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Gdivuona suofilécm Kdfiord'fiommune :Kaivuonon Iéomuuni

Vedtak  om dispensasjon fra utafanningséravetmm for
pedaggoiske [édér/ Øameflagefærerjf 18, 3[eø[c[

VEDTAK:

Med  hjemel i barnehagelovnen  §  18, 3  ledd, samt forskrift  om  midlertidig og unntak  fra

utdanningskravet  for  styrer  og pedagogisk leder, av  16.12.05, er det  fattet slikt vedtak:

Elise  Leiros 03.11.1998

Navn  på  søker Fødselsdato

Vedtaket gjelder fra:  07.01.2019

Vedtaket gjelder til:  30.06.2019

Dokument i saken:

-  Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet fra styrer Caroline Vatne datert  10.01.2019

-  Arbeidsbeskrivelse for konstituert pedaggoisk leder

Bakgrunn  for  saken:

Innehaveren av stillingen er sykemeldt i 60 %, og for å oppfylle krav til pedagognorm må

barnehagen sette inne  vikar.

Den ansatte som får tilbud om vikariat i 40  %  stilling, har utdanning som barne- og

ungdomsarbeider, og jobber i dag som assistent i 100  % stilling.

' O



Lovgrunnlag:

Barnehageloven  §18. barnehagens  øvrige personale

«pedagogisk leder må ha  utdanning som førskolelærer. Likeverdig med

førskolelærerutdanning er annen  treårig pedagogisk  utdanning på høgskolenivå med

videreutdanning i  bamehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet  i  første ledd. Kommunes vedtak kan

påklages til fylkesmannen.

Departementet  girforskrift  om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvaliteter fra utlandet

og om  unntak  fra utdanningskravet for personale som arbeider  i  barnehagen på natttid.

Bemanningen må  være  tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredstillende pedagogisk

virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter 0m  pedagogisk bemanning.  »

Grunngivning for vedtaket:

Barnehageier har plikt til å sørge for at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Styrer Caroline Vatne vil gi veiledning til den ansatte, og har sendt inn plan for pedagogisk

veiledning.

Dersom du ønsker å få vedtaket eller saksutredningen nærmere forklart, kan du ta kontakt

med undertegnede.

Klagerett:

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven  §  28. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet

underretning om vedtaket kom fra til parten, jf. forvaltningsloven § 29.

Eventuell klage skal sendes til den instans som har fattet vedtaket i Kåfjord kommune.

Dersom klagen verken helt eller delvis har blitt  tatt  til følge, vil klagen med samtlige

saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Blir klagen  tatt  delvis til

følge, vil et nytt vedtak med ny frist for klage bli sendt til Dere fra kommunen.

Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

I tillegg til å hjelpe til med klagen, skal kommunen også gi nærmere opplysninger om

følgende;

0  Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningsloven § 11

'  Gjøre seg kjent med dokumentet i saken når forvaltningsloven §§ 18 og 19 tillater det

.  Utsette iverksetting, forvaltningsloven § 42

Olderdalen 14.03.2019

Sted Dato

'  I

[UL
Barnehagef lig rådgiver



Fra: Fosby Geir (Geir.Fosby@dss.dep.no)
Sendt: 28.03.2019 14.20.53
Til: Høifoss Elin
Kopi: Fosby Geir

Emne: Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
Vedlegg: Høringsbrev_avlastere.pdf;Høringsinstanser_avlastere.pdf;Høringsnotat_avlastere.pdf
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om arbeidstid for
avlastere.
 
Høringsfristen er 9. mai 2019.
 
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2637823.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
E-post: postmottak@asd.dep.no
 



 

 

 

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

Kontoradresse 
Akersgata 64 
 
www.asd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Arbeidsmiljø- og 
sikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Trond Rakkestad 
22 24 84 34 

Høring – endring i forskrift om arbeidstid for avlastere 

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift  

om arbeidstid for avlastere. 

 
Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Departementet ber om at 

høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller 

virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

 

Frist for å sende inn høringssvar er 9. mai 2019. 

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2637823. Vi ber om at høringsuttalelser 

avgis digitalt på nettsiden, under «Send inn høringssvar».  

 

 

Med hilsen 

 

 

Torkel Sandegren (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Trond Rakkestad 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Høringsinstanser 

Akademikerne 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Arbeidsforskningsinstituttet  

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Arbeidsmiljøsenteret 

Arbeidsretten 

Autismeforeningen i Norge 

BAR-barn av rusmisbrukere  

Barne-, likestillingsdepartementet 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   

Barne - og Ungdomsrevmatikergruppen (BURG) 

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 

Cerebral Parese foreningen 

Den Norske Advokatforening 

Det norske diakonforbund 

Direktoratet for arbeidstilsynet 

Finansdepartementet 

Forandringsfabrikken  

Foreningen for hjertesyke barn  

Foreningen Norges døvblinde 

Forskningsstiftelsen Fafo 

Forsvarsdepartementet 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

Fylkesmennene  

Handikappede Barns Foreldreforening 

Helse Midt-Norge RHF  

Helse Nord RHF 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF  

Helsedirektoratet 

Institutt for privatrett (UIO) 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 

Juss-Buss 

Jussformidlingen i Bergen  

Jushjelpa i Midt-Norge 

Jusshjelpa i Nord-Norge 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kreftforeningen 

KS  

Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Landets kommuner 



 

 

Landsforeningen for barnevernsbarn  

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)   

Landsforeningen for Utviklingshemmede og Pårørende 

Landsorganisasjonen i Norge 

Likestillings- og diskrimineringsombudet  

M.E. Nettverket i Norge   

ME-foreningen 

Mental Helse Norge 

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemminger 

NITO 

Norges blindeforbund 

Norges døveforbund 

Norges Handikapforbund 

Norges Røde Kors  

Norsk Epilepsiforbund   

Norsk Forbund for Utviklingshemmede 

Norsk Fosterhjemsforening 

Norsk Kvinnesaksforening  

Norsk Pasientforening 

Norsk Psykiatrisk Forening 

Norsk sosiologforening  

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF)   

Norsk Tourette Forening   

Nærings- og fiskeridepartementet 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Olje- og energidepartementet  

Organisasjon for barnevernsforeldre  

Organisasjonen Voksne for Barn 

Pasient- og brukerombudene 

PIO-Pårørendesenteret i Oslo 

Private Barnehagers Landsforbund  

Pårørendealliansen   

Regelrådet 

Regjeringsadvokaten 

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

Samferdselsdepartementet  

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 

Statens helsetilsyn 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Unge duer  

Unio 

Utenriksdepartementet 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Virke 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS 
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1 Innledning 
Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i forskrift om 

arbeidstid for avlastere 25. juni 2017 nr. 1052. I forbindelse med at departementet fastsatte 

forskriften varslet departementet at det skulle arbeides videre med å finne en løsning for 

lengre avlastningsperioder, for eksempel i forbindelse med ferie. Arbeids- og 

sosialdepartementet har nå gjennomført dette arbeidet og legger med dette fram forslag til 

endringer i forskriften som åpner for at det kan avtales avlastning i inntil en uke 

sammenhengende dersom avlastningen ikke er svært belastende. I tillegg foreslår 

departementet at arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakeren får tilstrekkelige muligheter for 

restitusjon og hvile i løpet av perioden. Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid samtidig, 

og skal ha en arbeidsfri periode etter avlastningsperioden. Forslaget inneholder også et 

forslag til en klargjøring av virkeområdet for å tydeliggjøre at også avlastning for barn i 

fosterhjem er omfattet av forskriften. 

1.1 Omfang 

Avlastning i lengre perioder gis blant annet for barn og familier som et hjelpetiltak etter 

barnevernloven. Departementet har ikke klar oversikt over hvor mange barn og familier dette 

gjelder. Ifølge opplysninger departementet har fått fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) forekommer ferieavlastning også i forbindelse med barn i 

beredskapshjem. Det vanligste i slike situasjoner er likevel at avlaster eller personer som har 

oppgaven som besøkshjem, er i arbeid og har barnet på helgeavlastning. Det forekommer 

også at avlaster har barnet på ferieavlastning. Det vil da som regel være slik at avlaster har 

ferie fra sitt ordinære arbeid og har barnet hjemme hos seg selv på avlastning.  

Bufdir opplyser videre at når familiehjem skal ta ut friperioder er det vanligste at 

ungdommene er på besøk eller ferie hos sin biologiske familie, eller på andre tiltak som ulike 

sommerleirer. En del ungdommer er i sitt besøkshjem når familiehjemmet har ferie.  

Avlastning innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er hovedsakelig rettet mot 

omsorgsyteren. Avlasterens relasjon og ansvarsforhold vil imidlertid også her ofte være 

knyttet til den som har omsorgsbehovet, og ikke omsorgsyteren. Avlastning innenfor de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene omfatter personer med omsorgsbehov i alle 

aldersgrupper, ikke bare barn. Det kan også være voksne barn eller ektefeller. Avlastning 

foregår også noen ganger slik at enkelte kommuner lar avlastere bli med familier på ferier, 

typisk hyttetur. Det kan være tilfeller der avlaster er familie, for eksempel onkel eller tante. 

Avlastning kan også gis ved at tjenestemottakere som er barn er hjemme hos avlaster, mens 

for eksempel foreldre drar på ferie uten barnet. 

2 Gjeldende rett  
Personer som utfører avlastningsarbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven må normalt 

anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven. Dette er klargjort gjennom to 

høyesterettsdommer om temaet: Rt. 2013 s. 354 og HR-2016-1366-A.  

Konsekvensen av at avlastere er arbeidstakere, er at arbeidsmiljølovens regler i 

utgangspunktet vil gjelde. Det innebærer også arbeidstidsreglene. Dette er det gjort rede for i 

departementets høringsnotat om forskrift om arbeidstid for avlastere som ble sendt på høring 

28. april 2017.  
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Forskrift om arbeidstid for avlastere ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni 

2017. Forskriften gjelder arbeidstakere som utfører avlastning etter reglene i helse- og 

omsorgstjenesteloven og barnevernloven. 

Forskriften åpner for den mest brukte formen for avlastning, som foregår over en helg. Det er 

også mulig å arbeide som avlaster i tillegg til en annen stilling i samme virksomhet. 

Forskriften åpner for at det kan avtales 56 timer sammenhengende arbeid, og til sammen 88 

timer i løpet av en uke. Det gjør det mulig for arbeidstaker å gå rett fra alminnelig arbeid på 

fredag ettermiddag og arbeide som avlaster sammenhengende fram til søndag ettermiddag.  

Arbeidstaker må ha utvidet hvile før og etter lange avlastingsperioder. 

3 Handlingsrom i arbeidstidsdirektivet 

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ha et regelverk som ikke er i strid med EUs 

arbeidstidsdirektiv (direktiv 2003/88/EF).  

I høringsnotatet om avlastere i 2017 gjorde departementet rede for arbeidstidsdirektivet. Det 

følger av direktivet at dersom kompenserende hvile i spesielle tilfeller ikke er mulig krever 

unntak fra hviletidsbestemmelsene at arbeidstakerne sikres et annet passende vern.  

I arbeidet med lengre avlastningsperioder har departementet tatt opp spørsmålet om å kunne 

legge til rette for avlastning inntil en uke sammenhengende med EU-kommisjonen. 

Kommisjonen peker på at for at en slik arbeidstidsordning skal kunne benyttes må det 

vurderes om arbeidstakeren kan sikres et annet passende vern. Det må gjøres en konkret 

vurderingen av den aktuelle arbeidstidsordningen. Vurderingen må inneholde ulike 

elementer. Kommisjonen tar i sitt svar til departementet utgangspunkt i en typisk situasjon 

hvor en avlaster skal ha et barn hjemme hos seg. 

 

Kommisjonen skriver: 

 

Thus, without prejudice to the specific assessment that needs to be made in each case, the 

Commission services are of the opinion that both the ‘particular nature of the work’ and the 

‘particular circumstances in which that work is carried out’, in addition to complementary 

compensation after the period concerned, could be relevant factors in the overall assessment 

that needs to be carried out. Furthermore, in the overall assessment account should be taken 

of the protection of the best interests of the child, which is enshrined in Article 24 of the 

Charter, and which must be a primary consideration in all actions relating to children, 

whether taken by public authorities or private institutions. 

Departementet oppfatter uttalelsene fra kommisjonen slik at det skal gjøres en konkret 

helhetsvurdering av arbeidstidsordningen og formålet med unntakene for å avgjøre om 

kravene til annet passende vern er oppfylt. Arbeidets spesielle art og de spesielle forholdene 

arbeidet utføres under vil være momenter i vurderingen. I tillegg vil supplerende hvile være 

relevant. Kommisjonen legger til at hensynet til barnas beste interesser må tas med i 

helhetsvurderingen. 

Kommisjonen skriver videre: 

Nevertheless, we stress that it is only in exceptional cases that this derogation can be relied 

upon, and that far-reaching derogations from daily rest over a prolonged period of time must 

be applied restrictively. As it has been stated by the Court on numerous occasions 

derogations to the Working Time Directive must be interpreted in such a way that their scope 
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is limited to what is strictly necessary in order to safeguard the interests which those 

derogations enable to be protected. Furthermore, the derogations need to be implemented 

‘subject to strict conditions intended to secure effective protection for the safety and health of 

workers’. In other words, when implementing this derogation national authorities have to 

ensure that the protection for the safety and health of workers is effectively secured at all 

times. 

Kommisjonen presiserer med andre ord at slike unntak må anvendes restriktivt, og at 

arbeidstidsordninger som innebærer så omfattende unntak bare kan benyttes i helt spesielle 

tilfeller. Unntakene kan bare benyttes i den utstrekning det er strengt nødvendig, og det må 

fastsettes strenge vilkår for å sørge for arbeidstakerens helse og sikkerhet.  

Avlastning innenfor barnevernsområdet har som formål å ivareta barn i en sårbar situasjon. 

Kommisjonen peker i sin uttalelse på at dette er et grunnleggende hensyn som skal tas i 

betraktning i vurderingen. Også innenfor helse- og omsorgstjenestene vil avlastning 

omhandle ivaretakelse av sårbare pasienter og brukere, og pårørende og omsorgspersoner 

som står i krevende livssituasjoner. Slikt arbeid kan etter kommisjonens oppfatning anses å 

være "… in the public interest forming part of the essential functions of the State". Dette taler 

for at det så langt det er mulig bør legges til rette for dette. 

På bakgrunn av vurderingen av handlingsrommet i arbeidstidsdirektivet og de uttalelsene 

kommisjonen har kommet med i saken mener departementet at det er mulig å åpne for lengre 

avlastningsperioder på visse vilkår.  

Departementet legger som kommisjonen til grunn at et unntak for lange avlastningsperioder, 

selv om det er nødvendig for å ivareta en viktig offentlig oppgave, må være begrenset, og at 

det må settes vilkår for et så omfattende unntak. Det kan heller ikke gå lenger enn at det er 

mulig å ivareta arbeidstakerens helse og sikkerhet. 

4 Departementets vurderinger og forslag 
Avlastning gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Avlastningstiltak skal gi 

omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. 

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, 

skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk tiltak. Tiltakene kan være begrunnet både i 

barnets behov og foreldrenes behov for avlastning. De samme hensynene som gjør seg 

gjeldende for avlastning i kortere perioder er viktige også der det er behov for avlastning i 

lengre perioder, som for eksempel i ferier. Som omtalen av omfanget i punkt 1.1 ovenfor 

viser, er avlastning i lengre perioder et tilbud som er viktig for barn og andre i svært sårbare 

situasjoner. Dette ble også tatt opp av flere høringsinstanser i 2017. 

KS uttalte i sitt høringssvar til departementets forslag om avlasterforskriften at det var 

uheldig at lengre avlastning ved ferieavvikling ikke kunne videreføres, og at det burde 

utredes videre en mulighet til å videreføre slik avlastning.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet uttalte i sitt høringssvar følgende om behovet for 

avlastning over lengre perioder: 

Barn trenger trygge og nære relasjoner, noe som ivaretas best i ett avlastningshjem i lengre 

perioder enn hva forskriften åpner for. Det er spesielt viktig for mange av barna med 

barnevernstiltak, som i utgangspunktet er sårbare på grunn av dårlige erfaringer med 

tilknytning til voksne og har problemer med å stole på at voksne er trygge. 

Også Handikappede barns foreldreforening pekte på behovet for ferieavlastning: 
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Tilstrekkelig og nødvendig ferieavlastning er svært viktig for de personene/familiene som vil 

omfattes av forskriften. 

Departementet legger til grunn at det for enkelte vil kunne ha stor betydning å ha et tilbud om 

avlastning for en lengre periode enn dagens forskrift åpner for. Det foreslås derfor at det 

åpnes for avlasting i inntil en uke sammenhengende. Departementet mener at inntil en uke vil 

dekke behovet for langvarig avlastning i de fleste tilfeller, samtidig som arbeidstakernes vern 

ivaretas, og unntaket holdes innenfor handlingsrommet i arbeidstidsdirektivet. 

For at departementet skal kunne åpne for avlastning/arbeidstid over en så lang periode som 

inntil en uke, må det stilles visse vilkår.  

Hovedvilkåret er at avlastningen ikke er svært belastende. Avlastning er arbeid og innebærer 

uansett en viss belastning. Utgangspunktet for vurderingen om avlastning kan gjennomføres 

for en så lang periode som en uke må være hvor stor belastning omsorgen for brukeren 

medfører for avlasteren. For at en så lang avlastningsperiode skal tillates kan det for 

eksempel ikke være snakk om de mest krevende brukerne.   

For slike lange avlastningsperioder dette forslaget er ment å åpne for, må avlastningen være 

av en slik art at avlasteren til en viss grad kan ivareta sine interesser og gjøremål uten at 

brukeren krever oppmerksomhet og tilsyn kontinuerlig. En typisk avlastningssituasjon vil 

etter departementets syn være at en avlaster eller et besøkshjem har brukeren hjemme hos seg 

mens de avvikler ferie, eller tar med seg brukeren på en feriereise uten at belastningen i 

særlig grad er større enn det den ville være om det var snakk om avlasterens eller 

besøkshjemmets eget barn.  

Vurderingen av belastningen for avlasteren denne forskriftsbestemmelsen er ment å regulere, 

er imidlertid ikke den samme som en kommune må gjøre for å bestemme om 

omsorgspersonen skal tilbys avlastningstiltak, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og 

vilkåret om "særlig tyngende omsorgsarbeid". For å bestemme om omsorgspersonene har 

krav på avlastningstiltak vurderes deres permanente situasjon. I forarbeidene til helse- og 

omsorgstjenesteloven framgår det for eksempel at avlastning og omsorgslønn skal være et 

lovpålagt tilbud til personer (og familier) med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ved 

vurderingen av hvor tyngende omsorgsarbeidet er skal det blant annet tas hensyn til omfanget 

og den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet, om arbeidet skjer regelmessig eller 

periodevis, omsorgsplikt og eventuelt inntektstap. Kommunene kan også selv velge å tilby 

avlastning til pårørende selv om omsorgsarbeidet ikke er særlig tyngende. 

Så omfattende unntak som det her er snakk om, uten at arbeidstakeren kan få tilstrekkelig 

hvile krever at arbeidstakeren sikres annet passende vern. Departementet viser i denne 

forbindelse til uttalelsen fra EU-kommisjonen og de kravene som følger av 

arbeidstidsdirektivet. Dette vernet kan bestå av ulike tiltak og krav. 

I tillegg til inngangsvilkåret om at avlastningen ikke skal være særlig belastende foreslår 

departementet derfor at arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakeren får tilstrekkelige muligheter 

for restitusjon og hvile i løpet av perioden. I tillegg stilles krav om at arbeidstakeren ikke 

utfører annet arbeid i perioden, og at arbeidstakeren skal ha en friperiode etter at 

avlastningsperioden er over. 

Kravet om at arbeidstaker skal sikres restitusjon og hvile innebærer et krav om veksling 

mellom aktive og passive perioder, inkludert perioder helt eller delvis uten at brukeren krever 

innsats fra avlasteren. I utgangspunktet må avlasteren kunne forvente normal døgnrytme og 

tilstrekkelig hvile og restitusjon underveis i perioden. Bare dersom dette vilkåret er oppfylt 

vil det være lovlig å gjennomføre arbeid i en så lang sammenhengende periode som det her er 
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snakk om. Det er likevel ikke til hinder for at avlasteren vil kunne bli forstyrret, og for 

eksempel vekket om natten i enkelte tilfeller. 

Departementet foreslår videre at det stilles krav om at avlasteren ikke kan utføre annet arbeid 

i den perioden avlastning gjennomføres. Slikt arbeid ville øke belastningen og redusere 

muligheten for hvile og restitusjon underveis i avlastningsperiode, og derfor ikke være 

forsvarlig, eller i tråd med unntaksadgangen i arbeidstidsdirektivet. Forslaget gjelder annet 

ordinært arbeid. Det kan tenkes at det oppstår ekstraordinære og kortvarige situasjoner i løpet 

av avlastningsperioden som krever at arbeidstakeren må utføre noe annet arbeid. En slik 

ekstraordinær situasjon, hvor eventuelt arbeid må utføres i begrenset omfang, og ikke er en 

fast ordning, vil være tillatt. 

Dersom en avlaster har et ordinært arbeidsforhold til samme arbeidsgiver som vedkommende 

tar avlastningsoppdrag for, kan tiden ikke regnes som ferie. Dersom slike avlastere skal 

gjennomføre avlastning etter forslaget må de sikres tilsvarende ferie på et annet tidspunkt.  

Departementet foreslår også at arbeidstakeren etter en avsluttet lengre periode med avlastning 

må sikres en viss periode med fri fra alt arbeid. Det foreslås således at arbeidstaker skal ha en 

arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet. Departementet foreslår at det ikke stilles 

konkrete krav til hvor lang denne friperioden skal være. Lengden på friperioden må ses i 

forhold til hvor belastende avlastningen har vært. Formålet er imidlertid at arbeidstakeren 

skal sikres en periode til uforstyrret restitusjon eller hvile før han eller hun går tilbake til 

annet arbeid. 

Det vil etter departementets syn være slik at ikke alle som i dag kan benytte seg av avlastning 

over en kortere periode etter forskriften også kan benytte seg av lengre perioder. De foreslåtte 

kravene til avlastning som kan gjennomføres i inntil en uke sammenhengende er strengere 

enn det som gjelder annen avlastning i en kortere periode etter forskriften. 

5 Avlastning for barn i fosterhjem 
Departementet mener det er behov for å klargjøre virkeområdet for forskriften for å 

tydeliggjøre at også avlastning for barn i fosterhjem er omfattet.  

Forskrift om arbeidstid for avlastere gjelder arbeid som oppfyller kommunenes plikt etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 eller barnevernloven § 4-4 når 

avlastningen skjer utenfor institusjon og avlasteren anses som arbeidstaker etter 

arbeidsmiljøloven § 1-8. 

Besøkshjem og avlastningshjem benyttes både som et hjelpetiltak for barn som bor hjemme 

og som tiltak når barn bor i fosterhjem (forsterkning). Hjelpetiltak er regulert i 

barnevernloven § 4-4. Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner 

har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet 

og familien. Formålet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.  

Når et barn er i fosterhjem forutsettes det i utgangspunktet at barnet ikke er i en slik situasjon 

at det har et "særlig behov" for hjelpetiltak. Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp 

barnet i fosterhjemmet, og for å gi fosterforeldre nødvendig støtte og oppfølging, herunder 

avlastning. Utgangspunktet er derfor at det ikke nødvendigvis fattes vedtak etter § 4-4 om 

hjelpetiltak når det er rettet mot barn som er i fosterhjem, men at eventuelle tiltak inngår som 

en del av barneverntjenestens oppfølgingsansvar både overfor barnet og fosterforeldrene. 

Departementet ser at forskriften er formulert på en måte som gjør at det kan stilles spørsmål 

ved om avlastning når barn er i fosterhjem er ment å omfattes. 
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Det har ikke vært intensjonen å utelate avlastning når barn er i fosterhjem fra forskriftens 

virkeområde. 

Departementet foreslår derfor å endre § 1 i forskrift om arbeidstid for avlastere, slik at det 

ikke er en forutsetning for virkeområde at det er fattet vedtak etter barnevernloven § 4-4 om 

avlastningstiltak eller besøkshjem. En generell henvisning til at det er avlastning etter 

barnevernloven beholdes. 

6 Departementets forslag til forskriftsendring 
I forskrift om arbeidstid for avlastere 25 juni 2017 nr. 1052 gjøres følgende endring: 

§ 1 skal lyde 

Forskriften gjelder arbeid som oppfyller kommunenes plikt etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 eller barnevernloven når avlastningen skjer 

utenfor institusjon og avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 1-8 

Ny § 12 skal lyde: 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende 

periode enn det som følger av § 4 til 10 dersom avlastningen ikke er svært belastende. 

Arbeidstakeren skal sikres tilstrekkelige muligheter for restitusjon og hvile i løpet av 

perioden.  

Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid i perioden avlastningen gjennomføres. 

Arbeidstakeren skal sikres en arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet. 

Avlastning kan ikke avtales for en lengre periode enn en uke. 

Begrensninger i § 4 til 10 gjelder ikke ved avlastning etter denne paragrafen. 

7 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forskriftsendringen vil gjøre det mulig å gjennomføre avlastninger på inntil en uke dersom 

avlastningen ikke er særlig belastende. 

Forskriften kan innebære en noe økt bruk av belastende arbeidstidsordninger, ved at flere kan 

tenkes å inngå avtaler om avlastning som går over en lengre periode enn i dag. Det vil være 

opp til kommunene i hvilken grad de ønsker å benytte seg av muligheten som forskriften 

åpner for. 

Kostnadene knyttet til dette for kommunene vil avhenge av hvordan lønns- og arbeidsvilkår 

løses av kommunene. KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått en avtale om 

gjennomføring av avlasterordninger, og hvordan dette skal avlønnes i kommunene etter at 

forskrift om arbeidstid for avlastere ble fastsatt. Tilsvarende avtale må også inngås for 

avlastning etter forslaget. 

Endringen vil ha som virkning at enkelte avlasterordninger som tidligere ikke kunne 

videreføres nå kan gjennomføres uten å stride mot arbeidsmiljølovens regler. Dette vil være 

positivt for de mange familier og barn som i dag er brukere av ordningene, og for personer 

som ønsker å ta på seg oppdrag med slik avlastning. 

Endringen i virkeområdet antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser 

ettersom det er en presisering av virkeområdet. 
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       OPPVEKSTNETTVERKET I NORD-TROMS    
                   ______________________________________________________ 
  Adr: Skjervøy kommune, Postboks 145 G, 9189 Skjervøy. Tlf. 77775588 

Mobil 93484791, e-post: ulla.laberg@skjervoy.kommune.no  
  
 
ÅRSMELDING 2018 
 
Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms. 
 
I løpet av 2016/17 ble det utarbeidet nye retningslinjer for regionalt samarbeid om 
skole i Nord-Troms. Det er også laget en handlingsplan med felles definerte 
utfordringer og satsingsområder; mål for satsinga, strategi og hvem som er ansvarlig. 
(Vedlagt). 
Oppvekstnettverket består av oppvekstlederne i kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. 
 
Oppvekstnettverkets mål og hensikt 
Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse 
med kvalitetsutvikling i skole og barnehage. 
Oppvekstnettverkets rolle er å være pådriver og støttefunksjon for kommunene i 
forhold til utvikling av felles kompetanse, organisasjonsutvikling og kvalitet. 
Arbeidet skal målrettes i forhold til barns danning, læring og trivsel, og elevers 
grunnleggende ferdigheter, med bedre gjennomføring av videregående opplæring 
som mål. 
 
Overordna mål for samarbeidet:  

- Sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i 
Nord-Troms 

 
Begrunnelse for regionalt samarbeid (målsettinger) 

- Å utvikle barnehagene i tråd med nasjonale føringer 
- Å bedre skoleresultatene i grunnskolen 
- Øke gjennomføring av vgo 
- Arbeide for å styrke tilhørighet til regionen 

 
Samarbeid på følgende områder: 

- Kompetanseutvikling og rekruttering 
- Skriftlig og muntlig eksamen 
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, 

barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo 
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert 

kompetanseutvikling 
- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning) 
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning) 
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø, mobbing 
- Kvalitetssikring av lovendringer 
- Utvikle regionale handlingsplaner 
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Finansiering: 
Kontoret driftes gjennom midler fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord. 
 
Kurs, utviklingsprosjekter, fagdager og annen virksomhet dekkes av kommunale 
midler, samt påsøkte prosjektmidler fra stat, fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark, Sametinget og andre. 
 
Eksterne midler til utvikling/kompetanse i Nord-Troms 2018 
Sametinget – prosjekt «Samiske språkreiser»    kr.   70 000,- 
Entreprenørskapsprosjektet del A     kr.   60 000,- 
 
Kostnader kommuner (kurs/kompetanse) i 2018   kr.             0,- 
Grunnet bruk av fondsmidler 
 
RUP-midler entreprenørskapssatsing grunnskole 3- år  kr. 1 mill pr år 
 
Drift kontoret: 
1.1.-31.12.       60% stilling    
Drift 2018         kr. 670 000,- 
Rest refusjon fra kommunene som skal brukes til lønnsmidler 
til utviklingskoordinator Astrid Berg i 2018 
 
 
Styret i oppvekstnettverket 2017: 

- Oppvekstsjef i Kåfjord Elisabeth Gulbrandsen (leder fra 2017) 
- Kultur- og undervisningssjef i Skjervøy kommune – Arild Torbergsen 
- Etatsleder oppvekst og kultur i Kvænangen – Alf Bjørnar Eriksen (tiltrådte 

desember 2017) 
- Sektorleder for oppvekst og kultur i Nordreisa Bernt Eirik Sandtrøen. 
- Oppvekstsjef i Lyngen Anette Holst 
- Oppvekstsjef i Storfjord kommune: May-Tove Lilleng 

 
Ansatte (arbeidsgiveransvar Skjervøy) Ulla Laberg (leder for kontoret i 60% stilling 
fra 1.3.2017) 
Astrid Berg – utviklingskoordinator statlige satsinger. 
 
Det er avholdt 2 møter i oppvekstnettverket i 2018, 14 saker ble behandlet.I tillegg 
ble det arrangert et samarbeidsmøte mellom rådmenn og oppvekstledere i 
november. Her ble videre samarbeid presentert. 
 
 
 
 
Samarbeid på følgende områder: 

- Kompetanseutvikling og rekruttering 
- Skriftlig og muntlig eksamen 
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, 

barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo 



- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert 
kompetanseutvikling – Dekom. 

- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning) 
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning) 
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø 
- Kvalitetssikring av lovendringer 
- Utvikle regionale handlingsplaner 

 
Satsing samarbeid 2017-2019 
 
Grunnleggende ferdigheter og inkluderende læringsmiljø 
Delte nettverk (sør-nord): 
Tilsynsteam barnehage, rådgivernettverk, ulike læringsplattformer, PPT (styre), 
implementering ny rammeplan b-h 
Kvalitets- og fagnettverk grunnskole overgang vgo, samarbeid vgs 
Delte nettverk 4-2 (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen, 
Storfjord) gjelder: matematikknettverk, rådgivernettverk, yrkes- og 
utdanningsmesse 
 
Statlig satsing på kompetanseutvikling gjennom strategi «Kompetanse for kvalitet» 
gir retning for kompetanseoppbygging/utvikling i skolen. 
Staten bidrar med midler til statlig definerte videreutdanningstilbud i utvalgte fag som 
delfinansieres av staten. 
 
Regional kompetanseutviklingsplan 2016 – 2019 er i tråd med nasjonale satsinger og 
førende for utviklingstiltakene i regionen og vedtatt i hver kommune. 
 
 
Arbeid med prioriterte områder for skoleutvikling i skolene i Nord-Troms 2018. 
Meld St.21, Lærelyst, tidlig innsats og kvalitet i skolen introduserte en ny ordning for 
kompetanseheving i skolene, der kommunens ansvar for kvalitet i skolen 
understrekes. For å få til den kompetansehevingen den enkelte kommune har behov 
for, fordeler Staten ut midler til kommunene til samarbeid med UH-sektor. 
Den desentraliserte ordningen for kompetanseheving (DEKOM) startet fra 1.1.18 i 
vår region, fordi vi deltok i pulje 4 i Ungdomstrinn i utvikling. Den satsingen ble 
avsluttet 31.12.17.  
 Kommunene definerte utviklingsområder etter analyse av egne ståsted. Intensjonen i 
ordningen er at kommuner og UH-sektor skal samarbeide om etterutdanningen for 
lærere. Følgende utviklingsområder er valgt i Nord-Troms: 
Vurdering for læring: Kvænangen og Skjervøy, samt privatskolene Straumfjordnes og 
Reisa Montessoriskole. 
Lesing: Nordreisa 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø: Lyngen, Kåfjord og Storfjord. 
 
Det har imidlertid vist seg vanskelig for UiT, som er vår samarbeidspartner, å skaffe 
den etterspurte fagkompetansen i inneværende år. Dette har medført at mye av 
arbeidet som skal gjøres i kommunene, for eksempel arbeid i lærende nettverk, har 
blitt Utviklingsveileders ansvar. Nordreisa kommune har ikke fått faglig støtte fra UH-
sektor i 2018. Lyngen, Storfjord og Kåfjord deltar i nasjonal skolering, og er derved 
ikke så sårbar. 



Skjervøy og Kvænangen får faglig støtte fra UiT ved Marit Johnsen. 
 
I tillegg til kommunenes definerte utviklingsområder, har vi også arbeidet med § 9A 
og ny overordnet del til læreplanen. Dette arbeidet har foregått i regionale 
nettverksmøter. 
DEKOM styres på fylkesnivå gjennom Samarbeidsforum, som ledes av 
Fylkesmannen. Utviklingsveileder er regionkontakt og møter i forumet sammen med 
Elisabeth Gulbrandsen, som representerer skoleeierne i regionen. 
 
Økonomi i ordningen: 
I 2018 fikk region Nord-Troms tildelt kr 334 933,-. Kommunene er forpliktet til å bidra 
med en egenandel tilsvarende 30%. Egenandelen betales allerede til regionkontoret 
og brukes til å lønne utviklingsveileder/regionkontakt i 40 % stilling. 
Vi vet ikke hvordan tildelingen framover blir, men det er uttalt at den skal økes 
gradvis. Det understrekes at midlene skal brukes til kompetansehevingstiltak for 
lærere. 
 
Den desentraliserte ordningen for kompetanseheving er altså ny, og vi erfarer en del 
barnesykdommer. Vi ser blant annet at det er store forskjeller fra fylke til fylke hvilke 
føringer som legges for bruk av midlene. Det er også store forskjeller i kapasiteten til 
UH-institusjonene i deres tilbud om støtte til kommuner. Dette gjør arbeidet med 
ordningen krevende. Vi erfarer også at det å være utkant gjør at det er vanskelig å få 
gode fagfolk/forskere fra sør til å delta på f.eks. fagdager i vår region. 
 
 
Prosjekt ”Giellamatki – samiske språkreiser” (2014 – 2018) 
er et konsept utviklet av regionkontoret, Språksenteret i Storfjord og fagnettverket for 
samisk og finsk.  
Målsettinga er at elever på mellomtrinn og u-trinn i regionen skal møte hverandre og 
knytte kontakt, samt få en ny språkarena for elevene med samisk i regionen.  
Sametinget har bidratt med midler til prosjektet i 2015 - 2018 med kr. 140 000,-.  
Samarbeidspartnerne i prosjektet er blant annet Storfjord Språksenter og Kåfjord 
språksenter, som har vært med på planlegging og deltatt på samlinger sammen med 
elever og lærere. Regionkontoret er ansvarlig for søknad til Sametinget om midler og 
har prosjektledelse og praktisk ansvar for gjennomføring av ”språkreisene”. 
Fagnettverket har det faglige ansvaret.  
Det er gjennomført en språksamling i Helligskogen (tre dager) i mai 2018. 
 
Prosjekt ”Kielimatka” – finske språkreiser (2014-2018). 
Regionkontoret har søkt om midler til Fylkesmannen i Finnmark og Troms og fått til 
sammen kr. 91 000,-. 
Midlene er brukt til felles språksamlinger for elever med finsk i kommunene i Nord-
Troms. Samlingene er samlokalisert finsk og samisk da dette er kostnadsbesparende 
og nødvendig for å få nok lærere til alle oppgaver. 
 
På et møte i oppvekstnettverket i 2016 ble det vedtatt at det kun skal gjennomføres ei 
språkreise hvert år for å redusere kostnader for kommunene og grunnet ekstra 
kostnader i forbindelse med andre satsinger.  Prosjektet fikk utsettelse i tid til august 
2018, og sluttrapport ble levert 20. jumi 2018.  
 



Prosjekt: Regionalt Newtonrom 
Skjervøy kommune er eier og hovedansvarlig for etableringen av Newtonrommet. 
Tilbudet er regionalt, og alle kommunene i Nord-Troms og videregående skole i 
region vil være brukere av rommet ut fra egne behov. 
 
Prosjektleder i 25 % stilling er Silja Karlsen og tilsatt Newton-lærer i 50% Odin 
Svisdal. Fra august 2018 blei det ansatt lærer fra vgs i 25% stilling.  
Det er i 2018 inngått samarbeidsavtale med alle N-T kommunene og, og 
samarbeidsavtale med Lerøy i forbindelse med visningssenteret. Opplæring i 
Newtonrommet blir benyttet av alle kommunene. 
Det er avviklet et kurs for lærere i 2018. 
 
 
3-årig prosjekt Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms. Oppstart 1.1.2016. 
 
Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 
kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de 
bosetter seg på hjemstedet! 
Nord-Troms Regionråd DA har vedtatt ei tredelt satsing på Entreprenørskap, hvor 
delprosjekt A gjelder grunnskole (6-16 år). Alle kommunene har signert en avtale om 
å delta. Delprosjekt B gjelder videregående skole og delprosjekt C unge gründere.   
 
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA, prosjektleder/prosjektadministrasjon: 
Regionkontoret i Nord-Troms. Tonny Mathiassen er tilsatt i 50% stilling som 
prosjektleder fra 1.1.2016 – 31.12.2018.  
Nord-Troms Regionråd har fått innvilget RUP-midler med 1. mill.kr. pr. år i 3 år til 
delprosjekt A fra Troms fylkeskommunen. 
Ungt Entreprenørskap har hatt en 3-årig samarbeidsavtale med prosjektet. 
 
Det blei i høst søkt om forlengelse av prosjektperioden på bakgrunn av at skolene 
har fått liten erfaring med selve gjennomføringen av arbeidet som skal gjøres i 
skolen, og at prosjektleder ønsker å være fysisk tilstede for å gjennomføre 
aktivitetene med skolene. Det er laget en framdriftsplan for arbeidet. 
Gyldighetsperioden for prosjektet blei forlenga til 30.8.2019. Øvrige vilkår gitt i 
tilsagnsbrevet er uendra. 
 
Hovedmål i prosjektet:  

- Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen 
region. 

Aktivitetsmål:  
- Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling. 
- Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens 

stedskvaliteter i framtidig utvikling og entreprenørskap. 
- Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i 

grunnskolen i regionen. 
- Nærings- og arbeidsliv skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere 
og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms. 

 



Arbeidet i 2018:  
Prosjektet er gjort kjent i alle skoler i Nord-Troms. Alle lærerne i Nord-Troms har i 
løpet av prosjektperioden fått opplæring i bruk av undervisningsoppleggene som 
brukes i klassene, og har startet opplæringa av elever.  
Det er også knyttet kontakter med næringslivet og innledet samarbeid blant annet om 
veiledere fra næringslivet. Veilederne har fått opplæring av prosjektleder. 
 
Det er gjennomført fire innovasjonscamper i 2018. Målgruppe u-trinn med 
næringslivet som veiledere. Skolene har også gjennomført en del planlagte 
programmer. 
Regionkontoret har ansvar for administrasjon og regnskap, og har også jobbet ut mot 
en del av skolene med presentasjon av prosjektet, veilederopplæring og kontakt med 
næringslivet, samt deltatt som veileder på innovasjonscamper. Koordinator har i 2018 
gjennomført Sikk Sakk Europa med en klasse sammen med lærer. 
 
 
 
ANDRE ARBEIDSOPPGAVER 2018 
 
Yrkes- og utdanningsmesse for 10. trinn og VG1/VG2/VG3 i Nord-Troms.  
Planlegging av ny yrkes- og utdanningsmesse kom i gang høsten 2018, da det blei 
vedtatt i de fire nordligste kommunene (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 
at kommunene støttet messa med kr. 40 000,- hver. 
Arrangører av messa er: Oppvekstnettverket (ansvar for skoledelen), Halti 
Næringshage, Nord-Troms videregående skole og næringslivet i Nord-Troms. Messa 
arrangeres 24. januar 2019.  
 
Sjømatseminar – rekruttering 2018 
Skjervøy kommune arrangerer sjømatseminar hvert andre år.Seminaret består av et 
nærings- og et rekrutteringsseminar. 10. trinn i alle seks N-T kommunene samt 
elevene på Nord-Troms videregående skole inviteres til rekrutteringsseminaret. I 
september 2018 var alle grunnskolene i regionen påmeldt, og over 300 elever deltok.  
Regionkontoret har ansvar i forbindelse med planlegging, invitasjoner, stasjoner og 
organisering av rekrutteringsseminaret.  
 
 
Samarbeid om eksamen i grunnskolene i regionen 
 
Skriftlig eksamen 
Regionkontoret har ansvar for organisering og trekk av skriftlig eksamen i 
grunnskolen i regionen.  
Muntlig eksamen: regionalt samarbeid om sensorer, trekk og gjennomføring av 
eksamen.  Muntlig eksamen ble i 2018 gjennomført for alle avgangselevene i Nord-
Troms (uke 23 og 24).  
Felles ”Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for Nord-Troms” er utarbeidet av 
regionkontoret og endret i tråd med ny eksamensforskrift gjeldende fra 2014.  
Fagdag med tema ”vurdering av muntlig eksamen” gjennomført i mars 2018 etter 
ønske fra skolene. 
 
Regionale nettverk 2018 



 
Fagnettverk for samisk/finsk lærere:  
Alle kommunene med elever med samisk og finsk har vært representert i nettverket 
siden 2011. Nettverket er velfungerende og har flere funksjoner. 
Det har vært gjennomført 4 nettverksmøter i 2018.  
Tema i 2018: videreføring regionale læreplaner (i samisk og finsk) vurderingskriterier, 
erfaringsdeling, læreplanfornyelsen, språkleir, fagdager.. 
Regionkontoret har et meget godt samarbeid med Storfjord språksenter. 
Språksenteret har dyktige medarbeidere med fagkompetanse vi har fått benyttet oss 
av i regionen. 
Språksenteret i Storfjord og Språksenteret i Kåfjord er samarbeidspart i nettverket og 
tilfører mye og nyttig kunnskap. 
  
 
Rådgivernettverk grunnskole/vgs 
Leder for nettverket er rådgiver i vgs, og det er i 2017 gjennomført to rådgivermøter – 
samarbeid overgang grunnskole til videregående skole. Regionkontoret deltar, og har 
ansvar for organisering og videreføring av arbeidsoppgaver. 
Storfjord og Lyngen har også samarbeidsdager direkte opp mot Nordkjosbotn vgs i 
forbindelse med hospitering og overganger.  
 
 
Fagnettverk VO 
Opprettet høsten 2016. Regionkontoret gjennomførte en spørrerunde til 
voksenopplæringa i kommunene for å få kunnskap om behov for samarbeid, og 
«type» samarbeid. Alle kommunene ønsket samarbeid.  
Det er planlagt en fagdag med opplæring/gjennomgang av alle deler av lovverket for 
voksenopplæringa og grunnskole for voksne. Målgruppe: lærere og ledere i VO, 
flyktningkonsulenter og event andre. Linda Selnes og Ørjan Renland fra 
Fylkesmannen er forelesere. 
Det er oppretta samarbeid om eksamen grunnskole for voksne (2017) og lærere og 
elever VO er invitert til yrkes- og utdanningsmesse (febr 2019). 
 
Matematikknettverk grunnskole/vgs 2018 
To fagnettverk hadde oppstart i 2017: Ett for kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy og Kåfjord sammen med Nord-Troms vgs, et nettverk for Lyngen og 
Storfjord sammen med Nordkjosbotn vgs. 
Målsetting: Bedre gjennomføring av vgo. 
Nettverk nord har avholdt 3 fagdager i 2018. Tema: Geogebra, praktiske 
matematikkopplegg, sammenligning læreplaner gr.skole/vgo, nye læreplaner, 
Newtonrommet m.m.  God deltakelse fra både grunnskole og vgs. Positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne. 
 
 
KURS OG KOMPETANSEDAGER I REGIONEN I 2018. 
 
Det har vært arrangert følgende kurs- og kompetansedager for pedagogisk personell 
i forbindelse med satsingene i Nord-Troms: 
   

- 4 fagdager samisk/finsk nettverk 



- Lyd/bilde kurs IBBY i hver kommune 8.12. 
- Fagdag muntlig eksamen mars. 
- 2 rådgivernettverk 
- 3 fagdager/kurs matematikknettverk 

 
 
Andre samarbeidsoppgaver 
 
Samarbeid Nord-Troms studiesenter (NTSS) 
Samarbeidet gjelder utdanning av lærere og førskolelærere etter kartlegging av 
behov i Nord-Troms. 
Videre kartlegging vil gjelde barnehage, assistenter og andre fagarbeider i 
utdanningssektoren. 
 
 
Arbeid regionkontoret 2017. 
Regionkontoret arbeider videre med prioriterte kompetanseområder i regionen.  
Påbegynte regionale prosjekter og andre samarbeidsprosjekter videreføres. 
 
Oppvekstlederne i kommunene i Nord-Troms avgjør eventuelle endringer samt nye 
oppgaver i tråd med felles utfordringer i kommunene. 
 
 
Skjervøy den 23.01.2019..  
 
Oppvekstnettverket i Nord-Troms 
 
 
 
Ulla Laberg 
koordinator   
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Orienteringssak Årsmelding PPT for Nord-Troms 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding PPT for Nord-Troms 2018 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding PPT Nord-Troms 2018 tas til orientering 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
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ORIENTERINGSSAK Rapport entreprenørskapssatsingen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Rapport entreprenørskap tfk 2018 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
 

Vurdering 
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ANMODNING OM UTBETALING TIL PROSJEKTET ENTREPRENØRSKAPSSATSING 

NORD-TROMS DELPROSJEKT A 

Prosjektnavn Entreprenørskapssatsing Nord-Troms delprosjekt A 

Prosjekteier Nord-Troms Regionråd DA 

Org. nummer 979470452 Tilsagnsnummer TFK2015-195 

Søknadsnr 2015-0156 Arkivsak 15/2384 

Gyldig til 30.08.2019 

 

 

Saksbehandler Vigdis A. Nilsen 

Anmodning om Delutbetaling 

Navn Nord-Troms Regionråd DA 

Kontonummer 4787.07.02783 Sted og dato: Burfjord, 26.02.19 

Innsendt  

Anmodet utbetalt 673 577 
 

Rest til utbetaling 1 593 812 

Tidligere utbetalt 1 406 188 
 

Tilskuddsbeløp 3 000 000 

Delutbetaling 673 577 Sluttutbetaling 0 

Sum kostnader Godkjent:  
 

3 880 000 

Akkumulert:  1 044 110 

Rest:  2 835 890 

Beskrivelse Entreprenørskapssatsingen NT del A 

 

Statusrapportering for Delutbetaling 

FRAMDRIFT 

 

1. Beskriv prosjektets status i forhold til planlagte aktiviteter og tids-  /milepælsplan. 

Hovedaktivitet 1: 

Punkt B)  

Pga. varsel om nye læreplaner f.o.m august 2020 ble vi i samarbeid med oppvekstnettverket i Nord-

Troms enige om å ikke skrive inn entreprenørskapssatsingen i de lokale læreplanene på det 

nåværende tidspunktet. Vi la derimot en føring om at satsingen skulle inn i årshjulet for skolene fram 

til de nye læreplanene foreligger, hvorpå de da skal innarbeides i de lokale læreplanene.  

For skolene i Kvænangen, Skjervøy og Lyngen har dette blitt gjort. Storfjord har meldt om at de ikke 

vil ta dette inn i årshjulet for 2018/2019 som obligatorisk for skolene å gjennomføre, men at skolene 

selv kan velge dette året hvilke programmer de har mulighet til å delta på.  

For Kåfjord og Nordreisa har det vært verre å få et svar, Etatslederen for oppvekst i Nordreisa har 

vært mye sykemeldt og borte så jeg har ennå ikke fått snakket direkte med han. I Kåfjord har de 

ønsket å ta dette inn i skolen, men vi ser ingen handling fra skolen sin side. 
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Punkt C) 

Gjennom skoleåret har etatslederne, rektorene og inspektører/rådgivere fått jevnlige påminnelser 

om arrangerte aktiviteter og egne aktiviteter som de kan delta på. I tillegg til dette har jeg informert 

politisk ledelse i regionen om prosjektets status på Regionsrådsmøte.  

Det har også blitt gjennomført planleggingsmøter på enkelte skoler som skal gjennomføre større 

aktiviteter.  

Punkt G) 

Det ble bestemt at det ikke skulle arrangeres et separat arrangement for inspirasjon for videre 

engasjement i entreprenørskap i skolen. Vi valgte heller å kjøre et parallell tilbud for lærere og 

skoleledere ved et av de store arrangementene vi arrangerte høsten 2018. På denne måten nådde vi 

ut til flere lærere enn vi ville ha gjort ved å sette opp et frittstående arrangement som lærerne måtte 

ha tatt fri en dag for å delta på.  

Punkt H) 

Prosjektleder har blant annet deltatt på Nord-Norsk Skolekonferanse, Nettverkssamling for 

entreprenørskap i de nye læreplanene og Grunnskoleforum for Ungt Entreprenørskap, i tillegg til 

flere mindre kurs og innføringer i programmer og verktøy til bruk i daglig jobb.  

Punkt I) 

Prosjektleder deltar på et ukentlig skype-møte med Ungt Entreprenørskap, i tillegg til 

strategisamlinger og kontakt ved gjennomføring av større arrangementer.  

Hovedaktivitet 2 

Punkt A) 

Gjennomført 2017, materiellet tas med i kontakt med skolene.  

Punkt C) 

Våre familier fases ut som et prioritert program fra Ungt Entreprenørskap, skolene har gjennomført 

programmet til nå, men f.o.m. skoleåret 19/20 vil ikke dette være et prioritert program for 

entreprenørskapssatsingen heller.  

Punkt D)  

I samtlige Nord-Troms kommuner er Ordfører og Næringssjef opplærte veiledere for dette 

programmet, og programmet gjennomføres i skolene.  

Punkt E) 

Programmet Sikk-Sakk Europa tas ut av Ungt Entreprenørskaps programportefølje og erstattes av 

SMART. I dag er det kun Skjervøy Barneskole som årlig gjennomfører SSE. Samtlige skoler får tilbud 

om å gjennomføre SMART på mellomtrinne. I 2018 var det kun skoler i Storfjord og Kvænangen som 

gjennomførte programmet.  

Punkt F og G) 

Programmene tilbys og gjennomføres jevnlig på skolene i Nord-Troms. Programmet «Sosisalt 

Entreprenørskap» har fått ny drakt og gjennomføres nå i samarbeid med Kavli-fondet som en 

prosjektuke på utvalgte ungdomsskoler. I 2018 gjennomførtes denne prosjektuka i Kvænangen, 

Lyngen kommune skulle ha en gjennomføring rett før jul, men måtte utsette pga. uforutsette 

hendelser på skolen.  

Hovedaktivitet 3 

Punkt A) 

Denne avtalen håndteres av Ungt Entreprenørskap, og er videreført på ubestemt tid.  

Punkt C) 

Det ble gjennomført veilederopplæring for de programmene som manglet veiledere slik at samtlige 
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kommuner nå skal ha 100% dekning på veileder fronten.  

Punkt D) 

Det ble utarbeidet et samarbeid mellom prosjektet og Avfallsservice AS spesielt for programmene 

SMART og Elevbedrift (som inngår i Produksjon av varer og tjenester), de ønsket å bruke oss som 

inngangsport for holdnings- og informasjonsarbeid i skolen. Dette samarbeidet ble formalisert i en 

avtale med Ungt Entreprenørskap og Avfallsservice.  

Arenabygging 

Punkt B) 

Ikke gjennomført. 

Punkt C) 

Prosjektleder informerer politisk ledelse i kommune om status i prosjektet, i tillegg til dette 

informerer prosjekteier Nord-Troms Regionråd TFK om status i sine prosjekter.  

Erfaring og spredning 

Prosjektet benytter seg i all hovedsak av Facebook  og lokalavisen Framtid i Nord som 

informasjonskanal om aktiviteter ol. 

FRAMDRIFT 

 

2. Forklar eventuelle avvik. 

Det ble i November søkt om forlengning av prosjektet da vi så at enkelte punkter trengte mer 

oppfølging for at ikke alt arbeidet som har blitt lagt ned til nå skulle falle gjennom. Og også for å 

kunne jobbe mot en videreføring av prosjektet etter endt prosjektperiode i august 2019. 

Dessverre ble prosjektleder langtidssykemeldt i slutten av November, og oppgavene som ble listet 

opp i framdriftsplanen for prosjektets videre drift utover 2018, ble ikke gjennomført. 

FRAMDRIFT 

 

3. Er eventuelle særvilkår i tilsagnet oppfylt? 

Det er ingen særvilkår i prosjektet 

ØKONOMI 

 

4. Beskriv prosjektets status i forhold til de godkjente kostnadene og finansiering 

Påløpte kostnader er satt opp i henhold til godkjent budsjett tredje prosjektår (2018). 

Det har ikke påløpt ekstraordinære kostnader. Det har i 2018 vært gjennomført flere 

innovasjonscamper (arrangementer) enn forutsatt, og mange lærere har deltatt. Flere aktiviteter har 

medført større kostnader vikarutgifter for lærere, men ikke ut over rammene. 

Prosjektet har sendt og fått forlenget prosjektperiode til 30.8. innenfor de gitte rammene (se liste 

over planlagt framdriftsplan ).  

Vedlegger tall som viser hvor mye som gjenstår av bevilgninger for bruk i 2019. 

ØKONOMI 

 

5. Forklar eventuelle avvik. 

Viser til forslag til endringer i budsjett for 2018, hvor vi anbefalte kr. 99 000,- mer til 

hovedaktivitetene enn tidligere budsjettert. Disse aktivitetene inkluderer også kostnader for lærere 
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som følger med.  

Det er brukt mer til hovedaktivitetene (se regnskap) men ikke utover budsjetterte rammer. 

FORELØPIGE RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE 

 

6. Beskriv prosjektets foreløpige resultater, jf. prosjektmål 

Samtlige skoler har fått tilbud om og gjennomført (med unntak av én skole) opplæring i 

entreprenørskapsprogrammene for grunnskolen. Det har blitt arrangert to store innovasjonscamper i 

regionen, hvor alle ungdomsskolene, med unntak av de fra Lyngen,har deltatt. Totalt 424 elever.  

I Kvænangen deltok hele skolen (119 elever) på en prosjektuke som handlet om miljø og gjenbruk. 

Dette ble også planlagt i Lyngen men dessverre ikke gjennomført i 2018, det er derimot satt opp på 

programmet for våren 2019.  

Skibotn Skole gjennomførte også en prosjektuke på mellomtrinnet i samarbeid med oss og 

Avfallsservice. Tilbakemeldingene for dette prosjektet var svært gode.  

Se vedlagt trafikklysskjema for oversikt over aktivitet i skolene. 

FORELØPIGE RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE 

 

7. Hvilke(n) metode(r) brukes i resultatmålingen? 

For konkrete og målbare måltall benyttes Perikum, en plattform hvor all entreprenørskapsaktivitet 

meldes inn av lærere, UE ansatte og prosjektlederen. I tillegg til dette benyttes også et 

trafikklysskjema som viser status på kursing, gjennomføring og planlagt gjennomføring. 

ERFARINGER, REFLEKSJON OG VEIEN VIDERE 

 

8. Hvilke positive og negative erfaringer fra prosjektarbeidet har man gjort til nå? 

Når skolestedene har fått førstehåndserfaring med gjennomføring av programmene har de ofte vært 

positivt overrasket og sett nytten av å gjennomføre disse. For mange skoler er det nå svært lenge 

siden de fikk sin opplæring uten å ha jevnlig gjennomført aktivitet, vi ser at skolene "kvier" seg litt for 

å gjennomføre aktiviteter da det kanskje er kommet til nye lærere eller læreren ikke føler seg trygg 

nok til å gjennomføre disse programmene selv. Vi ser at mer fysisk tilstedeværelse i skolene i 

gjennomføringsfasene er viktig for at skolene skal få en mestringsfølelse og at kvaliteten på 

gjennomføringene skal bli bedre. 

ERFARINGER, REFLEKSJON OG VEIEN VIDERE 

 

9. Har disse erfaringene bidratt til justeringer for å sikre den videre utviklingen i prosjektet? 

Ja, vi ser at det er svært nødvendig å videreføre dette prosjektet og en søknad om forlengelse ut 

skoleåret 18/19 ble innvilget i november 2018.  

Se vedlagt "søknad om forlengelse"  og "tilleggsopplysninger til søknad om forlengelse" for 

utdypende informasjon om de tiltak som vi ønsker å gjøre for å sikre den videre utviklingen i 

prosjektet. 

INFORMASJON OG PUBLISITET 

 

10. Hvordan har det blitt skapt publisitet rundt prosjektet, og Troms fylkeskommunes 

medfinansiering? Hvilke medier og andre arenaer er blitt brukt for å informere offentligheten om 
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gjennomføringen og resultatene av prosjektet? Legg også inn lenker til artikler på internett her. 

Eventuelle avisutklipp eller lignende kan lastes opp som vedlegg. 

I all e-post korrespondanse som går ut fra prosjektleder er TFK''''s logo med skriften "prosjektet er 

støttet av Troms Fylkeskommune" i signaturfeltet. Ved presentasjoner og arrangementer er samme 

logo med i bunnlinjen. Lokalavisen har vært til stede på flere arrangementer, og vi inviterer jevnlig de 

og regionale og statlige medier til å delta på gjennomføringer av forskjellige programmer. 

 

Kostnadsrapportering 

Tittel Ny kostnad Godkjent Akkumulert Rest 

felleskostnader  2 370 000 673 577 1 696 423 

Hovedaktivitet 1-4  1 510 000 370 533 1 139 467 

SUM KOSTNADER  3 880 000 1 044 110 2 835 890 
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Status for voksenopplæringen i Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Kåfjord voksenopplæring tilbyr grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere og andre bofaste som er fremmedspråklige. Opplæringen følger Læreplan i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  
 
Kåfjord kommune har siden høst 2015 etter vedtak i kommunestyret årlig bosatt omlag 10 
flyktninger pr år. Bakgrunn for vedtaket var et stort antall flyktninger i asylmottak med innvilget 
oppholdstillatelse som ventet på å få flytte til en kommune. Situasjonen ble fulgt opp med sterke 
anmodninger fra departement og direktorat om at kommunene frivillig meldte seg som 
bosettingskommune.  
 
Denne situasjonen endret seg brått i 2017 ved færre ankomster til landet. Det ble iverksatt 
nedstyringstiltak som fikk umiddelbare praktiske følger, bla ved at asylmottaket i Olderdalen ble 
avviklet på svært kort tid. Tidlige i 2018 meldte IMDI at Kåfjord kommune sammen med en 
rekke andre kommuner ikke lenger var aktuell som bosettingskommune. Bakgrunnen for 
beslutningen var vesentlig færre flyktninger til landet, direktoratet ville heller prioritere tildeling 
av bosettere til større kommuner.   



Vedrørende grunnskoleopplæring har Kåfjord kommune et samarbeid med Nordreisa kommune. 
For skoleåret 2017/2018 kjøpte Kåfjord kommune grunnskoletilbud for 6 elever i Nordreisa. 
Kostnader for kommunen kom på kr. 379 996,-  
 
I og med at Kåfjord kommune ikke lenger skal bosette flere flyktninger er det nødvendig med 
endringer i forhold til redusert behov. Ressursinnsatsen på voksenopplæringen vil fremover også 
tilpasses situasjonen med stadig færre brukere.  
 
Kommunestyret har i møte den 20.12.2018 vedtatt å redusere antall årsverk fra 2,6 årsverk til 
1,4 årsverk. Her utgjør lønnsutgiftene med 1,4 stillinger kr. 970 000,- i året. I tillegg kommer 
administrasjon. 
 
For skoleåret 2019/2020 har voksenopplæringen 4 elever som skal ha undervisning i norsk med 
samfunnskunnskap. I tillegg er det 3 elever som har fått tilbud om videregående skole i 
Nordreisa. 4 elev har søkt om grunnskole for voksne med tilbud i Olderdalen. Deres søknad er 
behandlet og alle har fått avslag om undervisning i Olderdalen, med begrunnelse i vedtaket gjort 
i HOO om samarbeid med Nordreisa kommune. Elevene har fått tilbud i Nordreisa. Elevene 
ønsket betenkningstid på grunn av de ikke var interessert i å gå i Nordreisa. 
 
Oppvekstavdelingen har vært i kontakt med Nordreisa kommune vedrørende kjøp av plass for 
de 4 elevene. Kåfjord har fått positiv tilbakemelding om at Nordreisa har plass til elevene. 
Kostnadene for Kåfjord vil komme på 110 1062,10 pr. elev pr. år. Dette medfører en kostnad 
for Kåfjord på kr. 440 648,40 pr. skoleår.  
 
 
 

Vurdering 
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Videre satsning i Nord-Troms på entreprenørskap i skolen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Videre satsning i Nord Troms på entreprenørskap i skolen 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Der skal avgjøres om prosjektet med entreprenørskap i skolen skal videreføres i Nord-Troms. 
Prosjektperioden er over fra august 2019 og kommunene må nå betale opplegget selv. Opplegg 
og kostnader skisseres i vedlegget. Skolene er bedt om å komme med tilbakemelding, men 
rekker ikke det til i morgen. Det er ikke budsjettert med videre satsing. Veilederkorpset er 
tydelig i at vi ikke må holde på med for mange ting på en gang, men spisse satsingen i skolene. 
Emner som omhandler entreprenørskap har fått god plass i Fagfornyelsen og vil uansett være 
prioritert fra skolenes side. 
 
 
 

Vurdering 
 
 
 



Skisse til modell- samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms 
 
Ungt entreprenørskap (UE) Troms er en ideell organisasjon. Vi arbeider for å utvikle barn og unges 
innovasjon og entreprenørskaps kompetanse. UE kurser lærere, følger opp og gjennomfører deler av 
programmene ute i skolen, i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.  
 
Vi har et samarbeid med Nord-Troms, gjennom satsinga «Nærings og utviklingsplan for Nord-Troms» 
med HoppIdè del A (grunnskole) der UE sine program for grunnskole har vært benyttet og B 
(videregående) der vi har støttet opp under satsninga på VGS som har vært ledet av Halti 
Næringshage. Denne satsinga er over fra høsten 2019. 
 
Mange skoler på tvers av kommunene i Nord Troms har erfaring med hva våre programmer 
innebærer. Det er skapt et grunnlag for å jobbe regelmessig med entreprenørskap i skolen i Nord 
Troms, som vi er opptatt av å bygge videre på. Vi opplever at Nord Troms gjennom sine satsninger har 
et sterkt og kontinuerlig fokus på entreprenørskap hos de unge. Den nye satsningen Drivkraft Nord-
Troms forsterker dette gjennom sin Drivkraft Ungdom, der man har et overordnet fokus på 
entreprenørskap. På samme tid står vi ovenfor nye lærerplaner. Man skal legge mer til rette for 
tverrfaglig læring, entreprenørskap og dybdelæring, som programmene til Ungt Entreprenørskap er et 
godt eksempel på.  Vi får tilbakemelding på at våre entreprenørielle metoder (SMART, 
Innovasjonscamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift) svarer godt opp ift. fagfornyelsen. De unge blir gitt 
en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Vi 
ønsker å jobbe videre med satsningen slik at den enkelte kommune, rektor, skole og lærer har 
muligheten til å bruke UE sin metodikk i undervisningen for å svare opp til nye lærerplanmål. I stedet 
for, ikke i tillegg til!  
 
 UE Troms ønsker en videre helhetlig satsing i Nord-Troms mellom næring, utdanning og Ungt 
Entreprenørskap. UE har i samarbeid med næringsliv og kommunene egne satsinger Midt-Troms og 
Tromsø-området, og er i ferd med å få på plass en løsning for Sør-Troms. Vi opplever en økende 
etterspørsel etter programmene våre både i Videregående Skole og i grunnskolen ellers i fylket. 
 
Prosjektmedarbeider har vært ansatt i Skjervøy kommune under Hopp Ide. Det har vært en avtale med 
UE Troms om kompetansenettverk og bruk av program. Ved en videreføring av prosjektet bør en 
vurdere en løsning hvor ansettelsesforholdet ligger hos UE Troms, men lokalisert i Nord Troms.  
 
Samarbeidet har en varighet på 2 år, med oppstart august/ september 2019. Prosjektmedarbeider 
ansettes hos Ungt Entreprenørskap Troms etter oppdrag fra Nord-Troms . Det vil være hovedfokus på 
tidlig innsats og grunnskoleelever, i tillegg til utvalgte aktiviteter som gjelder videregående skole. Vi 
ønsker at aktører som sjømatnæringa, energi og andre fremtidsrettede, lokale næringer bidrar til å få 
unge til å tenke nytt og til å skape verdier i egen region. 
 



Kommuner og næringsliv er med på å utforme retning for arbeidet i gjennomføring av programmene i 
progresjonsmodellen til Ungt Entreprenørskap Troms, med hovedvekt på programmene 
Innovasjonscamp, SMART og Elevbedrift. 

Våre 
Familier

Vårt lokal- 
samfunn

SMART
Innovasjo
ns- camp

Elev-
bedrift

Økonomi 
ogKarriere
valg

Ungdoms
bedrift

Sjef i Eget 
Liv

Student
-bedrift

 
Som et utgangspunkt til skisse har vi lagt til grunn en 100% stilling. Dette kan endres, og avhenger av 
hvor mye støtte man får fra kommune, fylke og næringsliv.  

Skisse Finansiering per år 
100% 
stilling 

Troms fylkeskommune 600000 
Kommunene 300000 
Næringsliv i Nord-Troms 300000 
Egenandel UE Troms 75000 
Totale prosjektutgifter pr. år. 1275000 
Ønsker kontorplass hos en av VGS i regionen/ annet kompetansemiljø.  
  
Budsjett 2019-2020 100 % 
Lønn og personalkostnader prosjektmedarbeider 100 % stilling 740000 
Administrative kostnader 150000 
Reisekostnader/kurs/samling 190000 
Prosjektledelse, tiltak, materiell UE Troms 195000 
Totale prosjektutgifter pr. år. 1275000 

 
Kostnadsfordeling mellom kommunene: 

Kommuner i Nord-Troms Befolkningstall Fordeling 
Kvænangen 1202 33 682,41kr       
Nordreisa 4909 75 879,34kr       
Skjervøy 2917 53 204,33kr       
Kåfjord 2097 43 870,23kr       
Storfjord 1841 40 956,18kr       
Lyngen 2847 52 407,51kr       
Totalt 15813 300 000,00kr     
Per innbygger (60%) 180 000,00kr    
Fast (40%) 120 000,00kr    20 000,00kr       
Totalt fra kommunene 300 000,00kr     



 
 
Vi ønsker innspill på om stillingen bør deles på to og lokaliseres to steder i Nord-Troms. Et ønske fra 
skolesektoren i regionen om et slikt prosjekt er en nøkkel ift videre satsning. 
 
Prosjektgruppe med involverte partnere, etableres. 2 prosjektgruppemøter årlig. Samarbeidsavtaler 
mellom UE Troms og den enkelte partner i prosjektet. Rapport med aktivitet/måloppnåelse foreligger 
fra UE i desember, samt prosjektrapport som utarbeides årlig i juni. 
 
Aktivitetene er i tråd med UE Troms sin Strategiplan 2019-2021 og inngår som en utvidet del av 
Handlingsplan 2019/2020. 
 
Konkrete aktiviteter og bidrag fra samarbeidspartnere, vil inngå i en årsplan per skoleår. 
Innsalg og gjennomføring hos den enkelte skole vil variere noe, basert på ønske fra rektor og lærer. UE 
Troms vil først legge fokus på våre hovedprogram som er SMART og elevbedrift, i tillegg til 
ungdomsbedrift på VGS. 
 
Prosjektleder ønsker og trenger tett dialog med skoleeier, rektor og lærere underveis i prosjektet. 
 
Ved eventuell sammenslåing av UE Troms og Finnmark anses dette som et regionalt prosjekt som 
driftes videre over samme lest.  
 
 
 
Tromsø 01.04.2019 
 
Liv Brandvoll¨ 
Daglig leder UE Troms 
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 Kåfjord kommunestyre  

 

Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
IK-skole legger fram at de har skolelunsj. Det skaper samhold på skolen og gir godt kosthold. 
Lunsjen er for det meste brødmat og enkelte dager med varm mat. Maten er sunn og 
allergivennlig. IK-skolen prøvde å spise samlet med alle på skolen, men det det fungerer best å 
spise i klassen. Det er en ansatt som lager lunsjen. 
Representant fra Manndalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Manndalen 
skole. 
Representant fra Olderdalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Olderdalen 
skole. 
Ordføreren synes dette er en viktig sak. Det er positivt for læringsmiljø og læringsresultat. 
Skolene kan finne lokale løsninger og noen innkjøp kan gjøres. Det er lagt av midler til 
oppussing av Olderdalen skole sitt skolekjøkken. Det bør være lunsj hver dag. Det behøver ikke 
være varm mat. 
 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  



 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: I barnas kommunestyre 14.11.18 la elevrådet fra Manndalen skole fram sak om 
varm mat på skolen. Elevrådet i Manndalen la fram følgende: 
Elevene blir mindre sliten og får bedre konsentrasjon dersom de spiser ordentlig. Alle ville fått 
tilgang til ordentlig mat. Det vil bli mindre uro og mindre erting. Det vil bli mer sosialt når 
elevene spiser sammen.  
Ordføreren synes dette er en viktig sak og oppfordrer elevrådene til å jobbe videre med å 
vurdere hvilke måter dette kan organiseres på. Kan man bruke elevbedrift? Kan elevene få varm 
mat en gang i uka. Hvilke lokaler kan brukes? Forslag legges fram på neste barnas 
kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over hvor mye en ordning med lunsj vil 
koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. Det fremmes sak for 
kommunestyret som en prøveordning.  
Barnas kommunestyre vedtok oppvekst se på ordninger for lunsj i skolene fra høsten 2019 og at 
forslag legges fram på neste barnas kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over 
hvor mye en ordning med lunsj vil koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. 
Det fremmes sak for kommunestyret som en prøveordning. 
 
Saksutredning 
 

Innhold 
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Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: 

Referat fra elevrådsmøte ved Manndalen skole den 20.02.2019 kl. 0900 
 
Sak 4/19 
Tilstede: Thelma, Kayla, Linnea, Tuva, Tilde, Ingeborg, Marina 
 
Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 20. 
mars)  
 1. Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
På Manndalen skole har vi skolekjøkken som må være godkjent for  matlaging for hele skolen. 
Det trenges ekstra utstyr som steamer og kjøleskap/kjølerom. Slike fasiliteter finnes på aja 
kjøkkenet. Der er også stor spisesal hvor det er plass til alle elever samtidig. 
(rom, utstyr ol) 
2. Er det behov for utbedringer? 
Ja, Hvis det skal være på skolen så trenges det utbedringer (felles spiserom og kjøkken). Hvis 
det skal være på sentre trenges det ikke.  
3. Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis?  
(Hvem skal gjøre hva?) 
-Skal noen ansettes? Ansette  en kokk 
-Elevbedrift? Valgfag (usikker hvor mange som velger det faget). Elevene rydder sjøl (fat og 
kopp og sånt).  
-Hvem skal handle inn? Ansatt. Dem som skal lage maten.  
-Hvem skal lage maten? På skolen: 1.Ansatt. 2. Eller elevene i valgfaget med ansvarlig lærer.  
3. På senteret: kafeen. 
-Hvor ofte bør det serveres lunsj? Fra to ganger i uka til hver dag i uka, avhengig av budsjettet 
(om det er senteret eller skolen som lager mat). 
-Hvilken type mat skal serveres? Sunn mat. Varmmat. Fisk og kjøtt. Allergivennlig mat til de 
som trenger det. 
-Hvem synes dere skal få lunsj? Alle på skolen.  
-Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? Foreldrene støtter.  
-Hva mener de ansatte på din skole? Det kommer et eget svar fra ansatte 
  
Andre ting knyttet til skolelunsj? Elever ønsker juice og sjokolademelk i tillegg til skolemelk 
som drikke 
  
Møte hevet kl.09.55 
Referent Ingeborg 
 

Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: 

 
Elevrådet på Barneskolen og Ungdomsskolen har hatt et felles elevrådsmøte i denne saken. 
Vi har elevrådsrepresentanter i alle klassene på skolen. 



Følgende svar er gitt på spørsmålene under:   
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 

- Skolen har to fasiliteter til dette. SFO og Mat og Helse rommet. 
(rom, utstyr ol) 
Er det behov for utbedringer? 

- Ja. I hvert fall på Mat og Helserommet som må totalrenoveres. Men SFO trenger også en 
oppussing om vi skal bruke det som skolelunsj rom. 

Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
- Mat og Helserommet må totalrenoveres senest i sommer, slik at det kan tas i bruk ved 

skolestart i august 2019. Dette arbeidet må Kommunens vaktmestere gjøre.  
Skal noen ansettes? 

- Nei, vi mener kommunen skal gjøre dette arbeidet. 
Elevbedrift 

- Kan være en ide. Maten kan jo kjøpes fra Kåfjord vekst. Men vi trenger penger. Ellers så 
er det jo ikke gratis skolelunsj 

Hvem skal handle inn? 
- Om vi skal ha elevbedrift så må det være de som driver elevbedriften.  

Hvem skal lage maten? 
- Til høsten skal vi ha mat og helse i 6/7 klasse og i 8/9 kl. De kan lage maten til de andre 

elevene.  
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 

- 2 ganger per uke 
Hvilken type mat skal serveres? 

- Ikke usunn mat. Vi må lage mat som er gluten og laktosefri.  
- Vi kan lage sunne bagetter, pizza med ananas (grønnsaker m/ kjøttdeig og tomater), Taco 

og sunne hamburgere. 
Hvem synes dere skal få lunsj? 

- Alle på skolen, fra 1. – 10 klasse 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 

- Vi tror at foreldrene blir positive til dette. Da trenger de ikke lage lunsjpakke. 
Hva mener de ansatte på din skole? 

- Vet ikke sikkert 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
      -     Det er viktig med hygiene 

- Vi må ha dispensere ved inngangsdøren til Mat og helse rommet.  
- De som lager mat må bruke hansker og hårstrikk om de har langt hår.  
- De må lages så mye mat at elevene opplever at de blir mette. 

 
Olderdalen skole den 21/2, 2019 
 
Hilsen:  
Alle medlemmene av Barneskolens - og  
Ungdomsskolens elevråd på Olderdalen skole. 
 
Sekretær  



Anette Seppälä 
 
 
 

Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: 

Gratis skolelunsj – felles uttalelse fra personalet på Manndalen skole 
 
Undervisningspersonalet ved Manndalen skole mener at gratis skolelunsj i utgangspunktet er en 
god ide, men vi mener at det ikke må gå på bekostning av skolens tildelte ressurser. Tilbudet må 
ikke føre til reduserte stillinger i skolen, eller redusert budsjett til læremidler og annet utstyr. 
Lunsjen bør finansieres eksternt, (ikke på oppvekst og omsorg sitt budsjett). Den bør driftes av 
en egen kommunal eller privat virksomhet, eksempelvis storkjøkkenet på det nye helsesenteret i 
Birtavarre eller kjøkkenet på Ája Gáfedat.  
 
Skoledagen må forlenges slik at det blir nok tid for alle å spise. En forlengelse av skoledagen vil 
evt. bli et spørsmål om arbeidstid for lærere, og det må det forhandles om.  
 
Manndalen skole har ikke fasiliteter eller utstyr til å lage varm mat til 90-100 mennesker. 
Dersom vi deler opp elevene trinnvis, har vi mulighet for bespisning av maks 20 elever på 
skolekjøkkenet. Det vil være behov for utbedring av skolekjøkkenet for å få til en 
tildfredstillende matsal/kantine. Det kan også bli behov for å bygge et lite kjøkken på 
ungdomskolen, avhengig av organisering av tilbudet. Det vil være nødvendig å kjøpe inn div. 
kjøkkenutstyr, og en steamer. Vi vil også trenge bedre lagringskapasitet, bla. kjølerom/fryser.  
 
Det optimale er at maten lages på forhånd et annet sted og blir kjørt ut til skolen/e. Dette på 
grunn av krav til matproduksjon, hygiene og egnede lokaler og utstyr. Dersom det ikke lar seg 
gjøre å bringe mat til skolen, må det ansettes egen ansvarlig på hver skole for innkjøp, matlaging 
og renhold.  
 
Dersom en elevbedrift skal ha ansvar for dette, vil tilbudet bli sterkt redusert. Arbeidslivsfag og 
valgfaget Innsats for andre er små fag som potensielt kan drifte et slikt prosjekt, men fagene har 
bare 2 undervisningstimer per uke. Det er ikke nok til å drifte et så stort prosjekt som gratis 
skolelunsj for alle elever vil være, siden det vil kreve mye tid til planlegging og budsjettering, 
innkjøp, gjennomføring og etterarbeid.  
 
Det bør ideelt sett serveres lunsj hver dag, men det er avhengig av hvordan tilbudet evt. skal 
organiseres. Maten som serveres må være variert, sunn og næringsrik, helst varm mat hver dag.  
 
Alle elever og ansvarlige lærere på skolen bør få tilbud om skolelunsj. Dette tilbudet skal være 
gratis for alle.  
 
Håndtering av matavfallet må avklares.  
 
 



 

Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: 

 
Gratis skolelunsj –  uttalelse fra personalet på Olderdalen skole 
Personalet ved Olderdalen skole er i utgangspunktet positiv til gratis skolelunsj, og ser det positive 
i å ha felles lunsj på skolen. Men vi stiller spørsmål ved om det går på bekostning av noe, og 
eventuelt hva? Vi mener at en slik felles lunsj ikke kan tas fra oppvekstbudsjettet som allerede er 
stramt, men at det eventuelt må dekkes av prosjektmidler/andre midler. 
 
Pr i dag har ikke Olderdalen skole fasiliteter, lokale eller utstyr tilgjengelig for å tilberede og 
servere en slik felles lunsj. Vi har et skolekjøkken som pr. i dag ikke er egnet, og som står på 
prioritert liste over renovering. Rommet kan slik den er i dag ikke brukes, og vil ikke være 
tilgjengelig før en eventuell renovering er gjennomført. 
 
Personalmøte torsdag 210219 
Olderdalen skole 
 
 
  



Eksempel fra Lyngen kommune 

Vi har undersøkt hvilke løsning de har i Lyngen kommune. Det serveres ikke varm mat, men et 
skolemåltid på hver av skolene. Lyngen kommune budsjetterer med kr 400 000, noe som 
tilsvarer litt over 10 kr per elev per dag. I tillegg har Lyngen kommune ca. 1 stiling til sammen 
på de tre skolene som tilrettelegger for måltidene(fagarbeidere). 
  
 
 
 
Støtteordninger for dette: 
Det finnes ingen offentlige støtteordninger for skolelunsj. 
 

Overslag over kostnader: 

Dersom Kåfjord kommune legger seg på omtrent samme utgiftsramme som Lyngen kommune 
(kald mat) vil utgiftene bli 
 
Årlige fellesutgifter: 
Utgift på 12,- pr dag/elev for våre 152 elever i 190 skoledager: 346 560,- 
Lønn inkl. pensjonsutgifter for 33% stilling fagarbeider (årslønn inkl pensj.500 000,-)pr skole: 
330 000,-.  
 
Samlede årlige utgifter:  
Lønn inkl pensjon: 330 000,- 
Utgift pr elev:        346 000,- 
Samlet:                  776 000,- 
 
 
 
Investeringsbehov Manndalen skole: 
Steamer 
Kjøleskap/kjølerom 
Utbedringer skolekjøkken (dersom senteret ikke kan brukes) 
Løsning matavfall 
 
Investeringsbehov Olderdalen skole: 
Utbedringer skolekjøkken (allerede i budsjett) 
Kjøleskap/steamer 
Dispensere 
Løsning matavfall 
 
 
  



Mulighet for å søke prosjektskjønnsmidler 

 
Fylkesmannen lyser ut prosjektskjønnsmidler 2019 
Fylkesmannen har 27.02. utlyst prosjektskjønnsmidler til kommunene.  
Kåfjord kommune kan søke om midler fra dette til å prøve ut modeller for skolemåltid. 
NB! Søknadsfristen er satt til 1.4.2019.  
 
Fylkesmannen i Trøndelag har som en av sine oppgaver innenfor aldersgruppen 0-24 år valgt å 
satse på skolemåltid. Dette for å bidra til at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat i løpet 
av skoledagen. Fylkesmannen der har mål om at satsingen kan gi bedre læringsmiljø, sosial 
utjevning og være forebyggende i et folkehelseperspektiv. Sist høst ble kommuner i 
Trøndelag tildelt skjønnsmidler for prøve ut ulike modeller for skolemåltid. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmarkskriver følgende: Det er i år 3 prioriterte områder som er i 
fokus for søknad om midler. Innledningsvis gir brevet en viktig føring om at embetet i 2019 
ønsker «å støtte færre, men større prosjekt, der flere kommuner går sammen om å søke 
prosjektskjønn». Dette innebærer at dere bør tenke interkommunalt samarbeid for å oppnå støtte. 
Det kan søkes om halvparten av utgiftene. Kommunen må ha en egeninnsats på 50%. 
Hovedsatsingsområdene for 2019 er: 
 

A. Barn og Unge (0-24-samarbeid) 
B. Digitalisering 
C. Interkommunalt samarbeid, spesialt innenfor områdene barnevern, plan og beredskap. 

 
 
 

Vedlegg: 

 
Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 
20. mars)  
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
 
(rom, utstyr ol) 
 
Er det behov for utbedringer? 
Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
(Hvem skal gjøre hva?) 
Skal noen ansettes? 
Elevbedrift? 
Hvem skal handle inn? 
Hvem skal lage maten? 
 
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 



Hvilken type mat skal serveres? 
Hvem synes dere skal få lunsj? 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 
 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
 
 
 
 
Svar sendes til oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen inne 20.februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
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Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2019 - Riddu Riddu 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven § 1-6 Bevillingsperioden, andre ledd for en bestemt anledning.  
Alkoholloven §1-6 Bevilling for salg og skjenking  
Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni, Troms § 2 Åpnings og skjenketider for skjenkesteder  
Serveringsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad skjenke- og serveringsbevilling 2019_Skjult innhold 
4 Søknad om skjenkebevilling 
4 Firmaattest 
4 Kart 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, gebyrene fastsettes i henhold til A-
lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Magne Wilhelmsen er i år ansvarlig for skjenking, han har bestått kunnskapsprøven for skjenking av 
alkohol og har etablererprøven. 
Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er innleid for å ta ansvaret for 
servering av mat. 
Irene Johansen er stedfortreder, og gis godkjenning under forutsetning at kunnskapsprøven for 
skjenking bestås. 
 
Baldalavvu, som er en bygd lavvu med bord og benker med plass for ca. 60 sitteplasser.  
Søknaden legges frem for HOO og Kommunestyret.  
 
Riddu Riddu søker om skjenkebevilling for salg av øl og vin for følgende perioder og klokkeslett:  
Torsdag 11.juli kl.18.00-01.00.  
Fredag 12. juli kl.16.00-02.00.  
Lørdag 13. juli kl.16.00-02.00. 
 
Erfaringer fra tidligere år 
Egen alkoholservering ble første gang gjennomført i 2004. 
Søkernes syn er at tiltaket har vært vellykket, om de mener at det har bidratt til å regulere 
alkoholbruken blant gjestene. Servering foregår innenfor avgrensede områder, der 
festivalpublikumet kan nyte alkoholsvake drikker fremfor medbrakt sterkere drikke. 
Et tilbud om salg av alkohol sikrer økt publikumstilstrømning og opplevelse av høyt servicetilbud, 
noe som gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. 
I 2012 fikk ølserveringen særs gode skussmål etter skjenkekontroll fredag kveld. 
I 2017 hadde festivalen kontroll på torsdag 13.07.17. Uønskede hendelser ble gjennomgått samme 
kveld med ledelsen på festivalen og kontrollorganet. 
I 2018 var det sterkere/strengere fokus på vakthold ved inngang/utgang av salgsområdene hvor 
innleide profesjonelle vakter ble benyttet. I tillegg ble det skjerpet vaktholdet inne på 
serveringsområdet, samt at mannskapene som arbeider på alkoholområdet også får god 
opplæring. 
 
Praktiske sider ved gjennomføringen 
Salget av alkohol vil foregå fra artistcafé og 2 utsalgsområder på Riddusletta. 
Nytt tiltak for 2019, er de ønsker å redusere åpningstidene på fredag med 2 timer og lørdag med 4 
timer. 
1 utsalgsområde med skjenking og matservering er på et inngjerdet område med bord og benker, ved 
inngangen til festivalcampen. Totalt er det ca. 200 sitteplasser. Salgsområdet vil ha 18 års 
aldersgrense. Det vil være vakthold ved inngangen til salgsområdet, der innleide profesjonelle vakter 
blir benyttet, i tillegg til vakthold inne på serveringsområdet. 
1 utsalgsområde for kun skjenking i Baldalavvu, i lavvuen er det ca. 60 sitteplasser, dette 
skjenkestedet skal ha samme sikkerhetstiltak som det andre utsalgsområdet. 
I Artistcafè skal det serveres måltider og øl og vin for artister og stab. 
Det er 50 sitteplasser, og det vil ikke være mulig å ta ut alkohol av artistcafe, vakter passer på 
dette. Servering av mat, utenom Artistcafé, vil foregå uten alkoholservering. 
 
Salget av alkohol vil følge retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk (Forskrift av 11. 
desember 1997, nr. 1292). 
 
Fra vedtatt ruspolitisk handlingsplan: 
Mål for bevillingspolitikken: 



1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense 
de skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre 

aldersgrupper. 
 
 

Vurdering 
Søknaden er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, evt. anmerkninger vil bli opplyst. 
Nav har gitt uttalelse, og har ingen anmerkninger til søknad, det forutsettes at skjenking skjer i 
lovlige former. Det vil bli opplyst evt. anmerkninger fra politiet. 
 
 



Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Referansenummer: HTCQFG Registrert dato:21.03.2019 08:44:52

Antall vedlegg: 3

Innledning

Henvendelsen gjelder

B Søknad om ny bevilling 

Bevillingssøker/-haver er

B Foretak/lag/forening 

Bevillingstype

D Skjenkebevilling 

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

995293994
Foretak/lag/forening

Riddu Riu Festivála AS 
Adresse

Senter for Nordlige Folk
Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG
Telefon

92887303
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

MAGNE
Etternavn

WILHELMSEN
Adresse

ØVRE MARKEDSPLASS 14

Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN

Telefon

92887303
E-post

magne@riddu.no
Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven



B Nei 

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske 

beliggenhet, ikke postadresse.

Opplysninger om serverings-/skjenkested

Organisasjonsnummer

995293994
Skjenkested/-lokale

ARTISTCAFE, ØL/VIN OMRÅDE, BALDALAVVU
Gate-/vei-/stedsadresse

RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS

Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG

Telefon

92887303
Telefaks

Virksomhet
Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

B Lavere alkoholinnhold enn 22 % 

Driftskonsept

Type virksomhet

D Annet 

Beskriv med egne ord

Riddu Riu Festivála AS er en internasjonal urfolksfestival. Det forventes ca. 3.000 deltakere på festivalen daglig. 
Selskapet organiserer det kommersielle mat- og drikkesalget i forbindelse med festivalen. 
Servering/skjenking skal foregå

D Innendørs D Utendørs 

Antall sitteplasser innendørs

50-60
Antall sitteplasser  utendørs

200

Periode&nbsp;for uteservering

Fra og med dato

11.07.19
Til og med dato

13.07.19

Ved uteservering&nbsp;må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Praktiske sider ved gjennomføringen: 
Salg av alkohol vil foregå fra artistcafé og 2 utsalgsområder nede på Riddu sletta. Nytt tiltak for året 2019 er at vi 
ønsker å redusere åpningstidene fredag med 2 timer og lørdag med 4 timer. 
Artistcafé: 



I artistcaféen serveres måltider for både artister og stab. Vi planlegger bordsettinger torsdag, fredag og lørdag, med 
en kapasitet på 50 plasser per bespisning. Øl og vin er naturlig å servere sammen med mat i dette konseptet. Det vil 
ikke være mulig å ta alkohol ut av artistcaféen da vi har vakter som passer på. Opplevelse av høyt servicetilbud, som 
denne artistcaféen med alle rettigheter, gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. 
Utsalgsområde for alkohol: 
Det vil være bord og benker på et inngjerdet område, ved inngangen til festivalcampen (se kart). Totalt er det ca. 200 
sitteplasser. Området inngjerdes og salgsområdet vil ha 18 års aldersgrense. Det vil bli vakthold ved inngangen til 
salgsområdet, der innleide profesjonelle vakter vil bli benyttet. I tillegg blir det vakthold inne på serveringsområdet. 
Baldalavvu (Tvillinglavvu): Bord og benker med plass til ca. 60 sitteplasser inne i den ene lavvuen. Skjenkestedet vil 
ha samme sikkerhetstiltak som forrige punkt.
Mer om skjenkestedet

Aldersgrense

18
Skjenkeareal innendørs (i kvm)

100
Skjenkeareal utendørs (i kvm)

500
Rutiner ved skjenkestedet

Artistcafé:Det vil ikke være mulig å ta alkohol ut av artistcaféen da vi har vakter som passer på. 
Utsalgsområde for alkohol ute:Området inngjerdes og salgsområdet vil ha 18 års aldersgrense. Det vil bli vakthold 
ved inngangen til salgsområdet, der innleide profesjonelle vakter vil bli benyttet. I tillegg blir det vakthold inne på 
serveringsområdet. 
Baldalavvu (Tvillinglavvu): Skjenkestedet vil ha samme sikkerhetstiltak som forrige punkt.

Åpningstider

Mandag

Fra kl. Til kl.

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

1800 100

Fredag

1600 200

Lørdag

1600 200

Søndag

Andre søknader

Andre søknader



Til Mattilsynet

B Ikke søkt 

Til bygningsmyndighetene

B Ikke søkt 

Omfang og skjenketid

Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk

Med høyst 4,7 % alkohol

3000
Med alkohol- innhold mellom 4,7 % og 22 %

500

Ønsket skjenketid Innendørs

Fra klokken

1600
Til klokken

0200

Ønsket skjenketid utendørs

Fra klokken

1600
Til klokken

0200

Daglig leder for serveringsbevillingen

Opplysninger om styrer

Fødselsnummer

Fornavn

MAGNE
Etternavn

WILHELMSEN
Adresse

ØVRE MARKEDSPLASS 14

Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN

Skattekommune

STORFJORD
Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen

B Ja 

Etablererprøve

Er det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen

B Ja 

Stedfortreder

Fødselsnummer



Fornavn

IRENE 
Etternavn

JOHANSEN
Adresse

SAMUELSBERG
Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG
Skattekommune

KÅFJORD

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve for styrer

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Ja 

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2011
I hvilken kommune ble prøven avlagt

STORFJORD
Kunnskapsprøve for stedfortreder

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Nei 

Vedlagt dokumentliste

Kart over området hvor øl og vin selges 2019.pdf

Søknad om skjenkebevilling 2019.pdf

Firmaattest Riddu Riddu Festivala as.pdf







Firmaattest

Organisasjonsnr: 995 293 994

Navn/foretaksnavn: RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS

Forretningsadresse: Senter for Nordlige Folk

9144 SAMUELSBERG

Brønnøysundregistrene

18.02.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00  Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no  Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



 

 
 
Organisasjonsnummer:    995 293 994                                            
                                                                               
Organisasjonsform:      Aksjeselskap                                           
                                                                               
Stiftelsesdato:         01.01.2010                                             
                                                                               
Registrert i                                                                   
Foretaksregisteret:     16.03.2010                                             
                                                                               
Foretaksnavn:           RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS                               
                                                                               
Forretningsadresse:     Senter for Nordlige Folk                               
                        9144 SAMUELSBERG                                       
Kommune:                1940 KÅFJORD                                           
Land:                   Norge                                                  
                                                                               
Mobiltelefon:           971 39 493                                             
E-postadresse:          riddu@riddu.no                                         
                                                                               
Aksjekapital NOK:       500 000,00                                             
                                                                               
Daglig leder/                                                                  
adm.direktør:           Magne Harald Wilhelmsen                                
                                                                               
Styre:                                                                         
Styrets leder:          Christina Henriksen                                    
                        Kristen Nygaards Gate 19                               
                        9900 KIRKENES                                          
                                                                               
Styremedlem:            Henrik Solberg                                         
                        Janne Hansen                                           
                        Merethe Annie Henriksen Forfang                        
                        Magnus Tornensis                                       
                        Jakop Filip Janssønn Hauan                             
                        Gerd Synnøve Steinnes Nilsen                           
                                                                               
Varamedlem:             Hilde Anita Nyvoll                                     
                        Tor Mikalsen                                           
                        Maria Agnete Vatne Løkvoll                             
                        Per Ivan Vatne                                         
                        Lea Olavsdotter Nilsen Marakat                         
                        Sajje Solbakk                                          
                        Ørjan Marakatt Bertelsen                               
                                                                               
Signatur:               Styrets leder og ett styremedlem i                     
                        fellesskap.                                            
                                                                               
Revisor:                Godkjent revisjonsselskap                              
                        Organisasjonsnummer 997 398 610                        
                        ENTER REVISJON HÅLOGALAND AS                           
                        Asbjørn Selsbanes gate 2                               
                        9405 HARSTAD                                           
                                                                               
Vedtektsfestet formål:  Arbeider for å synliggjøre og                          
                        utvikle den sjøsamiske kulturen i                      
                        møte med seg selv og andre                             
                        kulturer. Fremme respekt og                            
                        toleranse, gleden og den spennende                     
                        tanke. Være en stolthetskaper for                      
                        Kåfjord, Nord-Troms, Sápmi og                          
                        verdens urfolk. Være ansvarlig for                     
                        gjennomføring av kulturfestivalen                      

Firmaattest
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                        Riddu Riddu Festivála og kan                           
                        initiere andre virksomheter som                        
                        støtter opp om formålet.

Firmaattest
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Alkoholservering 
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Alkoholservering 

Øl-området 

Riddu sletta 

Alkoholservering 

Baldalavvu 
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