som 
ligger på de enkelte av disse, kan utledes fra kravene til internkontroll etter forskriftene om 
internkontroll for helse- og sosialtjenesten og for barnevernet. Mer generelt kan samordningen også 

                                                 
19 Rundskriv Q-16/2014 pkt.4 
20 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) del 4 
21 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) 
22 Jf. Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
23 Jf. NOU 2009:22 pkt. 2.2 Lovforankring og krav om samarbeid 
24 Jf. rundskriv Q-16/2007 
25 Jf. rundskriv Q-16/2007 
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sies å være et resultat av det ikke lovfestede forvaltningsprinsippet om at forvaltningsutøvelsen skal 
være forsvarlig26. 
 
På bakgrunn av statlige føringer om forebyggende arbeid i kommunene, som fremgår av kildene vi 
viste til ovenfor, utleder vi som revisjonskriterier at Skjervøy kommune bør sørge for å: 

o forankre det forebyggende arbeidet på øverste politiske og administrative nivå  
o forankre det forebyggende arbeidet i overordnet planverk 
o etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester 
o koordinere og samordne arbeidet med barn og unge 
o rapportere arbeidet med barn og unge til ledelsen i kommunen 
o rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt 
o ha forebyggende tiltak som er basert på kunnskap, lokale behov og utfordringer 
o evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt 
o ta utgangspunkt i barn og unges behov 

Barneverntjenesten i Skjervøy kommune skal: 
o medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer 
o samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og helsestasjonene, samt med 

politiet 
 
 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstbokser i kapittel 6.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
26 Jf. Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-
revisjon27.  
 
For å besvare problemstilling 1 om hvorvidt Skjervøy kommune følger opp barn med hjelpetiltak 
og omsorgstiltak i tråd med regelverket, har vi basert oss på dokumentanalyse. Blant mappene til de 
totalt 25 barna/ungdommene som hadde vedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten pr. november 
2014, plukket vi ut seks tilfeldige mapper for gjennomgang28. Dette utgjorde ca. en fjerdedel av 
mappene. Blant mappene til de syv barna som på undersøkelsestidspunktet hadde vedtak om 
omsorgstiltak fra barneverntjenesten, plukket vi ut fire tilfeldige mapper – det vil si 57 % av 
mappene - for gjennomgang.  
 
Revisor gjennomgikk de til sammen tolv mappene uforstyrret i barneverntjenestens lokaler. Øvrige 
opplysninger tilknyttet barneverntjenestens oppfølging av barn med tiltaks- og omsorgsplaner har 
revisor innhentet gjennom muntlig og skriftlig dialog med ansatte i barneverntjenesten, både i 
forbindelse med selve mappegjennomgangen og i for- og etterkant av den.  
 
Med «gyldige data» menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 
problemstillingen. Med «pålitelige data» menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 
 
Ved å undersøke henholdsvis 30 % og 57 % av mappene til barn/ungdommer med vedtak om hjelpe- 
og omsorgstiltak fra barneverntjenesten i Skjervøy kommune, anser revisor å ha et datamateriale 
som er relevant og tilstrekkelig for å gi tydelige indikasjoner på i hvor stor grad barneverntjenesten 
følger opp barn med disse to typene tiltak i tråd med gjeldende regelverk. Opplysninger som inngår 
i mappene har vi også fått supplert, forklart og bekreftet gjennom dialog med barneverntjenestens 
ansatte. Dermed kan vi ikke se grunn til å anta at informasjonen vi innhentet gjennom å kontrollere 
utvalget av mapper er beheftet med vesentlige feil. På bakgrunn av ovenstående anser vi dataene vi 
har innhentet i forbindelse med problemstilling 1 – om hvorvidt barn med hjelpe- og omsorgstiltak 
følges opp i tråd med regelverket – som å være både gyldige og pålitelige.  
 
Revisors undersøkelser under problemstilling 2 om hvorvidt Skjervøy kommune har et system for 
forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området, er for det 
første basert på dokumentanalyse – primært politisk vedtatte planer og rutiner. I tillegg har vi 
gjennomført to spørreundersøkelser blant henholdsvis barneverntjenestens ansatte og utvalgte 
ansatte i andre relevante29 virksomheter. Sistnevnte gruppe består av rektorer fra kommunale og 
private grunnskoler og oppvekstsentra, ledere i kommunale og private barnehager, leder for 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), leder og sekretær ved helsestasjon, leder ved kulturskolen 
og leder ved NAV Skjervøy. I de to spørreundersøkelsene stilte vi disse to gruppene ansatte en rekke 
spørsmål for å kartlegge hvorvidt og hvordan samarbeid mellom barneverntjenesten og andre 
relevante kommunale virksomheter foregår og eventuelt oppleves. Spørreskjemaene ble utformet 
etter en velutprøvd mal som revisor har lagt til grunn i liknende forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
andre kommuner.     
 
Revisor sendte ut spørreundersøkelsen til de fem ansatte i barneverntjenesten 25.11.2014. Da 
undersøkelsen hadde vært tilgjengelig for mottakerne i fire uker hadde fire av fem ansatte besvart 

                                                 
27 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
28 Opprinnelig ble åtte av 27 mapper plukket ut, men revisor fant vedtak om avslutning av tiltak i to av mappene.  
29 Se kapittel 2.2. 
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den, noe som gir en svarprosent på 80. Revisors spørreundersøkelse til ansatte i andre kommunale 
virksomheter ble sendt ut til totalt elleve personer 25.11.2014. Også denne undersøkelsen var åpen 
for besvarelse i fire uker, og med åtte besvarelser oppnådde revisjonen en svarprosent på 73. 
Personene som besvarte revisjonens to spørreundersøkelser, omtales heretter som respondenter. 
Antall og prosentandel svar fra de involverte enhetene og virksomhetene er fremstilt i tabell 2 
nedenfor. Som det fremgår av nederste rad i tabellen fikk revisor til sammen tolv svar på de to 
spørreundersøkelsene. Dette gir en samlet svarprosent på 75, men altså med varierende grad av 
representasjon – fra null til 100 % - den enkelte virksomhet og/eller enhet. 
 
Tabell 2. Antall respondenter (som andel av antall mottakere av undersøkelsen) fra hver virksomhet/enhet.  

Kommunal enhet/virksomhet Antall svar (andel svar av 
antall spurte) 

Barneverntjenesten 4 (80 %) 
Kommunal grunnskole/oppvekstsenter 3 (100 %) 
Privat grunnskole 0 (0 %) 
Helsestasjon 1 (50 %) 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 1 (100 %) 
Kommunal barnehage 3 (100 %) 
Privat barnehage 0 (0 %) 
Totalt 12 (75 %) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 
Vi betrakter resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte i barneverntjenesten og de øvrige 
angitte enhetene/virksomhetene som et relevant og langt på vei tilstrekkelig datagrunnlag i den 
forstand at resultatene gir viktige indikasjoner på i hvor stor grad Skjervøy kommune har et system 
for forebyggende arbeid blant barn og unge. Det at ingen av dem som fikk undersøkelsen tilsendt 
og som var ansatte ved private grunnskoler eller barnehager, besvarte spørreskjemaet, begrenser 
naturligvis datamaterialets tilstrekkelighet noe. Vi ser også grunn til å knytte noe forbehold til 
aktualiteten i resultatene fra spørreundersøkelsene som altså ble gjennomført i november/desember 
2014.  Barneverntjenesten har fått anledning til å kommentere resultatene. Ingen indikasjoner på at 
spørreundersøkelsesresultatene er utdaterte fremkom i tjenestens tilbakemeldinger. Vi kan 
imidlertid ikke utelukke at ansatte ved samarbeidende virksomheter kan oppfatte 
spørreundersøkelsesresultatene som noe upresise karakteristikker av den nåværende situasjonen i 
de ulike virksomhetene/tjenestene.  Når det gjelder dataenes pålitelighet eller nøyaktighet, medfører 
bruken av Questback-programmet at risikoen for feil i dataproduksjonen og –registreringen er svært 
lav. Vi fikk heller ingen tilbakemeldinger fra respondenter om at spørsmålene i spørreskjemaene 
var vanskelige å svare på. På dette grunnlaget anser vi datamaterialet fra de to spørreundersøkelsene 
som pålitelig.  
 
Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet, tilknyttet både problemstilling nr. 1 
og 2, er også søkt sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssystem. 
 
I kapittel 6 presenterer og drøfter vi resultatene fra spørreundersøkelsene. På flere av spørsmålene 
måtte respondentene krysse av på ett av flere rangordnede alternativ slik som vist i tabell 3 her.  
 

Tabell 3. Svaralternativer (ordinalnivå) og deres betydning/fortolkning 
Verdi (tall) Betydning/fortolkning 

1 Svært dårlig / i svært liten grad 
2 Dårlig / i liten grad 
3 Verken godt eller dårlig (middels) / i middels grad 
4 Godt / i stor grad 
5 Svært godt / i svært stor grad 
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I presentasjonen og drøftingen i kapittel 6 bruker vi følgende begrep med følgende innhold:  
 

o Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen 
o Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 
o N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i spørreundersøkelsen 
o Gjennomsnittsskår: gjennomsnittsverdien av respondentenes svar på de ulike 

svaralternativene når vi regner svaralternativene om til tallverdi  
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4 ORGANISERING 

4.1 Skjervøy kommune og kommunens tjenester til barn og unge 

Skjervøy kommune hadde i 2014 tilsammen omtrent 2900 innbyggere, herunder om lag 660 
innbyggere under 18 år. Omtrent 2400 av innbyggerne bor på tettstedet Skjervøy, mens resten er 
fordelt på de andre øyene (Arnøy, Laukøy, Kågen, Vorterøy og Uløy) i kommunen30. 
 
Administrasjonen i Skjervøy kommune er organisert som vist i figur 4.1 nedenfor, med rådmann 
som øverste administrative leder.  
 
Figur 4.1. Administrativ organisering Skjervøy kommune 

 
Kilde: Skjervøy kommune 

                                                 
30 http://www.skjervoy.kommune.no/om-skjervoey-kommune.285784.no.html 
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Arbeidet som er rettet mot barn og unge og som har relevans for denne undersøkelsen er organisert 
under enhetene Helse og omsorg og Kultur og undervisning. Ti av kommunens virksomheter er 
underlagt Helse og omsorg, og navnet på disse virksomhetene fremkommer i figuren ovenfor. 
Sosial- og barneverntjenesten, NAV og helsestasjonen har sentrale oppgaver direkte rettet mot barn 
og unge under 18 år, og vi gir derfor en kort og generell omtale av disse tjenestene i Skjervøy 
kommune. 

4.2 Helse- og sosialetaten 

Sosial- og barneverntjenesten holder til i rådhuset. Tjenesten ledes av barnevernleder, og det er 
tre fast ansatte i 100 % stilling. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som 
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett 
tid, samt å bidra til at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. Av tabellene nedenfor fremgår 
opplysninger som sier noe om barneverntjenesten i Skjervøy kommune sitt sakstilfang. 
Opplysningene er hentet fra kommunens rapporteringsskjemaer til fylkesmannen i Troms fra første 
og andre halvår 2013 og 2014, samt første halvår av 2015.31  
 
I tabell 4 nedenfor ser vi at barneverntjenesten våren 2013 fikk 31 bekymringsmeldinger. Vi ser at 
fra og med høsten det året har det vært nedgang i antallet mottatte meldinger hos barneverntjenesten 
i Skjervøy kommune, helt til antallet økte markant igjen i vårhalvåret 2015. Barneverntjenesten skal 
snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal 
følges opp med undersøkelser etter § 4-3, jf. barnevernloven § 4-2. Vi ser at barneverntjenesten for 
høsten 2014 og våren 2015 har rapportert om henholdsvis ett og syv brudd på tidsfristen på en uke 
for gjennomgang og vurdering av bekymringsmeldingen. 
 
Tabell 4: Oversikt over antall meldinger og fristoversittelser 2013-2014 (V=vår, H=høst) 

Meldinger V13 H13 V14 H14 V15 
Antall nye meldinger siste halvår 31 21 15 18 29 
Fristoverskridelser på meldingsgjennomgang 0 0 0 1 7 

Kilde: Rapporteringsskjemaer til Fylkesmannen i Troms fra barneverntjenesten i Skjervøy kommune  
  
Revisor har fått tilsendt oversikt fra barneverntjenesten som viser hvem som står for meldingene. 
Oversiktene for 2013 og 2014 viser at de fleste offentlige instanser som jobber med barn og unge i 
kommunen, har sendt bekymringsmelding om barn/unge, og at flertallet av bekymringsmeldingene 
er fra mor/far/foresatt. 
 
Barneverntjenesten skal gjennomføre en undersøkelse snarest - og senest innen tre måneder etter 
mottatt melding. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. En undersøkelse er gjennomført 
når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt, jf. barnevernloven 
§§ 4-3 og 6-9. I tabell 5 nedenfor ser vi utviklingen i antall nye undersøkelser fra vårhalvåret 2013 
til og med vårhalvåret 2015, og en økning i antallet avsluttede undersøkelser.  
 
  

                                                 
31 Barneverntjenesten plikter å rapportere to ganger i året til fylkesmannen i Troms om blant annet 
bekymringsmeldinger, undersøkelser og om barn med tiltak og under omsorg. 
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Fristbrudd i en undersøkelsessak vil si undersøkelser som har tatt mer enn seks måneder og 
undersøkelser som har tatt mellom tre og seks måneder og hvor det ikke er tatt særskilt beslutning 
om å utvide undersøkelsestiden32. Tabellen viser at ingen saker har blitt oversendt fylkesnemnda fra 
barneverntjenesten i Skjervøy siden våren 2013. Videre fremgår det at tjenesten har hatt enkelte 
fristbrudd, senest i vårhalvåret 2015. 
 
Tabell 5: Oversikt over antall undersøkelser og tidsbruk til undersøkelser 2013-2014 (V=vår, H=høst) 

Undersøkelser V13 H13 V14 H14 V15 
Antall nye undersøkelser siste halvår 31 17 15 18  29 
Antall avslutta undersøkelsessaker siste halvår 7 9 11 14 17 
Antall henlagte undersøkelser 7 3 7 5 12 
Antall nye vedtak om tiltak 0 6 4 9 5 
Antall saker oversendt til fylkesnemnda 5 0 0 0 0 
Tidsbruk undersøkelser V13 H13 V14 H14 V15 
Innen 3 mnd 2 4 7 11 12 
Mellom 3-6 mnd 4 2 4 1 3 
Mer enn 6 mnd 1 0 0 2 2 
Antall saker der det er besluttet utvidelse 4 0 4 2 2 

Kilde: Rapporteringsskjemaer til Fylkesmannen i Troms fra barneverntjenesten i Skjervøy kommune 
 
I tabell 6 og 7 nedenfor ser vi opplysninger barneverntjenesten har gitt fylkesmannen vedrørende 
henholdsvis antallet barn med hjelpetiltak og under omsorg og fosterhjemsplasseringer. 
 
Tabell 6: Oversikt over antall barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak 2013-2014 (V=vår, H=høst) 

Barn i hjelpetiltak V13 H13 V14 H14 V15 
Barn i hjelpetiltak totalt 34 38 25 27 30 
Herav over 18 år 4 5 4 4 5 
Barn under omsorg V13 H13 V14 H14 V15 
Totalt antall barn under omsorg 6 10 11 11 11 
Herav plassert i fosterheim 5 5 7 0 6 
Herav plassert institusjon 1 5 4 5 5 

Kilde: Rapporteringsskjemaer til Fylkesmannen i Troms fra barneverntjenesten i Skjervøy kommune 
 
Tabell 7: Oversikt over antall barn i fosterhjem 2013-2014 (V=vår, H=høst) 

Antall barn plassert i fosterhjem i Skjervøy kommune (også fra 
andre kommuner) 

V13 H13 V14 H14 V15 

Totalt antall plasserte 8 11 8 8 8 
Herav under 18 år 6 11 7 7 6 

Kilde: Rapporteringsskjemaer til Fylkesmannen i Troms fra barneverntjenesten i Skjervøy kommune 
 
Andre tjenester i kommunens helse- og sosialetat som har oppgaver rettet mot barn og unge, er NAV 
og helsestasjonen. Begge er lokalisert i rådhuset på Skjervøy kommune. NAV skal for barn og unge 
blant annet forebygge og redusere barnefattigdom samt bidra til bedre oppvekstsvilkår for utsatte 
barn og unge. NAV skal samarbeide med andre tjenester. Helsestasjonens tilbud er rettet mot barn 
og unge og deres foreldre/foresatte. Helsestasjonen har fast åpningstid fra mandag til fredag. På 
helsestasjonen har «Tverrfaglig ressursgruppe» (TRG) møte hver andre mandag i måneden, og 

                                                 
32 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i veiledningsskriv nr. 2-2001 «Utfylling av kontrollskjemaer, jf. lov om 
barneverntjenester» s.11 skrevet at beslutning om utvidet undersøkelse anbefales tatt i undersøkelsens første halvdel, 
gjerne i midtveisvurderingen. Har man ikke foretatt denne vurderingen før fristen er utløpet, må dette bli å anse som 
en fristoversittelse. Dersom konklusjonen blir bruk av inntil seks måneder undersøkelsestid, mener fylkesmannen at 
det bør utarbeides et eget dokument for beslutning om utvidet undersøkelsestid. 
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folkehelsekoordinator har kontortid mandag, onsdag og fredag. Legekontroller gjennomføres 
tirsdager, og jordmor har kontortid torsdager. Torsdager er det også helsestasjon for ungdom.33 

4.3 Kultur- og undervisningsetaten 

Kultur- og undervisningsetaten i Skjervøy kommune består av barnehager, skoler/SFO, PPT, 
kulturskole, kulturhus, bibliotek, voksenopplæring, idrettsanlegg og folkehelse. Administrasjonen 
består av kultur- og undervisningssjef, barnehagekonsulent, sekretær lønn og sekretær. Det er fem 
barnehager i Skjervøy kommune; tre på tettstedet Skjervøy og to på Arnøya. På Skjervøy er det to 
skoler; barneskole og ungdomsskole, og på Arnøya er Arnøyhamn oppvekstsenter og Årviksand 
Montesorriskole. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med to ansatte inngår også i kommunens 
kultur- og undervisningsetat.  

                                                 
33 http://www.skjervoy.kommune.no/helsestasjonen.4540559-96651.html 
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5 O PPFØLGIN G AV BARN M E D HJELPE - OG OM SORGSTILTAK

Følge r Skjervøy kommune opp barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak i tråd med
regelverket?

REVISJONSKRITERIER

TILTAKSPLANER

Barneverntjenesten i Skjervøy kommune skal for alle barn med hjelpetiltak sørge for

- å utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan
- å utarbeide tiltaksplanen samtidig med vedtaket om hjelpetiltak
- at det kun er én tiltaksplan for barnet
- å evaluere tiltaksplanen regelmessig
- at tiltaksplanen inneholder

o situasjonsbeskrivelse
o målbeskrivelse
o tiltaksbeskrivelse
o tidsperspektiv
o evaluering

Barne verntjenesten i Skjervøy kommune skal f or barn med hjelpetiltak etter § 4 - 4 femte ledd, §§
4 - 24 og 4 - 26 sørge for at planen i tillegg gir opplysninger om

o mål for plasseringen utenfor hjemmet
o varighet for plasseringen
o plasseringssted
o evaluering

OMSORGSPLANER

Barneverntjenesten i Skjervøy kommune skal for barn under omsorg sørge for

- å utarbeide en foreløpig omsorgsplan allerede ved omsorgsovertakelsen, som inneholder
o situasjonsbeskrivelse
o varighet/forutsetninger for tilbakeføring
o plasseringssted
o intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie
o barnets særlige behov over tid
o evaluering

og

- senest to år etter fylkesnemndas vedtak vedta en endelig omsorgsplan for barnet som
inneholder

o situasjonsbeskrivelse
o varighet
o plasseringssted/bosted
o intensj on for kontakt og samvær med foreldre/familie
o barnets særlige behov over tid

Barneverntjenesten skal følge med hvordan det går med barnet og foreldrene samt tilby hjelp til
foreldrene.

Kilder: Barnevernloven og Barne - og likestillingsdepartementets veileder «Tiltaksplaner og
omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder»
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5.1 Tiltaksplaner 

Funnene og vurderingene i dette delkapittelet er basert på revisors gjennomgang av mappene til seks 
av de 25 totalt barna/ungdommene som på revisors undersøkelsestidspunkt34 hadde enkeltvedtak 
om hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Skjervøy kommune.  
 
Revisors funn  

a) I samtlige seks mapper forelå enkeltvedtak om hjelpetiltak 
 

b) I fem av de seks mappene forelå en tiltaksplan tilknyttet det sist daterte enkeltvedtaket om 
hjelpetiltak 
 

c) I fire av de fem mappene med tiltaksplan og enkeltvedtak var tiltaksplanen datert med 
samme dato som det sist daterte enkeltvedtaket 
 

d) I samtlige av de fem tiltaksplanene fremgikk planenes tidsavgrensning 
 

e) Fire av de fem tiltaksplanene inneholdt en klar situasjonsbeskrivelse 
 

f) Alle de fem tiltaksplanene inneholdt en klar målbeskrivelse 
 

g) Fire av de fem planene inneholdt en klar tiltaksbeskrivelse 
 

h) Tre av tiltaksplanene inneholdt en angivelse av tiltakets varighet 
 

i) To av de fem tiltaksplanene inneholdt en beskrivelse av hvordan planen skulle evalueres 
 

j) Fire av seks mapper inneholdt dokumentasjon som viser at barneverntjenesten holder seg 
oppdatert på barnets/ungdommens utvikling 
 

k) Fire av de seks mappene inneholdt dokumentasjon som viste at barneverntjenesten har 
vurdert tjenligheten av det aktuelle hjelpetiltaket 
 

I samtalen med barneverntjenesten stilte revisor spørsmål om barn følges opp av barneverntjenesten. 
Revisor fikk opplyst at tjenesten deltar på ansvarsgruppemøter og det er e-post- og 
telefonkorrespondanse med involverte. Barneverntjenesten opplyste videre at tjenesten oppsøker 
brukere/klienter, og at det er mye reisevirksomhet knyttet til oppfølgingen av barn/unge. Revisor 
fikk opplyst i samtalen med saksbehandler at tjenesten skal minimum hver tredje måned reise ut til 
barn som er plassert utenfor hjemmet. 
 
Når det gjelder barn som har barnehageplass som hjelpetiltak, fikk vi opplyst fra saksbehandler i 
barneverntjenesten at tjenesten krever halvårsrapporter fra barnehagen – og at dette blir fulgt opp. 
Kontakten med barna fra barneverntjenestens side varierer, ifølge saksbehandler, fra sak til sak. Det 
er ikke all kontakt som blir dokumentert. 
 
Barneverntjenesten opplyste for øvrig pr. november 2015 en planlagt praksis som går ut på at 
samtlige tiltaksplaner skal «(…) utarbeides med barn (litt avhengig av alder) og foresatte skal delta 

under utarbeidelse av planen. Målet er at planen skal evalueres fire ganger pr. år».  
 

                                                 
34 Pr. november 2014 
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Revisors vurdering 
Revisors vurdering er at Skjervøy kommune for én av de undersøkte sakene ikke har dokumentasjon 
for å ha oppfylt revisjonskriteriet om at det skal utarbeides tiltaksplan for barn med hjelpetiltak.  
 
De øvrige vurderingene i det følgende opp mot de utledete revisjonskriteriene er knyttet til de fem 
mappene hvor det – gjennom barneverntjenestens klientmappe – var dokumentasjon for at 
barneverntjenesten hadde utarbeidet tiltaksplan.  
 
Kriteriet om at tiltaksplanen skal være utarbeidet samtidig med vedtaket er – etter revisors vurdering 
- oppfylt for fire av de fem undersøkte sakene. For alle de fem undersøkte tiltaksplanene er kriteriet 
om at tiltaksplanen skal være tidsavgrenset, oppfylt. Etter revisors vurdering oppfyller Skjervøy 
kommune for alle de fem undersøkte tiltaksplanene revisjonskriteriet om at tiltaksplanen må 
inneholde målbeskrivelse.  
 
Etter revisors vurdering har Skjervøy kommune for én av fem undersøkte planer, to av fem 
undersøkte planer og tre av fem undersøkte planer, ikke overholdt revisjonskriteriene om at 
tiltaksplanene skal inneholde henholdsvis klar tiltaksbeskrivelse, angivelse av tiltakets varighet og 
beskrivelse av hvordan planen skal evalueres.  
 

5.2 Omsorgsplaner 

Funnene og vurderingene i dette delkapittelet er basert på revisors gjennomgang av mappene til fire 
av de totalt syv barna/ungdommene som barneverntjenesten i Skjervøy - på revisors 
undersøkelsestidspunkt35 -  hadde omsorgsansvar for, etter vedtak i Fylkesnemnda. 
 
Forekomst og rettidighet av foreløpige omsorgsplaner 
Revisors funn 
I tre av de fire undersøkte mappene fant revisor at barneverntjenesten hadde utarbeidet foreløpig 
omsorgsplan. I ett av de tre tilfellene der foreløpig omsorgsplan forelå, fant revisor at denne var 
utarbeidet innen fylkesnemndas behandling av saken, altså allerede ved omsorgsovertakelsen.    
 
Revisors vurdering 
For én av fire undersøkte saker har Skjervøy kommune ikke overholdt revisjonskriteriet om at det 
ved omsorgsovertakelsen skal utarbeides en foreløpig omsorgsplan. Skjervøy kommune har 
dokumentasjon på å ha utarbeidet foreløpig omsorgsplan i tre av de fire undersøkte sakene, men har 
for to av disse ikke overholdt revisjonskriteriet om at den foreløpige omsorgsplanen skal foreligge 
ved omsorgsovertakelsen. 
 
Innholdet i de foreløpige planene 
Revisors funn 
I gjennomgangen av de tre foreløpige omsorgsplanene, fant revisor at 
 

a) Samtlige tre planer inneholdt en situasjonsbeskrivelse; av hvilke forhold som 
nødvendiggjorde omsorgsovertakelse, samt hvilke formål omsorgsovertakelsen skulle ha 

 
b) Én av de tre planene inneholdt en redegjørelse for omsorgsovertakelsens varighet og 

forutsetninger for eventuell tilbakeføring av omsorgsansvaret til barnets/ungdommens 
foreldre/foresatte.  

                                                 
35 Pr. november 2014 
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c) Samtlige tre planer inneholdt en redegjørelse for hvorvidt barnet/ungdommen skulle 
plasseres i fosterhjem eller institusjon. 
 

d) I samtlige tre planer var det formulert hvilke intensjoner barneverntjenesten hadde med 
hensyn til barnets/ungdommens samvær med foreldre og familie.  
 

e) I samtlige tre planer var barnets særlige behov over tid angitt. 
 

f) Samtlige tre planer inneholdt beskrivelser av hvordan den midlertidige omsorgsplanen skal 
evalueres. 
 

Revisors vurdering 
For de tre foreløpige omsorgsplanene er revisors vurdering at Skjervøy kommune har overholdt 
revisjonskriteriene om at den foreløpige omsorgsplanen skal inneholde situasjonsbeskrivelse, 
plasseringssted, intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie, barnets særlige behov over 
tid og evaluering av planen.  
 
Skjervøy kommune har etter revisors vurdering for to av de tre foreløpige omsorgsplanene ikke 
overholdt revisjonskriteriet om at planen skal inneholde opplysninger om varighet/forutsetninger 
for tilbakeføring. 
 
Endelige omsorgsplaner 
Revisors funn 

a) I den av de fire undersøkte mappene der revisjonen ikke fant noen midlertidig 
omsorgsplan, var fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse mer enn to år gammelt. 
Likevel fant revisor heller ingen endelig omsorgsplan i denne mappen 

 
b) I de tre øvrige mappene revisjonen undersøkte, var fylkesnemndas vedtak om 

omsorgsovertakelse mindre enn to år gammelt på undersøkelsestidspunktet. Endelig 
omsorgsplan forelå ikke i noen av disse tre mappene.  
 

I forbindelse med mappegjennomgangen fikk vi forklart fra barneverntjenesten at 
langtidssykemeldinger i barneverntjenesten har gjort at enkelte omsorgsplaner har blitt forsinket. 
Langtidssykemeldinger gir utfordringer når det gjelder samtidighet mellom enkeltvedtak og 
tiltaksplaner, opplyste tjenesten.  
 
For barn som plasseres i fosterhjem, opplyste saksbehandler at kommunen godkjenner 
fosterhjemmet og at vertskommunen oppnevner tilsynsfører. Ifølge saksbehandler blir tilsynsbesøk 
utført og rapportert rettidig. Barneverntjenesten opplyser at tjenesten har jevnlige, minimum fire 
årlige, besøk til barn i fosterhjem. Videre opplyser tjenesten at for barna på institusjon «(…) så blir 

det ofte hyppigere, og erfaringene barneverntjenesten har er at det beste for barnet og saken er at 
vi møter på barnets bosted. Omsorgsplaner for barna er av høy prioritet».    
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Revisors vurdering 
På undersøkelsestidspunktet er det funn presentert kun i bokstav a) ovenfor som er aktuelt å vurdere 
opp mot revisjonskriteriet som omhandler barneverntjenestens plikt til å utarbeide endelig 
omsorgsplan, fordi det kun i dette tilfellet forelå et mer enn to år gammelt vedtak fra fylkesnemnda 
om omsorgsovertakelse.  Etter revisors vurdering har Skjervøy kommune for barnet med denne 
mappen ikke oppfylt revisjonskriteriet om at barneverntjenesten skal for barn under omsorg sørge 
for senest to år etter fylkesnemndas vedtak å vedta en endelig omsorgsplan for barnet.  
 

5.3 Konklusjon 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i de undersøkte sakene vedrørende barn med hjelpetiltak 
er revisors konklusjon – basert på undersøkt dokumentasjon hos barneverntjenesten – at Skjervøy 
kommune ikke fullt ut følger opp barn med hjelpetiltak i henhold til regelverket. Konklusjonen er 
basert på de ovennevnte avvik fra de utledete revisjonskriteriene fra regelverkets krav vedrørende 
tiltaksplaner.  
 
På bakgrunn av våre funn og vurderinger i de undersøkte sakene vedrørende barn under omsorg er 
revisors konklusjon – basert på undersøkt dokumentasjon hos barneverntjenesten – at Skjervøy 
kommune ikke følger opp barn med omsorgstiltak i tråd med regelverket. Konklusjonen er basert 
på den ovennevnte vurderingen om at barneverntjenesten ikke har overholdt revisjonskriteriet om 
at det skal utarbeides foreløpig omsorgsplan (ved omsorgsovertakelse) og endelig omsorgsplan.  
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6 FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE

Har Skjervøy kommune et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med
anbefalinger og regelverk på området ?

6 .1 Politisk, administrativ og planmessig forankring av forebyggende arbeid

Revisors funn
Når det gjelder f orankring av det forebyggende arbeidet for barn og unge , har det vært nødvendig
først å undersøke om Skjervøy kommune s administrasjon har forelagt til politisk behandling saker
med relevans for temaet forebyggende, herunder tverrfaglig , arbeid for barn og unge i kommunen.
For dette spørsmålet har revisor funnet opplysninger blant annet på ko mmunens internettsider.

Skjervøy kommune har utarbeidet og forelagt til politisk behandling en plan for psykisk helsearbeid
for perioden 2007 - 201036, og vi finner at denne planen gir føringer for forebyggende arbeid rettet
mot barn og unge i kommunen. I innledningen til planen fremkommer det at plan for psykisk helse
for perioden 2007 - 2010 har et sterkt fokus på det psykiske helsearbeidet for barn og unge og at
ledende helsesøster var koordinator for den delen av planen som gjelder barn/unge. Den nevnte
p lanen er grunnlaget for Skjervøy kommunes « T verrfaglige ressursgruppe » (TRG) som har ansvar
og roller i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. TRG har blant annet utarbeidet
«Retningslinjer for Barnehage - Skolehelseteam» (BSH)37, og disse r etning slinjene er godkjent i
kommunens oppvekt - og leve kårsutvalg. Både TRG og BSH vil bli omtalt mer utførlig i flere
delkapitler nedenfor.

Også andre planer som er forelagt til politisk behandling , omtaler barn og unge i kommunen:

Plan for psykisk helsearbei d 2014 - 2018 (oppfølging av Plan for psykisk helse 2007 - 2010)
Innledningsvis i planen ser vi at Skjervøy kommune har vurdert at tiltakene innenfor tverrfaglig
samarbeid som framgikk av forrige plan for psykisk helsearbeid , er gjenno mført. Videre har
kommunen fastslått at kommunen har gode rutiner for samarbeid og forebygging , og det står at «i
denne planen vektlegges å videreføre og videreutvikle den gode tjenesten vi har i kommunen ».

Ifølge planen har Skjervøy kommune vedtatt fire mål for arbeid in nenfor psykisk helse, og følgende
to av dem gjelder for barn og unge i kommunen:

o Skjervøy kommune skal ha fokus på folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende
arbeid på en slik måte at barn og unge har gode oppvekstsvilkår.

36 En plan for psykisk helsearbeid var et kra v fra statlig hold for å kunne få statlige midler til nærmere bestemte tiltak
(jf. statens opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2008).
37 Teamet er tverrfaglig og skal være et verktøy for å forebygge utvikling av ulike vansker, jf. Plan for psykisk hels e
for perioden 2007 - 2010 pkt. 2.2.2 Barnehage - og Skolehelseteam

Revisjonskriterier:
Skjervøy kommune bør sørge for at det forebyggende arbeidet er forankret på øverste politiske og
administrative nivå.
Skjervøy kommune bør sørge for at det forebyggende arbeidet er forankret i kommunens overordnede
planverk.

Kilde: Rundskriv Q - 16/2007
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o Barn og unge man er bekymret for, som har psykiske vansker eller psykiske lidelser skal ha 
tilgang på et bredt spekter av tjenester med fokus på helhet og mestring. 

 
 Handlingsplan mot fattigdom 2014-2018 

Handlingsplan mot fattigdom var ett av kriteriene som var oppstilt fra Arbeids- og 
velferdsdepartementet for at Skjervøy kommune skulle få midler til forebygging og bekjempelse av 
barnefattigdom. Innledningsvis i Handlingsplan mot fattigdom er det konstatert en del forhold som 
samlet sett gir Skjervøy kommune mange utfordringer vedrørende forebygging. 
 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2011-2015 
Arbeidsgruppen for utarbeidelse av planen ble nedsatt av formannskapet 21.4.2010, og besto av 
varaordfører Ingrid Lønhaug, rådgiver ved helsestasjonen - Eldbjørg Ringsby - og leder for 
barneverntjenesten Mette Øyen Bless. Innledningsvis i planen er Skjervøy kommunes arbeid rettet 
mot barn og unge kort omtalt og det fremkommer at «Skjervøy kommune har gjennom mange år 
hatt fokus på gode oppvekstsvilkår for barn. En forutsetning for dette er å skape trivsel og trygghet 
for alle generasjoner. Forebygging av fattigdom handler om å legge til rette for utdanning, arbeid 
og et verdig liv. Tidlig hjelp er god hjelp – ikke vent og se». Ifølge planen er Skjervøy kommunes 
overordnede visjon å skape «trivsel og trygghet for alle som bor i Skjervøy», og når det gjelder barn 
og unge har Skjervøy kommune vedtatt at «alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg» og at 
det skal gjøres ved å: 
 

o Sikre at utsatte grupper (jf. målgrupper i prosjektet) blir sett og får bistand ut fra kartlagte 
behov gjennom samhandling og samarbeid. 

o Styrke undervisningen i privatøkonomi for elever i grunnskolen. 
 
I planen fremkommer det hvilke tiltak Skjervøy kommune skal iverksette for å nå ovennevnte mål. 
 
Når det gjelder kommunale planer, følger det av barnevernloven § 3-2 annet ledd at 
barneverntjenesten skal delta i utarbeidelsen, og i spørreundersøkelsen vår til barneverntjenestens 
ansatte spurte vi i hvor stor grad de opplever at barneverntjenesten gis mulighet til å delta i 
kommunal planlegging i Skjervøy kommune.38 Tre av de fire respondentene fra barnevernet svarte 
«i stor grad», mens én svarte «i middels grad». Resultatet indikerer en relativt stor grad av opplevd 
mulighet til deltakelse i kommunal planleggingsvirksomhet i Skjervøy kommune.  
 
Revisors vurdering 
Med utgangspunkt i at Tverrfaglig ressursgruppe (TRG) har sitt utgangspunkt i en plan vedtatt av 
øverste politiske nivå i Skjervøy kommune og at mandatet til TRG, herunder hvem som inngår i 
gruppen, er godkjent i oppvekst- og levekårsutvalget, er revisors vurdering at Skjervøy kommune 
har sørget for at det forebyggende arbeidet er forankret politisk, administrativt og i overordnet 
planverk. Også det tverrfaglige organet Barnehage- og skolehelseteam forstår vi er forankret både 
politisk og administrativt i kommunen. Skjervøy kommunes forebyggende arbeid for barn og unge 
er forankret politisk og administrativt gjennom ulike overordnede planer for kommunens 
virksomhet. 
  

                                                 
38 Ifølge barnevernloven § 3-2 annet ledd skal barneverntjenesten – som ledd i samarbeid med andre sektorer og 
forvaltningsnivåer – gi uttalelser og råd og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i 
de samarbeidsorganer som blir opprettet. 
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6 .2 S amarbeid, samordning og koordine ring

Revisors funn
I kapittelet ovenfor redegjorde vi for hvorvidt det forebyggende arbeidet blant barn og unge er
forankret politisk og administrativt og i overordnet planverk i Skjervøy kommune. I dette kapittelet
er det organiseringen av det forebyggende arbeidet, he runder tverrfaglige samarbeidet, som har
relevans39. I det følgende presenterer vi funn fra både skriftlige dokumenter og resultatene fra
spørreundersøkelsene vi sendte til ansatte i barneverntjenesten og til ledere av andre tjenester som
arbeider med barn og unge i Skjervøy kommune.

Når det gjelder rutiner for samarbeid mellom tjenester , finner revisor at i mandatet for TRG er det
informasjon om tjenester i kommunen som skal samarbeide om barn og unge og hvordan
samarbeidet skal foregå. De som skal være re presentert i TRG , er:

Helsestasjonen ved begge helsesøstrene og rådgiver – koordinator (som er leder for
gruppa)
PPT ved spesialpedagog
Barnehagene ved en styrer
Skjervøy barneskole ved inspektøren
Skjervøy ungdomsskole ved inspektøren
Skolene på Arnøy ved en lærer
Sosialkontoret ved barneverntjenesten
Funksjonshemmede barn ved miljøterapeut
Skjervøy videregående skole ved avdelingsleder
Kulturskolen

De ovennevnte skal samarbeide i fysiske møter, og ifølge mandatet skal møtene være hver siste
torsdag i måneden fra kl . 12 – 14, og følgende formelle regler gjelder:

- Rådgiver ved helsestasjonen kaller inn til møter og forbereder saker
- Medlemmene melder inn akutte saker/problemstillinger
- Rapportere tiltak samt sende kopi av møteinnkallinger og møtereferater til Helse - og

sosialsjef og Kultur - og undervisningssjef
- Referater fra møter sendes til gruppemedlemmene som er ansvarlig for videre orientering

og oppfølging av aktuelle saker på sine respektive arenaer.

39 Revisors undersøkelse er avgrenset mot å vurdere innholdet og virkningen av det faktiske arbeidet. Vi redegjør for
hva som er etablert på området forebygging blant barn og unge i S kjervøy kommune.

Revisjonskriterier:
Skjervøy kommune bør sørge for:

å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester
å koordinere og samordne arbeidet med barn og unge
a t arbeidet med barn og unge rapporteres til ledelsen i kommunen

Barneverntjenesten skal
medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer
samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse - og helsestasjonene, samt med politiet

Kilder: barnevernloven § 3 - 2 første ledd, r undskriv Q - 16/2007
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Gruppens overordnede mål – ifølge mandatet – er «å se hele barnet – helhet og sammenheng». Vi 
ser videre av mandatet at oppgavene gjelder forebyggende arbeid generelt og i enkeltsaker. TRG 
har ansvar for samarbeid og samhandling på tvers av etater og faggrenser, og utarbeidelse av 
retningslinjer og rutiner for dette. Gruppen skal videre vurdere behov, arbeide for og samordne 
forebyggende tiltak i ulike sammenhenger: lavterskelbehov, prosjekter, kompetanseheving og 
kartleggingsarbeid. Gruppen skal være rådgivende organ for politikerne/bringe saker til politikerne 
via de respektive etatssjefer. Vi ser videre av mandatet at gruppen har ansvar for evalueringer 
innenfor det forebyggende arbeidet i kommunen; evaluere iverksatte tiltak underveis og årlig 
evaluere plan for psykisk helse og handlingsplanen, herunder foreslå eventuelle endringer eller nye 
tiltak i prioritert rekkefølge. Revisor har blitt forelagt både et møtereferat og årsrapport for 2014 fra 
TRG, som dokumentasjon på aktivitet i gruppen.  
 
Skjervøy kommunes «Barnehage – Skolehelseteam» består av helsesøster, representant fra 
barnehage, skole, PPT og barneverntjeneste. Ifølge teamets retningslinjer er målet formulert til 
«hjelp så tidlig som mulig – tidlig hjelp er god hjelp». Teamet skal sørge for forslag til relevante 
pedagogiske og psykososiale miljøtiltak, bringe forslag videre til TRG for vurdering og iverksetting, 
og sørge for at barn og unge med spesielle behov får hjelp på et tidlig tidspunkt. Også Barnehage – 
Skolehelseteam har faste møter og vedtatt formelle regler for disse møtene. Teamet skal drøfte og 
ta stilling til følgende saker: 

- Generelt om barnehagemiljø/klassemiljø – utfordringer eller problemer i den enkelte gruppe 
- Spesielle situasjoner/barn man er bekymret for og har behov for å drøfte i et tverrfaglig 

forum 
- Planlegging av videre tiltak, avklaring av ansvar og funksjonsfordeling vedrørende barn 

som har behov for særlige tiltak 
 
Vedlagt teamets retningslinjer er «samtykkeerklæring» som barnets foreldre/foresatte må signere 
for at Barnehage – Skolehelseteamet skal kunne drøfte barn ved navn i møte. 
 
Vi har altså funnet andre skriftlige rutiner for samarbeid mellom ulike offentlige tjenester i Skjervøy 
kommune, og i rutinene er det blant annet bestemt at arbeidet i TRG skal rapporteres til lederne for 
helse- og sosialetaten og kultur- og undervisningsetaten. Revisor har blitt forelagt TRG sin 
årsrapport for 2014.  
 
Gjennom vår spørreundersøkelse ønsket vi å kartlegge kommuneansattes kjennskap til skriftlige 
rutiner og om det faktisk er et samarbeid mellom tjenester som arbeider med barn og unge. I 
spørreundersøkelsen vår til de barnevernansatte spurte vi om barnevernet har skriftlige rutiner for 
samarbeid med andre offentlige virksomheter, og eventuelt hvilke offentlige virksomheter. 
Respondentene viste til at det er politisk vedtatt at barneverntjenesten skal samarbeide med 
barnehager, skoler, og helsestasjon. I tillegg viste respondentene til den nevnte tverrfaglige 
ressursgruppen og barnehage – skolehelseteam. Videre viste respondenter til forebyggende møter i 
enkeltsaker, samt barneverntjenestens deltakelse i utarbeidelsen av og årlige møter for 
erfaringsdeling tilknyttet Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
 
Samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre virksomheter er kartlagt av revisjonen også 
gjennom spørreundersøkelsen til andre virksomheter i Skjervøy kommune som arbeider med barn 
og unge. En form for samarbeid mellom barneverntjenesten og andre tjenester som arbeider med 
barn og unge, er at tjenester melder bekymring for barn til barneverntjenesten. Samtlige av 
respondentene fra de forespurte tjenestene oppga at deres virksomhet har rutiner for å sende 
bekymringsmelding til barnevernet. Spørreundersøkelsen fra oss inneholdt ytterligere tre spørsmål 
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knyttet til bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, og i diagrammene 1, 2 og 3 viser vi 
spørsmålene og svarfordelingen på disse. 
 
Diagram 1, 2 og 340. 

 
Kilde: KomRev NORD                  Kilde: KomRev NORD                    Kilde: KomRev NORD 

 
I diagram 1 ser vi at syv av åtte respondenter svarte at deres virksomhet har sendt 
bekymringsmelding til barnevernet. Når barneverntjenesten mottar bekymringsmelding fra 
offentlige organer, plikter den å gi tilbakemelding om at meldingen er mottatt. Vi ser i diagram 2 at 
alle de syv respondentene om svarte «ja» på at bekymringsmelding har blitt sendt fra deres 
virksomhet, også har svart at tilbakemelding ble gitt fra barneverntjenesten. To av respondentene 
har imidlertid svart at det ikke gjelder alle bekymringsmeldingene at barnevernet ga tilbakemelding.  
Resultatet kan tolkes dithen at barneverntjenesten ikke i alle tilfeller har oppfylt sin forpliktelse til 
å gi tilbakemelding til melder, eller at tilbakemeldingen ikke har nådd melder. Vår 
spørreundersøkelse til andre tjenester viser videre at tre av åtte respondenter oppga at de har opplevd 
forhold vedrørende barn i sin virksomhet som tilsier at bekymringsmelding burde sendes, uten at 
dette har blitt gjort. Vi ba i spørreundersøkelsen om å få opplysninger om årsakene til at 
bekymringsmelding ikke ble sendt selv om det burde vært gjort, og respondenter oppga at de var 
usikre på saken og ville avvente, eventuelt forsøke samarbeid med foreldrene eller komme frem til 
midlertidige løsninger.  
 
I spørreundersøkelsen som vi sendte til barneverntjenestens ansatte, ba vi om deres vurdering av i 
hvor stor grad de opplever at de andre relevante kommunale virksomhetene har tilstrekkelig 
kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring. 
 
  

                                                 
40 Spørsmålet diagram 3 viser til lød: «Har du noen gang opplevd at forhold vedrørende barn i din virksomhet tilsa at 
bekymringsmelding burde sendes, uten at dette ble gjort?» 

7

1

Har det fra din virksomhet 
noen gang blitt sendt 
bekymringsmelding til 

barneverntjenesten? (N=8)

Ja Nei/ikke som jeg vet om

5

2

Fikk din virksomhet 
tilbakemelding fra 

barneverntjenesten på 
bekymringsmeldingen(e)? (N=7)

Ja Ja, men ikke på alle

3

5

Har du noen gang opplevd at 
bekymringsmelding burde sendes 

uten at dette ble gjort? (N=8)

Ja Nei
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Diagram 4. «I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere 
om det er grunnlag til å melde bekymring?» (N=4) 

 
Kilde: KomRev NORD 
 
Gjennomsnittsscorene vi viser i diagram 4 har bakgrunn i at bortsett fra at én av respondentene blant 
de barnevernansatte svarte «i middels grad» i sin vurdering av NAV, fikk alle de samarbeidende 
virksomhetene vurderinger av typen «i stor grad» eller «i svært stor grad» blant ansatte i 
barneverntjenesten. Resultatene indikerer dermed at barneverntjenesten jevnt over opplever god 
kompetanse blant de omtalte virksomhetene41 med hensyn til å vurdere om det er grunnlag for 
bekymringsmelding.   
 
Barnevernleder har i epost til revisor sendt referat fra et møte kalt «Erfaringsdeling, oppfølging og 
evaluering av Skjervøy kommunes Plan mot vold i nære relasjoner», avholdt 17.11.15 Referatet 
inneholder opplysninger knyttet til bekymringsmeldinger fra andre tjenester til barneverntjenesten.  
Det er i referatet skrevet at skolen «har blitt flinkere til å sende bekymringsmelding til barnevernet» 
og det er henvist til at man har lært av konkret saker. Om barnehagene står det at disse «har mer 
fokus på dette enn tidligere, har mer fokus på symptomer og endringer hos barna». Også tannlegene 
er nevnt i referatet. Det fremkommer at tannlegene har faste rutiner med hensyn til 
bekymringsmeldinger og at de har samtale med foreldre før de sender melding. Det fremkommer 
også om tannlegene at de får lite tilbakemeldinger om sakene.   
 
Barneverntjenesten kan også gi andre virksomheter pålegg om å gi de opplysninger som 
barneverntjenesten etterspør. På spørsmålet til ansatte i barneverntjenesten om i hvor stor grad de 
opplever at de samarbeidende virksomhetene gir dem de opplysningene de etterspør, svarte 
respondentene fra barnevernet i «stor grad» eller «i svært stor grad» i sine vurderinger av alle de 
angitte virksomhetene. Resultatene tolker vi som at barneverntjenestens ansatte jevnt over er godt 
fornøyde med informasjonen de får ved forespørsel til andre tjenester i kommunen som arbeider 
med barn og unge. 
 
  

                                                 
41 Det at politiet - som ikke er en kommunal virksomhet - inngår i revisors spørreundersøkelse, skyldes politiets 
åpenbare relevans som samarbeidspartner overfor barneverntjenesten.  
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Diagram 5. I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med plikten i bvl. § 6-4? (N=4) 

 
Kilde: KomRev NORD/Questback 
 
Offentlige organer skal gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste ved bekymring eller 
mistanke om at et barn lever under forhold som nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd42. Vi ba 
derfor ansatte i barneverntjenesten svare på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at 
virksomhetene er kjent med den nevnte opplysningsplikten. Som vist i diagram 5 på forrige side 
svarte de ansatte i barnevernstjenesten at de opplever at virksomhetene i «stor grad» eller i «svært 
stor grad» er kjent med denne plikten. 
 
De ansatte i barnevernstjenesten uttrykte gjennom vår spørreundersøkelse at de samarbeider bredt 
med andre enheter om forebyggende arbeid gjennom fellesmøter, BSH og TRG. De ansatte opplyste 
videre at tverrfaglig samarbeid er politisk forankret i Skjervøy kommune. 
 
I diagram 6 på neste side presenterer vi resultatet blant ansatte i barneverntjenesten for spørsmål om 
hvordan de opplever samarbeidet med andre virksomheter. 
 
  

                                                 
42 «Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker eller når det er grunn til å tro at det er fare for 
utnyttelse av et barn til menneskehandel.»  
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Diagram 6 . Hvordan opplever du at barnevernstjenestens samarbeid med følgende virksomheter fungerer?
(1 = svært dårlig, 5 = svært godt) ( N=4 )

Kilde: KomRev NORD/Questback

Gjennomsnittssc orene som fremkommer i diagram 6 ovenfor har bakgrunn i at ingen av de fire
respondentene fra barnevernet svarte med svaralternativer lavere enn «godt» i sin vurdering av
samarbeidet med noen av enhetene som inngår i diagrammet. Én respondent utdypet svaret på dette
spørsmålet med å skrive at «samarbeid med skoler kunne vært bedre» . Når det gjelder samarbeidet
med kommunale barnehager, helsestasjon, PPT, politi et og NAV ligger gjennomsnittsscor ene midt
imellom alternativene «godt» og «svært godt» .

Flere respondenter, både blant ansatte i barnevernet og ansa tte i andre virksomheter, trakk fram
TRG og BSH som viktige samarbeidsfora.

Oppsummering
Spørreundersøkelsesresultatene vi presenterer her i kapittel 6.2, indikerer på et overordnet nivå at
respondentene fra barnevernet og samarbeidende virksomheter opplever et godt samarbeid, og at de
samarbeidene virksomhetenes kompetanse tilknyttet bekymrin gsmeldinger og opplysningsplikt er
god. Resultatene kan videre leses som en indikasjon på at barneverntjenesten ikke i alle tilfeller gir
tilbakemelding til melder når bekymringsmelding er mottatt og behandlet, eventuelt at slik melding
gis , men at den ikk e kommer frem til melder. Barneverntjenesten kommenterer selv dette forholdet
som følger:

« Vi mener at vi har gode rutiner på å gi tilbakemelding til offentlige meldere. Vi ser at vi kan ha
svikt i å gi tilbakemelding i forhold til om saken er henlagt el ler om det er iverksatt tiltak. Men ofte
får meldere indirekte informasjon ved at de i vedtak er med i f.eks. ansvarsgruppe. Vi skal likevel
sende skriftlig tilbakemelding, og tar dette til etterretning. »

Revisors vurdering
Revisors vurdering er at Skjer vøy kommune har etablert rutiner for samarbeid mellom tjenester om
forebygg ende arbeid blant barn og unge gjennom bl ant annet TRG og BHS. Revisors
spørreundersøkelse indikerer på flere områder at samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre
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kommunale enh eter/virksomheter i praksis er velfungerende , og at barneverntjenesten selv i
betydelig grad medvirker til dette . At det forebyggende arbeidet blant barn og unge koordineres,
samordnes og rapporteres til kommunens administrative ledelse, ser også – i lys av rev isors funn
tilknyttet TRG og BSH – ut til i stor grad å være tilfellet. Revisors undersøkelser tyder imidlertid
på at barneverntjenesten i Skjervøy ikke har en fullt ut tilfredsstillende praksis med hensyn til å gi
melder tilbakemelding i forbindelse med bekymringsmeldinger. Se for øvrig revisors vurdering i
kapittel 6.3.

6 .3 Tidlig intervensjon og tiltak basert på kunnskap

Revisors funn
Revisor har funnet – som redegjort for ovenfor – at de formelt sammensatte organene for
forebyggende arbeid ( TRG og BSH ) har som mål å rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig
tidspunkt43. I Skjervøy kommunes plan for psykisk helsearbeid 2014 - 2018 er det listet opp punktvis
hv ilket helsefremmende og forebyggende arbeid som gjøres i kommunens barnehager og skoler og
hvilke utfordringer de enkelte barnehagene og skolene har.44

Diagram 7 . I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive
forebyggende arbeid? (1= i svært liten grad, 5= i svært stor grad) N=4

Kilde: KomRev NORD/Questback

43 Det overordnede mål et med TRG er «å se hele barnet – fra spedbarn til videregående». I samarbeidet BSH er det
f ormulert som mål «gi hjelp så tidlig som mulig – tidlig intervensjon».
44 Jf. Plan for psykisk helsearbeid s. 7 - 12

Revisjonskriterier:
Skjervøy kommune bør sørge for å:

rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt
ha forebygg ende tiltak som er basert p å kunnskap, lokale behov og utfordringer
ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker
evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt

Kilder: Rundskriv Q - 16/2007
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Gjennom spørreundersøkelsene ønsket vi å kartlegge hvordan de ulike tjenestene faktisk arbeider 
forebyggende, hvorvidt de samarbeider og deres opplevelser av samarbeidet med andre tjenester. 
Alle virksomheter som arbeider med barn og unge, plikter å arbeide forebyggende. I 
spørreundersøkelsen til de ansatte i barneverntjenesten stilte vi derfor spørsmålet «I hvor stor grad 
opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid?».  
 
Diagram 7 på forrige side indikerer at respondentene blant de barnevernansatte gjennomsnittlig 
opplever at kommunale og private barnehager, grunnskoler og oppvekstsentra, og NAV, i stor grad 
er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. Ingen av respondentene hadde svart med 
svaralternativene «i svært liten grad» eller «i liten grad» i sin vurdering av noen av virksomhetene 
som er inkludert i diagrammet. Gjennomsnittsskårene for vurdering av PPT, helsestasjoner og 
politiet ligger mellom svaralternativene «i stor grad» og «i svært stor grad». Samlet sett indikerer 
resultatene i diagram 7 at ansatte i barnevernet opplever at ansvaret for å drive forebyggende arbeid 
er godt kjent blant virksomhetene som samarbeider med barnevernet i Skjervøy kommune.  
 
Under temaet forebygging fikk de samarbeidene virksomhetene først spørsmålet «Driver din 
virksomhet noen form for forebyggende arbeid blant barn og/eller ungdom?», og på dette 
spørsmålet svarte seks av åtte «ja», mens to av respondentene svarte «nei/vet ikke». Deretter fikk de 
seks respondentene som hadde svart ja på spørsmålet om forebyggende arbeid, spørsmål om 
hvordan deres virksomhet driver forebyggende arbeid blant barn og/eller ungdom. Respondenter 
skrev at forebyggende arbeid skjer gjennom undervisning/temaarbeid, veiledning, rådgivning og at 
tjenesten er aktiv med psykososiale tiltak. Én respondent viste til at deres tjeneste jobber mye med 
sosial kompetanse og eksemplifiserte at dette gjøres gjennom lek, dialog om hvordan man snakker 
til andre, problemløsing og fokus på arbeid mot mobbing i barnehagen. En annen respondent viste 
til at tjenesten retter tidlig innsats mot barn og unges faglige og sosiale problemer og kartlegger og 
veileder ansatte i barnehager og skoler.  
 
I spørreundersøkelsen til barneverntjenestens ansatte stilte vi spørsmålet hva gjør 
barneverntjenesten i Skjervøy kommune for å bidra til at andre virksomheter arbeider forebyggende 
blant barn og unge, og på dette ble TRG og barnehage – BSH igjen nevnt. På spørsmålet fikk vi 
fritekstkommentarer fra tre av de fem som fikk tilsendt spørreundersøkelsen.  
 
Om barneverntjenestens deltakelse i henholdsvis TRG og BSH skrev én av respondentene at 
«gruppa jobber aktivt med forebygging og barneverntjenesten bidrar med kompetanse og råd i 
gruppa» og «saker som kan bli en barnevernssak blir tatt opp i disse møtene hvor vi er med på å 
forebygge, samt kommer med råd og veiledning før saken evt. blir en barnevernssak». En annen av 
respondentene på spørsmålet nevnte fellesmøter med BUP, PPT, lege, helsesøster og 
samarbeidsmøter med NAV. Barnevernleder har til revisor opplyst at barneverntjenesten på 
forespørsel har deltatt i personal- og foreldremøter i barnehage og skole med informasjon om 
barneverntjenesten. Det er imidlertid ikke noen skriftlige rutiner på dette. Barnevernleder har også 
opplyst at barneverntjenesten har vært i barnehager og skoler for å observere barnegrupper, og at 
dette er noe tjenesten kommer til å gjøre mer av i tiden framover. For 2016 har barneverntjenesten, 
ifølge barnevernleder, plan om å få i gang samtaler med barn i barnehage og skole. 
 
Vi spurte respondenter fra de andre kommunale enhetene og virksomhetene hvordan virksomheten 
de er ansatte, i samarbeider med barneverntjenesten når det gjelder forebygging. Også her ble TRG 
og BSH nevnt. Én av respondentene nevnte at deres tjeneste har hatt samarbeidsmøte med de ulike 
instansene og barnevernet vedrørende vold i nære relasjoner.  
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Det neste spørsmålet respondentene fra de kommunale virksomhetene fikk , var « hvordan opplever
du at samarbeidet om forebygging mellom barneverntjenesten og din virksomhet? » . Resultate t
presenterer vi i diagram 8 nedenfor.

Diagram 8 . « Hvordan opplever du at samarbeidet om forebygging mellom barnevernstjenesten og din
virksomhet fungerer? » (N=8)

Kilde: KomRev NORD/Questback

Resu ltatene i diagram 8 indikerer at de fleste av respondentene fra de andre kommunale
virksomhetene som har inngått i våre undersøkelser, er fornøyde med samarbeidet om forebygging
mellom deres virksomhet og barneverntjenesten. Detaljdata fra undersøkelsen tyder på at
forbedrin gspotensialet på dette området er størst når det gjelder samarbeidet om forebygging
mellom barneverntjenesten og kommunale barnehager. En av respondentene fra en annen type
virksomhet utdypet sitt svar og skrev at «vi har lav terskel for å snakke anonymt o m utfordringer
og barneverntjenesten er en god veiledningspartner».

Ovenfor viste vi til resultatene på spørsmålene knyttet til andre tjenester s samarbeid med
barneverntjenesten. Gjennom spørreundersøkelsen har vi også kartlagt hvorvidt tjenestene
samarb eider med andre tjenester som arbeider med barn og unge, altså andre enn
barneverntjenesten. Vi fikk åtte svar på spørsmålet « S amarbeider din virksomhet med andre
virksomheter i kommunen når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og/eller unge ?». S yv
s varte «ja» og én svarte «nei/vet ikke».

I dia gram 9 nedenfor viser vi hvor mange av de syv respondentene som oppgav at de samarbeider
med henholdsvis barnehager, skoler, helsestasjon, PPT, NAV eller andre tjenester.
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Diagram 9. Hvilke av følgende virksomheter samarbeider din virksomhet med, når det gjelder forebygging 
blant barn og/eller ungdom? (N=7) 

 
Kilde: KomRev NORD/Questback 
 
Resultatene indikerer et nokså utstrakt samarbeid mellom de ulike virksomhetene i kommunen, noen 
forskjeller fremgår også av diagram 10 som blant annet tyder på at NAV er mindre involvert i denne 
typen samarbeid. Det at NAV skiller seg ut, kan ha sin forklaring i at virksomheten ikke primært 
har sine tjenester rettet mot barn og unge. 
 
Når det gjelder hvordan virksomhetene samarbeider med andre virksomheter når det gjelder 
forebygging blant barn og unge ble også her TRG nevnt av flertallet av respondentene. I tillegg 
framkommer det av respondentenes svar at det samarbeides gjennom såkalte overgangssamtaler; 
samtaler ved overgang fra barnehage til skole og overgang fra barneskole til ungdomsskole. En 
annen respondent viste til at de deltar på fellesmøter og har direkte kontakt med enkeltelever og 
klasser.  
 
I Skjervøy kommunes plan for psykisk helse 2007-2010 som gjeldende plan bygger på, er det 
skrevet at den delen av planen som gjelder barn og unge, er blitt omfattende fordi det er lagt vekt 
på grundige beskrivelser av dagens situasjon og utfordringer slik de ulike aktørene opplever dette 
og at tiltaksplanen er utformet av aktørene selv. 
 
I mandatet til TRG framkommer det at gruppen skal evaluere iverksatte tiltak underveis og årlig 
evaluere plan for psykisk helse og handlingsplanen, herunder foreslå eventuelle endringer eller nye 
tiltak i prioritert rekkefølge.  
 
Revisor har bedt om informasjon fra barneverntjenesten med hensyn til eventuell kartlegging og 
evaluering av de forebyggende tiltakenes effekter blant barn og unge i Skjervøy kommune. 
Barnevernleder svarte på vårt spørsmål at tjenesten har rutiner gjennom fagprogrammet Familia for 
å evaluere effekten av forebyggende tiltak som iverksettes av barneverntjenesten.45 Barnevernleder 
opplyser videre at evalueringer skjer i ansvarsgruppemøter når det er hensiktsmessig og i møter med 
barn og foresatte. Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon eller informasjon som gir 
opplysninger om hvordan forebyggende tiltak på gruppenivå har blitt evaluert.  
 
                                                 
45 Vi viser for øvrig til kapittel 5 og våre funn og vurderinger tilknyttet barneverntjenestens evaluering av tiltak på 
individnivå. 
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Revisors vurdering 
Etter revisors vurdering sannsynliggjør funnene tilknyttet TRG og BSH at Skjervøy kommune på 
en systematisk måte søker å rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt i barn og unges 
liv, og at forebyggende tiltak blant barn og unge i kommunen er basert på kunnskap, lokale behov 
og utfordringer. Resultatene fra spørreundersøkelsene blant ansatte i samarbeidende virksomheter 
indikerer at omfattende og godt samarbeid finner sted.  Etter revisors vurdering ser kommunen ut 
til å oppfylle sine plikter på disse områdene. Når det gjelder kartleggingsverktøy og evaluering 
tilknyttet hvorvidt forebyggende tiltak har ønsket effekt, er revisors vurdering at kommunen ikke 
har fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at disse revisjonskriteriene fullt ut er oppfylte.  
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6 .4 Barn og unges synspunkter

Revisors funn
I Skjervøy kommunes plan for psykisk helse 2007 - er det i pkt. 6.1 og 6.2 listet opp punktvis hvordan
Skjervøy kommune sikrer brukermedvirkning på henholdsvis systemnivå og individnivå. På
systemnivå er det nevn t blant annet at kommunen har kontakt med en brukerorganisasjon som heter
Menta l Helse. D et har vært gjennomført brukerundersøkelser i psykiatritjenesten o g i helsestasjon
for ungdom , og brukerundersøkelser i skole og barnehage. Videre nevnes foreldremøter i skole og
barnehage og at det er etablert samarbeidsarenaer mellom skole og hjem. På individnivå er nevnt
blant annet ansvarsgrupper for barn/unge med be hov for langvarige og sammensatte tjenester hvor
brukeren m edvirker selv, eventuelt sammen med foresatte . Ellers fremkommer opplysninger om at
brukere kan påvirke på helsestasjon, barnehage og skole gjennom samtaler/konferanser/ordinær
kontakt mellom tjene ste og bruker.

De ansatte i barneverntjenesten fikk i spørreundersøkelsen fra revisjonen et spørsmål om i hvor stor
grad de opplever at innspill fra barn og unge brukes i utformingen av forebyggende tiltak . Tre av
de fire som mottok spørreundersøkelsen sv arte på dette spørsmålet. To av respondentene svarte med
svaralternativet «i stor grad», mens én respondent svarte «i liten grad». Svarene indikerer med andre
ord blandede oppfatn inger blant de barnevernansatte med hensyn til hvorvidt barn og unges innspil l
brukes i utformingen av forebyggende tiltak i Skjervøy kommune. I spørreundersøkelsen til
barnevernansatte svarte også respondentene på et spørsmål om hvordan barneverntjenesten
innhenter innspi ll fra kommunens barn og ungdom med hensyn til forebyggende tiltak. I svarene fra
respondentene ble det vist til at barneverntjenesten, foruten å ha samtaler med barn og ungdom,
inngår i et tverrfaglig samarbeid med blant andre barnehage, skole, helsesøster, lege, PPT, og barne -
og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP).

Barneverntjenesten opplyser pr. november 2014 at kommunen «(…) har aktive ungdommer
gjennom ungdomsrådet. Disse gir innspill i forhold til politikere». Barnevernleder legger til grunn
at «Jeg mener vi har stort fokus på barn og unges medvirkning, i forhold til at de er deltakende i
egen tiltaksplan, er med i møter med f.eks. skole, SMI - skolen, utarbeidelse av tiltak utenfor hjemmet
(f.eks. støttekontakt, miljøkontakt) ».

Revisors vurdering
Etter revisors vurdering sannsynliggjør de ovenfor beskrevne funnene at kommunen sørger for å ta
utgangspunkt i barn og unges behov ved utforming av forebyggende tiltak.

6 . 5 Konklusjon
På bakgrunn av ovennevnte funn og vurderinger er revisors konklusjon at Skjervøy kommune i stor
grad – men ikke fullt og helt – har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med
anbefalinger og regelverk på området.

Revisjonskriterier:
Skjervøy kommun e bør sørge for å:

Ta utgangspunkt i barn og unges behov ved utforming av forebyggende tiltak
Kilder: Rundskriv Q - 16/2007
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7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Problemstilling 1: Følger Skjervøy kommune opp barn med hjelpe- og omsorgstiltak i tråd 
med regelverket? 
 
For å besvare problemstilling nr. 1 har vi gjennomført dokumentanalyse av et utvalg mapper til barn 
/ ungdom med vedtak om henholdsvis hjelpe- og omsorgstiltak.  
 
På bakgrunn av våre funn og vurderinger i de undersøkte sakene vedrørende barn med hjelpetiltak 
er revisors konklusjon – basert på undersøkt dokumentasjon hos barneverntjenesten – at Skjervøy 
kommune ikke fullt ut følger opp barn med hjelpetiltak i henhold til regelverket. Konklusjonen er 
basert på at revisors mappegjennomgang avdekket avvik fra utledete revisjonskriterier vedrørende 
tiltaksplaner.  
 
På bakgrunn av våre funn og vurderinger i de undersøkte sakene vedrørende barn under omsorg er 
revisors konklusjon – basert på undersøkt dokumentasjon hos barneverntjenesten – at Skjervøy 
kommune ikke følger opp barn med omsorgstiltak i tråd med regelverket. Konklusjonen er basert 
på at barneverntjenesten, slik vi vurderer det, ikke har overholdt revisjonskriteriet om at det skal 
utarbeides foreløpig omsorgsplan (ved omsorgsovertakelse) og endelig omsorgsplan. 
 
Problemstilling 2: Har Skjervøy kommune et system for forebyggende arbeid blant barn og 
unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området? 
 
For å besvare denne problemstillingen har vi basert oss på dokumentanalyse – primært politisk 
vedtatte planer og rutiner. I tillegg er undersøkelsen basert på to spørreundersøkelser blant 
henholdsvis barneverntjenestens ansatte og utvalgte ansatte i andre relevante virksomheter. Revisors 
konklusjon er at Skjervøy kommune i stor grad – men ikke fullt og helt – har et system for 
forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med anbefalinger og regelverk på området. 
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8 ANBEFALINGER 

 
På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 5 og 6 gir vi følgende anbefalinger:  
 

 Kommunen bør iverksette tiltak for å sikre korrekt saksbehandling i saker som gjelder 
hjelpe- og/eller omsorgstiltak etter barnevernloven, og sørge for at denne 
saksbehandlingen dokumenteres 
 

 Kommunen bør videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge, for å 
sikre at systemet tilfredsstiller regelverk og anbefalinger på området 
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9 HØRING 

 
Revisor sendte den 18. desember 2015 denne rapporten til Skjervøy kommune, v/ rådmann Cissel 
Samuelsen, for høringsuttalelse. På fristen for høringsuttalelsen – den 14.januar 2016 – mottok 
revisor nedenstående e-post fra rådmannen.  
 
E-post fra rådmann Cissel Samuelsen, mottatt 14. januar 2016 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Lokalisering av ny barnehage på Prestegårdsjorda 

Henvisning til lovverk: Barnehageloven 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Det anbefales at en ny barnehage bygges på Prestegårdsjorda 

2. Utarbeidelse av forprosjekt framskyndes ett år og påbegynnes vår 2016. Kostnadene for 

dette tas inn i revidert budsjett juni 2016. 

 

 

 

Saksopplysninger  

Viser til tidligere utredning, Formannskapet saksnr. 2/16 ang. Prestegårdsjorda.  

 

Plangruppen har hatt møte og vurdert fire alternativer for plassering av ny barnehage: 

Prestegårdsjorda, Forlengelse av Verftsveien, Hollendervika og Eidekroken/gamle kirkegården 

(bygge ut på den gamle kirkegården). Det er sett på fordeler og ulemper, både ut i fra et 

barnehagefaglig- og planteknisk synspunkt. Det er en forutsetning at en ny fire avdelings barnehage 

vil trenge ca 3,5 mål tomt.  

 

 

Hollendervika  
Fordeler:       Ulemper:  

- God infrastruktur                                                         - Bygge ved siden av private barnehage  

- Trafikk via fylkesveien                                                - Mange barn på et område, stor belastning og 

                                                                               lite hensiktsmessig med to store barnehager  

 

 

 

 

 

 

Eidekroken/gamle kirkegård  
Fordeler:       Ulemper:  
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-Stordriftsfordeler – økonomisk    -Rassikret, usikker om det kan bygges der  

-Nærhet til naturområde      -Etiske vurderinger ang bygging på kirkegård  

 -Stor barnehage minimum 6-7 avdelinger  

 -Værhardt område  

 - Ikke regulert  

 - Tilpasse nytt bygg til gammelt bygg  

 

Forlengelse av Verftsveien  
Fordeler:       Ulemper:  

-Nærhet til naturområde                                                -Værhardt område  

-Planlegging av friluftsområde                                     - Eidevannet kan bli en trekkmagnet  

for barna, særlige sikkerhetstiltak må     

iverksettes  

-God infrastruktur                                                         - Trafikk  

- Ikke regulert for barnehage  

 

Prestegårdsjorda  
Fordeler:                                                                        Ulemper:  

-Reguleringsarbeid i gang     - Infrastruktur, innkjøring til barnehagen 

-Barnehagefaglig godt egnet     - Trafikk 

-Nærhet til idrettsanlegg og naturområder  

-Kan gi mulighet for parkområde til 

 Skjervøys befolkning  

-Sentrumsnært  

-Lunt i forhold til vær og vind  

 

 

Prestegårdsjorda og forlengelse av Verftsveien vurderes som de beste alternativene. Utbygging av 

Eidekroken barnehage på den gamle kirkegården anses som et etisk dilemma. Hollendervika har en 

stor barnehage og bygge en kommunal barnehage nesten vegg i vegg, er lite hensiktsmessig.  

Forlengelsen av Verftsveien ligger er et flott naturområde og isolert sett et velegnet område for 

barnehage. Reguleringsarbeidet vil komme på omtrent samme kostnadene som Prestegårdsjorda. Vi 

vet at enkelte vindretninger kan være kraftige, og dette er ikke en fordel med tanke på at små barn 

skal være ute. Samt at det er en barnehage i umiddelbar nærhet. Trafikkproblematikken vil være 

omtrent det samme som for Prestegårdsjorda. 

 

Vurderinger 

Ut i fra et barnehagefaglig synspunkt er Prestegårdsjorda det beste alternativet. Vi kan ha et 

aktivitet- og idrettsprofil på tilbudet vi gir i barnehagen. Dette var et argument som vi brukte når 

vi ønsket å bygge en idrettsbarnehage i tilknytning til idrettsplassen. Barna vil får etablert gode 

vaner til å bruke fasilitetene til og rundt idrettsplassen. De kan tidlig få erfaringer med å gå på 

ski, skøyter og ulike vinter- og sommeraktiviteter knyttet til idrettsplassen og naturen. Det er 

også et meget fint turområde, med flere gapahuker og gode løyper/stier. Dette kan fremme 

motoriske ferdigheter og gleden av å være ute og bruke det flotte området til alle årstider. 

Fagområdet i Rammeplanen til barnehagen; kropp, bevegelse og helse påpeker at variert fysisk 

aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og 

kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av idrettsplassen og naturen gir barn mestringsfølelser ut i fra 

deres egne forutsetninger og gir de glede av å bruke kroppen. 

 

Nærhet til sentrum kan fremmer aktiv bruk av tilbud som biblioteket, kulturhuset og Kiilgården. 

Dette kan være med på å oppfylle og utvikle Rammeplanens fagområde kommunikasjon, språk 
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og tekst. De kan ha faste grupper som går på bibliotek, Kulturhuset kan brukes aktivt i forhold 

til musikk og drama, som er med på å fremme barnekulturen. Viktige sider ved barnekulturen, er 

knyttet opp mot språk og kommunikasjon. 

 

Den geografiske plasseringen er god. Barnehagen vil ligge i et område som er lunt og solen 

kommer tidlig. Det vil bli geografisk spredning på barnehagene i Skjervøy. Med at barnehagen 

er sentrumsnært kan det fremme miljøhensyn og gi barna gode vaner, de kan gå til barnehagen. 

Området kan også gi mulighet for å anlegge park for Skjervøys befolkning. 

 

Reguleringsarbeidet er påbegynt, kultur- og Sametinget er positiv til at det bygges barnehage på 

området. Med at disse etatene er positiv, letter dette arbeidet vi kan komme i gang med arbeidet 

når det er bart på området.  

 

Når det gjelder infrastrukturen, vil det bli en større trafikkbelastning i Kirkegårdsveien. Hvor 

stor denne vil bli er avhengig av størrelsen på barnehagen. Adkomst til barnehagen vil være på 

oversiden av Kirkegårdsveien 24 (69/330). Når det gjelder parkering for ansatte, vil behovet 

være ca 20 plasser i første omgang (4 avd.). Disse vil legge beslag på et forholdsvis stort areal. 

Dette kan kompenseres ved å anlegge parkering på andre siden av Kirkegårdsveien, ved 

idrettsanlegget. Vann og avløp må knyttes til begynnelsen av Nordveien, da kan det også være 

muligheter å legge en gang- og sykkelsti inn til tomta som vil lette adkomsten for gående. 

 

Tomtens størrelse anses som tilstrekkelig også for utvidelse utover 4 avd. Anslått areal ca 5 da. 

Det som kanskje vil være den største utfordringen er utforming av bygningen og utearealet. 

Dette på grunn av at terrenget er såpass skrått og avtagende imot nordøst-øst. For å få en best 

mulig tilpassing av bygg og lekeareal, må kommunen engasjere en arkitekt til denne jobben. 

Vedkommende må komme inn allerede i forprosjektet. 

 

Når det gjelder reguleringsplanen er Ros- analysen snart klar, planbeskrivelsen er påbegynt. Det 

legges opp til å få lagt frem forslag til formannskapet før ferien. 

 

 

Vedlegg: 

Kartutskrift av Prestegårdsjorda 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/78 -82 

Arkiv: A10 

Saksbehandler:  Hilde Kr. Thomassen 

 Dato:                 09.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Opprettelse av en midlertidig småbarnsavdeling 

Henvisning til lovverk: Barnehageloven §12a 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Kommunestyret gjør slikt vedtak 

1. Utvide barnehagetilbudet med en midlertidig småbarnsavdeling fra 1. september 2016. 

2. Utvidelsen gjelder rett til pass for barn født 2015 i september og oktober. 

3. Kostnadene for midlertidig småbarnsavdeling må innarbeides i budsjettet juni 2016. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. Departementet har derfor sendt på 

høring et forslag om utvide retten til barnehageplass. Forslaget betyr at barn født i september og 

oktober vil ha rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.  

Departementet foreslå å korte ned på ventetiden på barnehageplass ved at barn født i september 

eller oktober får rett på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. 

Dette er sakset ut fra høringsnotatet om kortere ventetid til barnehageplass: 

Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget, betyr det at barn født i september og oktober 2015 

vil ha rett på barnehageplass fra høsten 2016. Et vilkår for å få rett til barnehageplass er at 

foreldrene søker om plass innen den fristen som kommunen setter. Det betyr at foreldre til barn 

som fyller ett år i september eller oktober 2016, må søke om plass våren 2016 (vanligvis 1. 

mars). Dersom kommunen ønsker at barn født i september og oktober 2015 skal være en del av 

hovedopptaket i august, må kommunen sørge for at de aktuelle foreldrene blir gjort kjent med 

søknadsfristen. 
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Forslaget betyr at kommunene må gjøre grep knyttet til søknadsprosedyrene allerede i mars, og 

dermed før lovendringen er vedtatt av Stortinget. Departementet vil i den sammenheng vise til at 

Stortinget allerede har bestemt at regjeringen skal utvide retten til plass, og at regjeringens 

forslag dermed høyst sannsynlig vil bli vedtatt. Enkelte kommuner har søknadsfrist for 

barnehageplass 1. februar. Departementet ser at det vil være vanskelig for disse kommunene å 

endre opptaket i perioden fra dette forslaget er sendt på høring og 1. februar. Dersom 

kommunene ikke får endret sine opptaksprosedyrer før utløpet av søknadsfristen 1. februar eller 

1. mars, forutsetter departementet at kommunen gjennomfører et egen søknadsrunde med de 

foreldrene som har barn født i september eller oktober 2015. 

Status: Under behandling 

Høringsfrist: 26.02.2016 

Økonomiske konsekvenser for 2016- anslagsvis 

Denne ordningen vil føre til at vi må ansette; 1. barnehagelærer og 2. fagarbeidere/assistenter, 

og øvrige kostnader som husleie, strøm, renhold + div. driftskostnader for 4. måneder. 

Lønn, 3. ansatte 4. mnd.   Kr 490 000,- 

Driftskostnader, 4 mnd. anslag Kr. 130 000,- 

Totalt ca    Kr. 620 000,- 

Denne ordningen vil også føre til at økt tilskudd til den private barnehagen i 2018. 

 

Vurdering 

 

Kommunen har ikke endret sine søknadsprosedyrer for hovedopptaket og vi må ha et nytt 

opptak for barn som er født i september og oktober 2015. Ved hovedopptaket var det 6. barn 

som har søkt som vil komme inn under disse kriteriene. Etter gjennomgang av 

Standardrapporter befolkningsoppgaver fra Folkeregistret viser det seg at det er 4. barn som ikke 

har søkt ved hovedopptaket. De som ikke har søkt ved hovedopptaket må få opplysninger om at 

de kan søke på plass, og vil bli tildelt plass den måneden de blir 1. år.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1028 -7 

Arkiv: 613 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 24.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Oppføring av utleieleiligheter i kommunal regi 

Rådmannens innstilling 

Det igangsettes prosjektering av 6-8 utleieenheter for delt på 2-4 hybler og 4-6 leiligheter. 

Prosjektet utføres i kommunal regi, der kommunen er eier og driver av disse boenhetene.  

 

Boligene blir oppført i Holendervika boligfelt. En ser for seg å ta i bruk 3 ordinære tomter til 

formålet, for dernest og dele dem i 2 likens tomter.  

 

Det søkes om tilskudd og lån fra husbanken som baserer seg på allerede prosjekterte 

utleieboliger. Parallelt med søknad om tilskudd og lån legges byggeprosjektet ut på Doffin. 

 

Skjervøy kommune utlyser ledig stilling som Prosjektleder med ansettelse august.  

 

Teknisk sjef ser for seg at den nyopprettede byggekomiteen får brede fullmakter for å igangsette 

utbyggingen av 6-8 utleieboliger/hybler innenfor en ramme på 15.000.000,-  

 

Økte lånekostnadene innarbeides i rev. budsjett i juni. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune er i en akutt boligsituasjon, der kommunen har 20 boligsøkere som står på 

venteliste for tilvisning av kommunal bolig. Kommunen har i tillegg vedtatt å ta imot/huse 20 

flyktninger i 2016 og tilsvarende antall i 2017.   

Vurdering 

Skjervøy kommune har vært klar over at en har store utfordringer på utleiemarkedet og har i den 

forbindelse laget til bolig sosial handlingsplan for å belyse dette.  

 

Kommune har pr i dag inngått avtale om OPS med foretaket Ar-ing om 40% tildelingsrett for 11 

leiligheter. Det er i skrivende stund kommet inn søknad fra AR-ing om rammetillatelse for 

bruksendring av 4 leiligheter, leiligheten er lokalisert i 2 etg. på «bankbygget». 
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Foretaket Lerøy Aurora ser for seg at de må ekspandere og derfor trenger bolig til nye 

arbeidstakere. I formannskapet 02.13.16 skal det behandles tildeling av tomt for oppføring av 

brakke ring med inntil 20 boenheter. Dette for å avhjelpe situasjonen midlertidig.  

 

Teknisk sjef og Ordfører har hatt uformelle samtaler med bygdelaget i Arnøyhamn om 

muligheter for oppføring av 4-8 utleieenheter der. Bygdelaget jobber videre med denne saken og 

vil etterhvert komme tilbake med eventuelle søknader.    

 

Arnøy Laks er også en bedrift som ekspanderer og som vil trenge utleieboliger, bedriften har 

igangsatt bygging/restaurering av egne utleieenheter. Bedriften vil på sikt ha behov for nye 

utleiemuligheter.  

 

Konklusjonen på ovenstående er at kommunen vil trenge utleieboliger på både Skjervøy tettsted 

og Arnøya.  

 

Teknisk sjef er av den formening at Skjervøy tettsted har den mest prekære boligsituasjonen og 

må prioriteres med tanke på plassering av utleieenhetene.  

 

Det bevilges inntil kr. 15.000.000 inkl. tilskudd til prosjektet.  

 

Litt avhengig av hva slags løsninger en velger ihht hybler og leiligheter vil en kunne få et 

bruksareal (BRA) på ca. 600 m2 for 15.000.000,-   

 

600 m2 BRA vil generere kr. 460.000,- i leieinntekter 

 

Et lån på kr. 15.000.000,- med 20-25 år nedbetaling vil generere en årlig kostnad på ca.  

kr. 1.000.000,-  

 

Dersom kommunen får et tilskudd på 40% vil dette medføre en lånekostnad på kr. 9.000.000,- 

et lån på kr. 9.000.000,- med 20-25 års nedbetaling vil generere en årlig lånekostnad på ca.  

kr. 650.000,- 

 

Differansen mellom utgifter og inntekter på kr. 540.000,-/190.000,- må da dekkes over det 

øvrige driftsbudsjettet i kommunen. 

 

Kommunen har i 2016 budsjettert med et overskudd på kr 3.807.344,- på konto 660 

utleieboliger. Nedjusterer vi overskuddet i posten 660 med kr. 540.000,-/190.000,- vil det for 

2016 bli et overskudd på kr. 3.267.344,-/3.617.344,- på konto 660. 

 

Den øvrige driften i kommunen må da dekke inn kr. 540.000,-/190.000,- 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/97 -3 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 22.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Opprettelse av byggekomite 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune oppretter en fast byggekomite for alle større byggprosjekt i kommunal regi. 

Byggekomiteen skal ha mandat til å følge opp et byggeprosjekt fra A til Å etter at Skjervøy 

kommunestyre har fastsatt rammebetingelse for prosjektet. Byggekomiteen rapporterer direkte 

til kommunestyre. 

 

Skjervøy kommunes faste byggekomiteen skal bestå av:  

 

(Leder)    Ordfører    

(Medlem)   2 Politikker 

(Medlem)    Teknisk sjef    

(Medlem)   Etatsleder ihht type bygg     

(Sekretær)    Prosjektleder 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune skal igangsette flere store byggeprosjekter og teknisk sjef ser store 

utfordringer i forbindelse med dette.  

 

Teknisk sjef ser for seg at byggekomite skal være det organ i kommunen som kan ta hurtige 

beslutninger der dette trengs dette for at prosjektene skal få den kontinuitet som trengs for at 

byggeprosjektet skal lykkes. Byggekomite rapporterer direkte til kommunestyret.   

 

  

Vurdering 

Teknisk sjef ser for seg at det opprettes en fast kommunal byggekomite for alle større 

byggeprosjekter.  
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Kommunen har pr. i dag vedtatt oppstart av Kollagerneset, ny 4 avdelings barnehage, utvidelse 

av helsesenteret med en ny demensavdeling, utvidelse av gravlunden, inntaksdammen på Kågen 

og nye utleieboliger.  

 

I kommunen skal det også igangsettes 3 store prosjekter dette i regi av Statens vegvesen 

(Langbakken), Kystverket (mudring av Årviksand og Arnøyhamn) og Marine Harvest (nytt 

settefiskanlegg). Disse prosjektene vil/må også kommunen være bidragsytere i ved forskjellige 

sammenheng som omhandler blant annet kostnader og eiendom.   

 

Teknisk sjef ser for seg at byggekomite har mandat til avgjørelser i alle faser i byggeprosjektet 

etter at Skjervøy kommunestyre har fastsatt rammer for prosjektet. Byggekomitéer skal være en 

hurtigarbeidende instans som kan møtes på kort varsel og ta raske beslutninger der dette trengs 

innfor de rammer som Skjervøy kommunestyret har satt i hvert enkels byggeprosjekt.   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/115 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 07.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Mandat - miljøgruppe 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Miljøgruppas hovedmål er å arbeide mot forsøpling og forurensing i det ytre miljøet i 

hele kommunen. 

2. Miljøgruppa skal søke samarbeid med gårdseiere/virksomheter for å finne gode tiltak 

som gjør kommunen ryddig og pen. 

3. Miljøgruppa skal invitere barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger med i arbeidet. 

4. På vegne av kommunen kan miljøgruppa søke midler til ulike tiltak og prosjekt som 

fremmer miljøet. 

5. Miljøgruppa kan fremme saker til politisk behandling, og den kan også uttale seg i 

forhold til framtidige planer som er relevante ift gruppas hovedmål. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

I kommunestyresak 59/15 ble ei miljøgruppe med to politikere og tre representanter fra 

næringslivet nedsatt. Miljøgruppa består av: Lise Roman (leder), Peder André Amundsen, 

Bjørnar Heimly, Roy Waage og Jonny Sjøberg. 

Miljøarbeid er et vidt begrep, og det er derfor viktig at gruppa får et mandat som definerer 

hvilke oppgaver gruppa skal ha fokus på. Svært mange er opptatt av at Skjervøy kommune 

framstår som ryddig og ren. Dette anses som viktig for blant anna trivsel og attraktivitet.  

 

I 2012-13 deltok Skjervøy kommune i det såkalte Skrotnisseprosjektet, et prosjekt finansiert av 

eksterne midler fra Fylkesmannen. Store mengder søppel ble samla inn. Utfordringa ligger i å 

følge opp arbeidet etter at prosjektet er ferdigstilt.  
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Innbyggerne har, gjennom Avfallsservice AS, gode muligheter til å kvitte seg med større avfall. 

En ser likevel at «herreløst» avfall til stadighet dukker opp. Hver vår har både skoler, lag og 

foreninger oppryddingsaksjoner for å ta unna mindre avfall. Skjervøy ASVO har også bidratt 

positivt til å holde sentrumsområdet på Skjervøy rent. Det er nok store avfallsenheter og større 

mengder avfall som krever god organisering og stor arbeidsinnsats. I tillegg vil transport og 

avlevering av store mengder avfall medføre kostnader. I den forbindelse har Avfallsservice AS 

meddelt følgende: Styret i Avfallsservice har vedtatt å sette av kr.100.000 for hver kommune i 2016 for å 

gjennomføre miljøtiltak/ryddeaksjoner. For Avfallsservice er det viktig å få en kontaktperson i hver kommune som 

kan bidra i planleggingen av slike tiltak. Vi tilfører kapital og kunnskap om avfallshåndtering og kommunen må 

finne frem til aktuelle tiltak og bidra i organisering av innsamling. 

 

Men forsøpling gjelder ikke bare områdene i/rundt bebyggelse. Avfall i strandsonen (marin 

forsøpling) er særlig utfordrende å handtere, da det er store mengder fordelt på til dels lange 

strandlinjer. Bortfrakting av innsamla avfall må ofte gjøres med båt, noe som er 

ressurskrevende. I de seinere åra har det vært særlig fokus på slikt avfall, jfr følgende fra 

Miljødepartementet: Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. 

Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Sjøfugl 

spiser fragmenter av avfall som forveksles med mat, mens sjøpattedyr og landbaserte dyr kan sette seg fast i line-, 

not- og garnrester. Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning på 15 millioner kroner som skal gå til tiltak mot 

marin forsøpling. 

 

Rådmannen har, på forespørsel fra ordfører i Kåfjord, oppfordra leder av Nord-Troms 

Friluftsråd om å søke om midler fra denne tilskuddsordninga, da det er foretak og ideelle 

organisasjoner som er målgruppa. Daglig leder i Nord-Troms Friluftsråd bekrefter i mail 07.03. 

at slik søknad er sendt. 

 

Eksemplene ovenfor illustrerer at det både nasjonalt, regionalt og kommunalt er fokus på miljø 

generelt og forsøpling/forurensing spesielt.  

 

Vurdering: 

Skjervøy kommune ønsker å framstå som en kommune som arbeider aktivt i forhold til 

forsøpling og forurensing. Det har vært gjennomført ulike små og store oppryddingstiltak, men 

det er behov for initiering, samordning og koordinering, og gjenopprettelsen av ei miljøgruppe 

med klart mandat er hensiktsmessig. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -28 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 08.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/16 Kommunestyret 16.03.2016 

 

Suppleringsvalg div. utvalg 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i møte.  

 

 

Saksopplysninger 

Det må utføres suppleringsvalg i følgende utvalg: 

- AMU: en fast representant og en vararepresentant fra opposisjonen. 

- Kommunalt råd for funksjonshemmede: 2 representanter  

- Nord-Troms friluftsråd: en fast representant og en vararepresentant.  

 

Valgnemnda vil legge frem forslag i møtet.  

 

 

PS 11/16



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/1353 -10 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:   25.02.2016 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/16 Kommunestyret 16.03.2016 

Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2016 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 

1 Skjema 2A 

2 Skjema 2B 

Rådmannens innstilling 

 Kommunestyret vedtar regulering i tråd med budsjettskjemaer datert 25.02.16 

Saksopplysninger 

Noen prosjekter hadde forsinket fremgang i 2015 og ble regulert ut av investeringsbudsjettet. På 

grunn av de nye reglene rundt investeringer må prosjektene vedtas på nytt i kommunestyret. 

Prosjektene det gjelder er: 

505 Rehab U-skolen 

Fremdriften var dårligere enn planlagt i 2015 og det ble regulert ut kroner 1,9 mill. i desember. Dette 

reguleres inn igjen nå. 

519 Maskinparken 

Lastebil til terminalen ble ikke levert før i januar 2016. Det reguleres inn kroner 800.000,-. 
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Budsjettskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 
budsjett 

2016
Regulering

er 2016

Opprinnelig 
Budsjett 

2016
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 32 660 000 2 700 000 29 960 000

Utlån og forskutteringer 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsetninger 0 0 0

Årets finansieringsbehov 32 660 000 2 700 000 29 960 000

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -20 960 000 -2 700 000 -18 260 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0

Tilskudd til investeringer -4 100 000 0 -4 100 000

Kompensasjon merverdiavgift 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 100 000 0 -5 100 000

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -30 160 000 -2 700 000 -27 460 000

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -2 500 000 0 -2 500 000

Sum finansiering -32 660 000 -2 700 000 -29 960 000

Udekket / Udisponert 0 0 0

25.02.2016 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskapet

Tall i hele 1000

Til investeringer anleggsmidler 32 660 29 960

Fordelt slik:

U-skole 9 400 7 500

Maskinparken 2 450 1 650

Vannverk 150 150

Kollagerneset 11 000 11 000

Riving kai 2 500 2 500

Ombygging Skoleveien 2-4 800 800

Garderobeanlegg barneskolen 400 400

Ny fløy helsesenteret 5 000 5 000

Kommunale veier 960 960

Sum fordelt 32 660 29 960

25.02.2016 Espen Li

Opprinnelig 
budsjett 2016

Regulert 
budsjett 2016
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 3 

 

Forord 
 
St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, ble godkjent av Stortinget 13. juni 2008. 
Meldingen gir nasjonale føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole. 
Meldingen ble fulgt opp av strategien ”Kompetanse for kvalitet 2009-2012”, et nasjonalt 
samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og statlige 
utdanningsmyndigheter. Partene har blitt enige om å videreføre og utvide strategien 2016 – 
og fram mot 2025 til å gjelde all satsing på etter- og videreutdanning inkludert 
rektorutdanningen, der staten bidrar med midler. 
  
Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere har ansvar for kompetanseutvikling av 
egne ansatte slik det er fastsatt i opplæringslovens § 10-8. På det lokale planet må derfor 
kompetansestrategien inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer 
kompetanseutviklingstiltak for målgruppene. 
 
Region Nord-Troms, som består av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord utarbeider gjennom regionsamarbeidet en felles regional 
kompetanseutviklingsplan.  
 
Den regionale planen består av  

- en overordnet plan for 2016 – 2019 for videreutdanning, rektorutdanning og 
etterutdanning.  

- en handlingsplan som konkret sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres 
hvert skoleår  

- en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune. Planen følges opp hvert år 
og utviklingsområdene prioriteres for de kommende skoleår i planperioden.  

 
Planen omhandler kompetanseheving av ledere og lærere i grunnskolen. I tillegg vil 
personalet i PP-tjenesten, assistenter og annet personale i grunnskolen være aktuelle 
målgrupper for kompetanseutviklingstiltakene.  
 
Kommunene i region Nord-Troms ser det også som viktig å ha et tverrfaglig samarbeid om 
elevene, og vil fortsette dette samarbeidet gjennom felles kompetanseutvikling for lærere og 
andre yrkesgrupper som jobber for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i regionen. 
 
 
 
Strategisk plan for kompetanseutvikling i region Nord-Troms bygger på: 
 
St.meld. nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 
St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen 
Kunnskapsløftet (K06) - læreplanverket  
Kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet 2012 – 2015 – Strategi for etter- og 
videreutdanning 
Ny strategiplan Kompetanse for kvalitet 2016-2025 
Strategi for ungdomstrinnet ”Motivasjon og mestring for bedre læring” 2012 
 
 
 
Planen forankres gjennom politisk behandling i den enkelte kommune i Nord-Troms. 
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Innledning 

  
 
Opplæringsloven § 10-8. sier om kompetanseheving: 
 

Skoleeigaren har ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. 
 

Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonalet, skoleleiarar og 
personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, 
med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde 
seg orientert om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. 

 
I St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen legges grunnlaget for statlig satsing på 
kompetanseutvikling ”Kompetanse for kvalitet” 2009 – 2012. Denne strategien følges nå opp 
med en ny og utvidet strategi ”Kompetanse for kvalitet 2012 – 2015” og siste strategiplan 
2016-2025.  
 
Statlige tiltak omfatter en målrettet støtte fra staten til skoleeier på etter- og videreutdanning 
på en rekke områder og fag, som skal gjøre lærerne og skolelederne bedre kvalifisert til å 
lede elevenes læring i klasserommet. Dette med utgangspunkt i kunnskap om behov i 
forhold til eksisterende kompetanse. Samtidig skal det være en mulighet for den enkelte 
skoleeier å prioritere tiltak ut fra lokale behov innenfor rammen av den nasjonale strategien. 
 
Lokal forankring  
Lokale tiltak og prioriteringer må bygge på lokale erfaringer og utfordringer med 
utgangspunkt i skoleeiers, skolenes og lærernes kartlagte behov for kompetanse. 
 
For å nå målene med kvalitetsutvikling i skolene i Nord-Troms vil man i denne perioden blant 
annet styrke tilpasset opplæring, styrke læringsutbyttet når det gjelder grunnleggende 
ferdigheter gjennom praktiske arbeidsmåter, arbeide videre for bedre vurderingspraksis og 
satse på klasseledelse..  
Samarbeid om opplæring i overgangene fra skole til videregående opplæring er også viktig 
satsingsområder i Nord-Troms. 
 
Den regionale strategiplanen omhandler satsinger samt behov for etter- og videreutdanning 
av lærere og skoleledere i Nord-Troms. 
 
I tillegg har kommunene en egen plan for kommunale satsinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 15/16



 5 

 

STATLIG SATSING 2016-2025 – Kompetanse for kvalitet 

 
Strategien gjelder: Videreutdanning som omfatter studiepoeng. 
 
Målgruppe for strategien: lærere, kulturskolelærere og skoleledere. 
 
I denne strategiperioden videreføres satsingen på videreutdanning, som er strategiens 
hovedområde. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Felles nasjonal satsing på kompetanse  
Formålet med kompetansestrategien er at felles innsats skal styrke kvaliteten i skolen. 
 
Videreutdanning for lærere og skoleledere skal bidra til en god og faglig og pedagogisk 
kvalitet i grunnopplæringa for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livslang 
læring, for framtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet. 
 
Utgangspunktet er at skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i sine 
skoler og for å ha et system som gir mulighet for nødvendig kompetanseutvikling, slik det 
fastsettes i opplæringslovens § 10-8. 
 
Denne strategien omfatter statens økonomiske bidrag til skoleeierne i deres arbeid med å 
oppfylle lovens krav. For å lykkes med dette arbeidet, forutsettes det et nært samarbeid 
mellom alle berørte parter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
På nasjonalt nivå: samarbeid mellom stat, utdanningsinstitusjoner, KS og 
arbeidstakerorganisasjonene. Ansvar og oppgaver er beskrevet i kapittel 3 i strategien). 
 

 
 

 
Formål med strategien: 

- Økt læringsutbytte for eleven 
 
Delmål: 
Satsinga på videreutdanning skal 

- Bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig 
kompetanse for skoleledere 

 
- Være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleleiere skal kunne oppfylle 

kompetansekravene for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk 
tegnspråk og samisk i løpet av ti år, og bidra til at skoleeiere skal kunne 
oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens fag. 

 
- Bidra til kollektiv læring, og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte 

skole og skoleeier 
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Prinsipper for innhold, organisering og ansvar 
   
 

1. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd 
med kompetansekravene til undervisning som beskrevet i opplæringsloven §10-2. 

 
2. Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan 

definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud. 
 

3. Organiseringen av videreutdanningssatsingen skal bidra til å utvikle skolen som 
lærende organisasjon gjennom å stimulere til deling av kunnskap i kollegiet. 

 
4. Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser 

hvordan kompetansekravene skal oppfylles. 
 

5. Staten, skoleeierne og den enkelte lærer deler det økonomiske ansvaret for 
videreutdanning. Lærerne bidrar i form av egen tid. 
 

6. Videreutdanningssatsingen forutsetter et nært samarbeid mellom alle berørte parter 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Partenes ansvar og oppgaver er klart definert. 
 

7. Utdanningsdirektoratet utarbeider føringer for innhold og organisering av de studiene 
som opprettes for strategien. 
 

8. Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy 
kvalitet i tilbudene. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videreutdanningsstrategien skal også: 
 

 bidra til å styrke kompetansen i alle andre undervisningsfag i grunnskolen 

 støtte opp om nasjonale og regionale satsinger 

 begrense tilskudd til videreutdanning som ikke gir økt kompetanse i 
undervisningsfag, eller ikke er begrunnet i nasjonale satsinger  

 begrensningen gjelder også for lærere som tar videreutdanning gjennom 
ordinære studietilbud som ikke er opprettet spesielt for strategien 

. 
 
Organisering av videreutdanningen 
 
Organisering av tilbudene skal bidra til at målsettingen oppnås, samtidig som at kostnader til 
reise, opphold og vikarbruk reduseres og at søknads- og opptaksprosessen blir minst mulig 
ressurskrevende. 
 

Statlig prioriterte fag og områder - videreutdanning 2016-2025 
 

Engelsk 
Matematikk 
Norsk 
Norsk tegnspråk 
Samisk  
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Det skal jobbes videre med å utvikle lokale løsninger som vektlegger kompetanseutvikling for 
flere lærere ved samme skole eller geografiske område. 
 
Organiseringen skal bidra til å utvikle skolen som lærende organisasjon gjennom at flere 
lærere på skoler eller i et geografisk område kan delta samtidig og i samme fag. Nasjonale 
føringer for innhold skal fremme kunnskapsdeling og utprøving. 
 
Det skal fortsatt være mulig å velge fleksible løsninger gjennom nettbaserte tilbud. 
 
Skoleeiers plan for kompetanseutvikling 
I henhold til §10-8 har skoleeier ansvar for riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. 
Skoleeier skal ha et system som gir ansatte i skolen anledning til nødvendig kompetanse for 
å utvide og fornye sin faglige og pedagogiske kompetanse. 
Kompetansebehovet må kartlegges lokalt og nasjonalt for planlegging av 
videreutdanningstilbudet. 
Skolene skal (gjennom GSI) fra høsten 2015 registrere antall lærere som ikke fyller 
kompetansekravene i de statlige prioriterte områdene – for dimensjonering av 
videreutdanningstilbudene i disse fagene. 
 
Fylkesmannens rolle 
Fylkesmannen skal bidra til at lokale løsninger utnyttes bedre gjennom en mer aktiv og 
koordinerende rolle. Fylkesmannen kan også ha ansvaret for å følge opp skoleeiernes plan 
for kompetanseutvikling for sine ansatte. 
 
 
Fordeling av kostnader til studieplass: 
Staten finansierer utviklingen av tilbudene, og tilbyr skoleeierne et visst antall finansierte 
studieplasser, gir tilskudd til vikarutgifter eller tilbyr stipend for å delta og gjennomføre 
videreutdanning. 
I dag gjelder følgende ordning: 
Grunnsats for vikarkostnader er kr. 600 000,-. For matematikk og naturfag er det statlige 
tilskuddet 75% av grunnsatsen, tilskudd for de øvrige fag er 60%. 
For øvrige fag dekker skoleeier 15%, mens de resterende 25% er lærerens bidrag i form av 
bruk av egen tid. 
Stipendordningen skal redusere behovet for vikarer, øke fleksibilitet og valgmulighet for 
læreren. Gjennom stipendordningen får læreren inntil kr. 100 000,- for å gjennomføre inntil 
30 studiepoeng. 
 
Kostnader til reise og opphold, læremidler dekkes av skoleeier. 
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Statlig satsing på rektorutdanning 2016 - 19 
 
Formål: 

- å dekke skolelederens behov for støtte og kompetanseutvikling 
 
Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Gjennom rektorutdanningen 
ønsker staten å gi rektorer et opplæringstilbud som gir oppdatert kompetanse og er 
stimulerende, relevant og praktisk anvendbart. Utdanninga skal bidra til at skolelederne blir 
bedre kvalifiserte til å ivareta lederoppgavene i skolen. 
Tilbudet gjelder også inspektører, fagledere i skolen og ledelse på institusjoner som tilbyr 
voksenopplæring på grunnopplæringsnivå. 
 
Det er åpnet for at lærere kan søke opptak til rektorutdanningen. Det vil bidra til økt 
rekruttering til rektoryrket og sikre at flere nye rektorer starter opp med formell 
lederkompetanse. 
Finansiering: 
Tilbudet er finansiert av staten. Skoleeier prioriterer eller avslår søknaden, mens endelig 
opptak foretas av høgskoler/universitet. 
Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell dekkes av skoleeier eller deltaker. 
 
Universitetet i Tromsø tilbyr også en utvidelse av denne utdanninga gjennom Master i 
utdanningsledelse. Finansieres av den enkelte deltaker. 

Statlige føringer på etterutdanning 2016 - 19 

Etterutdanningen skal bidra til å øke elevenes læringsutbytte. 

 
Med etterutdanning menes: 
All planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng. Etterutdanningen 
kan være individuell, gruppebasert eller skolebasert. 
 
Strategien s.5: 
”I arbeidet med skoleutvikling er det nødvendig å se etter- og videreutdanning i 
sammenheng. 
Skoler som deltar i nasjonale eller lokale satsinger på etterutdanning, bør for eksempel følge 
opp ved å kartlegge og prioritere videreutdanning for lærere som trenger økt kompetanse i 
enkeltfag, eller som kan bidra som ressurspersoner på skolen innenfor et fagområde.” 
 
Statlig støtte til etterutdanning skal målrettes mot fag og områder som det er særlig behov for 
å styrke på landsbasis, og i tråd med føringer i ulike meldinger, satsinger og strategier. 
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Etter- og videreutdanningsstrategien i Nord-Troms 2016 – 
2019 
 
Tiltakene i etter- og videreutdanningsstrategien i Nord-Troms tar utgangspunkt i den 
nasjonale strategien. Lokale tiltak og prioriteringer tar utgangspunkt i skoleeiers, skolenes og 
lærernes kartlagte behov for etter- og videreutdanning i Nord-Troms gjennom et regionalt 
samarbeid om felles utfordringer når det gjelder skoleutvikling og kompetanse. 
 

Visjon for skolene i Nord-Troms 

  
 - sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms 

Formål  

 
Målet med det regionale samarbeidet om kompetanseheving og kvalitetsutvikling er: 
 

- at skolene er i kontinuerlige utviklingsprosesser i forhold til utviklingsmålene i 
egen skole og i forhold til felles utviklingsmål 

 
- at skolene utvikler en egen kultur for kontinuerlig læring, der alle tar ansvar for og 

føler seg forpliktet til å realisere felles mål  
 

- at etter- og videreutdanningen skal ha effekt på praksis i skolene ved å bidra til å 
styrke elevenes læring og motivasjon  

 
- kompetanseutvikling skal være en naturlig del av utøvelsen av læreryrket  

 
- at regionen skal ha kompetente lærere 
 
- veiledning av nyutdanna lærere 

 

Mål for utvikling av skolene i Nord-Troms 

 

 Skolene i Nord-Troms skal arbeide for en bedre tilpasset opplæring for alle 
elevene gjennom hele opplæringsløpet  

 

 Skolene i Nord-Troms skal arbeide for et godt læringsmiljø, slik at alle elevene 
inkluderes, trives og opplever mestring. 

 

 Skolene i Nord-Troms skal arbeide for å forbedre elevenes resultater i de fem 
basisferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å 
kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy 

 

 Skolene i Nord-Troms skal arbeide for en vurderingspraksis som bidrar til å øke 
elevenes motivasjon og læringsutbytte 

 

 Skolene i Nord-Troms skal videreutvikle samarbeidet for å bedre kvaliteten på 
opplæringen  
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 Skolene i Nord-Troms skal samarbeide med videregående skoler om hele 
opplæringsløpet for å gjøre elevene i stand til å delta i videre utdanning og 
arbeidsliv 

 

 Nord-Troms skolene skal samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og gi 
elevene en god nok rådgiving og veiledning for videre utdanningsvalg. 

 
Målgrupper 
 
Skoleledere, lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen, og i tillegg PP-tjenesten, SFO-
personalet og skoleassistenter i Nord-Troms. 

 
 
Videreutdanning i kommunene i Nord-Troms 2016-19 
 
Kommunene i Nord-Troms følger statens prioriterte videreutdanningstilbud   
 
 
Hver kommune avgjør etter kartlegging av kompetansebehov (plan) og i samarbeid med 
skolene og arbeidsgiverorganisasjonene. Målet er at skolen til enhver tid skal ha kvalifiserte 
lærere. 
Det skrives en kontrakt mellom læreren og kommunen.  
Den enkelte skole og skoleeier tilstreber å arbeide for å utvikle en delingskultur for ny 
kompetanse på den enkelte skole og i regionen. 
 
 

Prioriterte fag og områder for statlig videreutdanning – 
kommuner i Nord-Troms 

 

i henhold til statlige og kommunale prioriteringer 2016-2019. 
Kommune: Skjervøy kommune 
 
Fag 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Engelsk x x x x 

Matematikk x x x x 

Norsk x x x x 

Norsk tegnspråk     

Musikk 15/16     

Spes ped x x x x 

 

 
Rektorutdanning i Nord-Troms 2016 - 2019 
 
Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Det er også åpnet for at lærere kan 
søke om opptak til rektorutdanningen. 
 
Målet med utdanningen er at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine 
lederoppgaver i den praktiske hverdagen.   
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I Nord-Troms avgjør hver kommune hvem som skal få denne videreutdanningen, etter gitte 
kriterier og i samarbeid med skolene og arbeidstakerorganisasjonene. Skoleeier skal 
behandle søknadene, som tilslutt avgjøres av universitet/høyskole. 
 
Skjema for planlagt rektorutdanning i      Skjervøy                 kommune 
 

Rektorutdanning 
2016/2017 

Rektorutdanning 
2017/2018 

Rektorutdanning 
20182019 

Rektorutdanning 
2019/2020 

          x           x        x 

 
 
 

Etterutdanning i skolene i Nord-Troms 2016 - 2019 
 

Prioriterte fag og områder for etterutdanning 2016-2019  

 
Fag/områder B-trinnet U-trinnet Planlagt gjennomført i 

kommuner 

Lesing x x  

Regning     

Skriving     

Klasseledelse    

IKT som grunnleggende 
ferdighet 

x x  

Vurdering for læring x x  

Elevsentrert skoleledelse x x  

Entrepenørskapsprosjekt – ulike 
kurs UE 

x x  

Etterutdanning i Naturfag    

Fagnettverk samisk/finsk    

Fagdag muntlig  x  

Fagspesifikke kurs spesped x x  

Fagkurs assistenter? x x  

 
 
 
 

Regionale satsinger 2016 - 2019 
 
Ungdomstrinn i utvikling/Læring, mestring og trivsel (2016-2017) 
 
Ungdomstrinn i utvikling er ei statlig satsing på ungdomstrinnet.  
Bakgrunnsdokumenter: Meld.st. 22 (20110-2011) og Strategi for u-trinn i utvikling 
”Motivasjon og mestring for bedre læring”.  
Essensen i satsinga er å få til en praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet. 
Fokus på områdene klasseledelse, vurdering for læring, regning, lesing og skriving.  
Tiltak i strategien er skolebasert kompetanseutvikling og organisasjonslæring (lærende 
nettverk). 
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Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen – med ledelsen og alle ansatte, deltar i 
enutviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, 
holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. 
 
 
Den regionale satsinga på skoleutvikling ”Læring, mestring og trivsel” i Nord-Troms sees i 
sammenheng med og som en del av ungdomstrinnsatsinga (UiU) og gjelder alle skolene. 
Skolesjefene har vedtatt at også barneskolene skal delta i   
 
Nord-Troms deltar aktivt i pulje 4 (høst 2016 – og ut 2017) og får i denne tida faglig støtte fra 
Uit. I denne perioden tildeles statlige stimuleringsmidler til hver skoleeier ut fra antall skoler 
med ungdomstrinn og antall lærere på u-trinnet. Midlene skal brukes til delstillinger til 
ressurslærere, reisemidler for skolering av ressurslærere, skoleledere og skoleeiere. 
Sentrale virkemidler i satsinga: skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og 
pedagogiske ressurser. 
Utviklingsveileder for Nord-Troms tilsatt er i 70% stilling fra 1.1.2014 – statlige midler. 
Regionkontoret i Nord-Troms har ansvar for veiledning av barneskolene i satsinga. 
 
Målene for satsinga: 

 Alle skal inkluderes og oppleve mestring 

 Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter 

 Alle skal fullføre videregående opplæring 
 
Det vil være fokus på grunnleggende ferdigheter, praktiske undervisningsmetoder for en 
bedre tilpasset opplæring, og å redusere spesialundervisning der det er hensiktsmessig. 
 
Skolene har i 2014/15 laget en tiltaksplan for arbeidet på hver skole, samt en plan for 
spredning av kompetanse i hele kollegiet. Ressursgruppene på skolen leder arbeidet. 
Tema dette året har også vært utvikling av skolen som lærende organisasjon, med lærende 
møter og lærende nettverk, samt fagkurs.  
Alle skolene skal våren 2015 ha gjennomført ståstedsanalysen, tolking og evaluering av 
analysearbeidet. 
 
Skoleåret 2015/16 
Resultatene av ståstedsanalysen vil danne grunnlag for videre arbeid med satsinga dette 
skoleåret. Fokus på at hele personalet skal bli en del av satsinga.  
Årshjulet viser aktivitetene.  
I tillegg til ressursgruppemøter (nettverk) og rektornettverk vil man avholde fagkurs. 
 
Skoleåret 2016/17 
Dette skoleåret starter Nord-Troms i pulje. 
 
Den statlige satsinga vil vare ut 2017. 
 
Entrepenørskapssatsing i skolene Nord-Troms  
Bakgrunn: Entrepenørskap har vært et av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i 
hovedaktiviteten rettet mot unge. I løpet av 2013 har det vært gjennomført kurs i UE program 
og gjennomført ulike opplegg i samarbeid med UE med støtte fra næringskonsulentene i 
kommunene. Gjennom Omdømmeprosjektet har man sett behov for en helhetlig satsing på 
entrepenørskap i regionen for å styrke framtidig næringsutvikling gjennom å bli kjent med og 
se muligheter i egen region. 
 
Satsinga på entrepenørskap er et målrettet grep for å hindre fraflytting og frafall (i skolen) og 
øke bostedsattraktivitet, identitetsbygging og heie fram innovative og handlekraftige 
nordtromsinger. Det er helt nødvendig at vi har kultur for entrepenørskap og miljøer som tar i 
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mot og ivaretar entrepenører. Og det er viktig at vi starter med elevene i grunnskolen og gir 
dem kunnskap og kompetanse i tråd med målsettinger i K06 om entrepenørskapsopplæring i 
skolen.  
 
Visjon for satsinga: Nord-Troms skal framstå som attraktiv og nytenkende. 
Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen 
region (utvalgte stedskvaliteter skal ligge til grunn for hele satsingen). 
Aktivitetsmål: ”Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til 
entrepenørskap og grûnderutvikling. Tiltakene (opplæringa) skal bidra til tro på egne 
skapende krefter og evne til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i 
arbeidslivet som gode arbeidstakere”. 
Planen er et overordna dokument der formålet er å få en helhetlig, samordnet og målretta 
satsing på entrepenørskap fra og med grunnskolen og fram til unge grûndere (inntil 35 år) i 
Nord-Troms. 
Den helhetlige entrepenørskapssatsinga inngår i Troms fylkeskommunes satsing på Nord-
Troms gjennom egen nærings- og utviklingsplan. 
Nord-Troms regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i ”Entrepenørskapssatsing i Nord-
Troms 2015-2017 i møte 21.oktober 2014. Alle 6 Nord-Troms kommunene svarte skriftlig at 
de takket ja til invitasjonen om å delta i prosjektet. 
 
Prosjektet har oppstart høsten 2015. Planen er tredelt og delprosjekt A; 6-16 år gjelder 
grunnskole. Nord-Troms Regionråd skal ha ansvar og eierskap, mens Regionkontoret i Nord-
Troms har ansvar for organisering og prosjektledelse. 
 
Hovedaktivitetene er beskrevet i prosjektplanen, og fordrer et godt samarbeid med 
næringslivet, mer kompetanse til lærerne og gjennomføring av programmer (UE-program) på 
småtrinn, mellom- og u-trinn.  
Opplæringa – UE-programmene - er basert på en praktisk og elevaktiv arbeidsmetode. 
 
 
Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms 
Yrkes- og utdanningsmessa for 10. trinn og VG1 elever i Nord-Troms har i mange år vært 
fast arrangement under Forskningsdagene i Nord-Troms. Målet med messa har vært i 
samsvar med kompetansemålene i faget Utdanningsvalg. 
 
Det vil fra høsten 2015 bli endringer i organisering og gjennomføring av messa da 
Forskningsrådet ikke lenger ønsker å dekke transport av elever til messa. 
Det vil settes i gang et samarbeid mellom ulike aktører for å få yrkes- og utdanningsmessa i 
N-T i gang igjen så fort det lar seg gjøre.  
 
Forskningsdagene vil fortsatt ha et tilbud til 4. trinn i samarbeid mellom Halti Næringshage, 
Regionkontoret og Newtonrommet.  
 
Regionalt Newtonrom. 
Etableringen av regionalt Newtonrom på Skjervøy er godt i gang. Troms fylkeskommune ser 
prosjektet i et fylkesperspektiv og bistår med midler til oppbygging og drift av rommet. 
Prosjektleder i 50% stilling jobber med etablering av rommet som skal gi tilbud om praktiske 
og spennende realfagsopplegg for elever i hele grunnopplæringen i hele regionen. 
Bakgrunnen for etablering av Newtonrom er i den nye strategiplanen for styrking av 
realfagene ”Realfag for fremtiden” nevnt som et viktig bidrag til den lokale satsingen på 
fagene i ulike regioner. Utviklingen av konseptet er betinget av at utstyrssituasjonen for 
undervisningen i realfag i norsk skole ikke er tilfredsstillende, og man mangler også 
lærerkompetanse. 
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Et Newton-rom har teknologi og realfagsfokus og benytter spennende utstyr som fremmer 
læring gjennom aktivitet. All undervisning er læreplanbasert og skal være en del av 
opplæringa i skolen, ikke i tillegg til, og må defineres inn i lokale planer. 
 
Tilbudet er regionalt, mens Skjervøy kommune står som eier av rommet for å få i gang 
arbeidet. 
 Regionkontoret er med i arbeidsgruppa som jobber med moduler som skal tilbys, og 
hvordan tilrettelegge best mulig for at tilbudet skal kunne brukes av elever fra alle kommuner. 
Det er blant annet planlagt et transportfond for for å dekke transportutgifter for elever. 
 
Flere bedrifter er mulige samarbeidspartnere, blant annet samarbeid med Lerøy Aurora som 
jobber med en visningskonsesjon på samme sted. I tillegg vil Vitensenteret være en 
samarbeidspartner.   
Tilsetting av Newton-lærer i delstilling når ombygging/innredning av rom er kommet i gang. 
Skolene i regionen vil i løpet av neste skoleår få tilbud om undervisningsøkter i  
Newtonrommet. Det utvikles egen hjemmeside for tilbudet. 
 
 
 
IKTplan – utviklingsarbeid i Nord-Troms skolene fra høsten 2015  
IKTplan er ei statlig satsing fra Kunnskapsdepartementet, med hovedmålsetting å bygge opp 
en felles nasjonal plan for IKT som grunnleggende ferdighet i skolen. 
Senter for IKT i utdanninga har fått i oppdrag å utvikle en felles plan for grunnskolen, og den 
vil fra i høst også være ferdig for videregående opplæring. Dette betyr at man vil ha en 
gjennomgående plan for IKT i hele grunnopplæringa. Planen vil også utvikles til bruk for 
barnehagene.  
 
Alle kommunene i Nord-Troms har vedlatt å innføre IKTplan på sine skoler. 
Nord-Troms skolene har vedtatt å starte implementeringa av planen fra høsten 2016, og 
planen er anbefalt innført i løpet av en treårsperiode.  
Prosjektleder fra KD har gjennom to kursdager  presentert planen og gitt forslag til hvordan 
man praktisk kan jobbe den inn i skolen til skolesjefer, skoleleder og it-veilder på skolene 
Regionkontoret følger opp skolene i forhold innføring og lærer- kompetanse som trengs i 
forbindelse med innføring av planen. Fagdager med erfaringsdeling kan være en mulig måte 
å dele kompetanse.  
 
Etterutdanning naturfag  
Naturfagsenteret i samarbeid med Uit arrangerer etterutdanningen ”Nøkler til naturfag” for 
lærere i 5.-7. klasse i Nord-Troms våren 2016. Innholdet er hentet fra hovedområdene 
Forskerspiren og Fenomener og stoffer og er basert på FOU-prosjektet Forskerrøtter og 
leserøtter. Grunnleggende ferdigheter er sentrale gjennom hele opplegget.  
Gjennomføring: 3 kursdager med egeninnsats mellom samlingene. Egeninnsatsen går ut på 
et detaljert undervisningsopplegg knytta til kompetansemål i kjemi, forskerspiren og norsk 
skal gjennomføres i egen klasse. Skolene melder på lærere, helst minst en lærer i norsk og 
en i naturfag innen 24.8. 
I tillegg til påfyll i naturfag, vil det være fokus på naturfaglærerens ansvar for lesing/skriving 
(lesing i alle fag) som er en del av satsinga i Nord-Troms.. 
Regionkontoret følger opp satsingen. 
 
 
Samarbeid rådgiving 
Nettverk rådgivere grunnskole/vgs har minst to møter i året.  
Samarbeid med vgo og næringslivet om faget Utdanningsvalg er et viktig satsingsområde i 
Nord-Troms. Det er utviklet en regional plan for faget. Nasjonal læreplan i faget er under 
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endring, og det medfører at den regionale planen også må revideres. Arbeidet følges opp av 
regionkontoret og rådgivernettverket. 
Partnerskapsavtalen med Troms fylkeskommune er endret til at det nå er bare 10. trinn som 
hospiterer/får kurs på videregående skole på et valgt studieprogram. Dette samarbeidet 
videreføres. Hospitering foreslått til oktober hver høst. 
Samarbeid 9. trinn avtales individuelt mellom rådgivere. Avtalen går ut på at rådgivere fra 
vgs møter på foreldremøter på u-skolene eller deltar på andre møter. 
Rådgivernettverket vil fra våren 2016 være med i arbeidet med endring og utvikling av 
utdanningsmessa i Nord-Troms. 
 
Samarbeid samisk/finsk 
Gjennom språknettverket styrkes og kvalitetssikres undervisninga i samisk og finsk i Nord-
Troms. Samarbeid med Storfjord språksenter og Kåfjord språksenter. Fylkesmannen i Troms 
bidrar og følger arbeidet. 
Språknettverket jobber nå blant annet med lokale læreplaner i samisk 2. og 3. språk og med 
finsk 2. språk. Arbeidet framover; utvikle en grammatikkstige for fagene, fordelt på trinn, samt 
utprøving og evaluering av lokal plan. 
Prosjektet ”samiske og finske språkreiser” har fått nye midler fra Sametinget, og arbeidet 
med planlegging, organisering og gjennomføring av språkreisene gjøres av språknettverket i 
samarbeid med Regionkontoret og Språksenteret i Storfjord. Kåfjord språksenter er også 
med i samarbeidet. 
Nødvendig kompetanse for lærerne planlegges i nettverket og gjennomføres regionalt. 
 
 
 
Kurs/kompetanse 
Regionkontoret har ansvar for organisering og gjennomføring av kurs, fagdager, 
nettverksamlinger og rektornettverk i forbindelse med satsingene i skolene.  
Når det gjelder satsinga LMT/UIU samarbeider utviklingsveileder og regionkontoret. 
 
Regionkontoret samarbeider også der det er hensiktsmessig med andre instanser i 
forbindelse med kompetanseutvikling av undervisningspersonale. 
 
Samarbeid eksamen grunnskole 
Regionkontoret er sammen med leder for fagstyret (skolesjefene) ansvarlig for 
eksamensavviklingen i grunnskolen i Nord-Troms. 
Skriftlig eksamen: 
Regionkontoret er ansvarlig for trekk av elever til skriftlig eksamen etter gjeldende regler. 
Lokalt gitt eksamen:  
er et kommunalt ansvar. Regionkontoret har ansvar for organisering av muntlig eksamen i 
regionen. Dette innebærer alt fra forespørsel om sensorer fra skolene, fordeling av sensorer 
og fag og meldinger til skolene.  
I forbindelse med lokalt gitt eksamen arrangerer regionen fagdager for sensorer og 
faglærere, med tema knyttet til eksamensavviklinga. Blant annet arbeid med gode 
oppgavetekster, vurderingskriterier og vurdering av eksamen. 
 
De siste årene har det vært vansker med å få nok sensorer til muntlig eksamen. I samarbeid 
med lærere og eksamensansvarlige på noen av skolene, planlegger regionkontoret ei 
satsing med mål å få nye lærere til å ta på seg sensoroppgaver. Det planlegges blant annet 
en erfaringsdag hvor man inviterer 8. og 9. trinns lærere til å få mer kunnskap om hva 
sensoroppdraget innebærer, og vurdering av muntlige besvarelser. Hospitering ved lokalt gitt 
eksamen er også foreslått. 
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Prosjekt ”Tre stammers møte” 
Prosjektet har vært jobbet med fra vinter 2015, men mangler ennå finansiering før det kan 
settes i gang. 
Bakgrunn for prosjektet: Omdømmeprosjektet i Nord-Troms (prosjekt i regi av Nord-Troms 
Regionråd 2009-2014) har gjennom sitt arbeid funnet ut at mange unge i Nord-Troms 
mangler kunnskap om den flerkulturelle bakgrunnen vår. I undersøkelser og dialog med 
skolefolk og skolesjefer bekreftes at det er behov for å samle og bygge opp 
fagstoff/undervisningsopplegg (felles verktøykasse), og at også lærerne må få mer 
kompetanse om ”tre stammers møte”. 
Det er viktig å ha en forståelse for hvordan ”tre stammers møte” har vært med på å forme 
oss i Nord-Troms. Denne delen av vår kulturarv er også med på å knytte regionen Nord-
Troms sammen, og kan være med på å styrke identitet, tilhørighet og stolthet, ikke bare til 
eget sted bygd eller kommune) men også til regionen. 
Prosjektplan er ferdigstilt. Nord-Troms Regionråd er prosjekteier, prosjektansvarlig er 
Regionkontoret i Nord-Troms. 
Visjon for arbeidet: Alle elever skal ha ” tre stammers møte” i ryggsekken når de går ut av 
grunnskolen. 
Det viser seg vanskelig å få finansiert dette prosjektet, noe som gjør at prosjektstart må 
utsettes til finansieringen er klar i løpet av 2016. 

 

Økonomi 
Finansiering av videreutdanning 
Staten og kommunen deler utgiftene til statlig prioritert videreutdanning – se planens s.3. 
 
Hver av kommunene i Nord-Troms har etter kartlegging av kompetansebehov laget en plan 
for hvilke videreutdanningsbehov som trengs i kommunen. 
 
 
Finansiering av etterutdanning 
 
Fra 2013 opphørte fylkesmannens tilskudd til kommunene gjennom søknad. Midlene 
kanaliseres nå direkte til kommunene gjennom ungdomsskolestrategien. 
Kommunene dekker regionale kompetansetiltak etter en fordelingsnøkkel.  
I tillegg dekkes kompetanseutvikling av påsøkte prosjektmidler for enkelte tiltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 15/16



 17 

 
 
 
 
Kommunal plan 
 
For etter- og videreutdanning 2016 - 2019 
 
Skjervøy kommune 

 
 
- Musikk 
- Bruk av digitale verktøy  
- Moava: 1310 og Hjemmeside for skolene 
 
 
I tillegg: se side 10 og 11 i planen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PS 15/16



 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@halti.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 01-2016 

STED: Arctic Panorama lodge, Uløybukt 

TIDSPUNKT: 26. januar 2016 kl 0930 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Knut Jentoft, Storfjord  

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Svein O. Leiros, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Rådmenn: 

 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Trond-Roger Larsen, Storfjord  

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Frank Pedersen, Kvænangen  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Leif Lintho, Lyngen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

 

Øvrige merknader: 

 Det innføres fast rutine med godkjenning av referat som første sak på 

regionrådsmøtene 

 For bedre forankring av regionrådssaker: forslag om å sende saksliste til 

formannskapet å be om innspill i forkant av møtene. I tillegg bør protokoll fra 

møtene legges som refsak til k-styrene 

 Møtekollisjon 3. februar 2016 – møte med fylkesråd for samferdsel i 

Olderdalen og oppstartsmøte for regional reindriftsplan i Tromsø. Enighet om 

å avvikle begge møtene i Olderdalen som oppsatt (det er mulig å sende 

representanter til begge møter). 

Merknad til sakslisten:  

Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste:  

 Sak 09/16 Engasjement av regnskapsfører 
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 Sak 10/16 Uttalelse Nasjonalt skredsenter til Kåfjord 

 Sak 11/16 Uttalelse – Langtidsplan i forsvarssektoren  

 Sak 12/16 Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 Sak 13/16 Sak vedrørende språkpris trekkes 

 Sak 14/16 Høringsuttalelse – innretning på havbruksfondet 

 Diskusjonssak: Forberedelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar 

i Olderdalen 

REFERATSAKER: 

Fra Kvensk råd: referat fra møte – kvenske interesser i regionen 

Fra arbeidsutvalget i regionrådet: svar vedrørende sak fra Kvensk råd 

Fra Midt-Troms Regionråd: høringsuttalelse i forbindelse med forsvarssjefens 

fagmilitære råd 

Fra Troms Bondelag: innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

Fra Troms fylkeskommune: Regional plan for reindrift, deltakelse i arbeidsgrupper 

Fra Troms fylkeskommune: Høring – planprogram for regional bibliotekplan 2016-

2027 

Fra Troms fylkeskommune: Høring – regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 

2016-2027 

Vedtak: referatsakene tas til orientering. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

Henvendelser mottatt etter saksliste ble sendt ut: 

 Fra Torleif Lyngstad – prosjektide –honnør og takk for flyktningehjelp under 

2. verdenskrig. Saken ble referert i møtet. 

 Fra Olaug Bergset – innspill til å lage et praksisrom – velferdsteknologi. 

Forslag om å lage forprosjekt. Fra møtet i regionrådet: Saken ble diskutert i 

regionrådet. Regionrådet er positiv til et slikt prosjekt og synes det er 

verdifullt at velferdsteknologi kan integreres i utdanningen av 

helsefagarbeidere. Rådmannsutvalget i Nord-Troms har fokus på samme 

tema og vil følge opp saken videre.  

 Henvendelse fra fylkesrådet i Troms – møtetidspunkt i forbindelse med 

regional planstrategi, region-vise møter i Troms planlegges. Fra møte: 

Tidspunkt som passer; torsdag 3. mars kl 1100 i Nordreisa. 

Orientering fra møter i rådmannsutvalget 07.12.15, 11.01.16 og 25.01.16 fra leder 
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av RU Frank Pedersen: 

Kommentarer til orienteringen: 

 Språkpris tas opp som egen sak. Regionrådet trekker saken slik den 

foreligger. Språkprisen avvikles. Regionrådet ønsker at det skal deles ut en 

pris «årets nordtromsing»– saken behandles på neste regionrådsmøte 

 Samarbeid om rekruttering – sende oppfordring om å søke ledige stillinger i 

nabokommunene når man jobber med rekruttering – både for gode søkere 

som ikke får tilbud om stilling, og til partnere som er ute er jobb (tenke felles 

bo- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrenser) 

Status nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms ved Berit Fjellberg 

Orientering: 

- Kompetanse:  

1. kommunestrategi: godt i gang med helseløftet (gjennomført fase 1 og 

2) – i gang med tiltak. Må avklare hvilken sektor innen kommunene 

som er aktuell å prioritere i det videre arbeidet  

2. utvikling av studiesenteret – blant annet å heve status til 

studiebibliotekene med avtale med universitetsbiblioteket. Det jobbes 

også med studieporteføljen 

3. næring: kartleggingsfasen stort sett gjennomført, godt i gang med 

analysefasen som skal ende opp med kurskatalog for næringslivet 

forankret i reelle behov. Prosjektleder engasjert ut 2016. Skal 

diskutere grunnlag og veien videre med næringsrepresentantene i 

styringsgruppen 

- Bolig: prosjektledelsen har sendt ut egen status forrige uke. Har vært i møter 

med alle kommunene og arrangert eget seminar i desember. 

- Næringsutvikling – helhetlig entreprenørskapssatsing har fått felles navn 

HoppIDÈ – alle delprosjekter (delprosjekt A mot grunnskole, delprosjekt B 

mot videregående skole og delprosjekt C mot unge gründere) er i gang. 

Prosjektledere engasjert, og felles oppstartsmøte avholdt. Næringsarbeidere 

involveres i arbeidet gjennom fellesmøter og representasjon i 

styringsgrupper. Felles kick-off 8. mars i Olderdalen – fylkesråd Ørnebakk 

åpner – det inviteres bredt – målgruppe, prosjekteiere, samarbeidspartene. 

 

Ansettelser; regional ungdomskonsulent, prosjektleder – delprosjekt A grunnskole; 

 Lise Jakobsen er ansatt som regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. 

Kontorsted kulturetaten i Nordreisa, Halti 

 Tonny Mathiassen er ansatt som prosjektleder – delprosjekt A grunnskole, i 
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50 % stilling i 3 år. Kontorsted skole-etaten Kvænangen rådhus  

Orientering om utvidelse av aksjekapital i Halti næringshage AS 

På ekstraordinær generalforsamling den 3. september 2015 besluttet aksjonærene å 

forhøye selskapets aksjekapital med minimum NOK 300 000 til maksimum NOK 600 

000. Ved utstedelse av 60-120 nye aksjer pålydende NOK 5 000 pr. aksje. 

Styreleder (rådsordfører) i regionrådet deltok på generalforsamlingen. Nord-Troms 

Regionråd tegnet nye aksjer for kr 10.000,-. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 01/16  Strategi og handlingsplan 2016-2019   

Saksdokumenter:  

 Statusgjennomgang Nord-Troms Strategier pr 01.09.15 

 Oversikt nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms   

 Årsrapport Nord-Troms Regionråd 2014 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Saksbehandler har valgt en kort gjennomgang av styringsdokumenter som har vært 

gjeldene den forrige valgperioden, og hvilke prosjekter kommunene har forpliktet 

seg å delta i gjennom Nærings- og handlingsplan for Nord-Troms, Troms 

fylkeskommune sin satsing på regionen. For å gi et bilde av hvilke resultater som er 

oppnådd legges årsrapport for 2014 som vedlegg (årsrapport 2015 er p.t. ikke 

ferdigstilt). 

 

Nord-Troms Strategier: 

Nord-Troms Strategier 2007-2016 har følgende visjon: 

”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!” 

 

Plangrunnlaget ble sist oppdatert i 2011. Det er 3 hovedutfordringer som peker seg 

ut for vår region; 

 Demografiutfordringen 

 Kompetanseutfordringen 

 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 

Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging har vært 

viktige utviklingsstrategier. Det samme gjelder fokusområdene ungdom og kvinner. 
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Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for 

utviklingsarbeidet: 
 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 

 Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers møte 

 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 

For å møte disse utfordringene har regionrådet prioritert bolyst, kompetanse og 

regional utvikling i handlingsplanen de siste årene. 

 

Handlingsplanen har hatt følgende innsatsområder: 

1. Kompetanse 

2. Regional utvikling 

3. Infrastruktur 

4. Tjenestetilbud 

5. Profilering 

 

Plan og utredningsaktiviteter forrige periode: 

 2011: Nytt plangrunnlag ble utarbeidet  

 2012: Rapport vedrørende interkommunalt samarbeid ble utarbeidet   

 2013: Rådmannsutvalget har utredet de økonomiske konsekvensene av 

samlokalisering av tjenester, presentert på regionrådsmøte september 2014 

 2014: Oppdatering strategidokument og vedtak handlingsplan 2014-2015 

 2015: Statusgjennomgang handlingsplan 01.09.15 (vedlagt) 

 

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms  

Planen er forankret i «Regional planstrategi for Troms»: 
«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 

Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen står overfor en rekke utfordringer og 

scorer relativ lavt i forhold til resten av fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, 

utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som fraflytting og alderssammensetning med 

økt antall eldre. Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen for å kunne møte disse 

utfordringene. 

Problemstillinger som skal tas opp i videre planlegging: 

Den regionale planen vil legge føringer knytta til samarbeid på tvers av kommunegrensene og økt grensefokus. 

Kompetanseutfordringer, plansamarbeid, folkehelse, næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet vil være 

tema som må tas opp i nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.» 

 

Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge og Nord-Troms 

Regionråd oppstartsseminar i Sørkjosen 2. og 3. oktober 2013. Seminaret hadde tre 

hovedområder; boligutfordringer, kompetanse for næringslivet samt 

entreprenørskap og ungdom. Seminaret ble gjennomført med 75 deltakere for 

kommunene, regionale institusjoner og organisasjoner samt næringsliv fra Nord-

Troms. 
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Rapporten fra seminaret oppsummerer med at deltakerne ønsket at planen blir et 

verktøy for å intensivere og forsterke innsatsen på de tre fokusområdene, og bygger 

videre på de lokale og regionale strukturene og forsterker de fagmiljø som fins. 

Viktig å bidra med finansiering til aktuelle tiltak. Kompetanse som utviklingsstrategi 

var også understreket. 

 

Fylkesråd for næring Sandberg og Nord-Troms Regionråd (ordførere) diskuterte 

prioriteringer i planen på møte februar 2014. Følgende prioritering ble gjort; 

1. Finansiering av Nord-Troms Studiesenter i ett lengre perspektiv.  

2. Videreføring av bolyst-satsingen.  

3. Næringsutvikling – gjennom samarbeid i regionen satse på entreprenørskap 

på ulike nivå og arenabygging for utvikling.  

4. Forsterke samarbeidet mellom næringsliv og de videregående skolene 

(Nordkjosbotn og Nord-Troms), for å sikre at skolene produserer kompetanse som 

er aktuell for regionens næringsliv.   

 

For å følge opp disse politiske prioriteringene administrativt, ble det 29. april 2014 

avholdt møte mellom administrasjonene i fylkeskommunen og regionrådet. Møtet 

konkluderte med at regionrådet fikk ansvaret for å utarbeide prosjektbeskrivelser 

for de ulike satsingene. Avdelingsleder Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune er 

kontaktperson i saken. Det er også avholdt møte med ledelsen i Innovasjon Norge, 

Troms, for å involvere og diskutere samarbeid. 

 

Pr januar 2016 er alle prioriterte satsingsområder fulgt opp. Det er utarbeidet egne 

prosjektplaner for alle satsingene og de er finansierte. Arbeidet er forankret i 

kommunene underveis i prosessen.  

 

Kompetanseløftet er en 5-årig satsing, de øvrige er 3-årig. Kompetanseløftet og 

Boligutviklingsprosjektet startet opp i 2015. Entreprenørskapsprosjektene startet 

opp høsten 2015 (delprosjekt B) og januar 2016 (delprosjekt A og C). Prosjektet 

arenabygging er foreløpig lagt på is, da deler av denne satsingen ivaretas av øvrige 

prosjekter. I tillegg har det vært stor utskifting av næringsarbeidere (NUNT) som er 

sentrale i satsingen. 
KOMPETANSE 

- en 5-årig satsing gjennom prosjektet "Kompetanseløft i 

Nord-Troms" i regi av Nord-Troms Studiesenter.  

BOLIGUTVIKLING 

- en 3-årig 

satsing med 

Storfjord 

kommune som 

administrativ 

ansvarlig. 

Rådmannsutvalget 

NÆRINGSUTVIKLING 

To hovedsatsinger: 

 

I) en helhetlig 

entreprenørskapssatsing 

i 3 delprosjekter;  

A: målgruppe 

grunnskole 
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er styringsgruppe. 

 

Prosjektet skal 

identifisere behov 

og gjennomføre 

tiltak som bidrar 

til å øke 

boligpolitisk 

kompetanse og at 

boligbygging blir 

en del av 

stedsutviklingen i 

kommunene. 

B: målgruppe 

videregående skole 

C: unge gründere 

 

II) arenabygging i regi 

av Nord-Troms 

næringsutvalg (NUNT) 

 

Finansiering: RDA-midler (5 mill over 5 år) og egen inntjening  

 

Finansiering: 

prosjektmidler fra 

Troms 

fylkeskommune 

og Husbanken 

 

Finansiering: 

prosjektmidler fra 

Troms fylkeskommune 

og midler fra 

kommunale 

næringsfond 

(delprosjekt C) 

Kommunene bidrar gjennom studiebibliotekene og i 

arbeidsgrupper 

 

Kommunene 

bidrar med 

stillingsressurs 

 

Kommunene bidrar med 

stillingsressurs og 

bidrag fra næringsfond 

 
 

Årsrapport 2014: 

Årsrapporten gir et bilde av aktiviteten i regionrådet i 2014, både de ulike 

satsingene som det har vært jobbet med og de politiske sakene som har stått på 

agendaen. I tillegg gis et bilde av samarbeidet innen tjenesteproduksjon som styres 

av rådmannsutvalget. Det vises til vedlegg. 

 

 

Vurdering: 

Det har vært stor aktivitet i regionrådet de siste årene, og stor bredde i saksfeltet. Vi 

har erfart at det å stå sammen i viktige saker for regionen gjør at vi får større 

gjennomslagskraft enn å arbeide hver for oss. Tålmodighet og det å holde fast ved 

prioriteringer over tid kan bidra til gjennomslag, - for eksempel i arbeidet med 

utbedring av stamveinettet i Nord-Troms. Andre saker som har stått på dagsorden 

er tilbud i videregående skoler, utbygging av Samisk senter i Kåfjord og Halti i 

Nordreisa, ferge- og båt-tilbud, tilbud på LHL Skibotn, rammebetingelser i 

tiltakssonen, i tillegg til en rekke felles høringsuttalelser.  

 

Ungdomssatsingen har vært viktig siden etableringen av regionrådet, og ble først 

etablert som prosjekt UNIT i perioden 1998-2007, og som en fast del av 

regionrådets virksomhet i 2009, gjennom satsingen RUST og Nord-Troms 

ungdomsråd. Ungdommene gir positive tilbakemeldinger på satsingen og RUST 
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høster stor anerkjennelse utenfor regionen. Dette er en modell som andre deler av 

Troms ønsker å lære av og etablere.  

 

Satsing på kompetanse er gjort gjennom etableringen av Nord-Troms studiesenter, 

som siden oppstart i 2006 har hatt i overkant av 100 studenter/deltakere på kurs på 

år. Målsettingen for NTSS er å styrke samfunns- og næringsutviklingen ved å gi 

utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 

arbeidskraft. NTSS er etablert som en fleksibel, distribuert modell som er tilpasset 

Nord-Troms spesielt. NTSS er organisert som en avdeling i regionrådet, med et eget 

ressursutvalg som ledes av representant fra UiT NAU, og bred representasjon fra 

næringsliv, videregående skole, og eierne. 

 

Samarbeid som er opprettet med på grunn av kompetanse- eller kapasitetsbehov er 

løst gjennom regionrådets rådmannsutvalg. For eksempel innkjøpsordningen, 

planoppgaver, brannsjef og IT. 

 

I lys av arbeidet med kommunereformen er det en utfordring for dagens regionråd å 

utarbeide strategiske dokumenter som strekker seg utover inneværende 

valgperiode. I kommunereformarbeidet har det ikke vært et alternativ å utrede 

Nord-Troms 6. Alle kommunene i regionrådet følger løp 2 i prosessen, det medfører 

at det ikke blir noen endringer i dagens kommunestruktur før 01.01.2020. 

 

I diskusjonen om satsinger og samarbeid i regionrådet for inneværende periode 

(2016-2019) må også de forpliktelser eierkommunene har vedtatt inngå. Dette 

gjelder alle delprosjekter i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms og avtaler 

inngått om «sakssamarbeid» (for eksempel innkjøp). I tillegg har regionrådet 

samarbeidsavtale med UiT vedr forskningsnode Nord-Troms (se sak 02/16).  

 

Dagens faste bemanning i regionrådet er: 1stilling som daglig leder, ½ stilling som 

regional ungdomskonsulent, 1 stilling som leder av studiesenteret og 1 stilling som 

studieadministrator. 

 

Saksbehandler anbefaler at det utarbeides en egen handlingsplan for regionrådets 

arbeid i innværende periode. 

 

Saken legges fram uten innstilling til diskusjon i regionrådets styre. 

 

Stikkord fra diskusjonen: 

PS 15/16



 
 

9 

 

 Lyngen og Storfjord er i gang med å evaluere Nord-Troms samarbeidet, de 

vurderer tettere samarbeid med Tromsø-området 

 Vi er i gang med viktige satsingsområder; kompetanse, boligutvikling, næring 

og samferdsel 

 Viktig med forankring i kommunene. Viktig å være raus med hverandre i 

samarbeidet. Gjøre hverandre god 

 Vi bør evaluere samarbeidet 

 Mange særinteresser i regionen. I rådmannsutvalget har det utviklet seg til NT 

4, 5 og 6-kommunesamarbeid 

 Regionrådet er viktig som samarbeidsorgan – også mot andre aktører som for 

eksempel fylkeskommunen  

 Viktig å ha en strategiplan for satsingene 

 Nord-Troms Regionråd er usynlig ute i kommunestyrene 

 Bør fokusere på saker som er regional – vi kan være et sterkt talerør om vi 

står sammen. Kan vi spisse satsingene? 

 Næringssatsing er viktig  

 Vi må styrke noen politiske satsinger – profilere enkeltsaker i media  

 Kommunestyrene bør ha referater fra regionrådsmøtene som fast sak – slik at 

man blir orientert om regionrådets arbeid 

 Samferdsel er naturlig å samarbeide om 

 Mediestrategi viktig 

 Sende ut sakslista til for eksempel formannskap i forkant av 

regionrådsmøtene og be om innspill til sakene som skal opp eventuelt andre 

saker som bør tas opp 

 Behov for å lage en samhandla samferdselsplan – det vil gjøre at vi står mye 

sterkere 

 Bør det lages en ny plan? – dette er mye arbeid, men kanskje vi må gjøre det? 

 Tiltakssonen – bør vi forberede oss på at ordningene vil komme under press? 

 Mulig å ta utgangspunkt i tidligere strategidokument – forenkle dette 

 Spisset – noen hovedpunkt (se for eksempel Kongsbergregionen) 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Arbeidsutvalget får i oppdrag å utarbeide forslag til strategi- og handlingsplan for 

NTRR med bakgrunn i innspill gitt i dagens møte. Forslag skal være behandles på 

neste møte i regionrådet i mars. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 02/16  FoU-satsing i Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Hovedavtale om samarbeid mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet i 

Tromsø 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Kompetanse har vært en utviklingsstrategi for Nord-Troms Regionråd siden 

etableringen. Grunnmuren for strategien har vært å få på plass forutsigbare tilbud 

innen høgere utdanning noe som er realisert gjennom Nord-Troms Studiesenter. 

Integrert i en slik utviklingsstrategi ligger også satsing for å øke bruken av 

forskning i utviklingen av regionen.  

 

Kort om FoU-relatert virksomhet i regionrådet; 

Vi har hatt et nært samarbeid med UiT gjennom ulike FoU-aktiviteter i regi av 

studiesenteret siden forprosjektet i 2004. Vi har samarbeidet om utvikling av nye 

studietilbud og modeller, vi er blitt «forsket på», vi har gjennomført prosjekter 

sammen (for eksempel Omdømmeprosjektet), arrangert «Lørdagsuniversitetet» i 

samarbeid med studiebibliotekene, og det siste samarbeidet som kommer inn i 

FoU-kategorien har vært på internship rettet mot reiseliv og havbruk i Nord-Troms, 

gjennomført i 2015.  

 

Nord-Troms var den første distriktsregionen i Troms som arrangerte 

Forskningsdagene (første gang i 2002). Forskningsdagene er en årlig, 

landsomfattende festival som Norges forskningsråd står bak, der folk i alle aldre og 

med allslags bakgrunn får møte forskere og forskningen på en ny måte.  Halti 

Næringshage og Nord-Troms Regionråd har vært hovedarrangører. De siste årene 

har regionrådet hatt en mer tilbaketrukket rolle grunnet kapasitet. Målet er å; 

«Etablere gode arenaer for fornuftige koblinger mellom næringsliv, offentlig 

forvaltning og kompetansemiljø – slik at vi sammen skaper drakraft for en positiv 

utvikling av Nord-Troms.» 

 

I 2012 inngikk Nord-Troms Regionråd en samarbeidsavtale med UiT, med følgende 

overordna mål; «Å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig 

vekst og utvikling.» 

Mer konkrete mål for samarbeidet er: 

 Å identifisere sentrale behov for kompetanse, utvikling og forskning i Nord-

Troms. 
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 Å ivareta en god dialog mellom UiTs ledelse/fagmiljø og sentrale samfunns- 

og arbeidslivsaktører i Nord-Troms. 

 Å bidra til at innbyggere i Nord-Troms skal ha en stabil og langsiktig tilgang 

til relevante utdanningstilbud gitt av UiT. 

 Å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom 

regionalt arbeidsliv og UiT. 

 

I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for mastergradsstipend. Masteroppgaven 

(heretter ”Oppgaven”) skal knyttes til problemstillinger som er relevant for 

kommunesektoren, må være i tråd med regionrådets strategi og det temaet som er 

definert i utlysningen det enkelte år. Temaet for hvert års utlysning vedtas av 

regionrådet. Stipendet skal brukes til utarbeidelsen av Oppgaven. Formålet er å gi 

Mottakeren et bidrag til arbeidet med å skrive Oppgaven innen et tema som er 

definert i stipendutlysningen. Hensikten er også at oppgaven skal være et bidrag 

i/til regionrådets videre arbeid. Så langt har det ikke vært lyst ut stipender. Det er 

avsatt midler på budsjettet for 2016. 

 

I 2015 ble det inngått en egen samarbeidsavtale med UiT knyttet til prosjektet 

«Forskningsnode Nord-Troms». Prosjektet er eid av UiT, mens aktører fra Halti-

miljøet har bidratt med innhold i prosjektet og skal samarbeide om 

gjennomføringen. Prosjektet har som mål å etablere en vedvarende arena for 

kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-Troms, og bringe fram 

konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret regionalt. 

Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt. 

Prosjektet skal også styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og 

utvikling av en faglig arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i 

forskningen. Prosjektperioden er på 3 år, og etter prosjektslutt håper vi å ha etablert 

en fast struktur for forskning i Nord-Troms, gjennom forskningsnoden. Ved 

prosjektstart ble det gjennomført et dialogseminar om forskning med og for 

næringsliv/forvaltning i Nord-Troms, og det er arrangert ett forskningsseminar 

høsten 2015 i regi av noden. 

 

Alle disse ulike satsingene/prosjekt kan ses på som en konkretisering av 

hovedavtalen for samarbeid med UiT inngått i 2012.  

 

 

Vurdering: 

Nord-Troms regionen har et globalt næringsliv. Bedriftene i regionen leverer varer  
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og tjenester som industri, sjømat og opplevelser. Bedriftene står overfor en sterk 

global konkurranse. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt, både når  

det gjelder å utvikle nye produkter og tjenester, men også når det gjelder hvordan 

driften kan organiseres bedre.  

 

Noen av de samme utfordringene er overførbare til kommunene. Nye reformer, 

varslet endring i inntektssystemet, demografi- og kompetanseutfordringer stiller 

krav til nye løsninger. Vi har behov for å være innovative og utviklingsorienterte 

både i privat og offentlig sektor. Derfor vil en fortsatt satsing på FoU være et bidrag 

for å tenke nytt i utviklingen av regionen. 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd skal fortsatt ha kompetanse og FoU-satsing som en  

 utviklingsstrategi. De ulike satsinger og prosjekter skal inngå i regionrådets 

 handlingsplan 2016-2019. 

2. Det oppnevnes egen saksordfører for feltet (samme saksordførere som 

utdanning) 

 

Forslag til tilleggs-punkter fremmet i møte; 

3. fiskeri og havbruk er viktige næringer for Nord-Troms. Det blir derfor viktig å 

utviklet «Blått kompetansesenter» på Skjervøy  

4. Regionrådet ber om møte med rektoratet ved UiT NAU for å følge opp 

samarbeidsavtalen 

Vedtak:  innstillingen med tilleggspunkt 3 og 4 fremmet i møte 

  ble enstemmig bifalt  

 

 

 

Sak 03/16  Nasjonal transportplan 2018-2029 

(oppfølging av tidligere sak Sak 43/15)  

Saksdokumenter:  

 Tidligere høringsuttalelse fra regionrådet 24.04.12 til Nasjonal transportplan 

2014-2023 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saken ble behandlet på regionrådsmøte 1. september og 3. november 2015. Det er 

ikke utarbeidet noen uttalelse, derfor legges saken fram på nytt. 
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Saksopplysninger: 

I gjeldende NTP 2014-2023 korridor 8; Bodø – Kirkenes, er de viktigste 

prioriteringene knyttet til utbedring av flere strekninger på E6:  

«E6 vest for Alta ferdigstilles i perioden. Videre fjernes en flaskehals for 

tungtransporten når utbyggingen av E6 ved Sørkjosfjellet står ferdig. Utbygging av 

tunnel på E6 gjennom Nordnesfjellet prioriteres for å unngå skredfaren på dagens 

veg. På jernbanen prioritereres tiltak for kapasitetsutvidelse for gods på Ofotbanen. 

Innseilingen til Tromsø havn og Polarbase, Hammerfest, vil bli utbedret.» 

 

Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018-2029 er startet opp. Analyse- og 

strategifasen er avsluttet og arbeidet med planforslaget igangsatt. 

 

Transportetatene anbefaler ett overordnet mål og tre hovedmål for Nasjonal 

transportplan 2018–2029.  

 

Overordnet mål: Et transportsystem for framtiden.  

Hovedmål og delmål er vist i figur 1.1. 6  

 

 

Med utgangpunkt i målene anbefaler transportetatene følgende strategiske 

hovedsatsingsområder i neste planperiode:  

 

 

 

 av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet  
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Vurdering: 

Selv om det er tidlig fase i arbeidet med neste NTP, er det viktig å komme med 

innspill og prioriteringer som Nord-Troms står samlet bak for å sikre at disse 

kommer med i de pågående prosesser. Transportetatene og Avinor skal levere sitt 

forslag til NTP innen 01.03.2016 til Stortinget. Forslaget (Stortingsmelding om 

Nasjonal Transportplan) vil samtidig ble sendt fylkeskommuner og de største 

kommunene til høring, med frist senest 01.07.2016. 

 

I forhold til stamveinettet i Nord-Troms har vi stor aktivitet i utbedringsarbeidet for 

tiden. Likevel må det jobbes for å sikre prioritering av blant annet; 

 E6 Kvænangsfjellet (utbedring/ombygging hele strekningen) 

 E8 utbedring/ombygging av flaskehals som gjenstår (mål om oppstart 2017-

2018) og utbedring av eksisterende veg (mål om oppstart 2018) 

 E6 Nord-Troms – utbedring til vegnormalstandard 

 E6/E8 – trafikksikkerhetstiltak 

 

I tillegg har Storfjord kommune meldt om at reguleringsplanarbeidet for E6 

Hatteng-Nordkjosbotn er ferdigstilt, og det er ønskelig at denne strekningen tas 

med i prioriteringene som gjøres fra regionrådet i innspill til NTP. 

 

Etter saksbehandlers vurdering bør det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider 

et forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd til NTP 2018-2027 (29) basert på 

prioriteringer som gjøres i møte 3. november. Uttalelsen bør sendes 

fylkeskommunen og transportetatene som et innspilldokument i planprosessen.  

 

Næringsarbeider i Lyngen orienterte om prosessen med NTP-arbeidet i møtet 

03.11.15. 

 

Enstemmig vedtak 03.11.15: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å 

utarbeide et forslag til uttalelse som innspill til Nasjonal Transportplan 2018-

2029.  

2. Forslaget til uttalelse sendes styret i regionrådet til godkjenning. 

3. Uttalelsen sendes Troms fylkesting, Tromsbenken og transportetatene.  

4. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: Eirik L. Mevik, Dan-

Håvard Johnsen og Stig Kjærvik 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saken følges opp av den oppnevnte arbeidsgruppen. Forslag fra arbeidsgruppen 

sendes ut pr epost til behandling. Frist for arbeidet: 15.02.16. 
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Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 04/16 Helhetlig strekningsstrategi Nord-Troms 

(oppfølging av tidligere sak Sak 50/14)  

 Saksdokumenter:  

 Presentasjon fra Statens vegvesen 30.04.13 – «Veipakke Nord-Troms» 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

I løpet av 2013 ble det avholdt 2 møter i regi av Nord-Troms Regionråd hvor 

helhetlige samferdselsløsninger for Nord-Troms var tema. På det siste møte, som 

var rådsforsamling i Lyngen, var det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe for å 

vurdere en helhetlig strekningsstrategi for regionen. I en helhetlig strekningsstrategi 

er tanken å se hele transportnettet i sammenheng, og få fram løsninger og 

muligheter for utbedring. Dette omfatter også å se bruk av ulike virkemidler i en 

sammenheng f.eks; investerings-, vedlikeholds-, rassikring- og 

trafikksikkerhetsmidler.  

 

Arbeidsgruppen har i hovedsak hatt fokus på stamvei (E6) og innspill til regional 

transportplan. Det har ikke vært kapasitet til større utredninger.  

 

Som bakteppe i denne saken er det viktig å ha med de nasjonale føringene som 

gjelder: 

«Det overordnete målet for transportpolitikken er å tilby et tilgjengelig, effektivt, 

sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport 

og fremmer regional utvikling.»  

 

 

Status: 

Nord-Troms har fått god uttelling i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23. For 

perioden 2014-17:  

●E8 Riksgrensen-Skibotn (oppstart) 

●Indre Nordnes-Skardalen (oppstart) 

●E6 Sørkjosfjellet (oppstart)  

For perioden 2018-23:  

●E6 Sørkjosfjellet (fullføring)  

●E6 Nordkjosbotn-Hatteng (oppstart) 
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 Indre Nordnes-Skardalen (ferdigsstilling) 

●E8 Riksgrensen-Skibotn (videreføring)  

 

I tillegg er det i Statsbudsjett 2015 satt av midler til oppstart med Kvænangsfjellet.  

 

Nord-Troms Regionråd har over år holdt fast ved de samme prioriteringer av 

veistrekninger i regionen, og utvist tålmodighet og tverrpolitisk enighet som kan 

være noe av svaret på alle veiprosjektene som nå er under arbeid i vår region. Til 

tross for dette er det enda strekninger som gjenstår. Blant annet utbedring av E6 

Kåfjordbergan. 

 

På fylkesvegnettet har regionrådet følgende prioriteringer; 

1) Fv 866 Langbakken – omlegging 

2) Opprusting av Fv 868 Oteren-Lyngseidet 

3) Tiltakene i hht SVV skredsikringsplan: 

 Skredsikring Fv 347 Arnøya. (Tunnel Singla, 

overvåkingssystemer, voller.) 

 Skredsikring Fv 349 Laukøya. (Overvåkingssystemer)  

 Skredsikring Fv 866. (Tunnel Gjøvarden og voll Skognes) 

4) Grusvegprogram: 

 Fv 321 Signaldalen 

 Fv 322 Kitdalen 

 Fv 363 Burfjord 

Store nye prosjekter Nord-Troms: 

 Ullsfjordforbindelsen 

 Arnøy- og Laukøyforbindelsen 

 

Vurdering: 

Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en sammenheng. En utredning som 

beskriver og synliggjør behov og utfordringer for infrastrukturen i regionen vil være 

et godt grunnlag for videre arbeid. En slik utredning bør favne flere områder, og 

både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og trafikkmønster.  

 

Vi har behov for å tegne kartet med utgangspunkt i; 

●Næringstransporter (20% tungtransport på flere strekninger)  

●Arbeidspendling – også i et bo- og arbeidsmarkedsperspektiv 

●Kollektivtransporter  

●Skoletransporter  

●Turisttrafikk  
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I tillegg er flere av kommunene i gang med stedsutviklingstiltak som også omfatter 

sentrumsområder, med tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.  

 

Det er også kommet innspill fra Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) om å inkludere 

rasteplasser og skilting i et slikt arbeid. I sammenheng med reiselivssatsingen i 

regionen er det viktig med tilgjengelige og helårsåpne rasteplasser/toalett. I en 

undersøkelse i regi av Nord-Troms Studiesenter blant reiselivsaktører i regionen er 

det mange bedrifter som understreker utfordringer i forhold til strenge regler for 

skilting/manglende skilting. Disse tilretteleggingstiltakene er viktige å få på plass 

for utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. 

 

I tillegg til reiselivsnæringen har vi en raskt voksende havbruksnæring i vår region. 

Landbruk er også en viktig næring i regionen, i tillegg til industrinæringen i Lyngen. 

Pr i dag mangler vi kunnskap om godstransportene i Nord-Troms. Den igangsatte 

kommunereformen krever kunnskap om dagens arbeidspendling, men vil også 

kreve et kunnskapsgrunnlag for framtidig utvikling av bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. Godsstrømmene og arbeidspendling er viktig å ha 

kunnskap om når beslutninger skal fattes som vil ha betydning for utviklingen av 

regionen. 

 

En slik utredning bør også omfatte farleder og havner, luftfart og jernbane. 

  

Midt-Troms Regionråd har fått utarbeidet en lignende utredning, organisert som et 

eget prosjekt. Denne utredningen ble ferdigstilt høsten 2014. Statens vegvesen 

utarbeidet et forslag til prosjektplan med organisering og mandat, som ble 

behandlet av Midt-Troms Regionråd og fylkeskommunen før igangsetting. 

Utredningen fra Midt-Troms kan brukes som mal for et slikt arbeid i Nord-Troms, 

med tilpasninger til behovene i vår region. 

 

Tidligere rådsordfører har hatt møte med Statens vegvesen for å få til en lignende 

utredning for Nord-Troms. Man klarte ikke å komme i mål med saken.  En slik 

utredning «Veipakke Nord-Troms – en helhetlig strekningsstrategi» vil være et godt 

redskap når man skal jobbe videre med transportløsninger i regionen. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA ved rådsordfører og saksordførere kontakter Troms  

fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få til en utredning som skal gi  
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kunnskap om transportbehov og framtidige løsninger for transportsystemet i Nord- 

Troms.  

Presisering i møte: 

 Rådsordfører har fulgt opp saken og det er avtalt møte med fylkesråd hvor 

tema er på dagsorden 03.02.16. 

 Saksordførere får i oppdrag å kontakte regionvegsjef Torbjørn Naimak 

Vedtak:  innstillingen ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 05/16  Høring: handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 

Saksdokumenter:  

 Forslag til Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 med 

vedlegg 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesrådet har sendt ut forslag til handlingsplan for kollektivtransport i Troms på 

høring. Høringsutkastet er vedlagt. Handlingsplanen legges frem for fylkestinget 

mars 2016. Det settes derfor en endelig høringsfrist 1.februar 2016.  

 

Handlingsplan for kollektivtransport er tiltaksdelen av Regional transportplan. Det er 

snart gjennomført 1. generasjon anbudskontrakter for kollektivtransport i Troms. En 

viktig hensikt med denne handlingsplanen er synliggjøring av tiltak og fastsette 

overordna kontraktstrategi og rammer for neste runde av anbud på buss, båt og 

ferge. Nye lovmessige krav og erfaringer fra anbud og gjennomføring av nåværende 

kontrakter danner bakgrunnen for å vurdere anbud og kontraktstrategi for neste 

periode.  

 

Med bakgrunn i konsekvensene av endringene i inntektssystemet for 

fylkeskommunene, og de økonomiske utfordringene knyttet til fylkesvegnettet, vil 

behandlingen av handlingsplan for kollektivtransport måtte innebære et sterkt fokus 

på behovet for optimalisering og økonomiske innsparinger.  

 

Høringsutkastet omhandler tiltak i perioden 2016-2019, samt forslag til føringer og  

kontraktstrategi for 2. generasjon kollektivtransportanbud.  

 

Det legges frem en egen sak om detaljering og føringer for nye anbud for ferge, 

hurtigbåt og lokalbåt, juni 2016.  
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Vurdering: 

Den enkelte kommune har best kunnskap om tilbudene lokalt. Siden høringsfristen 

er relativt kort, bes den enkelte kommune ta med innspill til høringen til møte i 

regionrådet, slik at det i møtet kan utarbeides høringsinnspill. 

 

Noen innspill til forhold som kan vurderes i forslaget; 

 Under delmål – aktuelt å spille inn «forbindelse mellom Nord-Troms og Alta?» 

slik som Sør-Troms og Nordre Nordland 

 Utfordring å imøtekomme krav om universell utforming hurtigbåtkaier i 

Nord-Troms grunnet stor forskjell mellom flo og fjære – forslag til løsninger? 

 Bra med felles info- og billettprodukter tilpasset reiselivet i alle de 3 

nordnorske fylkene 

 Grunnlag for neste anbudsrunde; 

o Bruk av anbudspakker (buss) 

o Samme betjening av ruta Tromsø-Skjervøy og Skjervøy-Kvænangen 

o Avvikling av anløp Nikkeby 

o Kriterier til grunn ved prioriteringer av fergetilbud (omkjøring, 

trafikkmengde, store kjøretøy, næringstransport)  

o Forslag om endringer i fergetilbud – blant annet kutt av b-ferge-tilbud 

(Lyngseidet-Olderdalen) 

o Heve aldergrense for barnebillett til 18 år 

o Samarbeid pasient-transport 

 

Høringsuttalelse utarbeides i møte. 

 

Innspill gitt i møte: 

Viktige momenter; 

 Kvænangsruta  

 Viktig at kollektivtransporten korresponderer (mulig å reise nord til sør i 

fylket) 

 Kollektivtilbudet i Nord-Troms er avhengig av skoleruta 

 Sjømat – stor næring i regionen hvor det er viktig å tenke rekruttering  – det 

må legges til rette for at elever kan dagpendle til Skjervøy videregående skole 

fra nabokommunene (Kåfjord) 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Det utarbeides høringsuttalelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar i  

Kåfjord. Saksordfører Eirik L. Mevik følger opp saken.  
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Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 06/16  Interkommunalt skadefellingslag 

Saksdokumenter: 

 Særutskrift sak 18/12 Opprettelse av interkommunalt skadefellingslag 

 

Sak fra Kåfjord kommune ved ordfører Svein Leiros 

 

Saken gjelder det interkommunale skadefellingslaget som vi har i region. Kåfjord 

kommune har vært vertskommunene for dette, men ønsker ikke mere å ha dette 

ansvaret da vår mann som jobbet med dette ikke lengere har kapasitet til å utføre 

denne jobben.  

 

Kåfjord kommune er heller ikke fornøyd med den statlige ordningen, men her 

jobber leder for viltnemda John Karlsen med de statlige myndigheter.  

Vi har drøftet dette internt i kommunen sammen med John Karlsen og fylkesmannen 

sin representant Andreas Røsæg. En løsning er at dersom alle kommuner går inn 

med 15.000.- hver så har vi fått det økonomiske på plass, og vi kan eventuelt kjøpe 

denne tjenesten og eller at noen av de andre kommunene har tatt på seg 

vertskommune rollen. Vi har prøvd å se internt i vår kommune om vi har den 

kompetansen hos noen andre av ansatte, men har dessverre ikke funnet noen.  

 

Saken er behandlet i Nord Troms Regionråd 21.05.12 og det ble da gjort et 

enstemmig vedtak. Derfor må den vel igjen til regionrådet. Siden vi ikke har møte 

før jul og kontraktene/ansettelsene til lederne og jaktlaget går ut ved årsskiftet bør 

vi fatte et nytt vedtak i regionrådet.  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Lyngen kommune har gjort vedtak om opprettelse av skadefellingslag. Lyngen  

kommune inviterer de andre kommunene til å delta i skadefellingslaget.  

Inngangsbilletten settes til kr. 15.000,- pr kommune pr. år.  

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 07/16  Høring: St.melding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri» 

Saksdokumenter:  

 Stortingsmelding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri» 

 Sak oversendt fra Nordreisa kommunestyre 

 Forslag fra Skjervøy (mottatt i møte) 

Saksopplysninger: 

Regjeringen har lagt fram sjømatindustrimeldingen. Der presenteres en rekke tiltak 

for å bedre konkurransekraften og verdiskapingen i norsk sjømatindustri. 

 

Dette er de viktigste tiltakene: 

 Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt 

 Regionalisere leveringsplikten 

 Fjerne bearbeidingsplikten 

 Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten. 

 Mer balansert markedsplass for villfisk 

 Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen 

 Økt satsing på forskning og innovasjon 

 Videre forbedring av markedsadgang 

 

Forslag fra Nordreisa kommunestyre: 

Høringsuttalelse Melding til Stortinget nr 10 (2015-2016) En konkurransekraftig 

sjømatindustri:  

«I Stortingsmeldingen foreslås blant annet å fjerne de tre pliktene leveringsplikt, 

bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Leveringsplikten betyr at de store torsketrålerne 

har vært forpliktet til å levere fangsten i utpekte lokalsamfunn i landsdelen.  

Heretter skal de bare ha plikt til å levere i et bestemt fylke, ikke til bestemte 

fiskevær. Dessuten skal mottakene ikke ha plikt til å bearbeide fisken som blir 

levert.  

 

Dette vil være en katastrofe for mange lokalsamfunn på kysten som vil miste 

arbeidsplasser og næringsgrunnlag. Det vil også kunne utradere grunnlaget for den 

sjøsamiske kulturen.  

 

Når aktivitetsplikten fjernes vil vi få samlet fiskeriene på få hender, og ha få 

bærekraftige småsamfunn igjen på kysten. Regjeringa ser bort fra at grunnen til at 

trålrederiene fikk et unntak fra loven som sa at kvotene skulle tilhøre aktive fiskere 

var en byttehandel, til gjengjeld skulle de levere fisken i kystsamfunn som hadde 

historiske rettigheter. Vi mener derfor at dersom leveringsplikten fjernes, må også 

fisken falle tilbake til kystsamfunnene. Hvis kystflåten tar råstoffet på land, så det 
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kan bearbeides her. Det er det ferske råstoffet det er lønnsomhet og som kan gi stor 

økt verdiskaping for nordnorske lokalsamfunn i framtida.  

 

Vi reagerer også sterkt på at regjeringa ikke lover varig kompensasjon til 

lokalsamfunn som blir fratatt fiskerettighetene.» 

 

Forslag til høringsuttalelse fra Skjervøy presentert i møte: 

«Stortingsmelding nr 10 (2015-16) "En konkurransekraftig sjømatindustri" er viktig 

og vil kunne sikre utviklinga av en framtidsretta sjømatindustri i Norge. 

 

Flere av forslagene er positive slik som styrking av forskning knytta til 

levendelagring av fisk, økt satsing på bruk av Innovasjon Norges virkemidler overfor 

sjømatindustrien og arbeid for å styrke markedstilgangen. 

 

Flere av forlagene vil kunne svekke råstofftilgangen sterkt for enkeltbedrifter,  

kommuner og regioner som er omfattet av leveringspliktordninga.  

Det gjelder følgende forslag i meldinga: 

 Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt 

 Regionalisere leveringsplikten 

 Fjerne bearbeidingsplikten 

 Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten 

 

I Nord-Troms ble det gitt fiskerettigheter til Skjervøytrålere med leveringsplikt til 

anlegg i regionen for å sikre jevn råstofftilgang. Denne rettigheten tilhører fortsatt 

Skjervøy og sekundært hele Nord-Troms og Vest-Finnmark, men er nå bare en 

tilbudsplikt som i begrenset grad blir brukt lokalt. Den omlag 2500 tonn store 

kvoten beregnet for vår region, selges i stor grad som ubearbeidet frosent råstoff 

rett til utlandet eller leveres i andre deler av landet. 

 

1. Nord-Troms Regionråd krever innstramming av leveringsplikten til de bedrifter, 

fiskevær, kommuner og regioner som opprinnelig ble tildelt fiskerettighetene. 

 

2. Hvis den havgående fiskeflåten generelt ikke kan oppfylle sine 

leveringsforpliktelser, bør den effektive, moderne kystflåten som leverer lokalt, 

overta disse rettighetene. Det vil styrke rekrutteringa til fiskeryrket og sikre spredt 

bosetting langs kysten slik intensjonene opprinnelig var.      
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3. Videre må det satses sterkt på forskning og utvikling av levendelagring og 

ferskfiskproduksjon. Det krever begrensning av ombordproduksjonsmulighetene og 

krav til bearbeiding og aktivitet i landindustrien. «   

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd slutter seg til høringsuttalelsen fra Nordreisa kommunestyre 

vedr St.meld nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri»  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner forslag til høringsuttalelse fra Skjervøy vedr 

St.meld nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri». i tillegg skrives punkt vedr 

«sjøsamisk kultur» inn i uttalelsen. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 08/16  Høring: forslag til nytt inntektssystem for kommunene 

Saksdokumenter:  

 Fra kommunal og moderniseringsdepartementet: forslag til nytt 

inntektssystem for kommunene 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at 

regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for 

kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem skal presenteres i 

kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen skal inntektssystemet 

også ses i sammenheng med kommunereformen. 

 

Kommunesektoren har ansvar for viktige velferdstjenester og forvalter en betydelig 

andel av de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Sektorens inntekter utgjør om 

lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Inntektssystemet for kommunene fordeler 

rammetilskuddet mellom kommunene og omfordeler skatteinntekter. 

Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 75 pst. av kommunesektorens 

samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag124 mrd. 

kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd. kroner. 

Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert 

kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike 

PS 15/16



 
 

24 

 

skatteelementene. I høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer 

i kostnadsnøkkelen, mens det gis en omtale av endret innretning på de 

regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål som drøftes i høringsnotatet er 

dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og i 

hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen kostnader. I 

tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og inntektssystemet. 

Gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen får kommunene i dag full kompensasjon 

for smådriftsulemper på grunn av kommunestørrelse. Det foreslås her en modell for 

å differensiere denne kompensasjonen, slik at ikke alle kommuner lenger vil motta 

full kompensasjon for denne typen kostnader på kommunenivå. Det foreslås at det 

fortsatt skal gis full kompensasjon for smådriftsulemper på tjenestenivå. 

Departementet tar sikte på å innføre en modell der det skilles mellom frivillige og 

ufrivillige smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige 

smådriftsulemper kompenseres fullt ut. I høringsnotatet presenteres innretningen 

på en slik modell. Denne endringen vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold 

til kommunesammenslutninger. 

 

De regionalpolitiske tilskuddene er også vurdert, og departementet foreslår her en 

endring i innretningen på disse tilskuddene framover. Det legges opp til å forenkle 

tilskuddsstrukturen ved å slå sammen noen av dagens tilskudd, at de 

regionalpolitiske tilskuddene i større grad knyttes opp til graden av 

distriktsutfordringer, og at tilskuddene i større grad gis per innbygger i stedet for 

per kommune. Den siste justeringen vil gjøre tilskuddene mer nøytrale i forhold til 

endringer i kommunestrukturen. 

 

Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem 

for kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra 1. 1. 2017. 

 

Departementet ber om innspill på enkeltpunkt, i tillegg til eventuelle generelle 

uttalelser innen 1.mars 2016.  

 

 

Vurdering: 

Dette er en viktig melding for kommunene, som det bør avgis høringssvar på. 

Saksbehandler foreslår at det oppnevnes et eget utvalg med kompetanse på 

inntektssystemet som utarbeider forslag til høringsuttalelse. 

 

Innstilling til vedtak: 
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1. Nord-Troms Regionråd oppnevner et utvalg som utarbeider forslag til 

høringsuttalelse til nytt inntektssystem for kommunene. Forslaget sendes 

styret til godkjenning før det oversendes departementet innen fristen 1. mars 

2016 

2. Utvalget består av (oppnevnt i møte): 

a. Saksordfører: (ikke aktuelt å ha med ordfører) 

b. Rådmann: Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

c. Økonomisjef: Espen Li, Skjervøy 

 

Forslag til nytt punkt 3 fremmet i møte: 

3. Innspill til momenter som bør tas med i høringen;  

a. Avstandskriteriet  

b. Utjevning mellom skatt og overføring (videreføre dagens ordning, en 

endring kan få store konsekvenser) 

c. Geografisk vekting – bør ha med noe om blant annet grunnskole og PU 

d. Nytt kriterium – vedlikehold av kommunale veier – bør komme med 

som et forslag 

Vedtak:  innstillingen og forslag fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 09/16  Engasjement av regnskapsfører 

Saksdokumenter:  

 Notat fra møte i arbeidsutvalget 10.12.15 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Dagens regnskapsfører Kaj Båtnes avvikler egen virksomhet (Regnskapskontoret) for 

å gå over i en 60 % stilling som ansatt regnskapsfører.  

 

Båtnes har vært regionrådets regnskapsfører gjennom en rekke år, og er godt kjent 

med virksomheten og de igangsatte prosjekter. Båtnes har også vært med å 

utarbeide økonomirutinene og dagens regnskapsstruktur i regionrådet. 

 

Vurdering: 

Regionrådet har behov for en dyktig regnskapsfører som både kan ivareta 

driftsdelen og prosjektporteføljen i selskapet. Vi er i oppstarten av forholdsvis store 

prosjekter som krever god økonomistyring. Båtnes har en særlig kjennskap til 
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regionrådets virksomhet, og vil kunne ivareta både drift- og prosjektregnskap på en 

god måte etter daglig leder vurdering. 

 

Daglig leder har diskutert en mulig løsning med Båtnes, hvor han kan engasjeres i 

ca 20 % stilling ut 2018 (økonomisk ramme – som dagens), slik at vi sikrer god 

regnskapskompetanse for å ivareta satsinger i nærings- og utviklingsplan for Nord-

Troms (prosjekter «kompetanseløft» og helhetlig entreprenørskapssatsing), i tillegg 

til drift (sekretariat og ungdomssatsingen RUST).  

 

Innstilling til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd engasjerer Kaj Båtnes som regnskapsfører i perioden 2016-

2018 for å ivareta drift- og prosjektregnskaper for selskapet innenfor de samme 

økonomiske rammer som 2015. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Oppdraget lyses ut, slik at alle interesserte kan gi tilbud på oppdraget. Oppdraget 

lyses ut på kommunens hjemmesider/faceook. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 10/16  Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord 

 

Forslag til uttalelse: 

Kåfjord er den mest skredutsatte kommunen i landet. Dette gjelder alle typer skred 

som fjellskred, steinskred, snø- og sørpeskred, og jordskred, i tillegg til store 

områder med marin leire som medfører risiko for kvikkleireskred. Nabokommunene 

er også skredutsatte og har opplevd store utfordringer de siste årene, for eksempel 

raset i Sørkjosen (Nordreisa) og raset i Lyngen. I tillegg opplever vi stadig stengte 

veier grunnet ras, både sommer og vinter i alle kommunene i regionen. I Kåfjord er 

også NVE’s overvåkningsstasjon for fjellskred etablert (Nordnes-fjellet), og det er 

bygd opp spisskompetanse på feltet gjennom flere år. Det er også etablert 

samarbeid med universitets- og forskningsmiljø på området. 

 

Nord-Troms Regionråd mener regionen har en særegen utfordring med tanke på 

alle typer skred. Vi behøver påfyll av kompetanse både innen kartlegging, 

overvåkning, beredskap og skredsikring. Regionens erfaring sammen med den 

strategiske beliggenheten i forhold til Universitetet i Tromsø Norges Arktiske 
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Universitet (UiT) og andre relevant forskningsmiljø som NORUT, gjør at Kåfjord er en 

naturlig lokalisering for et nasjonalt senter. Både UiT og NORUT har uttrykt at et 

nasjonalt skredsenter i Kåfjord vil utgjøre en naturlig base for feltarbeid i området, 

og det unike feltlaboratoriet etablert i Nordnes-fjellet kan nyttes i både 

undervisnings- og forskningssammenheng. Også for internasjonale forskningsmiljø 

vil et slikt nordområdesenter være interessant. 

 

UiT viser også til egen satsing for å bygge kompetanse innen fjellskred både 

gjennom forskning og undervisning. UiT oppgir at en av grunnene til denne 

satsingen er å kunne bruke Nordnes-fjellet som base. UiT har også utviklet egne 

kurs på mastergradsnivå med feltarbeid i Kåfjord og Balsfjord, annonsert for 

nasjonal og internasjonal deltakelse. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge. 

    

Med henvisning til de overnevnte argumentene, mener Nord-Troms Regionråd at 

det er naturlig å etablere et nasjonalt skredsenter i vår region. Et slikt skredsenter 

vil gi oss nyttig kunnskap som vi kan dele med andre i rasutsatte strøk, som kan 

bidra til at folk kan bo trygt og at næringstransporter kommer fram til markedet. I 

tillegg vil det fylle rollen som feltlaboratorium/område for feltarbeid hvor alle typer 

skred kan forskes på. Vi kan også koble på klimaperspektivet som bidrar til at 

behovet for mer kunnskap innen dette fagfeltet vil øke i framtiden. 

 

Nord-Troms Regionråd støtter et forprosjekt for å utrede etablering av nasjonalt 

skredsenter i Kåfjord.  

 

Vedtak:  forslag til uttalelse ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 11/06  Uttalelse – Langtidsplan i forsvarssektoren  

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd (FMR) 01.10.15. Rådet er det mest 

sentrale innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret, som er 

planlagt fremlagt for Stortinget i vårsesjonen 2016. FMR har foreslått 

nedlegginger/flyttinger/endringer som berører forsvaret i landsdelen. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd ber regjering og Storting sørge for at vi har et stabilt 

og sterkt forsvar i nord. Forsvarets tilstedeværelse i nord sikrer vår nasjonale 

suvereniteten på land og sjø. Nordområde-satsingen viser også at mye av 

landets ressurser ligger i nord, og dette forsterker behovet for et tydelig 

forsvar. 

PS 15/16



 
 

28 

 

2. Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsene fra regionrådene i Midt-

Troms og Sør-Troms. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 12/06   Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

Nord-Troms Regionråd har mottatt henvendelse fra Troms Bondelag ved styret, om 

å støtte deres innspill til jordbruksforhandlingene i 2016. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelse fra Troms Bondelag vedrørende innspill til 

jordbruksforhandlingene 2016. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 13/06  Sak vedrørende språkpris trekkes 

Saksdokumenter:  

 Forslag til pris fra Audun Johnsen, Lyngen 

 Særutskrift av sak 44/14 og 51/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms 

 Sak 07/15 Retningslinjer og jury – språkpris for Nord-Troms    

Følgende vedtak ble fattet i sak 07/15 Retningslinjer og jury – språkpris for Nord-

Troms: 

Vedtekter for språkpris Nord-Troms: 

 Nord-Troms regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner 

som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms.  Det legges særlig vekt på 

innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av dialekten. 

 Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris 

av maksimum kr 5.000,-. Prisen kan deles. 

 Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal profileres i 

media. 

 Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere. 

 Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag.  Hver av 

medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en person til 

juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene skal være kvinner.  

 Juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige flertallsavstemninger.  

Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er offentlig.  
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 Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og eventuell 

innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for første 

jury/prisutdeling. 

Organisering og finansiering 

Utgiftene til pris og eventuell administrasjon dekkes innenfor regionrådets budsjett. 

Saken har ikke vært fulgt opp etter vedtak ble gjort. 

 

Diskusjon i møtet: 

Det nye styret i regionrådet ønsker ikke å etablere en egen språkpris grunnet 

utfordringene forbundet med å trekke fram èn dialekt i regionen framfor en annen. 

Regionrådet diskuterte i møtet at det burde i stedet vært opprettet en pris «årets 

nordtromsing» - som regionrådet kan dele ut.   

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms regionråd trekker tidligere vedtak om etablering av språkpris for 

Nord-Troms. 

2. Arbeidsutvalget får i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for «årets 

nordtromsing» til neste regionrådsmøte.  

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 14/16 Høringsuttalelse – innretning på havbruksfondet 

 

Saksopplysninger: 

Havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge og for de 

mange kommunene med oppdrettsvirksomhet langs hele kysten. Det drives i dag 

oppdrett av laks og ørret i totalt 160 kystkommuner, fra Lyngdal kommune i sør til 

Hammerfest i nord, hvor havbruksnæringen bidrar med aktivitet, sysselsetting og 

inntekter. Likevel opplever mange kystkommuner at de får for lite igjen for å 

tilrettelegge for næringen.  

 

Oppdrettsnæringen har hatt en sterk vekst over flere tiår og bare siden 2005 er 

produksjonen av laks og ørret mer enn doblet. Regjeringen vil legge til rette for 

videre vekst i oppdretts- næringen, hvor en av forutsetningene er tilgang på 

tilstrekkelig og egnet areal. I regjeringens politiske plattform går det derfor frem at 

kommuner som stiller areal til rådighet for havbruksnæringen bør oppleve større 

positive ringvirkninger fra aktiviteten. Den politiske plattformen sier også at store 

deler av vederlaget for nye konsesjoner bør tilfalle berørte kommuner.  
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I Meld. St. 16 (2014-2015) "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk 

lakse- og ørretoppdrett" (heretter "havbruksmeldingen") presenterer regjeringen et 

nytt system for justering av kapasiteten i oppdrettsnæringen basert på 

miljøindikatorer, handlingsregler og en inndeling av kysten i produksjonsområder. 

Næringskomiteen har i sin innstilling til meldingen gått inn for at 80 prosent av 

vederlaget for tildeling av ny kapasitet skal tilfalle kommunal sektor, mens statens 

andel skal være 20 prosent. Videre er regjeringen bedt om å opprette et 

havbruksfond som skal sikre en rimelig fordeling av kommunal sektors andel av 

vederlaget på alle fylkeskommuner og kommuner med oppdrettsvirksomhet. 

 

Høringsnotatet drøfter blant annet:  

- Fordelingsnøkler mellom a) fylkeskommuner og kommuner, b) kommuner og c) 

fylkeskommuner  

- Størrelse og frekvens på utbetalinger fra fondet  

- Administrasjon av fondet  

 

Høringsinnspill må være departementet i hende senest 18. februar 2016. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Ordfører i Skjervøy og Kvænangen utarbeider forslag til uttalelse som godkjennes i 

etterkant pr epost.  

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

DISKUSJONSSAKER: 

 

Aktuelle tema for rådsforsamlingen 26. april 2016 i Storfjord? 

 Fra møte: Ordførere oppfordres til å komme med innspill til aktuelle tema. 

 

Utdanningsmesse/karrieredag i Nord-Troms? 

Fra møte: 

 Lyngen og Storfjord har benyttet seg av tilbudet i Tromsø i mange år 

 Kanskje ikke en sak for regionrådet siden dette ikke gjelder alle kommunene 

 

Representasjon i vannregionutvalget i Troms 

Fra møte: 

PS 15/16



 
 

31 

 

 Det ble gitt orientering om vedtak i rådmannsutvalget og evaluering i VRU. 

Det er ikke naturlig at regionrådet skal være representert i VRU – det bør 

være kommunene. 

Hvordan skal vi forholde oss til forespørsler fra eksterne som ønsker å møte 

regionrådet? (for eksempel prosjekt Samdrift)   

Fra møte: 

 Ikke aktuelt å sette av tid til Samdrift i regionrådsmøte 

 Det må prioriteres hvem som slipper til i regionrådsmøte. Arbeidsutvalget bør 

ta avgjørelser i hver enkelt sak 

 Det som har tilhørighet i regionen skal prioriteres. Fokus på politikk 

Stortinget skal evaluere rovdyrforliket i mars. «Naturen for alle» har tatt initiativ til 

vardebrenning i den sammenheng 26.02.16. Er det aktuelt for kommunene i Nord-

Troms å delta? 

Fra møte: 

 Handler om lokal forvaltning av rovdyrstammen 

 Ikke aktuelt å delta i denne aksjonen 

 

Forberedelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar i Olderdalen 

Fra møte: 

 Alle kommuner møter enten med ordfører eller stedfortreder 

 Agenda/hovedsaker; 

 Fv 868 og fv 866  

 Strekningsstrategi  

 Kollektivtransport  

 

 

 

 

Møtet hevet kl 1510 

Rett protokollutskrift bevitnes 

26. januar 2016 

Berit Fjellberg 

Referent 
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Fiskeri- og havbrukspolitikk 
 

Årsmøteuttalelse fra Skjervøy Høyre 
 
Skjervøy Høyre støtter regjeringens politikk for norsk sjømatnæring som 
fokuserer på lønnsomhet, god næringsutvikling og forutsigbare 
vekstmuligheter. Høyre vil legge tilrette for lønnsomme og attraktive 
arbeidsplasser i fiskebåten. Også på de minste båtene må det være 
mulig å tjene en akseptabel årslønn, ha økonomi til å fornye og 
modernisere flåten og til å være to ombord. Dette vil gjøre noe både med 
arbeidsmiljøet og sikkerheten. Lønnsomhet er avgjørende for 
rekruttering, slik at nye generasjoner vil satse på vår viktige 
framtidsnæring.  Det er også viktig å få til en modernisering av flåten,der 
målet er å heve kvaliteten på fisken og råstoffer som leveres for å  øke 
verdiskapningen. Målet må være å utnytte hele fisken. Restråstoff er en 
ressurs som kan gi grunnlag for ny næring og nye arbeidsplasser. 
 
Skjervøy Høyre mener det er særs viktig å heve kvotetaket i kystflåten 
for fartøygruppe under 11m, og de bør også få tilbud om strukturering. 
Det bør være tilstrekkelig med 2 grupper i Finnmarkmodellen, en gruppe 
for liten kystflåte under 15 m og en gruppe for stor kystflåte over 15 m. 
 
For å skape forutsigbare forhold for fiskeflåten må også strukturerte 
kvoter få en lengre tidsavgrensing  Man bør også endre dagens 
fylkesbinding for torskekvoter i kystflåten med f.eks to kvoteområder - 
Nord-Norge og Sør-Norge. 
 
For havbruksnæringen bør det legges til rette for økt vekst. Man bør 
endre dagens konsesjonsordning med en søknadsprosess basert på 
objektive tildelingskriterier som miljømessig bærekraft og tilgang på 
konsesjoner. 
Man må praktisere prinsippet om at forurenser betaler og at dette 
ansvaret må rettes mot den enkelte oppdretter. 
Det skal lønne seg å være en havbrukskommune. Skjervøy Høyre er 
svært tilfreds med at 80% av vederlaget skal tilfalle kommuner 
/fylkeskommuner som legger tilrette for videre vekst i lakse- og 
ørretoppdrett , der 70 % går til kommunen og 10% går til 
fylkeskommunen. 
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Referanse Dato 

2015/1325-2 29.10.2015 

 

 

Ettergodtgjøring for ordfører 

 

Torgeir Johnsen ber i brev datert 28.10.15 om å få utbetalt ettergodtgjøring for 3 måneder etter 

fratreden som ordfører fra samme dato.  

 

Det foreligger et vedtak (k-sak 5/11) om 3 måneders ettergodtgjøring: «Ordfører tilstås 

ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter utløpet av valgperioden. Etterlønn bortfaller ved 

inntreden i ny stilling. Etterlønnsmottaker plikter i slike tilfeller å gi melding til kommunen.» 

 

Forutsetningene for å innvilge Torgeir Johnsen ettergodtgjøring i inntil 3 måneder er til stede, og 

søknaden innvilges herved. Torgeir Johnsen plikter å melde fra om han tiltrer stilling før 3 

måneder er gått. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Cissel Samuelsen 

Rådmann 

 

 

 

 

 

 

PS 15/16


	Forside 
	Offentlig saksliste 
	Oppfølging K-styresak PS 52/15 - Årvikbruket AS
	Oppfølging K-styresak PS 52/15 - Juridisk vurdering Skjervøy Sjømat
	PS 2/16 Igangsetting  - omstillingsprosjekt 2016/103
	Saksfremlegg

	PS 3/16 Kommunereform - siste fase før endelig vedtak 2015/71
	Saksfremlegg

	PS 4/16 Anmodning om bosetting for 2017 og konsekvenser av vedtak 2015/1427
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Anmodning om bosetting av flykninger for 2016


	PS 5/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern 2016/107
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	kontrollutvalget - rapport fra barnevernstjenesten - oversendelse av rapport for behandling i kommunestyret
	Rapport


	PS 6/16 Lokalisering av ny barnehage på Prestegårdsjorda 2015/78
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kartutskrift


	PS 7/16 Opprettelse av en midlertidig småbarnsavdeling 2015/78
	Saksfremlegg

	PS 8/16 Oppføring av utleieleiligheter i kommunal regi 2015/1028
	Saksfremlegg

	PS 9/16 Opprettelse av byggekomite 2016/97
	Saksfremlegg

	PS 10/16 Mandat - miljøgruppe 2016/115
	Saksfremlegg

	PS 11/16 Suppleringsvalg div. utvalg 2015/722
	Saksfremlegg

	PS 12/16 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2016 2015/1353
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Skjema 2A
	SKjema 2B


	PS 13/16 Byggelån fra kommunen 1,2 mill 2015/1353
	Vedlegg

	PS 14/16 Interpellasjoner /
	PS 15/16 Referatsaker /
	RS 1/16 Regional plan for handel og service 2015 - 2024 2016/24
	Saksfremlegg. Error: File does not exist. 'C:\ephorte\PdfDocProc\EPHORTE_p_Skjervoy\13871_PdfA.pdf'

	RS 2/16 regional kompetanseplan 2016 - 2019 - revidert m Skjervøy 2016/105
	reg komp plan 2016 - 19 - revidert m Skjervøy

	RS 3/16 protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 26.01.16 2015/65
	Protokoll fra møte NTRR 26.01.16

	RS 4/16 Årsmøteuttalse fra Skjervøy Høyre- Fiskeri og havbrukspolitikk 2015/658
	Høyre -  Fiskeri-og havbrukspolitikk

	RS 5/16 Søknad om etterlønn 2015/1325
	Søknad om etterlønn

	RS 6/16 Ettergodtgjøring for ordfører 2015/1325
	Ettergodtgjøring for ordfører




