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       Saksliste 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 
RS 20/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 

utdanningskravet - Mona Hansen 
X 2015/1351 

RS 21/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet - Anette Furuseth 

X 2015/1079 

RS 22/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for styrer og/pedagogisk leder i 
barnehage  - Mona Hansen 

X 2015/1351 

RS 23/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for styrer og/pedagogisk leder i 
barnehage  - Anette Furuseth 

X 2015/1079 

RS 24/18 Særutskrift - Befaring om tilgjengelighet til 
offentlige bygg i kommunen 

2015/1605 

RS 25/18 Særutskrift - Tilleggssak: Manglende saker til 
behandling/saker som ikke blir behandlet i 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 

2015/1605 

RS 26/18 Innvilget søknad - tilsagnsbrev Kompetanse- og 
innovasjonstilskudd 2018 

2015/103 

RS 27/18 Tildeling av kompetansemidler til 
regionalordning for barnehager 2018/2019 – 
barnehagene i Nord Troms - Kvænangen, 
Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord 

2015/732 

RS 28/18 Innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av 
habilitering og rehabilitering i kommuner 

2017/382 

RS 29/18 Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – 
Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for 
lærertetthet 

2015/664 

RS 30/18 Retningslinjer stipend for høyere utdanning 2018/158 
PS 23/18 Orienteringssak Oppvekst 2017/576 
PS 24/18 Bemanningssituasjonen PPT 2015/595 
PS 25/18 Bemanningsnorm i Birtavarre barnehage for 

barnehageåret 2018/2019 
2017/31 

PS 26/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kåfjord 
2017/2018 

2015/664 

PS 27/18 Ny avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord 
kommune om dagsentertilbud 

2018/345 

PS 28/18 Søknad om skjenkebevilling 2018/115 

Orienteringssaker - Helse: 
 Status bygging Kåfjord Helsetun
 Økonomi



GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 

E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no 940 363 586 

  Helse- og omsorgssjef Trond Skotvold 

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

Du čujuhus/Deres ref:  Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
2015/1605-53 033 28.05.2018 

Særutskrift - Befaring om tilgjengelighet til offentlige bygg i kommunen 

Vedlagt følger særutskrift fra møte i Råd for funksjonshemmede 23.05.18 for oppfølging og til 
orientering. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204 

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1605-53 

Intern kopi: 
Svein Leiros 
Einar Pedersen 
Gunn Andersen 
Karin Karlsen 
Stine Pedersen 
Roy Grunnvåg 
Gro Sørland 
Linn S. Steinnes 
Greta Larsen 

Ref.sak til Kåfjord eldreråd, HOO, HMDU 



Side 3 av 3

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI

Arkivsaksnr.: 2015/1605 -51 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato: 14.05.2018 

Særutskrift 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

Kommunalt råd for eldre 
Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Hovedutvalg oppvekst og omsorg 

Befaring om tilgjengelighet til offentlige bygg i kommunen 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede- 23.05.2018 

Behandling: 

Foredrag fra Marit Holtung som ble holdt på: ÅRSKONFERANSE FOR KOMMUNALE 
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE i Tromsø 5. APRIL 2018 
ble gjennomgått og drøftet. 

Kommunalt råd for funksjonshemmede vil ha en større fokus på universell utforming i Kåfjord 
kommune og ønsker følgende iverksatt: 

1. Det blir utarbeidet en oversikt over alle kommunale bygg og anlegg.
2. Det blir gjennomført en befaring og kartlegging av behov for tilrettelegging i forhold til

universell utforming på alle kommunale bygg og anlegg.
3. Befaring og kartlegging bør gjennomføres med ordfører, medlemmer i kommunalt råd for

funksjonshemmede, Helse- og omsorgssjef og andre relevante faginstanser.

Man bør ha som målsetting å få gjennomført kartleggingen innen utgangen av september 
2018. 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede vil ha en større fokus på universell utforming i Kåfjord 
kommune og ønsker følgende iverksatt: 

1. Det blir utarbeidet en oversikt over alle kommunale bygg og anlegg.
2. Det blir gjennomført en befaring og kartlegging av behov for tilrettelegging i forhold til

universell utforming på alle kommunale bygg og anlegg.
3. Befaring og kartlegging bør gjennomføres med ordfører, medlemmer i kommunalt råd for

funksjonshemmede, Helse- og omsorgssjef og andre relevante faginstanser.

Man bør ha som målsetting å få gjennomført kartleggingen innen utgangen av september 
2018. 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

Saksopplysninger 

Leder Hermund Dalvik ønsker drøfting om at rådet sammen med Ordfører, leder av HOO og 
HMDU og noen fra administrasjonen foretar befaring om tilgjengelighet til offentlige bygg i 
kommunen. 

Vurdering 



GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 

E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no 940 363 586 

Rådmann Einar Pedersen 

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

Du čujuhus/Deres ref:  Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
2015/1605-54 033 28.05.2018 

Særutskrift - Tilleggssak: Manglende saker til behandling/saker som ikke blir 
behandlet i Kommunalt råd for funksjonshemmede 

Vedlagt følger særutskrift fra møte i Kåfjord råd for funksjonshemmede 23.05.18 for oppfølging. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204 

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1605-54 

Intern kopi: 
Svein Oddvar Leiros 
Einar Pedersen 
Gunn Andersen 
Trond Skotvold 
Trond Petter Pedersen 
Greta Larsen 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI

Arkivsaksnr.: 2015/1605 -52 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato: 28.05.2018 

Særutskrift 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Kommunalt råd for funksjonshemmede 23.05.2018 

Tilleggssak: Manglende saker til behandling/saker som ikke blir behandlet i 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede- 23.05.2018 

Behandling: 
Tilleggssak som ble drøftet:  
Manglende saker til behandling/saker som ikke blir behandlet i kommunalt råd for 
funksjonshemmede. 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker i større grad bli involvert om saker som 
høringsinstans før sakene blir vedtatt i politiske utvalg, formannskap og kommunestyre, og 
ønsker at rådmann og administrasjonen samt politisk ledelse tilrettelegger for dette i 
planleggingen av saker.  

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker i større grad bli involvert om saker som 
høringsinstans før sakene blir vedtatt i politiske utvalg, formannsskap og kommunestyre, og 
ønsker at rådmann og administrasjonen samt politisk ledelse tilrettelegger for dette i 
planleggingen av saker.  



Side 3 av 3

Rådmannens innstilling 

Saksopplysninger 
Rådet tok opp tilleggssaken under møte. Saken ble drøftet.  
Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker i større grad å bli involvert om saker som 
høringsinstans før sakene blir vedtatt i politiske utvalg, formannskap og kommunestyre. 
Rådet ønsker at rådmann og administrasjonen samt politisk ledelse tilrettelegger for dette i 
planleggingen av saker. 

Vurdering 



   Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 
Karina Kolflaath 77 64 20 50 26.06.2018 2018/242   733.0 

Deres dato Deres ref. 
12.03.2018 Linn Sylvi Steinnes/Gro Søland 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Helse- og omsorgsavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune 
Postboks 74  
9148  Olderdalen 

Innvilget søknad - tilsagnsbrev Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 

Vi viser til deres søknad om midler fra «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» for 
2018 fra kapittel 0761 post 68 i statsbudsjettet for 2018. 

«Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018» er et tilskudd som skal stimulere 
kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår 
i regjeringens strategier «Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet 2020». 

Tilskuddsmottaker finner lenke til regelverket for tilskuddsordningen her: 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd 

Tildelingskriterier 
Fylkesmannen har i 2018 fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier og en 
skjønnsmessig vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 7, som ble tilsendt sammen med 
utlysningsbrevet. 

Fylkesmannen gir tilskudd til kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter etter følgende 
prioriteringer fra Helsedirektoratet: 

 Kompetansetiltak:
Grunn-, videre og etterutdanning, herunder opplæringstiltak for å styrke helse- og 
omsorgstjenestenes kompetanse om rus og psykisk helse.   

 Opplæring knyttet til BPA med følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere.
2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere.
3. Opplæringstilskudd for assistenter.

 Nye innovasjons- og kompetansetiltak:
Innenfor innovasjon prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra til: 
- Forebygging, tidlig innsats og egenmestring

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd
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- Habilitering og rehabilitering 
- Samspill med pårørende og frivillige generelt og demensomsorgen spesielt 
- Legemiddelhåndtering 
- Ernæring 
- Fritidsaktivitet med assistanse 
- Kulturopplevelser 
- Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene 

- Fylkesmannen vil i tillegg prioritere fullføring av tiltak som har fått tilskudd 
tidligere, og som ikke er avsluttet på området velferdsteknologi 

Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, skal gis fortrinn. Det skal ifølge regelverket ikke gis støtte til 
prosjekter som er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i kommunen. 

Ramme til fordeling i Troms 
Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms en ramme på kr 16.448 000,- til fordeling i 
2018. Rammen inkluderer midler knyttet til Kompetanseløft 2020, BPA og 
innovasjonsprosjekter og øremerkede midler til prosjekter i regi av Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram (eget regelverk og separat tildeling). Det er kommet inn søknader 
som langt overstiger rammen, søknadene utgjør i overkant av 41 millioner kroner. Med 
bakgrunn i de begrensede midlene som Fylkesmannen har til fordeling, er det også i år 
foretatt en streng prioritering i samsvar med de føringer vi har fått fra Helsedirektoratet.  

Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren 
I tilknytning til kommunenes rapportering for midler tildelt i 2017, anmodet Fylkesmannen 
den 08.02.2018 alle kommunene om følgende: «I oversendelsesbrevet med utfylt 
rapporteringsskjema fra tilskuddsmottaker til Fylkesmannen, ber vi kommunen opplyse om 
kommunene har utarbeidet kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren, hvilken periode 
den gjelder for og om den er politisk behandlet.» Svært få kommuner har respondert på 
dette. 

Fra og med 2019 anmoder Fylkesmannen om at kommunene leverer en politisk behandlet 
og godkjent kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren sammen med en søknad om 
midler fra denne ordningen. Fylkesmannen hadde gode erfaringer med effekten av dette i 
tilknytning til den forrige statlige personellsatsingen for sektoren – «Kompetanseløft 2015». 
En god kompetanseplan for sektoren kan bidra til å heve kvaliteten på tjenestene, og kan 
være et verktøy for rekruttering og stabilisering av personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Den vil også gi politisk og administrativ ledelse i kommunen en god 
oversikt over utfordringene, og kommunene vil stå bedre rustet til å møte framtidens 
kompetansebehov. 

Fylkesmannens anmodning om en kompetanseplan er i tråd med de signaler som er gitt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til Stortingsmelding 15 (2017-2018): «Leve 
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hele livet». En kompetanseplan bør inngå som en del av en helhetlig helse- og omsorgsplan, 
som igjen knyttets til kommunens arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.1 

TILSAGN 
Samlet tilsagn til deres kommune for 2018 blir: 614 000 inkl. overførte midler (264 100,-) 
fra 2017. 

Midlene skal nyttes til delfinansiering av kommunens utgifter til de tiltak det er gitt tilsagn til 
i dette brevet. 

KOMPETANSEHEVING SUM: 614 000 
Kommunen har ifølge sist tilgjengelig statistikk fra SSB 64 prosent (2017) ansatte med 
relevant utdanning i brukerrettet omsorgstjeneste. Gjennomsnittet for landet er 
tilsvarende 75 prosent.  Midlene tildeles følgende tiltak: 

Utdanninger på videregående skolenivå/fagbrev, herunder kvalifisering av 
ansatte uten formell fagutdanning  

Type kvalifisering 
Antall Tidsrom 

Antatt 
kostnad 

Søknadsbeløp Tildeling 

Utdanning til 
helsefagarbeider 

2 2018-2020 150 000 100 000 80 000 

Fagskoleutdanninger – påbygg videregående skolenivå/fagbrev 
Type kvalifisering 

Antall Tidsrom 
Antatt 
kostnad 

Søknadsbeløp Tildeling 

Psykisk helsearbeid og 
rusarbeid 

2 2018-2020 40 000 25 000 25 000 

Bachelorutdanninger helse- og sosialfag – heltid/deltid 
Type kvalifisering 

Antall Tidsrom 
Antatt 
kostnad 

Søknadsbeløp Tildeling 

Bachelor i sykepleie 2 2018-2022 350 000 240 000 100 000 
Annet* Beskriv: 
ergoterapeut 

1 2018-2021 175 000 120 000 60 000 

Sum 3 360 000 160 000 

1 «Veileder for kommunal kompetanseplanlegging helse- og omsorgstjenestene» som ble utgitt av 
Fylkesmannen i Troms i 2010 kan være et verktøy i dette arbeidet 
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Videreutdanning og mastergradsutdanning (påbygg bachelornivå) ** 
Type kvalifisering 

Antall Tidsrom 
Antatt 
kostnad 

Søknadsbeløp Tildeling 

Helselederutdanning  
(modul mastergrad) *** 

3 2018-2022 800 000 600 000 150 000 

Annen videreutdanning/ 
mastergradsutdanning – 
beskriv: IKT og klinisk 
sykepleie 

2 2018-2022 600 000 200 000 50 000 

Sum 5 800 000 200 000 
**Videreutdanning må tilsvare minimum et halvt års studium på fulltid tilsvarende 30 studiepoeng. 

Iverksetting av opplæring/kurs for personell som arbeider i omsorgstjenesten 
Type 
studiegruppe/opplæring Antall Tidsrom 

Antatt 
kostnad 

Søknadsbeløp Tildeling 

Demensomsorgens ABC 10 2018-2019 150 000 100 000 40 000 
Velferdsteknologiens 
ABC 

16 2018-2019 150 000 120 000 50 000 

Kompetanseheving 
innen 
legemiddelhåndtering 

6 2018-2019 120 000 100 000 30 000 

Annen opplæring – 
beskriv: 

6 2018-2019 120 000 97 000 29 000 

Sum 417 000 149 000 
***Oppdrag fra Kompetanseløftet 2015 til Høgskolen i Telemark 

NYE INNOVASJONS- OG KOMPETANSETILTAK SUM: 
Fylkesmannen skal ifølge regelverket prioritere søknader som har innovasjonsfelleskap med 
næringsliv og/eller utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det skal primært ikke gis støtte til 
prosjekter som er den del av det ordinære utviklingsarbeidet i kommunen. Hvilke typer 
innovasjonsprosjekter vi kan gi midler til, fremkommer av regelverket for 
tilskuddsordningen, punkt 7. Vi har vurdert kommunens søknad og har konkludert med 
følgende: 

Prosjekt «Hverdagsrehabilitering, læringsnettverk gjennom KS» er etter avtale med 
kommunen overført til en annen statlig tilskuddsordning – «Styrking av habilitering og 
rehabilitering i kommunene» - kap 762, post 64. 

Utstyr og investeringer 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. 
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Klageadgang 
Ifølge Helsedirektoratets regelverk er tildeling eller avslag på tilskudd under denne 
tilskuddsordningen ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det derfor 
ikke klagerett.  

Utbetaling og krav til bekreftelse 
Fylkesmannen vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen har underskrevet og returnert 
vedlagte bekreftelse på at tilskuddsmottaker aksepterer vilkårene.  

Tilskuddet skal benyttes innenfor budsjettåret. Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller 
brukes til andre formål enn det som er beskrevet i tilsagnsbrevet. Dersom midlene ikke 
benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk 
og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt rettslige 
forføyninger.  

Departementet, Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene 
nyttes til formålet, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10. 

Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal brukes inneværende budsjett- og kalenderår. Dersom midlene ikke brukes 
fullt ut, finnes det følgende alternativer: 
1. Dersom tilskuddsmottaker ikke trenger hele tilskuddet til aktiviteten/prosjektet, må
tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket 
med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette. 
2. Midler som ikke brukes fullt ut i år, kan overføres til neste år for bruk til samme formål
som gitt i tilsagnsbrevet. Dette såfremt midlene ikke tidligere er innvilget overføring for 2. 
gang. 

Overføring av tilskudd til bruk neste år 
Endringer i regelverket for 2018 knyttet til overføring av benyttede midler: 
Dersom det ved utgangen av året gjenstår tilskuddsmidler som skulle vært brukt i 2018, kan 
disse avsettes på bundet fond i kommuneregnskapet for bruk til samme formål i 2019. Det 
er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, men 
det må fremgå av årsrapporteringen til Fylkesmannen. 
Tilskuddsmottaker skal skriftlig informere Fylkesmannen om estimert beløp overført til fond 
i 2019 innen 15. desember 2018. 
Overført beløp må også framkomme i ny søknad om tilskudd for 2019. 

Rapportering 
Det stilles krav om rapportering på tilskuddet jf regelverket punkt 11. Det skal rapporteres i 
henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for tilskuddet. Skjemaet med 
krav til rapportering blir sendt ut mot slutten av 2018.  

Tildelte midler skal føres på eget prosjektregnskap for hver av de tre ordningene: 
«Kompetanseutvikling», «BPA» og «Innovasjonstilskudd». Frist for rapportering på 
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regnskap og måloppnåelse er 1. februar 2019 dersom ikke annen dato blir besluttet på et 
senere tidspunkt. 

Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2018 er det krav til revisorattesterte regnskap for 
tildelinger som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 

Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det 
øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra 
tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. 

Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra 
regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 

Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger 
knyttet til dette tilskuddet. 

Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 -  
«Særlig hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.» 

Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette 
tilskuddet, er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal ta ansvar for 
gjennomføring og rapportering. 

Vi ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet for å imøtekomme 
fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. 

Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 18/242. 

Med hilsen 

Cathrine Ditlefsen e.f. 
fungerende fylkeslege 

Anette M. Thyrhaug 
fagansvarlig 

Vedlegg: akseptbrev for signering og retur 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer 



Fra: fmtrpostmottak (fmtrpostmottak@fylkesmannen.no)
Sendt: 28.06.2018 09.46.58
Til: Gro Søland; Post Kafjord
Kopi:

Emne: Innvilget søknad - tilsagnsbrev Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018
Vedlegg: Innvilget søknad - tilsagnsbrev Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018.PDF;Akseptbrev
Kåfjord.DOCX

Med vennlig hilsen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Administrasjons- og HR-avdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642000
Telefaks:  +4777642139
Mobil:
E-post:     fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Innvilget søknad ‐ tilsagnsbrev Kompetanse‐ og innovasjonstilskudd 2018: Innvilget søknad ‐ tilsagnsbrev
Kompetanse‐ og innovasjonstilskudd 2018.PDF

Akseptbrev Kåfjord: Akseptbrev Kåfjord.DOCX



AKSEPT AV VILKÅR

TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS 

«KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2018» 

Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilsagnsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

Vår referanse: 2018/242  

Tilskuddsmottaker:   Kåfjord kommune,  Kåfjord helsesenter, 9147 Birtavarre 

Att: Linn Sylvi Steinnes/Gro Søland 

Organisasjonsnummer 

Kontonummer 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Eller i skannet versjon til 

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 

mailto:postmottak@fmtr.no


Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 761.68 på statsbudsjettet for 2018, tilskudd til 
«Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd». Tilsagnet er på kr 614 000,- 

Ordning Tilsagn Overført fra 2017 Til utbetaling 2018 

Kompetansebygging 614 000 264 100 350 000 

BPA Ikke søkt 

Innovasjon Søknad overført 
annen 
tilskuddsordning, kap 
762, post 64 

Samlet utbetaling 2018 kr 350 000,- 

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2018/242. 

Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 

Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2018 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 

Sted, dato og signatur 

Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen/administrativ leder eller den som har 
signaturmyndighet (prokura). 



   Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 
Solveig Bjørn 77 64 20 51 03.07.2018 2018/1268  612 

Deres dato Deres ref. 
22.05.2018 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og 

utdanningsavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

Nordreisa kommune 
Postboks 174  
9156 Storslett 

Tildeling av kompetansemidler til regionalordning for barnehager 2018/2019 
– barnehagene i Nord Troms - Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen
og Storfjord 

Fylkesmannen viser til brev av 22.05.2018 hvor dere søker om kompetansemidler til 
barnehagebasert kompetanseutvikling for barnehagene i Nord Troms. Dere vedlegger i 
søknaden kompetanseutviklingsplaner som gir føringer for kompetanseutvikling fra alle 
kommunene i Nord Troms.  

Kompetansemidlene skal bidra til å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet, som er i tråd med rammeplanen. Den regionale ordningen skal legge til rette for et 
styrket samarbeid om kompetanseutvikling mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, 
UIT, Norges arktiske universitet, Fylkesmannen og eventuelt andre aktører. Ordningen skal 
bidra til en felles retning og forutsigbarhet for aktørene.  

Intensjonen er at samarbeidet skal bidra til gjensidig kompetanseheving ved utveksling av 
kunnskap og erfaring mellom aktørene. Barnehagene skal utvikle sin praksis basert på 
forskningsbasert kunnskap. Universitetet skal få mer praksisnær kompetanse  
som kan bidra til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen. 

Vi har etablert et samarbeidsforum med de nevnte aktørene for barnehagesektoren i Troms 
fylke.  Midlene er inneværende år fordelt av samarbeidsforum.   

Ved behandling av søknadene har vi fordelt midlene ut fra antall årsverk i barnehagene. I 
tillegg har vi vurdert innholdet i prosjektsøknadene opp mot de sentrale føringene i 
kompetansestrategien 2018 – 2022 og lokale kompetanseplaner. 

Nedenfor er en beskrivelse av de omsøkte kompetansetiltakene for kommunale barnehager, 
søknadssum og vår tildeling av midler: 

Søker Beskrivelse av 
søknaden/arbeidsmåter 

Satsings-
område 

Fagmiljø Søknads 
sum 

Tildeling 

Nord Troms Inkluderende miljø for 
omsorg, lek, læring og 

Inkluderende 
barnehage 
miljø 

UIT 250 000 250 000 
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Alle 
kommunene 
Kommunale 
og private 
barnehager 

danning. 
Kompetanseheving innen 
rammeplanen og områder 
innenfor livsmestring. 
Ønsker å tilby 
barnehageansatte 
temadager/kursdager ut i 
fra satsningsområder 

Kompetansemidlene skal brukes i tråd med rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 
føringer og mål i kompetansestrategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022, og 
bidra til kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i kommunale og private barnehager.  

250 000 vil bli overført til Nordreisa kommunes konto 4740 05 03954, merket 
«Kompetansemidler til barnehagene i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord 2018/2019». 

Barnehageeier må sende inn regnskap og rapport innen 20.06. 2019. Rapporten skal 
inneholde: 

 en beskrivelse og vurdering av de kompetansetiltakene som har vært gjennomført i
2018/2019 med fokus på det faglige arbeidet. 

 en oversikt over hvor mange kommunale og private barnehager som har deltatt
 regnskap for bruk av midlene

Fylkesmannen kan be kommuner/barnehager om å dele sine erfaringer i ulike 
møtesammenhenger. 

Vi gjør oppmerksom på at forvaltningen og Riksrevisjonen i henhold til 
bevilgningsreglementet § 17, har rett til å kontrollere at midlene benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 

Lykke til med arbeidet! 

Med hilsen 

Eivind Bratsberg Solveig Bjørn 
fungerende utdanningsdirektør seniorrådgiver 

Kopi: 
Kvænangen kommune, Rådhuset, Gárgu 8, 9161 Burfjord 
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy 
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet 
Kåfjord kommune, Boks 74, 9148 Olderdalen 
Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 



   Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
Kari Anne Dybvik 27.06.2018 2018/1773 - 28  736.0 

Deres dato Deres ref. 
Linn Sylvi Steinnes 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Helse- og 

omsorgsavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

Kåfjord kommune 
Kåfjord helsesenter 
9147 BIRTAVARRE 

Innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av habilitering og rehabilitering i 
kommuner 

Fylkesmannen viser til søknad datert 12.03.2018 fra Kåfjord kommune på kommunalt 
kompetanse- og innovasjonstilskudd. Fylkesmannen har etter avtale med søker overført 
søknaden til tilskuddsordningen «Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene» da 
vi vurderte at søknaden var i tråd med tildelingskriteriene i denne tilskuddsordningen.    

Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet Fylkesmannen fikk 
til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet foreta strenge 
prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor prioritert og delvis å 
innvilge flere søknader fremfor å innvilge alle søknadene fullt ut. 

Fylkesmannen innvilger tilskudd til tiltak «Hverdagsrehabilitering» på inntil kr 230 000 - over 
kapittel 762, post 64 på statsbudsjettet for 2018.  

Mål og føringer: 
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, 
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere 
spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot målene og målgruppene. 

Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres: 
 Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
 Tilskuddet må brukes for å oppnå de sentrale målene med tilskuddsordningen.

Målgruppen for tilskuddet er pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne 
som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i 
målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.  

Kåfjord kommune ønsker å prøve ut hverdagsrehabilitering og i første omgang er det 4 
brukere som skal delta i prosjektet. De ansatte skal få opplæring i hverdagsrehabilitering. 
Kommunen har et samarbeid med KS. Kommunen har ikke ansatt egen fysioterapeut, men er 
avhengig av å leie inn privat fysioterapeut.  
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Et av kriteriene for tilskuddet er at koordinerende enhet skal være tilrettelegger for 
helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater. Dette kan bidra til at 
pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator. Fylkesmannen ber 
kommunen om å innlemme dette i sitt prosjekt. Vi ber også kommunen om å vise til hvordan 
de planlegger å styrke sitt samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, 
andre sektorer og innad i kommunen. Vi viser videre til at et sentralt mål med 
tilskuddsordningen er at den på sikt skal bidra til tjenesteutvikling i kommunene. 
 
Kriteriene for måloppnåelse er: 
Kommunene har en plan for habilitering og rehabilitering som bidrar til at: 

 Kommunen har tilstrekkelig breddekompetanse, herunder ergoterapikompetanse og 
tilgang til logoped 

 Kommunen sikrer kapasitet i samsvar med befolkningens behov for habilitering og 
rehabilitering 

 Flere får vurdert sitt behov for og oppfylt retten til habilitering og rehabilitering. 
 Flere får oppfylt retten til individuell plan og får oppnevnt koordinator.  
 Koordinator sikres god opplæring og veiledning. 
 Samarbeid med brukerorganisasjoner og andre sektorer er styrket 
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er styrket, herunder at kommunen legger til 

rette for økt ambulant virksomhet og veiledning. 
 Koordinerende enhet sin funksjon og rolle er tydeliggjort og styrket. 
 Kommunen har en hensiktsmessig organisering og et faglig tyngdepunkt for sin 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og tilbudet fremstår tydelig som en del av 
kommunens helhetlige og differensierte tjenestetilbud.  

 
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet:  
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-
kommunene#søke-eller-rapportere-på-tilskudd 
 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. 
 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i 
brevet. Dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til 
Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning 
av midler, samt rettslige forføyninger. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte «Aksept 
av vilkår» i utfylt og signert stand. Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker 
etter mottatt brev. 
 
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Fylkesmannens 
kontonummer 4714.10.01430 med referanse til kapittel, post og ordning.  
 
Gi beskjed om endringer 
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson. 

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene#s%25C3%25B8ke-eller-rapportere-p%25C3%25A5-tilskudd
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene#s%25C3%25B8ke-eller-rapportere-p%25C3%25A5-tilskudd
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Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, 
finnes det følgende alternativer: 
 
1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet 
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med 
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette. 
 
2. Midler som ikke bruke fullt ut i år, kan overføres til neste år for bruk til samme formål som 
gitt i tilskuddsbrevet.  
 
Overføring av tilskudd til bruk neste år 
Endringer i regelverket for 2018 knyttet til overføring av overskytende midler. 
 
Dersom tiltaket ikke har fremdrift som opprinnelig forutsatt, slik at det ved utgangen av året 
gjenstår tilskuddsmidler som skulle vært brukt i 2018, kan disse settes av på bundet fond i 
kommuneregnskapet for bruk til samme formål i 2019.  
 
Det er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, 
men det må fremgå av årsrapporteringen til Fylkesmannen.  
 
Tilskuddsmottaker skal i skriftlig form informere Fylkesmannen om estimert beløp overført 
til fond for bruk i 2019 innen 30. november 2018.  
 
Overført beløp fra foregående år må også framkomme i ny søknad om tilskudd for 2019. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, 
jf. § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette 
er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd. 
 
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell 
kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring § 13.)  
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. 
Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse. 
 
Regnskapsrapportering 
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det 
øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter 
som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler 
finansiert av andre. 
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Rapporteringsfrist 
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For 
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen 
mottar tilskudd. Årsrapport pr 31.12.18 skal leveres innen 01.04.19. Vi kommer tilbake med 
detaljer for rapportering. 
 
Revisorkontroll 
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet 
til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings 
standard ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og 
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.» 
 
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller 
krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd 
mindre enn kr 100 000,-. Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 
01.04.2019. 
 
Klagerett 
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen 
ikke er å regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a 
og b, er det ikke klagerett. 
 
Søknadsfrist for neste års tilskudd 
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til 
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til 
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms i januar 2019. Det tas forbehold om Stortingets 
bevilgning kommende år. 
 
All korrespondanse skal sendes til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no eller til vår postadresse 
og merkes med vår referanse 18/1773. 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene. 
 
 
Med hilsen 
 
Cathrine Ditlefsen e.f 
fungerende fylkeslege 

 

 Anette M. Thyrhaug 
fagansvarlig 

 
Vedlegg: 
Aksept av vilkår    
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

mailto:fmtrpostmottak@fylkesmannen.no


Fra: fmtrpostmottak (fmtrpostmottak@fylkesmannen.no)
Sendt: 28.06.2018 09.00.04
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av habilitering og rehabilitering i kommuner
Vedlegg: Innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av habilitering og rehabilitering i
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Med vennlig hilsen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Administrasjons- og HR-avdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642000
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS - AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 2018/1773-28 
 
Tilskuddsmottaker: Kåfjord kommune 
Adresse: Kåfjord helsesenter, 9147 Birtavarre 
 

Organisasjonsnummer 
 
Kontonummer 
 
Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 
Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 762, post 64 på statsbudsjettet for 2018, tilskudd til 
Styrking av habilitering og rehabilitering til kommunene. Tilsagnet er på inntil kr. 230 000,-  
 

Samlet tilsagn Overført fra 2017 Til utbetaling i 2018 
230 000  230 000 

 
Utbetalingen for 2018 blir kr 230 000 
 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2018/1773 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For 
kommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
 
 

Fylkesmannen i Troms 
Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Eller i skannet versjon til  
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 

mailto:postmottak@fmtr.no


 

Postadresse:  
Postboks 9359 Grønland,  
0135 OSLO  

Telefon:  
+47 23 30 12 00 
Org.nr.: 
NO 970 018 131 

E-post:  
post@udir.no 
Internett:  
www.udir.no  

    

 
 
Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan  
Postboks 74  
 
9148  OLDERDALEN 
 
 
 
 

Tilskuddsbrev høsten 2018 - økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og kompensasjon 
for innføring av norm for lærertetthet - Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan 
 
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. 
 
Som en del av vedtaket skal det innføres en norm for lærertetthet i hele grunnskolen fra høsten 2018. 
Skoleåret 2018–2019 skal gruppestørrelse 2 (dvs. i ordinær undervisning) være maksimalt 16 på 1.–4. trinn 
og maksimalt 21 på 5.–10. trinn. Fra og med høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 på 1.–4. trinn og 
20 på 5.–10. trinn. Normen gjelder på hvert hovedtrinn, på skolenivå.  
 
Kommunene har siden 2015 mottatt et øremerket tilskudd til økt lærerinnsats. Tilskuddet har vært 
øremerket lærerstillinger til undervisning og har vært fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen. Det 
eksisterende øremerkede tilskuddet til økt lærerinnsats inngår i kompensasjonen til kommunesektoren for 
innføring av lærernormen. Alle kommunene beholder imidlertid det eksisterende øremerkede tilskuddet til 
økt lærerinnsats ut kalenderåret 2018. Totalt er det bevilget 1,412 milliarder kroner til økt lærerinnsats i 
2018. 
 
Høsten 2018 er formålet med bevilgningen på kap. 226 post 63 å kompensere kommunene for innføring av 
lærernormen og fortsatt økt lærerinnsats, jf. Prop. 85 S (2017-2018). Kommunene vil få en samlet 
øremerket bevilgning på om lag 712 millioner kroner til dette. Omlag 512 millioner kroner fordeles til alle 
kommunene etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen 2018, mens 200 millioner kroner fordeles særskilt til 
kommuner med behov for flere lærerårsverk for å oppfylle lærernormen.  
 
Kommunene må selv beregne hvor mange lærerårsverk det er behov for på den enkelte skole for å oppfylle 
lærernormen på hvert hovedtrinn. Kalkulatoren som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider er et 
hjelpemiddel for kommunene og skolene når de skal beregne dette: 
https://gsi.udir.no/registrering/kalkulatorer/gruppestorrelse2/ 
 

Tilskudd 
Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgninger i statsbudsjettet har dermed direkte innvirkning på 
størrelsen på tilskudd som kan innvilges. Basert på beregninger gjort av Kunnskapsdepartementet gir 
Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om tilskudd til Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan for høsten 
2018: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Tilskudd til økt lærerinnsats 212510,00 Jan-Des — 212 510,00 
Totalt: 212510,00   212 510,00 

 
 
Merk: Periode i tabellen angir «Jan-Des» men utbetalingen gjelder for perioden august til desember. 
 

 
 
 
 
Vår saksbehandler: Stig Lodve Janbu 
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Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan (org.nr. 940363586). Beløpet 
overføres til kontonummer 47850700024 primo juli. 
 

Rapportering fra kommunene 
Kommunene skal på samme måte som tidligere, gjennom en enkel rapportering til Utdanningsdirektoratet, 
bekrefte at tilskuddsmidlene for høsten 2018 er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.–10. trinn. 
Rapporteringen skal skje senest 15. januar 2019. Utdanningsdirektoratet vil sende ut en egen henvendelse 
vedr. denne rapporteringen. 
 
Kommunene skal også rapportere årsverk til undervisning gjennom ordinær rapportering i GSI. Det vil 
komme mindre endringer i GSI-skjemaene fra og med høsten 2018. Direktoratet vil informere nærmere om 
disse når testinnsamlingen av GSI åpner i august. 
 
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2018. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at 
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen. 
 
Dersom Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid 
med forutsetningen, eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde 
tilbake tilskudd eller kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan det gjøres 
avregning i påfølgende tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt. 
 
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside  
 

www.udir.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                                             Stig Lodve Janbu  
avdelingsdirektør                                                    Seniorrådgiver                                     
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.



Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 04.07.2018 04.03.25
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for lærertetthet
Vedlegg: c4a95673-06ec-4382-8296-c3cf97881d36.pdf

Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget. 
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/ 
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og 
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI

Arkivsaksnr.: 2018/158 -1 

Arkiv: 003 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato: 23.04.2018 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Samepolitisk utvalg 14.06.2018 
30/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 30.08.2018 

Administrasjonsutvalg 

Retningslinjer stipend for høyere utdanning 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 
1 Retningslinjer stipend for høyere utdanning 

Rådmannens innstilling 
Retningslinjer stipend for høyere utdanning vedtas som forelagt. 

Saksopplysninger 
I aktivitetsplanen for tospråklighetsmidlene for 2018 har Kåfjord kommune fått godkjenning av 
Sametinget til bevilge midler til stipendordninger som omfatter barnehagelærerutdanning og 
grunnskoleutdanning. Formålet med stipendet er å få flere barnehage – og grunnskolelærere med 
samisk språk og kulturkompetanse. I denne potten for 2018 er det avsatt kr. 100 000 til formålet 
barnehagelærerutdanning og 100 000 til formålet grunnskolelærerutdanning.  

Stipendet har blitt lyst ut med søknadsfrist 1.8. 2018. Ansvar for disse to ordningene har 
etatsleder for oppvekst.  

Vurdering 
Pkt. 1 og 1.1:  Formål og omfang: 

 Flere barnehage- og grunnskolelærere med samisk språk- og kulturkompetanse.
 Barnehagelærerutdanning
 Grunnskolelærerutdanning 5-årig master 1-7 og 5-10, med samisk i fagkretsen



 
Pkt. 1.2 – Hvem kan søke: 

 Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Sámi allaskuvla/Samisk 
høgskole. Studenter ved høgskole og universitet i Norge.  

 For barnehagelærerutdanning må du beherske samisk muntlig tilsvarende 1. – eller  
2. språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.   

 Er folkeregistrert i Kåfjord kommune. 

Til barnehagelærerutdanningen stilles det språkkrav til kunnskap i muntlig samisk.  En må da 
beherske samisk muntlig tilsvarende 1.- eller 2. språk fra videregående opplæring eller 
tilsvarende nivå.  Her må Samisk språksenter bistå i forhold til dokumentasjon av kunnskaper i 
muntlig samisk hos søkerne.  For grunnskolelærerutdanning er det krav at studenten har avlagt 
eksamen/standpunktkarakterer i samisk.  
 
Pkt. 1.3:  Søknadsfrist  

 Søknadsfrist for vår og høstsemester 

Pkt. 1.4:  Beregningsregler 
 Minimum 30 studiepoeng pr semester  25 000 
 Mellom 15 og 29 studiepoeng pr. semester  15 000 
 Mellom 10 – 14 studiepoeng pr. semester     5 000  

Det er flere måter å utforme beregningsregler for stipendstørrelse. Beregningsregler foreslått her 
er en måte. En annen måte er å gi en fast sum hvert semester eller studieår. En kan også regulere 
størrelsen på stipendet etter antall søkere. Beregningsreglene som foreslått er valgt på grunn av 
at de er konkrete å forholde seg til. Samt at vi følger Sametinget sin mal for denne type stipend.  
 
Her følger også punkter knytta til begrensninger i stipendet, samt eget ansvar for beskatning av 
stipendet.  
 
Pkt. 1.5 Vilkår til søker 
Her følger punkter om vilkår som knyttes til stipendet, samt at stipend kan tildeles hvert studieår 
inntil utdanninga er avslutta. Søkere som allerede har fått stipend, prioriteres ved neste tildeling.  
Dette vil da si at en her tar høyde for et løp på 3 år for barnehagelærerutdanning og 5 år for 
grunnskolelærerutdanning.  
 
Pkt. 1.6 Utbetaling av stipend 
 
Pkt. 1.7 Dokumentasjon på avlagt eksaneb 
 
Pkt 1.8:  Bindingstid 
Stipendmottaker må inngå kontrakt med Kåfjord kommune om bindingstid til stilling i Kåfjord. 
Bindingstiden følger kommunens lønnspolitisk plan og begrenses til max. 2 år. 

 Stipend oppad til 100 000: 1 år  
 Stipend over 100 000: 2 år 

 
Videre er det satt opp flere punkter som er ment å definerer nærmere hvordan bindingstiden skal 
forstås når det gjelder forpliktelser og krav. Dette for å prøve å unngå uenigheter om hva som 
får betydning for bindingsridens lengde eller størrelse på eventuelle betalingskrav. 
 
Det er ingen sentrale føringer eller krav til innhold i avtaler om bindingstid. Her er det ment at 
vilkårene for bindingstiden er klare. 



 
Bindingstiden omfatter forhold som lovbestemte permisjoner, avbrudd i utdanning/Ikke bestått 
eksamen, ikke tar imot stilling ihht ordningens omfang m.v.  
 
 
Pkt 1.9 Saksbehandling 
Søknader avgjøre av Samepolitisk utvalg.  
Kontrakt undertegnes hvor også rettigheter og plikter til partene er med. 



Retningslinjer for stipend for høyere utdanning 

Midler til ordningen godkjennes av Sametinget for et år av gangen. Det kan derfor ikke 

gis garanti for stipend utover det som gis ved denne tildelingen.  

1. Mål med stipendordningen 

 Flere barnehage- og grunnskolelærere med samisk språk- og kulturkompetanse i 

Kåfjord kommune.  

 

1.1 Ordningens omfang 

 Barnehagelærerutdanning 

 Grunnskolelærerutdanning 5-årig master 1-7- og 5-10, med samisk i fagkretsen 

 

1.2 Hvem kan søke 

 Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Sámi 

allaskuvla/Samisk høgskole.  

 Studenter ved høgskoler eller universitet i Norge. 

 For grunnskolelærerutdanning må søker dokumentere avlagt eksamen eller 

standpunktkarakterer i samisk som 1. eller 2.språk fra videregående opplæring, eller 

tilsvarende nivå. 

 For barnehagelærerutdanning må søker beherske samisk muntlig tilsvarende 1. – 

eller 2.språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.   

 Søker er folkeregistrert i Kåfjord kommune. 

1.3  Søknadsfrist 

 Søknadsfrist for studier i vårsemesteret er 1.mars 

 Søknadsfrist for studier i høstsemesteret er 1.oktober 

 

1.4 Beregningsregler 

 Minimum 30 studiepoeng pr semester  25 000 

 Mellom 15 og 29 studiepoeng pr. semester  15 000 

 Mellom 10 – 14 studiepoeng pr. semester     5 000 

 

 Det gis ikke stipend innenfor samme fag på samme nivå mer enn en gang 

 Det gis stipend for studier på minimum 10 studiepoeng pr. semester 

 Det gis stipend for maksimum 30 studiepoeng pr. semester 

 Mottaker av stipendet er selv ansvarlig for beskatning av stipendet.  

 

 

 

 

 



 

1.5 Vilkår til søker 

 Stipendmottaker innenfor barnehagelærerutdanning må gjennomgå språktest som 

gjennomføres i regi av Samisk språksenter.   

 De som mottar stipend forplikter seg til å fullføre studiet samt avlegge/gå opp til 

eksamen. Eksamen skal avlegges i det semester stipendet er tildelt.  

 Avlagt eksamen i det fag som er gitt stipend for skal dokumenteres. 

 Når særlige grunner foreligger, kan stipendmottaker skriftlig søke om utsatt frist for 

avleggelse av eksamen. Søknaden skal begrunnes, og sendes Kåfjord kommune før 

eksamensdato som fremkommer i søknaden.  

 Det skal dokumenteres at søker har kommet inn på barnehage- eller 

grunnskolelærerutdanning.  

 Søker må gjøre rede for en tempoplan for gjennomføringen av utdanningen. 

 Stipend kan tildeles hvert studieår inntil utdanninga er avslutta.  Søkere som allerede 

har fått stipend, prioriteres ved neste tildeling.  

 

1.6 Utbetaling på stipend 

 Utbetaling av stipendet i sin helhet skjer når søker har dokumentert at eksamen er 

gjennomført.  

1.7 Dokumentasjon av avlagt eksamen 

 Dokumentasjon skal leveres for gjennomført eksamen for gjennomført eksamen for 

vårsemesteret innen 1.juni samme år eksamen er gjennomført og for høstsemesteret 

innen 10.januar påfølgende budsjettår.  

 

1.8 Bindingstid 

Bindingstiden følger Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune, og begrenses til maks. 2 år.  

 Stipend totalt inntil 100 000: 12 måneders bindingstid  

 Stipend over 100 000: 24 måneders bindingstid. 

 Bindingstiden regnes utfra det totale stipendbeløp som er tildelt til stipendmottaker.   

 Bindingstida fastsettes til aktiv tjeneste fra fullført utdanning. Permisjoner regnes 

ikke som aktiv tjeneste. 

 Dersom arbeidsforhold i bindingstiden avbrytes av eventuell lovbestemt permisjon 

(eks. foreldrepermisjon) forlenges bindingstiden tilsvarende.  

 Ved avbrudd/Ikke bestått studium, jfr. ordningens omfang, skal stipendet som er 

motatt tilbakebetales. Tilbakebetalingen skal da skje senest ett år etter avslutta 

utdanning.  

 Dersom studieavbruddet skyldes varig sykdom avgjør Samepolitisk utvalg om selve 

stipendet skal helt eller delvis tilbakebetales.  

 



 Dersom Kåfjord kommune innen 3 måneder etter etter endt utdanning ikke har 

tilbudt stipendmottakeren 100% stilling, jfr. ordningens omfang, er kontrakten brudt 

fra Kåfjord kommunes side. Det medfører at Kåfjord kommune frafaller krav om 

tilbakebetaling av utbetalt stipend.  

 Dersom den som mottar stipend ansettes i Kåfjord kommune, men slutter før avtalt 

bindingstid er utløpt, skal en forholdsmessig del av stipendet tilbakebetales.  

 Dersom den som mottar stipend velger å ikke motta tilbudt stilling i Kåfjord 

kommune skal mottatt stipend tilbakebetales i sin helhet.  

 

1.9 Saksbehandling 

 Søknad om tildeling av stipender avgjøres av Samepolitisk utvalg 

 Dersom søker tildeles stipend, undertegnes kontrakt som skal inneholde nødvendige 

opplysninger om rettigheter og plikter til partene.  

 

 

 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/576 -15 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 21.08.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 30.08.2018 

 

Orienteringssak Oppvekst 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til økonomiplan 2019-2021 er oppvekstetaten tildelt følgende: 
 
Rammer 2019: 38 060 000,- 
Ramme 2018: 39 556 000,- 
 
Endring: Reduksjon i ramme på 1,5 millioner. 
Det er i Formannskapet 29.11.2017 lagt inn følgende forutsetning: Samordning av barnehagene i 
Manndalen skal gi en innsparing på 800 000,-. Oppstart planarbeid og iverksetting i 2019.  
Etatsleder er i gang med budsjettarbeid i de enkelte enhetene.  
 
 
 

Vurdering 
 
 
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/595 -14 

Arkiv: B20 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 

Dato:                 20.08.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 30.08.2018 

 

Bemanningssituasjonen PPT 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven §5-6, §13-10. 
Barnehageloven §19 c. 
Veileder spesialundervisning kap. 6.5. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Bemanningen i PPT økes med en 100 % stilling pedagogisk psykologisk rådgiver, Utgifter 
fordeles 30/70, Kåfjord/Nordreisa. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Fra 01.01.2018 ble PPT for Nord-Troms reorganisert med Kåfjord og Nordreisa som eiere. 
Troms fylkeskommune og Kvænangen kommune gikk ut av samarbeidet. Nordreisa kommune 
er vertskommune for det nye interkommunale samarbeidet, og tjenesten er organisert under 
forebyggende tjeneste. 
 
Bemanningsutvikling: Før nedskjæring (med fire samarbeidsparter) hadde tjenesten 5 
fagstillinger 100%, 1 logoped 100% og 1 sekretær 100%. Etter at Troms fylkeskommune (60 % 
stilling) og Kvænangen (40 %) trakk seg ut, består tjenesten nå av 3 fagstillinger, 50 % logoped 
og 50 % sekretær. 
Befolkning 0-19 år: Kåfjord/Nordreisa: 428/1168.  
Kvænangen/Nord-Troms videregående skole: 247/300. 
 
Antall saker som venter på behandling er pr dato er 33. Den eldste fra oktober 2017. Tallet 
forventes økt betraktelig når det nærmer seg ferie. I 2017 økte antall henvisninger med 43 saker 
i mai/juni. Vi ser samme tendens nå i år, med opptil 8 henvisninger pr dag. Saken er behandlet i 
styret for PPT sak 11/2018. 
 



Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i Kåfjord kommune er orientert om situasjonen i PPT 
24.05.2018  
 
 

Vurdering 
Tjenesten klarer ikke å ta unna arbeid som forventet. Alle saker som sto på venteliste i april, og 
alle innkomne saker fram til høst 2018 vil bli stående på vent. Tjenesten er forpliktet til å 
prioritere saksbehandling og utredninger i forhold til alder, og i forhold til prinsippet om tidlig 
innsats. Dette medfører at de eldre elevene som er utredet tidligere, kan få forlenget ventetid. At 
tjenesten ikke kan håndtere sakene, helst løpende, er ikke i samsvar med god praksis på 
fagfeltet. 
 
Den totale saksbehandlingstiden tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning bør ikke 
overstige tre måneder. Opplæringsloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens 
behandling av saker om spesialundervisning, men legger til grunn at dette må skje i løpet av 
rimelig tid. Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Dette må suppleres med forvaltningslovens 
regler. I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få 
avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid 
på over tre måneder kan være for lang tid. Utdanningsdirektoratets veileder til 
spesialundervisning, punkt 6.5 om forsvarlig saksbehandlingstid, oppgir at PP-tjenesten eller 
skoleeier ikke kan innføre ventelister for utredning av en elevs behov for spesialundervisning. 
Forvaltningsrevisjon av kvalitet i grunnskolen – tilpasset opplæring og tildeling av 
spesialundervisning i Kåfjord kommune, Rapport 2018, konkluderer også med at kommunen har 
forbedringsbehov når det gjelder saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering. Kan 
jeg vise til den rapporten siden det står Unntatt offentlighet på rapporten? 
 
På oppdrag fra kunnskapsdepartementet er det skrevet en ekspertrapport «Inkluderende 
fellesskap for barn og unge» datert 5.4.2018, som viser til at for mange barn og unge får hjelp 
for seint. Samme rapport foreslår at PP-Tjenesten skal omorganiseres, og at det skal etableres et 
pedagogisk støttesystem for skoler og barnehager. Det vil ikke medføre færre oppgaver for 
pedagogisk psykologiske rådgivere. 
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Saksbehandler:  Caroline A. Vatne 

Dato:                 21.08.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 30.08.2018 

 

Bemanningsnorm i Birtavarre barnehage for barnehageåret 2018/2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ved inngangen til barnehageåret 2018/2019 er det tilsatt 3,7 årsverk i Birtavarre barnehage, det 
er 16 barn over 3 år (eller som fyller 3 i 2018) og 3 barn under 3 år, disse teller to plasser hver. 
Dette gir et barnetall på 19 barn og 22 plasser. Ved utregning av bemanningsnormen har 
Birtavarre barnehage med dette en bemanningsnorm på 5,9. Lovfestet minimumsnorm er 6. 
Birtavarre barnehage har en arealnorm på 40 plasser noe som betyr av barnehagen har 18 ledige 
plasser. Om ikke det gis rom for økt bemanning vil muligheten for å tilby plasser i Birtavarre 
barnehage ikke være mulig. Ved tilsetting av ansatte ved nytt sykehjem som har barn i 
barnehagealder vil dette vanskeliggjøre deres hverdag betraktelig.  
 
Barnehageloven og vedtekter i Kåfjord kommune gir adgang til å tilby plasser innenfor 
kommunen, men hvordan dette løses praktisk for de «rammede» tas ikke hensyn til. Kommunen 
er også en fraflytningstruet kommune som avhenger av at barnefamilier flytter til om vi skal ha 
et levedyktig samfunn, da må tjenestetilbudet være så godt at det er attraktivt å bo i Kåfjord, noe 
det ikke kan sies å være med dagens rammebetingelser. Minner også om at veien mellom 
Manndalen og Birtavarre kun er åpen for ferdsel hver hele og halve time, frem til utgangen av 
mars 2019.  For den som bor i Manndalen med barnehageplass i Birtavarre og arbeidssted i 
Manndalen vil det ta minimum en time bare å hente og bringe til og fra barnehage, i tillegg til at 
en skal rekke åpningstid og arbeidstid.  



 
Barnehagene og skolene i Kåfjord, er sammen med Storfjord og Lyngen lokalt med i en nasjonal 
satsning for forebygging av mobbing og krenkelser i barnehage og skole; «Inkluderende 
Barnehage og skolemiljø» (IBS). Undersøkelser viser at mobbing oppstår i barnehagen og skal 
en arbeide helhetlig for å forebygge mobbing må man starte tidlig og satse på de minste barna. 
Dette er en bred satsning, men med rammebetingelsene til bemanning vi har i dag, fremstår den 
ikke som helhetlig. Dagens bemanning på 3,7 holder ikke til at det er ansatte nok tilstede i hele 
barnehagens åpningstid. Styrer har derfor økt bemanningen med 30% for å få turnus til å gå opp, 
men selv dette er ikke nok da en barnehage for å innfri Rammeplan og vedtatte mål jfr årsplanen 
skal avholde avdelingsmøter og pedledermøter. I tillegg bør en kunne ha mulighet for å 
tilrettelegge for assistentplantid, noe både Storfjord og Lyngen har hatt i årevis. I arbeidet med 
IBS er det nødvendig at assistentene også får muligheten til å lese litteratur og tilegne seg den 
nødvendige kunnskapen som skal til for å være en voksen som kan gripe inn når krenkelser 
oppstår, det er tross alt assistentene som er sammen med barna mest.  
Hver pedagogisk leder har også lovfestet rett til plantid på 4 timer pr uke i 100% stilling. 
Situasjonen i dag er den at om pedlederene forlater avdeling for plantid/møte er to assistenter 
igjen med 19 barn. 
  
En kan stille spørsmål med hvordan er det mulig at en skal arbeide forebyggende mot mobbing 
og krenkelser når man sier at det er forsvarlig at to personer har ansvaret for 19 barn mellom 1- 
5 år.  
 
 
 
 

Vurdering 
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Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig 
at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av 
sektoren på en god måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den 
øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er 
fastsatt i privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten 
om tilstanden i disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

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

  

Innhold i tilstandsrapporten 

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

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og 
voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. 
Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging 
av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra 
opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole 
eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele 
utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess 
der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål 
ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene 
og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven 
§ 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til 



internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle 
systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte 
identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter 
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. 
Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd 
med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra 
Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Innledning 

 
I tilstandsrapporten omhandles noen viktige områder innenfor grunnskolen. I første del ser vi på 
lærertetthet og gruppestørrelser. Kåfjord kommune hadde skoleåret 2017/18 registrert 148 elever 
tilsammen i grunnskolen. Kåfjord kommune har et lavt antall elever og dette må det tas hensyn 
til i alt analysearbeid. Alle resultater må ses i sammenheng med kunnskap vi ellers har om 
skolene.  
Tilstandsrapporten tar videre for seg læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring. Innenfor 
læringsmiljø ser vi tendenser til bedring ut fra det elevene svarer i elevundersøkelsene. Det er 
flere elever som oppgir at de trives i Kåfjordskolen o g færre som oppgir at de opplever seg 
mobbet. Elevundersøkelsene viser framgang, men vi skal fortsatt ha fokus på og jobbe med 
læringsmiljø. Satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» er ett av de viktigste tiltakene 
framover. Læringsresultatene varierer fortsatt. Nasjonale prøver viser at vi fortsatt må jobbe 
med grunnleggende ferdigheter. Vi har for mange elever på laveste mestringsnivå og for få 
elever på høyeste mestringsnivå. Andelen elever som mottar spesialundervisning på 
ungdomstrinnet har gått drastisk ned, men det er en økning på mellomtrinnet. Det ser ut til at 
Kåfjordelevene samlet sett kommer godt ut av grunnskolen dersom man ser på 
grunnskolepoeng.  
Skoleåret 2017/18 har vært et krevende år for Kåfjordskolene. Det har vært flere lederbytter, 
både på skoleeiersiden og i skoleledelsen. Støttefunksjoner som PPT, skolehelsetjeneste har vært 
betydelig redusert. Likevel oppleves det som at skolene er godt motiverte på å jobbe for å stadig 
forbedre læringsresultater og læringsmiljøene ved skolene. Elevenes eget engasjement og 
samarbeid med foresatte er svært viktig i dette arbeidet. Det oppleves også som positivt at 
politikerne våre har satt særlig fokus på arbeid mot mobbing.  
 
  

 
  

 

 

 
 
  



2. Hovedområder og indikatorer 

 
2.1. Elever og undervisningspersonale 

 
 
2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det 
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett 
og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene 
omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede 
årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er 
beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 
timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale 
med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
 Større andel lærere med godkjent utdanning. 
 Større andel lærere som underviser i de fagene de har formell kompetanse (30 og 60 

studiepoeng) 
 Økt kompetanse i samisk 
 Økt IKT-kompetanse 
 Bedret tilpasset opplæring slik at færre elever mottar spesialundervisning 

  
 
 
Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

Talet på elevar 231 219 208 163 148 
Årsverk for undervisningspersonale 33,0 32,8 31,5 28,8 26,5 
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 
med godkjent utdanning 96,2 96,5 93,1 88,6 89,0 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, 
Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 



Det er fortsatt behov for kompetanseheving slik at andelen lærere som har 30/60 studiepoeng i 
faget de underviser i øker. Det bør organiseres slik at flere lærere er faglærere og at disse 
underviser mer i det faget de har 30/60 stp i. Slik det er nå er fagene i stor grad fordelt på mange 
lærere, dermed vil det være flere lærere uten 30/60 studiepoeng i fag de underviser i. Det er 
krevende å legge til rette for god kompetanse i alle fag på små fådelte skoler. Vi har få lærere 
som behersker samisk og blir sårbare i forhold til å dekke samisk som førstespråk, andrespråk 
og tredjespråk.  

Det er fortsatt stor andel elever i skolene som mottar spesialundervisning. Andelen elever som 
mottar spesialundervisning har gått ned med 9%, samtidig har andelen økt med 5% på 
mellomtrinnet. Det positive her er at man i større grad setter inn innsatsen tidligere i skoleløpet 
enn før. Skolene har innført ressursteam dette skoleåret. Dette skal bidra til å bedre 
spesialundervisningen og den tilpassede opplæringen. Det er utarbeidet nye rutiner for arbeid 
med spesialundervisning og det er utarbeidet en instruks for arbeid mes spesialundervisning. 
Begge skolene skal nå ha en egen spespedkoordinator. PPT har vært underbemannent og dette 
har ført til at det har vært for lang saksbehandlingstid hos PPT og sakkyndige vurderinger blir 
ikke klare i tide. PPT opplever å ikke kunne støtte skolene i så stor grad som ønskelig. PPT har i 
stor grad måttet prioritert bort systemarbeid, veiledingsarbeid og forebyggende arbeid.  

Det er fortsatt behov for å rekruttere flere lærere med godkjent utdanning og det må legges til 
rette for at lærere kan ta videreutdanning som er relevant for samlet kompetanse i kommunen. 
Tallene nedenfor er hentet fra GSI og er fra 1.10.2017. Vi ser i GSI at rapporteringen kan ha 
vært noe unøyaktig på dette punktet. 

 Andelen lærere med 
godkjent kompetanse 
i norsk (30/60stp) 

Andelen lærere med 
godkjent kompetanse 
i matematikk 
(30/60stp) 

Andelen lærere med 
godkjent kompetanse 
i engelsk (30/60stp) 

1.-7. trinn 77,8% 66,7% 40% 
8.-10.trinn 42,9% 50% 100% 

 

Spesialundervisning 

Prosentandelen 
elever med 
spesialundervisning: 2015/16 2016/17 2017/18 
     
1.-4. trinn 9,5 9,7 10,2 
5.-7. trinn 14,7 16,2 21,5 
8.-10. trinn 22,7 29 20 
Totalt 15,4 17,2 17,5 

 

2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet 
beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om 
størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til 
andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 



Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær 
undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring 
ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet 
er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på 
kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel 
være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.  

Ny lærernorm fra høsten 2018 

Fra skoleåret 2018/19 skal være én lærer per 16. elev i 1. til 4. trinn, og én lærer per 21 
elever fra 4. til 10. trinn - og fra høsten 2019 trappes den opp til å gjelde for hver 15.elev 
på småtrinnet og hver 20. elev for de eldre. Elevgruppene i Kåfjord er for små til at dette 
vil påvirke direkte, men det betyr at store kommuner trenger flere mange flere lærere og 
det kan bli vanskeligere å rekruttere nye lærere ute i distriktene. (Tromsø kommune 
trenger 50 nye lærerstillinger ekstra til skoleåret 2018/19, Oslo kommune får nesten 700 
nye lærerstillinger) 

 (Se tabell på neste side) 

Lokale mål 
 
God organisering og bruk av lærerressurser. 
Tydeligere rekrutteringsjobb 
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Skoleeiers egenvurdering 
Det er små elevgrupper ved skolene i Kåfjord og skolene er fådelt. Det betyr at to eller flere 
klassetrinn er slått sammen. Dette han være utfordrende i forhold til at klassene kan ha ulike 
kompetansemål i K-06. Skolene opplever ingen stordriftsfordeler.  



Opplæring i og på samisk vil også påvirke gruppestørrelsene. Begge skolene våre er små, 65-85 
elever pr skole, fordelt på 10 trinn. Skolene er fådelte og skolene tilbyr undervisning i og på 
samisk. Det er registrert 2 elever med samisk som førstespråk og 73 elever som har samisk 2 
eller samisk 3. Det har vært nedgang i antall elever som velger samisk som førstespråk.  

Det er 4-5 elever i Kåfjord som har fått tilbud om særskilt språkopplæring. Også dette påvirker 
gruppestørrelsene. Etter at asylmottaket ble lagt ned har vi fått færre elever i denne gruppen. 
Den består nå av fremmedspråklige elever som er flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Det 
forventes økt antall fremmedspråklige elever i forbindelse med familiegjenforeninger. 

Trollvik skole ble lagt ned 1. august 2017 og er ikke med i denne tellingen.  
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Kullene på barnetrinnet er små i dag. Det betyr at antallet elever på ungdomsskolene vil synke 
etter 2020. Fra 2022 er det færre enn 40 elever på de kommunale ungdomsskolene i Kåfjord.  

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2014/25
0

10

20

30

40

50

60

Manndalen Olderdalen Samlet

Elevtallsutvikling ungdomsskolene Kåfjord

 

 

 

2.2. Læringsmiljø 



 
2.2.1. Elevundersøkelsen 

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

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra 
lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 
vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for 
klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med 
undervisning, lekser og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og 
delta i elevrådsarbeid. 

 Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av 
andre elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av 
andre elever på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i 
snitt mobbes av andre elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange 
krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I 
Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden 
eller oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen 
hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

Lokale mål 
 
Skolene deltar i satsingen «Inkluderende banehage- og skolemiljø». Skolene har gjennom 
dette gjennomført ståstedsanalysen og skolene har utarbeidet lokale målsettinger for skoleåret 
2018/19. Videre er det viktig at skolene tar med punkter som er kommet fram gjennom arbeid 
i elevråd og barnas kommunestyre. Kommunens overordnede mål er at satsingen skal være 
med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø, en kompetanseutvikling som skal styrke 
barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og 
håndtere mobbing. Satsingen starter januar 2018 og varer til desember 2019. 
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Skoleeiers egenvurdering 
Kåfjord kommune har hatt positiv utvikling og det er viktig å fortsette det gode arbeidet ute på 
skolene.  Det er framgang på nesten alle områder på begge trinn. Områder med størst framgang 



er elevdemokrati, faglig utfordring,  trivsel, felles regler, mestring, støtte fra lærerne og 
vurdering for læring. Framgangen til tross er det fortsatt flere elever i Kåfjord som oppgir 
mobbing enn snittet for landet og Troms. Elevene i Kåfjord oppgir også lavere skår på 
motivasjon og læringskultur enn de vi sammenligner oss med. Elevene i 10. klasse har blitt mer 
fornøyd med støtten fra læreren og opplever i like stor grad mestring som 
sammenligningskommunene. Både 7. og 10. klasse oppgir mye høyere trivsel i skolen enn i fjor.  

 7. klassetrinn Kåfjord: 4.1 (+0,3 fra fjoråret) 
 7. klassetrinn Troms: 4,3(-+0 fra fjoråret) 
 10. klassetrinn Kåfjord: 4,2(+0,4 fra fjoråret) 
 10. klassetrinn Troms: 4,2(-0,1 fra fjoråret) 

Det har vært skolering i forhold til nytt lovverk etter Opplæringslovens §9a og det jobbes med å 
iverksette gode rutiner og tiltak mot mobbing. I januar hadde begge skolene besøk av 
mobbeombudet. I løpet av 2018 skal Kåfjordskolene med på to satsinger som begge omhandler 
læringsmiljø. Med bakgrunn i Meld.St 21, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (2016-
17) startes en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Kåfjordskolene skal 
samarbeide i nettverk med kommunene i Nord-Troms om langsiktig utvikling og har valgt et 
godt og inkluderende læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter som satsingsområde. Videre 
har Kåfjord kommune fått tilbud om å delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø» sammen med Storfjord og Lyngen. Som nevnt i målsettingen skal dette være med 
på å skape et trygt psykososialt skolemiljø, en kompetanseutvikling som skal styrke 
barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og 
håndtere mobbing. Satsingen startet i januar 2018 og varer til desember 2019. 

I barnas kommunestyre ble det lagt fram fine forslag til tiltak for bedre læringsmiljø. Flere av 
disse punktene omhandlet det fysiske læringsmiljøet ved skolene. Elevene ved Manndalen skole 
ønsket garderobene tilknyttet gymsalen utbedret. Elevene mener det er mugg i dusjen. De klager 
også på noe hvit på dusjhodene og i taket henger malingen da det er brukt gips. Det blir også 
fuktig i rommene da ventilasjon av fuktig luft ut ikke er tilstrekkelig. Klasserom har vært stengt 
dette skoleåret på grunn av manglende dårlige læringsforhold. Skolegården mangler også 
vedlikehold og fornying.  
Elevene ved Olderdalen skole etterlyser åpning av bassenget i Olderdalen. De har fått høre 
planer om nytt og trivelig skolekjøkken og etterlyser også dette arbeidet.  
PPT har vært underbemannet og har ikke hatt kapasitet til å følge opp skolene godt nok i 
læringsmiljøsaker. Skolehelsetjenesten har vært svært redusert og omtrent fraværende siden 
nyttår. Skolene mangler dessverre deler av støtteapparatet i læringsmiljøsaker.  
 

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden 
eller oftere (prosent) 

Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som 
opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever 
som opplever mobbing på skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset 
av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 
i uken». Andelen elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere 
sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. 

Skoleeiers egenvurdering 
 

Mobbing: Det er flere elever i Kåfjord som oppgir at de blir mobbet enn snittet i landet. 
11,5% av elevene oppgir at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. For 7. 



klassetrinn er dette tallet 16,7%. I fjorårets undersøkelse oppga over 31,3% av 7. klassingene 
at de hadde blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det betyr at det er færre elever 
som oppgir at de blir mobbet, men andelen elever som oppgir mobbing er fortsatt for høy. 
Nasjonalt oppgir 7,2% av elevene at de blir mobbet.   

 
 

2.3. Resultater 

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

 
2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 
LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med 
mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i 
læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i 
matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

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

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

Om engelsk 

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



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

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

 

 

Lokale mål 
 Bedrede grunnleggende ferdigheter: Færre elever på mestringsnivå 1, flere elever på 

mestringsnivå 3. 
 Organisere oss slik at en større andel lærere med godkjent kompetanse(30/60stp) 

underviser i faget 
 Fokus på tidlig innsats og begynneropplæring 
 Utarbeide instruks for skolenes ressursteam 
 Læringsmiljø og læringskultur som satsingsområde 
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Skoleeiers egenvurdering 
Det er fortsatt behov for å gjøre en god jobb med begynneropplæringen. For mange elever 
skårer på mestringsnivå 1 og for få elever ligger på mestringsnivå 3. Det er stor spredning i 



resultatene. Skolene i Kåfjord må ha forkus på tidlig innsats og begynneropplæring dersom 
resultatene skal bedres. Skolenes ressursteam skal involveres i begynneropplæringen og tidlig 
innsats. 

Arbeidet meg "inkluderende barnehage og skolemiljø" vil trolig være positivt for 
læringsresultatene. Gode læringsmiljø og gode læringskulturer øker sjansen for gode 
læringsresultater. 

Vi må sørge for å organisere oss slik at en større andel lærere med godkjent 
kompetanse(30/60stp) underviser i faget. Det kan være utfordrende for små skoler å dekke 
kompetansekravene i alle fagene. Det må fortsatt jobbes med å rekruttere faglærte lærere og å 
sende lærere på videreutdanning slik at vi i større grad dekker kompetansekrav i fagene. Det er 
utfordende å finne faglærte vikarer når lærere er i permisjon for å ta videreutdanning. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med 
målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i 
læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i 
norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål 
for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner 
for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som 
fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

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

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene de får er rimelige 
 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 



Om engelsk 

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

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

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

 

 

 

Lokale mål 
  

 Bedrede grunnleggende ferdigheter: Færre elever på mestringsnivå 1, flere elever på 
mestringsnivå 5. 

 Organisere oss slik at en større andel lærere med godkjent kompetanse(30/60stp) 
underviser i faget 

 Fokus på tidlig innsats 
 Utarbeide instruks for skolenes ressursteam 
 Læringsmiljø og læringskultur som satsingsområde 
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Skoleeiers egenvurdering 
Begynneropplæringen vil på sikt ha betydning for resultatene på ungdomstrinnet. I likhet med 
resultatene for 5.trinn skårer  for mange elever på på mestringsnivå 1. For få elever ligger på 
mestringsnivå 4 og 5. Det er stor spredning i resultatene. Skolenes ressursteam må ivolveres i 
den tilpassede undervisningen og arbeidet med læringskulturer i enkelte klasser. 

Arbeidet meg "inkluderende barnehage og skolemiljø" vil trolig være positivt for 
læringsresultatene. Gode læringsmiljø og gode læringskulturer øker sjansen for gode 
læringsresultater.  

På ungdomstrinnet blir det særlig viktig å organisere seg slik at en større andel lærere med 
godkjent kompetanse(60stp) underviser i faget. For eksempel har 100% av lærerne i engelsk på 
10. trinn godkjent kompetanse og her har vi et bedre resultat enn de vi sammenligner oss med. 
Det kan være utfordrende for små skoler å dekke kompetansekravene i alle fagene. Det må 
fortsatt jobbes med å rekruttere faglærte lærere og å sende lærere på videreutdanning slik at vi i 
større grad dekker kompetansekrav i fagene. Det er utfordende å finne faglærte vikarer når 
lærere er i permisjon for å ta videreutdanning. 



Vi har ikke hatt elever som har gjennomført nasjonale prøver i samisk dette skoleåret. 

 
2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

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

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

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

 

Lokale mål 
Karakterer som gjennomsnitt i Troms/nasjonen 
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Standpunkt karakterer Kåfjord Troms Nasjon 
Engelsk skriftl. 3,6 3,9 3,9 



Engelsk muntlig 3,8 4,2 4,2 
Matematikk 3,4 3,5 3,6 
Norsk hovedmål 3,4 3,9 3,8 
Norsk sidemål 3,3 3,6 3,7 
Norsk muntlig 3,8 4,2 4,2 

 
Eksamens-karakterer 
vår 2017 

Kåfjord Troms Nasjon 

    
Norsk hovedmål 3,4 3,9 3,8 
Norsk sidemål 3,3 3,6 3,7 
KRLE muntlig 4,5 4,5 4,4 
Samfunnsfag muntlig 4,0 4,3 4,4 
    

 
Skoleeiers egenvurdering 
Skolene har i første del av dette skoleåret vært inne i siste periode av satsingen «Ungdomstrinn i 
utvikling». Satsingen ble avsluttet til jul 2017. Manndalen skole har hatt klasseledelse som 
satsningsområde, mens Olderdalen og Trollvik har satset på regning. Skolene har hatt egne 
utviklingsgrupper og en ressurslærer i 15% stilling. Kåfjord kommune har også i likhet med de 
andre Nord-Troms-kommunene vært knyttet til en Utviklingsveileder og UH-sektoren. Det er 
viktig at grunnleggende ferdigheter er i fokus på skolene, både gjennom å videreføre det vi har 
lært i UIU-satsingen og gjennom den nye satsingen på læringsmiljø (IBS og desentralisert 
ordning). 
Kåfjord kommune ligger under på snittet i Troms på de fleste standpunktkarakterer. Det er 
vanskelig å konkludere om elvene faktisk er svakere i fagene eller om lærernes vurdering og 
karaktersetting er strengere enn gjennomsnitt. Det ser ut til at matematikk ligger nærmest 
landsgjennomsnittet for standpunktkarakterer. Kåfjord kommune ligger også under på 
eksamenskarakterer. (NB! Også her er det få elever) 
Grunnskolepoeng: For skoleåret 2016/17 var landsgjennomsnittet på 41,4, mens Kåfjord lå på 
40,8. Det betyr at våre elver samlet sett ligger nærmere landsgjennomsnittet på det samlede 
læringsutbyttet. 
 
 
 
2.3.4. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. 
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall 
karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for 
eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Ligge på nasjonalt snitt på grunnskolepoeng. For skoleåret 2016/17 var snittet på 41,4, mens 
Kåfjord lå på 40,8. 
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Skoleeiers egenvurdering 
2.4. Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. 
Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til 
VGO 
 
2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter 
uteksaminering fra grunnskolen. 
 

Lokale mål 
100% av elevene vår skal begynne på videregående skole etter endt grunnskole 
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Indikator og nøkkeltall  2012 2013 2014 2015 2016 
Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  
Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier 100,0 91,7 100,0 100,0 95,2 
Kommunegruppe 06 95,7 98,0 97,5 98,0 98,0 
Troms Romsa fylke      
Nasjonalt 97,8 97,9 98,0 98,1 98,1 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til 
VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 
Målsettingen er at alle elever skal begynne på videregående skole etter grunnskolen. Det gjøres 
oppmerksom på at et lavt antall elever gir store utslag dersom en én elev ikke begynner på 
videregående skole. Det betyr at siden 2014 har nesten alle elevene begynt på videregående 
skole.  
Antall avgangselever i Kåfjord: 
Indikator og nøkkeltall  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Talet på elevar  25  18  22  17  19  

  



3. System for oppfølging (internkontroll) 

 
System for skolebasert vurdering  
Kåfjord kommune har et system for oppfølging og rapportering. Det vises til Skoleeiers forsvarlige 
system som kvalitetsikrer opplæringsloven §13.10, vedtatt i HOO 25.05.2010 og revidert i HOO 
01.02.2018. Våren 2018 har skolene gjennomført ståstedsanalyse og denne skal være grunnlag for 
videre utviklingsarbeid i skolen. Oppvekst har et årshjul som skal sikre oppfølging. Årshjulet følges opp i 
forbindelse med at det jevnlig avholdes skoleledermøter. Det rapporteres skriftlig i forbindelse med 
tilstandsrapport og årsmelding. Kommunerevisjonen har påbegynt tilsyn med spesialundervisning og 
tilpasset opplæring i skolene i Kåfjord kommune. Denne skal være ferdig sommeren 2018. Det er 
skoleåret 2017/18 etablert ressursteam ved skolene. Dette skal sikre kvaliteten på tilpasset opplæring 
og spesialundervisning. Skolene deltar i flere tverrfaglige samarbeid internt i kommunen sammen med 
blant annet PPT, barnevern og skolehelsetjenesten. Kåfjord kommune deltar i flere interkommunale 
samarbeid om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling. 
Tilstandsrapporten inngår i systemet for skole-basert vurdering i kommunen.  
 
Følgende dokumenter er styrende for Kåfjordskolen: 

 FNs barnekonvensjon  
 Opplæringsloven 
 Læreplanverket (forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen) som 

består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen.  
 Strategisk oppvekstplan(Kåfjordsekken) mot 2025 
 Overordnet tospråklighetsplan 2017-2010: opplæring i og på samisk/formidling av samisk språk 

og kulturkunnskap. 
 Overordnet kompetanseplan/nye kompetansekrav 
 Ekstern skolevurdering og tilsyn 
 Økonomiplan 
 Øvrige retningslinjer, rutiner og planer 

 

 

  



4. Oppsummering 

Statistikken viser høy lærertetthet og små elevgrupper i Kåfjordskolene. Et lavt antall elever gir 
fort store utslag og må tas hensyn til i arbeidet med å analysere resultatene på alle 
undersøkelsene i denne tilstandsrapporten.  
Punktvis kan vi konkludere med: 

 Elevundersøkelsen viser framgang, men vi må fortsatt holde fokus på arbeid med 
læringsmiljøet. Områder med størst framgang er elevdemokrati, faglig utfordring,  trivsel, 
felles regler, mestring, støtte fra lærerne og vurdering for læring. Framgangen til tross er det 
fortsatt flere elever i Kåfjord som oppgir mobbing enn snittet for landet og Troms. Satsingen 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» er ett av de viktigste tiltakene. 

 Det har vært skolering i forhold til nytt lovverk etter Opplæringslovens §9a og det jobbes med 
å iverksette gode rutiner og tiltak mot mobbing.  

 I barnas kommunestyre ble det lagt fram fine forslag til tiltak for bedre læringsmiljø. Flere av 
disse punktene omhandlet det fysiske læringsmiljøet ved skolene. 

 Viktig med fortsatt fokus på grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og 
spesialundervisning. Konkrete tiltak er tettere samarbeid med PPT, ressursteam på skolene, 
bevisst bruk av midlene gitt til tidlig innstas 1.4. trinn og videreføring av det vi har lært i 
satsingen «Ungdomstrinn i utvikling».  

 Det er fortsatt behov for kompetansehevingog rekruttering av lærere.  
 Skolene har i første del av dette skoleåret vært inne i siste periode av satsingen 

«Ungdomstrinn i utvikling». Satsingen ble avsluttet til jul 2017. Manndalen skole har hatt 
klasseledelse som satsningsområde, mens Olderdalen og Trollvik har satset på regning 

 Det har vært en nedgang i antall elever som velger samisk som førstesråk. Dette året er det 
2 elever som har samisk som førstespåk og 79 elever som har samisk 2 eller 3. 

 Det er fortsatt stor andel elever i skolene som mottar spesialundervisning. Andelen elever 
som mottar spesialundervisning har gått ned med 9%, samtidig har andelen økt med 5% på 
mellomtrinnet. Det positive her er at man i større grad setter inn innsatsen tidligere i 
skoleløpet enn før.  

 Skolene har innført ressursteam dette skoleåret. Dette skal bidra til å bedre 
spesialundervisningen og den tilpassede opplæringen. 

 Vi har flere elever som trenger særskilt språkopplæring. Størrelsen på denne gruppen 
varierer. 

 Det er utarbeidet nye rutiner for arbeid med spesialundervisning og det er utarbeidet en 
instruks for arbeid mes spesialundervisning 

 PPT har vært underbemannet, noe som har ført til for lang behandlingstid og for liten 
mulighet til system- og forebyggende arbeid ute på skolene. 

 Skolehelsetjenesten har vært svært redusert og omtrent fraværende siden nyttår. Skolene 
mangler dermed deler av støtteapparatet i læringsmiljøsaker 

 Vi har ikke hatt elever som har gjennomført nasjonale prøver i samisk dette skoleåret 
 Nasjonale prøver på begge trinn viser at for mange av våre elvever skårer på laveste 

mestringsnivå og for få av våre elever skårer på høyeste mestringsnivå. 
 Et godt arbeid med "inkluderende barnehage og skolemiljø" vil være positivt for 

læringsresultatene. Gode læringsmiljø og gode læringskulturer øker sjansen for gode 
læringsresultater.  

 Siden 2014 har nesten alle elevene begynt på videregående skole. 
 Gjennomsnittet på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer ligger under 

Troms/nasjonen.  Matematikk ligger nærmest landsgjennomsnittet for standpunktkarakterer. 
 Grunnskolepoeng: For skoleåret 2016/17 var landsgjennomsnittet på 41,4, mens Kåfjord lå 

på 40,8. Det betyr at våre elver samlet sett ligger nærmere landsgjennomsnittet på det 
samlede læringsutbyttet. 
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Ny avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord kommune om dagsentertilbud 

Henvisning til lovverk: 
 
Helse og omsorgstjenesteloven  
Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord kommune. 
 
Vedlegg 
1 Endelig Avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord kommune 

 

Rådmannens innstilling 
HOO godkjenner ny avtale og anmoder kommunestyret om å foreta budsjettregulering på kr. 
179 645,- i 2018. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formålet med avtalen om dagsenter med Kåfjord Vekst AS er i størst mulig grad å normalisere 
og integrere arbeids- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede i tilbudet til andre 
grupper av befolkningen. Kåfjord Vekst AS skal gi arbeidstilbud til inntil 5 deltakere, utover 
antall godkjente plasser, med inntil 25 timer for hver bruker ukentlig. Det er et vedtak på hver 
bruker på 20 timer pr uke. Hittil er dette tilbudet gitt til kvinnelige brukere. Antall deltakere kan 
endres etter avtale med partene.  
Frem til 01.04 har Kåfjord kommune betalt kr. 17 878 pr. mnd, dvs kr. 214 536,- til dekning av 
husleie, strøm, fellesutgifter, forsikring, økt bilbruk, velferd og administrasjon i Kåfjord vekst. I 
den nye avtalen er skal Kåfjord kommune betale kr. 18 000 pr. mnd for samme. Dette utgjør kr. 
216 000 årlig. 
Tilbudet i dagsentret skal gis med 1,6 stilling i Kåfjord vekst AS. Kåfjord kommune har frem til 
01.04.2018 betalt kr. 52.161,58 pr. mnd, dvs. kr. 625 939 pr. år for dekning av lønnskostnader i 
Kåfjord vekst. I ny avtale har Kåfjord vekst krevd en økning av sin dekning av lønnskostnad til 
kr. 72 000,-, dvs kr. 864 000,- pr. år.  
Økning av utgifter til dagsentertilbud i Kåfjord vekst i 2018 vil være kr. 179 645,- Dette er det 
ikke budsjettert for, og budsjettet for PU i 2018 bør derfor reguleres tilsvarende. 



 
 
 

Vurdering 
Kåfjord vekst AS er den eneste aktøren som i dag har et dagsentertilbud til PU-brukere i Kåfjord 
kommune. I tillegg foreligger det et vedtak i forbindelse med budsjettarbeidet i 2017 som sier at 
kommunen selv ikke skal gi et slikt tilbud i egen regi, men bruke Kåfjord vekst AS. Kåfjord kommune har 
derfor ikke noe annen mulighet enn å akseptere de krav som Kåfjord Vekst AS stiller i en ny avtale.  
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Avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord kommune. 

 

1. Formålet med denne avtalen er i størst mulig grad å normalisere og integrere arbeids- og 
aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede i tilbudet til andre grupper av befolkningen. 
Kåfjord Vekst AS skal gi arbeidstilbud til inntil 5 deltakere, utover antall godkjente plasser, 
med inntil 25 timer for hver bruker ukentlig. Antall deltakere kan endres etter avtale med 
partene.  
 

2. Bonus; Kåfjord vekst kan utbetale bonus til brukerne på dagsentret etter timeinnsats for 
oppmøtt time innenfor avtalt månedlig avtalt kontraktssum. 
 

3. Utenom det daglige arbeidstilbudet, kan brukerne delta på turer i nærmiljøet, handels/kafe 
besøk i nabokommunene og andre aktiviteter som er aktuelle i regi av Kåfjord Vekst. 
Brukerne av tjenesten kan ha et tilbud om trening i hverdagen, det kan være trimturer ute, 
trening på treningsrom eller lek der fysisk aktivitet inngår. Brukerne har individuelle 
aktivitetsbehov, og plan for den enkelte brukers behov vil bli formidlet skriftlig i eget 
dokument. Det vil bli gitt veiledning til ansatte på Dagsenteret i forhold til den enkelte 
brukers behov for aktivitet og sosial trening/sosialisering av fagansvarlig/vernepleier PU.  
Kåfjord Vekst ivaretar transport av brukerne mellom hjem og arbeidssted. 
 

4. Faglig oppfølging; PU skal ha ansvar for den faglige/ veiledende oppfølging av tilbudet til   
brukerne gjennom månedlige veiledningsmøter med Kåfjord Vekst. Kåfjord Vekst skal levere 
månedlig rapport i henhold til mal som skal gjennomgås på møtene. Det settes opp minst to 
samarbeidsmøter angående brukerne hvert år, fortrinnsvis vår og høst. 
 

5. Arbeidsgiveransvar og lønn; Kåfjord Vekst AS mottar lønnsmidler for 1,6 stilling for å fylle opp 
avtalen.  Daglig leder har arbeidsgiveransvar for de tilsatte i stillingene.  Avlønning skjer i 
henhold til regulativ og avtale. Timepris kan reguleres årlig på grunnlag av reell 
lønnsjustering i Kåfjord vekst. Kåfjord vekst er ansvarlig for at nødvendig personell på 
dagsentret til enhver tid har nødvendig kompetanse og erfaring. 
 

6. Lokaler; Kåfjord vekst stiller nødvendige lokaler tilgjengelig for brukergruppen, og har ansvar 
for at lokalene oppfyller kravene i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
 

7. Utgiftsdekning; Kåfjord kommune dekker et månedlig tilskudd på kr 18 000,-  til Kåfjord Vekst 
for å dekke husleie, strøm, fellesutgifter, forsikring, økt bilbruk, velferd, administrasjon. 
Beløpet betales i månedlige avdrag, og kan justeres etter forhandlinger mellom partene i 
henhold til erfaringstall.  
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Timekostnader er basert på en timesats på kr. 350.- og skal dekke kostnader tilsvarende 1,6 
stilling og utgjør kr. 72.000.- pr. måned. Totalt månedlig beløp vil da være kr. 90.000.- før 
eventuell regulering i 2019. 
 

 Avtalen gjelder fra 01.04 - 2018 til 31.03 - 2021 med opsjon på ett år. 

 

Avtalen reforhandles/evalueres senest 3 måneder før avtaleperioden utgår. 

 

Underskrift/ dato      Underskrift/ dato 

 

 

Trond Skotvold       Johnny Olsen 
Helse- og omsorgssjef                                                                          Daglig leder Kåfjord vekst A/S
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Søknad om skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven § 1-7 Bevilling for salg og skjenking  
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune 
 

Vedlegg 
1 vedlegg skjenkebevilling 
2 Tegning kafe 

 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 18.06.2018  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål, og spesielt om uteservering, er saken godt nok utredet. 
Aud Marthinsen Frp, sende saken til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Eller sende 
behandling av uteservering til Hovedutvalget. 
Eva T. Skogstad stilte spørsmål om søknadsprosessen. 
Lisa K. Mo: Mulighet å gi skjenkebevilling for sommersesongen. 
Bernt E. I. Lyngstad: Mulighet å endre på tidspunktene for skjenkebevilling. 
Asgeir F. Langberg: Hva trengs enda i forhold til søknad. 
Oliver Løvli UR: De bør ikke få uteservering, det kan skremme bort unger i området. 
 
Saksbehandler Greta Larsen svarte på spørsmålene og redegjorde for saken. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. 
Kommunestyret presiserer at spesielt uteservering og inngang til pub utredes bedre.  
Kommunestyret ber om en mer utfyllende søknad og saksvurdering. 
 
Votering utsettelsesforslaget: 
Utsettelsesforslaget falt, 4 stemte for utsettelse, 13 stemte mot utsettelse. 
 



Lisa K. Mo kom med følgende endringsforslag for AP, MDG, Frp og Ungdomsrådets 
representant: 
Nytt pkt.2: Det gis ikke skjenkebevilling for tilstøtende veranda. 
Nytt pkt.3: Skjenketidene for øl og vin innvilges fra kl.15.00. til 23.30. mandager til søndager. 
Åpningstider for kafe fastsettes av eier.  
Nytt pkt.8: Bevillingen gis til saken er behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og 
kommunestyret. 
 
Votering: 
Pkt.1: Rådmannens innstilling vedtatt med 15 stemmer, 2 stemte mot. 
Pkt.2: Rådmannens innstilling falt, enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Rådmannens innstilling falt, enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Nytt forslag ble vedtatt med 15 stemmer, 2 stemte mot. 
Pkt.4-7: Rådmannens innstilling vedtatt med 15 stemmer, 2 stemte mot. 
Pkt.8: Rådmannens innstilling falt, enstemmig vedtatt. 
Pkt.8: Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Torleif Larsen Eiendom AS ved kafe gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 
volumprosent for lokalet i bygget, som beskrevet i søknaden med tegning.  
2. Det gis ikke skjenkebevilling for tilstøtende veranda. 
3. Skjenketidene for skjenking av øl og vin innvilges til mellom kl.15.00 til kl.23.30 mandager til 
søndager. Åpningstidene for kafe fastsettes av eier.  
4. Randi Forfang godkjennes som styrer, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol bestås.  
5. Torleif Larsen godkjennes som stedfortreder.  
6. 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.  
7. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
8. Bevillingen gis til saken er ferdig behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og 
Kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Torleif Larsen Eiendom AS ved kafe gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 
volumprosent for lokalet i bygget, som beskrevet i søknaden med tegning.  
2. Skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 volumprosent gis også på tilstøtende veranda. 
3. Skjenketidene for skjenking av øl og vin innvilges til mellom kl.11.00 til kl.24.00 mandag-lørdag 
og kl.12.00 til kl.24.00 søndager. Åpningstidene fastsettes av eier.  
4. Randi Forfang godkjennes som styrer, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol bestås.  
5. Torleif Larsen godkjennes som stedfortreder.  
6. 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.  
7. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
8. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020. 



 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken:  
Søknad om skjenkebevilling fra Torleif Larsen Eiendom AS ved Torleif Larsen om skjenking av øl 
og vin i kafélokalene og på tilstøtende uteplass/veranda.  
Det er kommet korrigerte tegninger, og utfyllende opplysninger, det er også søkt om 
serveringsbevilling, denne behandles utenom. 
Relevante vedlegg legges til saken. 
 
Det søkes om følgende skjenketid:  
kl. 09.00 - 24.00 mandag – lørdag  
Kl.12.00-24.00 søndager 
Det innstilles til skjenketider etter Alkoholforskrift for Kåfjord § 2.b) 
«§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 
b) Skjenketider, serveringssteder:  
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00 og 
brennevin (over 22 volumprosent) fra kl 13.00 til 24.00 jf. alkoholloven § 4-4, første ledd. 
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking av øl, vin og 
brennevin foregå til kl. 02.00.» 
 
For vurdering av skjenking på veranda, vises til:  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune § 2 c 
Nav Kåfjord har ingen merknader til skjenkebevillingen, evt. merknad fra politiet vil bli lagt fram på 
møtet. 
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
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 
Søker har søkt om skjenke- og serveringsbevilling, serveringsbevilling behandles etter 
delegeringsreglement, der dette er delegert til rådmannen.  
Det er ingen andre skjenkesteder i Birtavarre, og i dag kan en nesten ikke drive serveringssted uten 
skjenkebevilling. Det er ikke søkt om bevilling for brennevin.  
I forhold til ruspolitisk handlingsplan vil denne skjenkebevillingen påvirke tilgang på  
Alkohol da det ikke er skjenkested på stedet. 
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Fra: Greta Larsen 
Sendt: 14.05.2018 15:11 :59 
Til: Torleif Larsen 
Kopi: 

Emne: Vedrørende søknad om skjenkebevilling 
Vedlegg: 

Jeg viser til telefonsamtale med deg i dag, og sender over det som må endres på søknad for at den skal 
kunne behandles. 

Skjenkebevilling skal i utgangspunktet behandles i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg, som har møte 
24.mai, i tillegg til kommunestyret. 

I enkelte tilfeller har skjenkebevilling kun vært behandlet i kommunestyret, de har neste møte 18.juni, 
sakspapirer sendes ut 11.juni, da må jeg på forhånd ha fått alle aktuelle papirer, i tillegg må jeg sende 
søknad med vedlegg til uttalelse til Nav og Politiet før møtet. 

Derfor må jeg ha papirene snarest mulig, hvis dette skal kunne behandles på sommerens siste 
kommunestyremøte 18.juni. 

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for skjenking alkohol (kan evt gis med forbehold om at 
prøve bestås), hvis ikke styrer/stedfortreder allerede har dette fra tidligere, se link: 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/kunnskapsprove-i-alkoholloven 

Tegning over skjenkeområde, inkludert oversikt over antall bord på uteservering, skjenkeområde utendørs 
skal ha et tydelig avgrenset område, f.eks veranda/gjerde. 

Inngang til skjenkested skal ikke være samme inngang som butikk, ber om tegning/plan for ny inngang, og 
inngang til uteskjenkeområde fra skjenkested. 

Det skal ikke være samme styrer/stedfortreder på salg- og skjenkested, men 2 personer kan overlappe 
hverandre, være styrer på hver sin plass, og stedfortreder for den andre. 

Søknad: Det er kun krysset for alkoholholdig drikk som tilsvarer vin, ikke for alkoholholdig drikk gruppe 1, 
tilsvarer øl? 

«Forbud mot salg og skjenking i samme lokale: 

Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale, jf. Andre ledd siste punktum. 

Dette betyr at det ikke kan gis salgsbevilling til lokaler hvor det allerede foreligger en skjenkebevilling, og 
omvendt. 

Dette gjelder selv om salget og skjenkingen ikke er ment å foregå på samme tid. 

Hva som skal anses som ett og samme lokale må avgjøres etter en helhetsvurdering, hvor en særlig legger 
vekt på mulighetene for en tilfredsstillende kontroll. 

Momenter i vurderingen kan være arealenes fysiske tilknytning til hverandre og om det er snakk om en og 
samme virksomhet - herunder om de ansatte jobber i tilknytning til både salgs- og skjenkestedet, om det 
føres felles regnskap o.l. 

Den konkrete vurderingen er opp til kommunen å foreta.» 

Viser til Alkoholloven: 



§ 4-1 .Skjenking av alkoholholdige drikker 

Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale. Flere skjenkebevillinger til samme lokale 
kan bare gis til en bevillingshaver, med mindre det i bevillingene fastsettes skjenketider som ikke er 
overlappende, jf.§ 4-4. 

Det kan bare skjenkes alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings- eller salgsbevilling 
eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i § 4-2 tredje ledd. 

0 Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 23 mai 
2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 
17 juni 2005 nr. 599). 

Ha en fin dag! 

Mvh 

A vdelingsledcr Service/IT 

Direkte tlf 777 19 201 I 915 73 468 

Gåivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 



Kåfjord Kommune 
9146 Olderdalen 

Torleif Larsen Eiendom AS 
Trollvik 
9147 Birtavarre 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

Viser til søknaden. Alle vedleggene som skal vedlegges skjemaet, 
brukstillatelse, finansieringsplan etc, anser jeg som ikke nødvendig siden 
skjenkestedet ligger i et bygg som har brukstillatelse for handelsvirksomhet, 
finansieringa er alt gjort, og de fleste dokumentasjoner foreligger i kommunen. 
Er det spørsmål, kontaktes undertegnede. 

~t~ye'n 
i!(,//,-

orfeif [arsen 
Tlf .90869998 
Email: tolabi@online.no 



Søknad om skjenkebevilling 
Of. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27) 

Kommunenavn og adresse 

//i~' 0 Il Ho/-? I'? U; ;J 1:-:-

16? t /_J)EAPALF 

Se egen vellednlng for utfylllng av søknaden, bl. nr. 702432 

l[L l!lill", ••. . ~• ", _. I . - Ill 

Q(I Ny bevilling Oendring Virksomheten er overdratt: 
I Dato 

. • 1•1 en1 • 1 t11 e11..1•:t..m• • 

Navn I Org.nr. 

Adresse I Postnr. I Poststed 

Telefon 1E·post 

S 1: ~·uu11u .... -_-,11;f:. lf' 

Har bevillingssøker andre bevllllnger fra for med hjemmel I alkoholloven? 0 Nei QgJa 

I tillelle ja, hvilke? .:J
4 

E 
-- 0 //. Il /J /li' / A V .li /?li t.= 

A. Bevllllngsaøker er en privatperson 
J Navn I Fodselsnummer (11 siffer) 

Bostedsadresse 

Postnr. I Poststed I Skallekommune 

Telefon I E·post 

B. Bevllllngssøker er et foretak, lag eller forening 
Firmanavn -

LA.eJF;-1 E/ F fi/ l> (J 1"1 Æ/s I °CJ89
1S525t/'"Ji 7 3 / 9.R?E, '/-

Kontoradresse 
/ /!' t;L? t/ ," t( 

Po~/"17 I Poststed lJ' t/ /t ~ r te7 A · RRc 
I Skattekommune Æ/~. V Il' I) 

Telefon9pJ tC1C'1? g I E·post ~ j. /(fl/ a t> Al/., /i/E. ,li/' o 
Daglig leder/konlaktperson __. 

/ ~~?G/.1- / /'IRJE,,/ 
I Fods.elsnum~~ , sa -

ElJ ·-·:•• ti• •••• " .. :"'".., l ~• :. 11 -
A. Reelt, underliggende eierforhold 
Oppgi eiers navn, adresse, fodselsnr. ogfeller organisasjonsnr. og eierandel I prosent. 

Eiersnavn-
/A /?le/V' F°J E~DvC7 A,1 Fodse9·Jj1/JL/Y/' 1 jer) IE1erandeX 

/ P' ~ t,.-,6,· /-' / uC) ' 
Adresse - IPosq/~7 Poststed $• 

/ A' t/t.? t- "',t-1' I ,.f 7 A I/"" /[' ;e E 
Telefo~OJ tCJ Y? J' I E·posl 70~ A {{,' æ Cl A/ L..//t/ tf-, A/ {) 
Eiersnavn -

//1Jf'JE# 
Fofcolcnr 111 !<illerl I om.nr. (9 siffer) I Elerandel i 

/ (7-~ t-~-/. ;-, - . I /&JO 
Adresse - v/11 I Posln~ / o/ 7 Postst~. 

/ Rv·LL / ft'/ ,AI/ A ,e1ec-
Telefon I E-post 

Eiers navn Fodselsnr. (11 siffer} I org.nr. (9 siller) I Elerandel 

Adresse I Postnr. Poststed 

Telefon 1E·post 

Eiers navn Fodselsm. (11 siffer) I org.nr. (9 siffer) I Eierandel 

Adresse I Postnr. Poststed 

Telefon 1E·post 

' 
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vll ha vesentlig Innflytelse på virksomheten. 

Del skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eler og andre som vil ha vesentlig Innflytelse på virksomheten. 
Navn I Fødselsnr. (11 siffer) I org.nr. (9 slflar) 

Adresse Postnr. I Poststed 

E·post Slekts-/lamllleWknytnlng 

Navn I Fodselanr. (11 siffer) I org.nr. (9 siffer) 

Adresse Postnr. I Poststed 

E-post Slekts·lfamilielllknytnlng 

Benytt ev. eget ark 

F~~lsnum~! (_1 !._siffer) 

Pos).lj;/ u 7 Poststed ..,./ r jft ·~; A / /{ lf' lf e 
Telefon '7o J 699? S E·posl hi- A /J/ 

~L..-. l'Htlff)ll t• . ·~ r 
Stedfortreder må være en fysisk person ~ 

Navn ~ , - u I Fodsetsnurrn:n~r !! 1_ s~~e~ _ ... 
/(p/P1 /- () fi' r-.A ,,Al 6 ' - - -Bostedsadresse 

o/.s ØVE'V' Al· 
~/Yt 

I Poststed I Skallekommune~ "' 
{}L:#E,I' 2> ALE/fl '// ,,1::> () /f' J> 

I 

Telefon l E-post 

mi1-o-,:l•"' . , 
~ 

,,.-.."" 
i!#/c- v/ - .;f v-KE,e' / S / Pt:/V ,AV 

Stedsadresse 
, 

--? I Gnr// IB/s-b IT9~J c19 9 9 e .Sl/6E/? JJ E 7 i &''1 cf E # J I/. 
Postnr. I Poststed lJ 
9;q7 ife//IV/l/lK? 

Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept 
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold ele. 

" - . I> t J (:ri/,{ e-· ;v /J ~- j//.:/ //'/17c 1 
/ v,e1111..-tr 

I 

j v//ff1L ffF;:-c-J. ?( ;t// ;t/ c. . 
p 

/7 t. 7.> E 11 &. t? t!" ft/ .s & 
li fl!r 

$ e 7 /. t.: /./ i It/ t. /;J T/11? JE6 /7 V j/ Il t1 T /./ u 1- ~ 

Benytt ev. eget ark 



[l}.t-:'!:l.::. • .:"11 1• • • '"" . 
Det søkes om sllk bevllllng (sett kryss) 

Alkoholholdig drikk Alkoholholdig drikk Alkoholholdig drikk 
gruppe 1 gruppe 2 gruppe3 

(over 2,5 vol.prosent (over 4,7 vol.prosent (mellom 22 vol.prosent 
og hoyst 4, 7 vol.prosenl) og under 22 vol.prosent) og 60 vol.prosent) 

Tilsvarerol Tilsvarer vin Tilsvarer brennevin 

Alminnelig 
bevilling n !XI n 
Bevilling for 
lukket selskap n n n 
Skjenkeareal 

lnnendors i folgende rom (oppgi hvert enkelt rom) 

Benevnelse m2 Ant. gjesteplasser 

tfrlr-E Z'I: 0 2o 
- I I ,... 32,J- :f 0 

c Utendørs (beskrivelse av området) 
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse. plassering I forhold tH hovedbygning effi 

tJ J/ I! /J 15 YL C f/ 7 E /V r t1 /f' . 11 /' E Ca IZ S; 7 /,t·/?µ Såt:'~ 

/1P Kvl?l J ,r,<' /f f//1R.tte~/ IV'C 1S pL- Ad! 

I Inne I 1Ule

23 
I 

I J'1,S I Areal I mz b /, J'" + Totalt Benytt ev. egel ark/planskisse 

Mandag - torsdag Fredag - lordag Søndag/helligdag 

Fra kl. I Til kl. Fra kl. I Til kl. Fra kl. I Til kl. 

0~{)0 I .l'f·' (}U 
I I 

Sk)enkestedets åpningstid p9,o 2/fr' t){, /)'10 .J'~•vo 
Inne (fra kl.) I Inne (til kl,) Inne (fra kl.) I Inne (til kl.) Inne (Ire kl.) I Inne (Ill kl.) 

~ Alkoholholdig drikk gruppe 1 ~,- ---~ 
~--

(over 2,5 vol.prosent og 
Ute (Ire kl.) te (tU kl.) Ute~ IUte(tllkl.) u.~fia1(1.J I Ute (Ul kl.) høyst 4,7 vol.prosent) 

Ønsket Inne (fra kl.) I lnne(tilkl.) Inne (lra kl.) I Inne (Ul kl.) Inne (fra kl.) I Inne (tit kl.) c 
skjenke- ~Alkoholholdig drikk gruppe 2 ()Cf f)() ,?o/: t) 0 I) 9: (){, ,,?~t> O /2:oo 2~·'tJ(/ 
tid for: (over 4,7 vol.prosent og 

Ute (fra kl.) I Ute (W kl.) Ute (fra kl.) I Ute (lit kl.) Ute (fra kl.) I Ute (Ill kl.) under 22 vol.prosent) 
(; 7:co 2 lf:vo p ,,(! .;''f.' ~ {) I Z.''o .?Y/ilJu 
Inne (fra kl.) /•l Inne (fra kl.) I Inne (Ill kl.) Inne (fra kl.) / t" ~ Alkoholholdig drikk gruppe 3 

--------(mellom 22 vol.prosent og 
Ut~ I Ute(lilkl.) ur IUte(lllkl.) Ut~ I Ule (til kl.) 60 vol.prosent) 

.. 
Eiers navn - . Jt t-E, F 
Bostedsadresse 

//C(}L-t-t//M 
Postnr. Poststed 

?Ilt 7 /{;!?I /t // A trtre 
Telefon E-post • 

9G8 /9 9 9J /Pi /I 6'1 

I -- · 1 
Postnr. Poststed 

i:j I "/7 f?J R /AJ/ A /? /f c 
Bostedsadr~ . i_/ 

/ R (},?i? // I ,,, 

Tel~n d E-post -
7t:t3 69991 /o,t/15,' 



I 

m,. ... -." - ~- · ; •U:. 11 u 1t • ll • ; 1n1=... ' "" ' '" 'l~J 
Navn, posisjon/sHlllng i virksomheten og fodselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer. 

Foretakets navn Org.nr. 

Personens navn I Posisjon/stilling Fodselsnr.( 11 siffer) 

Foretakets navn Org.nr. 

Personens navn I Posisjonfstllllng Fodselsnr.( 11 siffer) 

Foretakets navn Org.nr. 

Personens navn I Poslsjontstllllng Foi:lselsnr.( 11 siffer) 

Foretakets navn Org.nr. 

Personens navn I Poslsjonlstllllng Fodselsnr.( 11 siffer) 

Foretakets navn Org.nr. 

Personens navn I Posisjon/stilling Foclselsnr.(11 siffer) 

Benvtt ev. eaet ark 

· ····~ . a 1& 11 1 I 11: I liTil llr•Htll 1 • i r.11'J '111 . . I Antall liter 
Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 i/ J1 j/ .t hf L I 6 li 

/(Fl't! t. NE 
I Antall tiler 

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 

I Antall liler 
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 

1. r =-Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet. 

2. tJ Skatteattest for saker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet. 

3.0 Målsalt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen. 

4.D Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet. 

s.O Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsproven). 

s.O Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. 

7.0 Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor 

a.O Kopi av melding Ill Mattilsynet, med bekreftelse. 

-'l.O Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret). 

D Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
10· kontrakt, samt al del er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (lrygclekonlorel). 

11. 0 Adkomstdokumenter (skjole, leiekontrakt etc.). 

12.0 Finansieringsplan 

13.0 Drifts- og likviditetsbudsjett 

14.0 Rutiner for internkontroll 

I 
... 

Jeg bekrefter al ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg Hl å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. 

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nBdvendlg tillatelse før 
Igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. 

Jeg forplikter meg lil å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan 
foretas en etterberegning av bevllHngsgebyret dersom del foreligger el aVVik mellom li<lligare oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning. 

Ufullstendige søknader vil bil returnert 
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