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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1130 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Rolf Hjellnes

Dato:                 25.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/2 Kvænangen kommunestyre 10.03.2010

Godkjenning av opptak av startlån til vidertildeling

Henvisning til lovverk:
Lov 1992-09-25 nr. 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Forskrift om startlån fra Den Norske Stats Husbank HB 7.A.10
Retningslinjer for startlån fra Husbanken, HB 7.b.13

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 8.000.000,- for videretildeling

Saksopplysninger

Forrige opptak av startlån på 4.000.000,- ble utbetalt fra Husbanken 28.12.09. Pr. i dag har vi en 
rest på 1.602.577,- og flere saker venter på behandling. Dessuten kommer det en søknad om 
oppføring av bolig og en om kjøp av brukt bolig.
Forrige lån er brukt til 1 kjøp av brukt bolig, 3 refinansieringer og 3 utbedringer. I tillegg er det 
gitt forhåndstilsagn til et lån.

Kommunen bruker startlån aktivt som virkemiddele i boligpolitikken, noe som er ønsket av 
myndighetene, nevnt blant annet i Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for 
ungen og vanskeligstilte, senere i St. melding 23 (2003-2004) Om boligpolitikken.

Vi har tidligere lånt 4 mill pr. gang, men ser at et slikt beløp brukes for opp. Vi nærmer oss 
sommer og byggeaktiviteten øker så da kan det være greit å ha flere midler å låne ut.

Vurdering

For å nå de mål som er vedtatt i ”Boligsosial handlingsplan for Kvænangen kommune 2008-
2012”, bør kommunen bruke startlån som virkemiddel.





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7286 -9

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 20.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/3 Kvænangen kommunestyre 10.03.2010

Salg av tilleggsareal til Finnmarkskollektivet

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Salg av tilleggsareal til Finnmarkskollektivet

Rådmannens innstilling

Etter fradrag av areal på grunn av grensejustering mot eiendommen gnr.11 bnr.14, selges den 
nordlige parsellen av gnr.11 bnr.17 til Finnmarkskollektivet for avtalt pris kr.32.000 pluss 
omkostninger, jfr. kjøpekontrakt av 15.01.2010 og kartskisse. 

Saksopplysninger

Det var behov for å fradele en forholdsvis stor del av skoletomta til barnehagen for å sikre stort 
nok lekeareal og areal til en ny framtidig adkomst. Så lenge kommunen driver med barnehage 
har vi fått tillatelse til å benytte samme adkomst som tidligere.
I forbindelse med salget og gjennomgang av grenser for tomt til den kommunale barnehagen 
kom det opp et ønske om kjøp av et tilleggsareal på ca.4 da nord for skoletomta med grense mot 
elva.  Grenselinja for det areal som ønskes kjøpt og en privat boligeiendom, gnr.11 bnr.14 er 
imidlertid veldig nært boligen og ønskes derfor justert, noe alle parter er enige om.   

Vurdering

Arealet som ønskes kjøpt kan på grunn av sin plassering vanskelig utnyttes av andre og er ikke 
egnet til utbygging.  Etter grensejustering mot eiendommen gnr.11 bnr.14 er ønsket areal et
naturlig tilleggsareal til skoletomta.  Arealet er også viktig for den virksomhet som 
Finnmarkskollektivet tenker seg i framtida. Det anbefales derfor at kommunen selger 
eiendommen til avtalt pris kr.32.000 pluss omkostninger.













Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/9995 -6

Arkiv: 100

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 21.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/6 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 04.02.2010
2010/4 Kvænangen kommunestyre 10.03.2010

Innsparinger i henhold til kommunestyrets vedtak

Vedlegg
1 Fra foreldreråd/Grendeutvalg
2 Særutskrift fra samarbeidsutvalget
3 Referat fra møte på Spildra
4 Vedrørende endring av skolestruktur

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 04.02.2010 

Behandling:

Administrasjonen foreslo endret innstilling i møtet:
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak ang. innsparinger igangsettes følgende tiltak fra 
høsten 2010:

1. Timetall ved Kjækan skole reduseres tilsvarende 1 lærerstilling.
2. Elever fra Spildra gis undervisning ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 3 dager pr. 

uke.
3. Andre driftsutgifter reduseres i henhold til det som framkommer i saksframstillingen.

Administrasjonens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt,

Vedtak:

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak ang. innsparinger igangsettes følgende tiltak fra 
høsten 2010:

1. Timetall ved Kjækan skole reduseres tilsvarende 1 lærerstilling.
2. Elever fra Spildra gis undervisning ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 3 dager 

pr. uke.
3. Andre driftsutgifter reduseres i henhold til det som framkommer i saksframstillingen.



Rådmannens innstilling

Fra høsten 2010 gis elever fra Spildra undervisning 3 dager pr.uke ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole.

Saksopplysninger

I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2010 i møte den 16.12.09. ble bla. 
følgende vedtak fattet:

I forhold til skolestrukturen, innebærer forslaget en endring av skoletilbudet på Spildra allerede
fra høsten av, der elevene i barneskolen får undervisning i Burfjord de dagene 
ungdomsskoleelevene likevel drar inn med båten. På denne måten vil Spildra skole kunne bestå 
også neste år, og det vil etter vår mening samtidig kunne gi et godt tilbud til elevene. I forhold 
til økonomiplanen, er det forutsatt endringer i skolestrukturen i kommunen fra og med 2011, 
som skal gi en økonomisk innsparing på 1,5 millioner i året. Dette må utredes nærmere i løpet 
av 2010.

For å kunne nærme seg vedtatte innsparinger, må antall lærerårsverk reduseres i tillegg til at 
andre driftsutgifter må reduseres til et minimum.

Inneværende skoleår har vi følgende skolemønster:

Kvænangen barne- og ungdomsskole:
104 elever fordelt på 57 på barnetrinn og 47 på ungdomstrinn
22 lærerårsverk gir en ”lærertetthet” på ca.5

Kjækan skole:
46 elever (barnetinn)
9 lærerårsverk gir en ”lærertetthet” på ca.5

Spildra skole:
6 elever fordelt på 4 på barnetrinn og 2 på ungdomstrinn
2,8 lærerårsverk gir en ”lærertetthet” på ca.2

Både Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole har flere elever med til dels store 
hjelpebehov – noe om utløser økte rammetimer.

Reduksjon i antall stillinger ved Kvænangen barne-og ungdomsskole synes nå svært vanskelig, 
pga. relativt stor usikkerhet knyttet til elever m. spesielle behov.

Reduksjon av 1 stilling ved Kjækan skole lar seg gjennomføre selv om det kan redusere 
mulighetene for tilpasset opplæring.

Spildra skoles ungdomsskoleelever gis i dag delvis undervisning ved Kvænangen barne- og 
ungd.skole.



Prognosene viser fallende elevtall i kommunen og om få år er samlet elevtall nede i 120. Dette 
vil tvinge fram endringer i skolestrukturen og som resultat av dette er det naturlig allerede nå å 
se på Spildra skole som fra 2012 kun har en elev på barnetrinnet.

Prognosene for Kjækan skole viser stabilitet i elevtallet de nærmeste 2 år.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i formannskapet har undertegnede skissert følgende 
løsninger:

• Reduksjon av et lærerårsverk ved Kjækan skole
• Spildra skole legges ned fra høsten 2010 og alle elever får daglig skoleskyss til Burfjord
• Ungdomsskoleelevene transporteres daglig til Burfjord, mens barneskolen fortsatt får sitt 

tilbud på Spildra
• Barneskoleelevene følger ungd. skoleelevene til Burfjord to eller tre dager pr. uke.

Kommende skoleår vil elever fra Spildra telle 3 elever på barnetrinnet (5. og 6. årstrinn) og 3 
elever på ung. trinnet  (8. og 9. årstrinn).

Vurdering

Tiltak for å oppnå innsparinger:

Innkommet forslag fra Spildra skole:

Red. rammetimetall: 5 uketimer 75.000,-
Red. driftsutgifter 35.000,-

Sum reduksjoner kr.110.000,-

Kvænangen barne-og ungdomsskole:
1.2110.202.1050 Undrevisningsmateriell 20.000,-
1.2110.202.1060 Prakt./Est. Fag 20.000,-
1.2110.202.1080 Fritt skolemateriell 50.000,-
1.2110.202.2000 Inventar 50.000,-
1.2110.202..2010 Utstyr 20.000,-
Sum reduksjoner kr.160.000,-

Kjækan skole
1 lærerstilling  500.000,-
1.2120.202.1050 Undervisningsmateriell 10.000,-
1.2120.202.1080 Fritt skolemateriell 20.000,-
Sum reduksjoner kr.530.000,-

Totale innsparinger vil ut fra dette utgjøre kr.800.000,-på årsbasis. For å unngå store 
omveltninger med reduksjon i skolenes timetall midt i et skoleår vil en ikke oppnå mer enn 
halvårseffekt av reduserte lærerstillinger. Innsparinger 2010 vil dermed utgjøre ca. 330.000,-

For å kunne nærme seg vedtatte innsparinger og fortsatt gi elevene et akseptabelt pedagogisk 
tilbud, ser en for seg strukturendringer ved Spildra skole.



Skolenedleggelse skaper alltid sterke reaksjoner i lokalsamfunn og dette er på mange måter 
forståelig da skolen i lang tid har vært en ”kulturell bærebjelke” i små lokalsamfunn. Rent 
pedagogisk/sosialt kan det imidlertid diskuteres om en skole kan bli for liten.
Det vi vet er at det kan være både fordeler og ulemper med små skoler. En liten skole gir et 
mindre læringsmiljø. En større elevgruppe gir mer variasjon og flere venner. Å ha venner er 
svært viktig for barn og for å lære. 
For lærere ved en liten skole kan det være problemer med å dekke alle fag og lærere har ofte 
behov for å samarbeide med flere.
En fordel med små skoler kan være høy lærertetthet, men ingen forskning tyder på at dette gir 
bedre resultater.

En mulig ordning kan være at også barneskoleelevene benytter skoleskyssen og går rett inn i 
etablerte klasser. Den beste pedagogiske løsning er at alle elever gis undervisning tre dager pr. 
uke i Burfjord

Tiltaket er presentert for samarbeidsutvalg/foreldreråd ved skolen i to møter – første møte des. 
2009 mellom skolens administrasjon, samarbeidsutvalg og undertegnede og andre møte 19. jan. 
med skolens administrasjon, foreldreråd og grendeutvalg der også tre sentrale politikere deltok.

Innstillingen fra berørte parter på Spildra er entydig negative til foreslåtte løsninger. Dette 
begrunnes i hovedsak med usikker/slitsom transport samt at økt frekvens av skoletransport vil 
gå ut over øvrig trafikktilbud for befolkninga i ytre Kvænangen.
Dersom strukturendringer ved Spildra skole skal gjennomføres uten utvidet skoleskyss, vil 
alternativet være innlosjering i Burfjord. Dette betraktes av undertegnede som en dårligere 
løsning.

Følgende sitat er hentet fra Opplæringslovens § 14-4: Ansvar for skoleskyss m.m.:
…..Fylkeskommunen skal organisere skoleskyss i samråd med kommunen. Dersom kommunen 
og fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og finansierast, 
kan departementet gi pålegg.

Ved dagens ordning kjøper Fylkeskommunen et visst antall utkjørte km. hos transportør (pt. 
”Torghatten”). Ved en ekstra dag med skoleskyss vil dette få konsekvenser for øvrig rutetrafikk 
tilsvarende de km. dette utgjør av den totale ”pakke”. Dette vil være situasjonen dersom 
fylkeskommunens samferdselsfinansiering i Kvænangen forblir uendret.
Iflg. mediaoppslag den siste tiden har endringer av skolestruktur i andre kommuner medført økte 
fylkeskommunale utgifter. Dette tyder på at rutetilbud kan endres/utvides dersom det finnes 
politisk vilje på fylkeskommunalt nivå.

Prognoser for Spildra skole viser at fra høsten 2012 vil det på Spildra være en elev på 
barnetrinet (1.klasse). 

Skyssutgifter Spildra
3 elever 2dg.pr uke 14.000

For samtlige elever:
2 dg. pr. uke 27.000
3  ”    ”    ” 41.000
5  ”    ”    ” 68.000



Forslag til løsninger fra høsten 2010

1. 
Tiltak Innsparing pr.år Innsparing 2010
Nedleggelse Spildra skole 1.500.000,-  625.000,-
Red.lærerstilling Kjækan  500.000,-  210.000,-
Red. driftsmidler  190.000,-  190.000,-
Økte skyssutgifter  - 54.000,-  -22.000,-
Totale reduksjoner 2.136.000,- 1.003.000,-
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Tiltak Innsparing pr.år Innsparing 2010
Red. lærerstilling Kjækan  500.000,-  210.000,-
Skole på Spildra 2 ukedager 1.000.000  420.000,-
Red. driftsmidler  190.000,-  190.000,-
Økte skyssutgifter  -27.000,-  -11.000,-
Totale reduksjoner 1.663.000,- 809.000,-
.



Til  Kvænangen kommunestyre

An . vedtak om at elevene skal inn til Burford 2 da er i uken.

Desember 2009 fikk vi beskjed at det skal spares kr. 300 000 på Spildra skole. Skolesjefen kom ut til

Spildra for å undrerette rektor og foreldre. På dette møtet ble vi enig om at vi skulle prøve å legge

fram sparingstiltak.

S arin stiltak ved S ildra skole.

Den 16. Des.2009 vedtok kommunestyre at barna skal pendle 3 dager i uken som et av sparings-

tiltakene.

Vi la fram et forslag som viste at vi kunne spare ca. 300 000 kr på og å

kutte budsjettet i til beinet, og at en av lærerne pendlet 2 dager i uken inn til Burfjord for å jobbe.

På denne måten ment vi at barna kunne slippe å pendle. Sammenslåing av timer mellom

barne- og ungdomsskolen er også et av sparingstiltakene. Bare dette vil utgjøre en besparelse på

ca Kr. 160 000. At i alt vil disse besparelsene utgjøre ca kr. 300 000.

Det har vist seg i etterkant at dette er informasjon som ikke har kommet alle kommunestyre-

medlemmene til del.

Skvssforhold.

-

føring av passasjerer,
brannberedskap,

-

politi oppdrag,

-

rassikring på Arnøya,
transport av fisk,

-

ambulanseoppdrag.
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Hurtigbåten Kvænangen er båt som brukes til mange ulike formål, bla.

Kort sagt så brukes lokalbåten til mange ulike samfunnsoppdrag som har stor negativ innvirkning på

stabiliteten med hensyn til det å være skoleskyss. Dette skaper en stor usikkerhet blant barna og

foreldre.



2

Ved et evt. ambulanseoppdrag kan det ende opp med at våre barn ikke kommer seg hjem, eller at de

må følge med lokalbåten til oppdragssted. Hvem har ansvar for våre barn da? 1 verste fall kan de

ende opp i Tromsø.

I følge opplæringsloven (viser til opplæringsloven § 7-4.) skal ikke barn som har ubekvem reise

mellom hjem og skole være uten tilsyn av voksne.

I løpet av en skoledag inn til Burfjord viser det seg at våre barn ikke vil ha tilsyn av voksne i en

periode på min. 2t 30 min. Hvordan skal dette løses? Dette må bety at de skal ha lønnet reisefølge

med seg(opplæringsloven § 7-4) Vi kan ikke se at det ville være en besparelse for kommune. Heller

ekstrakostnader.

Ved evt. maskinskade, eller når lokalen ikke går i rute av andre grunner og våre barn ikke komme seg

hjem regner vi med at det vil bli satt inn annen skyss som har alle de tillatelsene som skal være ved

en slik ordning. Ved bruk av skolebuss settes det jo inn en annen buss ved maskinskade, eller at

foreldrene har mulighet til å hente sine barn selv. Dette er vi jo helt avskåret fra.

Når barna skal ha havet som skolevei sier det seg selv at været har en stor innvirkning på deres

skoledag. Bekymring om dårlig vær, og om lokalen ligger ved kai eller ikke, gjør skoledagen deres

veldig utrygg og bekymringsfull. Noen blir også sjøsyke. Sjøsyk til skolen og sjøsyk hjem igjen. Er dette

til det beste for barna?

I løpet av skoleåret er det mange ganger at været er for dårlig til å sende dem innover til Burfjord. Vi

må alt dagen før reisedag ta en avgjørelse om dem skal innover eller ikke. Hva med undervisning da?

Elevene vil da tape undervisning disse dagene. Hvordan er det pedagogisk rett? Hvordan kan det

forsvares? Vi som foreldre vil sette en grense på meldt vindstyrke 15. Dette er grensen for når vi vil

holde våre barn hjemme.

Hvis nå lokalbåten skal fungere på samme måte som en skolebuss, hva da med andre passasjerer?

Har ikke kommunen et ansvar overfor dem også. Dette vil ha konsekvenser for hele ytre del av

Kvænangen. Rutene må legges om. Det vil si at vi mister andre ruter. Dette vil ha stor betydning for

folk i ytre-Kvænangen som ikke har noen andre alternativer å reise med.

Ved skade eller s kdom.

I følge opplæringsloven § 7-3 skal elevene som blir syke eller skadet fraktes hjem uavhengig av

avstand mellom skole og hjem.

Hvis våre barn blir syke eller skader seg i skoletiden hvordan skal de fraktes hjem. Med lokalen? Hva

om lokalen er på oppdrag? Skal det leies inn ekstra skyss? Dette vil også bli en ekstra kostnad for

kommunen. Hvis noen av elevene fra Spildra blir syke eller skader seg tidlig på dagen skal de

returneres umiddelbart hjem, og ikke innlosjeres tilfeldig. De skal ikke trenge å vente på at lokalen

går i rute. Dette blir gjennomført når elever som bor inne i Burfjord er utsatt for sykdom eller skade.



Når elevene ikke kommer se h'em.
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Hvis elevene ikke kan komme seg hjem fra Burfjord, av ulike årsaker, sier opplæringsloven § 7-1 at

kommunen har ansvaret for å innlosjere elevene. Dette vil si at det må være et beredskapehjem til

disposisjon for elevene. Beredskapshjem vil gi ekstrakostnader for kommunen. Som foreldre skalvi
ha medbestemmelsesrett ved valg av et beredskapshjem. Tryggheten og sikkerheten for våre barn er

det aller viktigste.

I de tilfeller at lokalbåten ikke går i rute regner vi med at det settes inn en beredskapsbåt slik at

elevene kan komme seg hjem. Hadde dette vært en skole buss ville det jo bli satt inn umiddelbart.

§ 7-1.  Skyss og innlosjering i grunnskolen

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg
farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til
reiselengda.

Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under
skoleskyssen.

Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I
vurderinga skal det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til
dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til
ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om
eleven skal skyssast eller innlosjerast.

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte.

Endra med lover 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735), 20 juni 2008 nr. 48 (i kraft 1
aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621).

§  7-2. Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen

Elevar i vidaregåande skole som bur meir enn seks kilometer frå skolen, har rett
til gratis skyss eller full skyssgodtgjersle. Når det er nødvendig, har elevar rett til
gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. Departementet kan gi forskrifter om at
skyssbehovet til elevane i særskilde tilfelle kan dekkjast på andre måtar.

Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under
skoleskyssen.

Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elevar i vidaregåande skole
som bur slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen.
Orn nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim.

Endra med lov 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

§  7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke



Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom
har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og
opplæringsstaden.

§  7-4. Reisefølgje og tilsyn

Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når
det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt.

§ 7-5. (Oppheva med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug. 2002, etter res. 26 april
2002 nr. 414).)

Erfarin er fra tidli ere år.

Etter å ha hatt barn i ungdomsskolen gående i Burfjord i over 6 år kan vi ikke si at de har hatt et

bedre pedagogisk opplegg enn de ville fått ved Spildra skole. Dette er et argument som stadig tas

fram av ansvarlige myndigheter i kommunen.

Når det gjelder det sosiale viser det seg at våre barn er vel så sosialisert som andre barn. Dem omgår

mennesker i alle aldre. Dem omgås andre barn og ungdom både dem som kommer innom Spildra,

når dem reiser, og via internett.

Avslutning.

4

Som foreldre er vi ikke enige med kommunestyres vedtak som sier at barna i barneskoien skal gå på

Kvænangen barn- og ungdomsskole. Vi kan ikke se at kommunen vil spare noe på det.

Ved å gjennomføre de sparingstiltakene som rektor ved Spildra skole foreslår skulle det være mulig å

nå det beløpet som denne skolen er pålagt. Vi vil også påpeke at det er 2 skoleår (1 1/2vanlige år)

som det er snakk om før alle elevene er i ungdomsskolen. Med de sparingstiltakene som

rektor har lagt fram skulle det la seg gjøre at vi kan beholde skolen som den framstår i dag.

Ungdomsskolen reiser innover to dager i uken. Selv det er på ingen måte noen god løsning

for våre barn.

Utgangspunktet i arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan for 2010- 2013 var å

finne mulige innsparingstiltak som i minst mulig grad skulle ramme brukerne av kommunale

tjenester. Vi kan ikke på noen måte se at detter er tatt hensyn til.



5

Det er så mye utrygghet, og usikkerhet ved å tvinge barna våre til å pendle til Kvænangen Barn — og

ungdomsskole at vi ikke kan se at det skal kunne la seg gjennomføre på en forsvarlig måte.

Vi vil ikke under noen omstendigheter sende elever som er i barne- eller mellomtrinnsnivå inn til

Kvænangen barn og ungdomsskole for å gå på skole.

Foreldreutvalget Grendelaget

Leder Ellinor Pedersen Leder Trond Isaksen

ronci Lksen

Kopi sendt: alle faste medlemmer i Kvænangen kommunestyre.

Skolesjefen i Kvænangen Kommune

Fylkesmann i Troms, avd. grunnskolen.



Spildra skole
9185 S ildra
J. nr.: 18/09
Arkiv: SU-møter

SÆRUTSKRIFT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET
Torsdag den 31.12.09

Av samarbeidsutvalgets medlemmer møtte samtlige.

Tele on 77 76 83 23
Dato: 31.12.09

Sak 10/09 Kla e å kommunes revedtak an . endrin av skoletilbudet å S ildra skole.

I kommunestyrets møte 16.12., i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010, ble
undervisningen på Spildra skole redusert til tre ukedager også for barneskolen. De to øvrige
ukedagene skal barneskolens elever føres til Burfjord for undervisning ved Kvænangen barne-
og ungdomsskole.
Spildra skole har pr. dato ikke mottatt utskrift fra møtet i kommunestyret, men ovennevnte
vedtak framgår av referat i aviser og muntlige overleveringer fra enkelte kommunestyre-
representanter. I følge de samme kildene blir ordningen å betraktes som et fullt ut godt
skoletilbud for barneskoleelevene ved Spildra skole. Samarbeidsutvalget deler ikke denne
oppfatningen!
Samarbeidsutvalget ved Spildra skole drøftet formannskapets forslag til nedskjæringer ved
Spildra skole i møte av 02.12.09 (sak 07, 08 og 09). Samarbeidsutvalgets vedtak i saken var
fattet på utredning fra rektor der det til sammen var foreslått årlige besparinger på ca.
300.000 kr. Av en eller annen merkelig grunn var Samarbeidsutvalgets vedtak i møte av
02.12. ikke forelagt kommunestyret.
Enkelte av kommunestyrets representanter har gitt uttrykk for at dersom ovennevnte
vedtak/utredninger fra Spildra skole hadde vært forelagt møtet, ville de ha foreslått at
setningen med den todelte ordningen for barneskoletrinnet ved Spildra skole ble strøket.
Kommunestyrets vedtak var fattet uten at alle sakens dokumenter var framlagt, noe som kan
ha vært av helt avgjørende betydning for sakens utfall når det gjelder tilbudet til
barneskoleelevene ved Spildra skole.

Ut fra det ovennevnte, ber Samarbeidsutvalget om at saken blir forelagt ordfører/formannskap
med anmodning om en ny behandling.

Enstemmig vedtak.

Rett utskrift

Ze/4-,1
Berit Isaksen
rektor/møtesekretær

Vedlegg:
- Utskrift av protokoll fra møte i Samarbeidsutvalget av 02.12.
- Rektors utredning ang. besparelser fra det samme møtet



Spildra skole
9185 S ildra

J. nr. 16/09
Ark: Mappe SU

PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET

Onsdag 02.12.09

Tele on: 77 76 83 23

Dato: 02.12.09

Følgende møtte:
Rita Isaksen, Leila Rossi, Ellionor Pedersen, Rita Pedersen og Berit Isaksen.

Sak 07/09. N tt forsla til buds'ett for 2010 med ideer for inns arin er.

Det ble vist til rektors forslag til budsj ett for 2010, der det er foretatt en del innstramninger på
noen poster.

Samarbeidsutval ets vedtak:
Samarbeidsutvalget slutter seg til rektors forslag til budsjett for 2010.

Enstemmig vedtatt.

Sak 08/09 Reaks'oner å formannska ets vedtak i møte 24.11.09 om endrin av
skoletilbudet å S ildra.

Samarbeidsutvalget går imot vedtaket om endring av skoletilbudet på Spildra allerede fra
høsten 2010. Vi mener at skoletilbudet vi har nå, kan fortsette i to år til. Dette av hensyn til
hva som er best for barneskoleelevene helsemessi o trivselsmessi o hva som vil ska e
minst kaos time lanmessi .
Alle som er avhengige av båtskyss året igjennom, kan skjønne problemene og påkjenningene
det medfører, andre har nok vansker med å forestille seg det. Når det gjelder barna, bør vi
voksne ta ansvaret for deres ve og vel. Skolesk ss med båt er ikke lik skolesk ss med buss
samme hvor mye enkelte landkrabber vil hevde det!
Når det gjelder samkjøring av timeplaner ved to skoler, skaper det store problemer. Det har vi
erfart i flere år når det gjelder ungdomstrinnet. Til neste år vil man måtte samkjøre fire
årstrinn, to i ungdomsskolen og to i barneskolen, dersom formannskapets vedtak blir stående.
Dette blir ikke enkelt!
I og med at en lærer fra Spildra skole søker jobb fra høsten 2010 ved Kvænangen b. og
u.skole, mener vi at det blir gjort såpass store innsparinger ved Spildra skole, at vi kan
beholde barneskoleelevene her hele uka i to år til. Det henvises for øvrig til neste sak.



Sak 09/09. Forsla til bere nin av timetall for skoleåret 2010/2011.

Rektor la fram et forslag om nedskjæringer i timetallet for neste skoleår (se vedlegg). Dette
betyr at en lærer vil søke arbeid i to dager ved Kvænangen b.- og u.skole.

Samarbeidsutvalget slutter seg til forslaget.

Rett protokoll

L7Jefd(%
Leila Rossi Berit Isaksen
leder møtesekretær



Forsla til bere nin av timetail for skoleåret 2010 2011.

Elevgrunnlag:
Barnetrinnet:  

6. trinn 1 elev

7. trinn 2 elever

Sum: 3 elever

Un domstrinnet:

8. trinn 1 elev

9.trinn 2 elever

Sum: 3 elever

Beregnet uketimetall
Barnetrinnet  

Vanlig undervisning 30,0 th

Kontaktlærer  1,0 t/u

Vikarressurs: 3% av undervisningen... 0,5 t/u

Finsk som andrespråk.  2,0 t/u

Administras'on 5 0 t u

Til sammen 38 5 t u 38,5 t/u

Un domstrinnet

Undervisning i tre dager 18,0 th

Kontaktlærer 1,0 t/u

Vikarressurs  0,5 t/u

Administras'on  3 0 t u

Til sammen 22,5 t/u

-Fernundervisnin fra Kv.b8zu .  2 0 t u

Bere net tirnetall u-skolen  20 5 t u 20,5 t/u

Kom ensas'on for seniortille 8 0 t u
Sum bere net timetall 67 0 t u



Kommentarer:

- Finsk er betalt av fylket og er en 0-post for kommunen.

- Fjernundervisning fra Kv.b.-og u.skole er vanskelig å beregne når en ikke har oversikt

over timeplaner/ antall timer/ antall lærere. Her antydes 2 t/u.

Sammenslåing av ungdomstrinnet og barnetrinnet i enkelte timer er

gjennomførbart.

Her foreslås ca 8-10 timer. Dette blir en ren besparelse på ca 160 000,-.

I tillegg viser beregningen av forslag til timetall for kommende skoleår en besparelse

på 5,5t/u i forhold til inneværende skoleår, dvs. ca 80 000,-.

Det kan også gjøres besparelser når det gjelder pedellens arbeid, grunnet færre elever på

skolen. Der er det realistisk med 25% reduksjon.

Alt i alt viser dette notatet en velvilje til sparing fra vår side. Med foreslåtte tiltak,

timereduksjon og driftsutgifter, kommer vi nær oppunder 300 000,-.

(4
Berit Isaksen

rektor



Tildelt dis onibelt buds-ett for 2009

1000 Kontormateriell 1.760,-
1050 Undervisningsmateriell 11.000,-
1060 Skolekjøkken / forming 5.500,-
1070 Skolebibliotek 5.000,-
1080 Fritt skolemateriell 20.000,-
1210 Annet forbruksmateriell 10.000,-
1155 Skolefrukt 7.700,-
1600 Reiseutgifter utlegg 4.600,-
1610 Kostgodtgjørelse 1.100,-
1620 Oppholdsutgifter m/regning 1.100,-
1621 Oppholdsutgifter u/regning 1.100,-
2000 Inventar 7.000,-
2010 Utstyr 8.000,-
2400 Kontounaskiner 11.000 -
Tilsammen 94.860 -

N tt forsla til buds'ett for 2010:

1000 Kontormateriell 1.500,-
1050 Undervisningsmateriell 6.500,-
1060 Skolekjøkken/ forming 5.000,-
1070 Skolebibliotek 3.000,-
1080 Fritt skolemateriell 10.000,-
1210 Annet forbruksmateriell 10,000,-
1155 Skolefrukt 4.000,-
1600 Reiseutgifter utlegg 4.000,-
1610 Kostgodtgjørelse 1.000,-
1620 Oppholdsutgifter m/regning 1.000,-
1621 Oppholdsutgifter u/regning 1.000,-
2000 1nventar 4.000,-
2010 Utstyr 4.000,-
2400 Kontormaskiner 5.000-
Til sammen: 60.000 -

Som man kan se, er vårt disponible budsjett fra i år redusert med kr 34.860,- for 2010. Dette
mener vi er fullt ut gjennomførbart. Når det gjelder post 1080, fritt skolemateriell, er de fleste
store innkjøp knyttet til Kunnskapsløftet nå gjennomført. Det vil være kun to klassetrinn i
bameskolen i skoleåret 2010/2011, og det er derfor ikke behov for de helt store innkjøp.
Elevene i ungdomsskolen hører inn under Kvænangen b.- og u.skole når det gjelder innkjøp
av lærebøker. Når det gjelder inventar og utstyr, så mener vi at skolen nå er rikelig utstyrt.



Postadresse :
9161 Burfjord

Telefon
77778800

Telefax
77778807

www.kvanangen.kommune.no
postmottak@kvanangen.kommune.no

REFERAT FRA  MØTE  VEDR. SKOLESTRUKTUR PÅ SPILDRA

Møtet ble avholdt på Spildra skole den 19.januar 2010 kl. 1630-1915.

Tilstede på møtet var følgende fra kommunen :
Jan Helge Jensen(varaordfører), Ivar H. Boberg (form.sk.medlem) Liv R. Olsen (leder 
Oppvekst og Omsorg) Hans J. Emaus (skolesjef) og Svein W. Bogstrand (skoleadm.-referent)

Tilstede på møtet var følgende fra foreldreråd og andre :
Magne Olsen (lærer), Jan Isaksen (forh. rektor), Berit Isaksen (rektor), Leila Rossi (lærer) 
Nils J. Pedersen (lærer) Trond Isaksen (led.grend.utv.) Ellinor Pedersen (led.foreldreråd), Rita 
Pedersen, Roger Pedersen og Roy Isaksen.

Berit Isaksen ønsket velkommen til møtet og Jan Helge Jensen ble valgt/utpekt til ordstyrer.
Skolesjef Hans J. Emaus orienterte om årsaken til møtet og kommunestyrets vedtak.
Vedtaket fra kommunestyret er at  ” barneskolen på Spildra skal få undervisning i Burfjord de 
dagene ungdomsskoleelevene likevel drar inn med båten ”, og  ” økonomisk innsparing på 1,5 
millioner i året”  ( korte utdrag fra kommunestyrets vedtak).
I henhold til skolesjefens opplegg  for å imøtekomme de pålagte innsparinger i skolesektoren, 
må elevene ved Spildra skole utvide sitt antall skoledager i Burfjord fra 2 til 3 pr. uke. Ifølge 
skolesjefen er dette ikke nok, men en begynnelse.

I debatten fremkom det spørsmål med henblikk på at Kvænangen barne og u.skole ikke måtte  
spare, men nærmest budsjetterte med sykdom. Skolesjefen innrømte at linjene i konseptet ikke 
burde stått skrevet på denne måten, men at skolen ikke får tildelt flere lærerkrefter enn det de 
har og i tillegg må spare 160.000.- . Midlene spares ved redusert innkjøp av utstyr. Videre at 
mesteparten av innsparingen vil bli gjort ved Spildra skole og at ca 1 lærerstilling skal 
innspares ved Kjækan skole.

Jan H. Jensen og Liv R. Olsen besvarte spørsmål vedr. kommunal økonomi, kraftpenger, 
fondsavsetninger, innsparingsvedtaket og svarte på forslag om nedleggelse av de kommunale 
utvalg etter modell fra Skjervøy for å spare penger. Liv Reidun mente at innsparingstiltaket 
var nødvendig i budsjettsammenheng. 
Ivar H. Boberg orienterte om konsesjonskraft og var skuffet over manglende innspill i 
forbindelse med budsjettets høring, og han var uenig med skolesjefen i om formannskapet var 
godt nok orientert. Videre i debatten var Ivar Henning enig med Roy Isaksen om manglende 
alternativt budsjett i kommunen, samt kommunens dårlige budsjettrutiner. Ivar Henning mener 
også at barna skal gå på skole i sitt eget hjemmemiljø så lenge som mulig.

Rektor Berit Isaksen la frem nytt innsparingsforslag for Spildra skole (se vedlegg nr. 1)  og 
orienterte om dette og problematikken rundt deling av klasser, årsplan og vanskeligheter med 
legging av timeplan for 2 ulike skoler. Hun orienterte om barnas sosiale omgang med andre 
skoler, bygdas befolkning  og besøk fra studenter fra inn og utland. 
Jan Isaksen holdt også innlegg om alvorlig store problemer med legging av timeplan og at den 
ikke utelukkende settes opp av Kvænangen barne og u.skole alene.



Roy Iver Isaksen fremla nytt brev fra Troms Fylkeskommune (se vedlegg nr.2) om dagens 
transportproblematikk rundt skyss av elever fra kaien i Burfjord og opp til skolen. Han stiller 
seg skeptisk til at Torghatten vil utvide mannskapsantallet, og er i stedet redd for at 
trafikkgrunnlaget både på Spildra og i ytre Kvænangen vil bli skadelidende ved innføring av 
ekstra skyssdag for skolen. Hans poeng er at  regelverk for hviletid for mannskapet vil påvirke 
ruteoppsettet i en slik grad at andre ruter må nedlegges, for eksempel søndagsruta til Spildra. 
Videre at det er inngått avtale slik at båten ”Kvænangen” skal være beredskapsbåt på Arnøy 
ved rasfare. Foreldre på Spildra har problemer med foreldremøter i Burfjord. Hittil har de kun 
hatt anledning å møte fredag ettermiddag, og dette ble ikke akseptert av skolen. Han mente 
også at de ekstra utgifter til transport ved nedleggelser av  skoler i fylket, vil kunne gi 
fylkeskommunen grunnlag for pålegg om refusjon fra kommunene. Han tok også opp 
manglende alternativt budsjett for kommunen.
Rita Pedersen fremla og leste opp brev til kommunestyret fra foreldreutvalget ved Spildra 
skole og Grendeutvalget på Spildra. (se vedlegg nr.3)
Lærer Magne Olsen orienterte om skolens historikk og lærer Nils J. Pedersen hadde spørsmål 
om kostnader ved innkvartering av elever i Burfjord ved behov, og opplegg ved Spildra skole.
Skolesjefen mente bl.a. at SCYPE kunne brukes som reserve løsning i slike tilfeller. 

Roger Pedersen var opptatt av sikkerhet for barna under innkvartering i Burfjord, både ved at 
foreldrene hadde godkjent vertsforeldre og at de hele året kunne ha sikkerhet for at de samme 
beredskapshjemmene kunne ta imot deres barn ved behov. 

De enkelte innlegg/orienteringer og debatt ble holdt i saklige former, med unntagelse av et 
innlegg hvor Leder i Oppvekst og Omsorg, -  Liv R. Olsen ba om at en debattant holdt 
innlegget innenfor folkeskikkens grenser.

OPPSUMMERING
Under oppsummeringen  lovet alle politikerne å ta opp innspillene til seriøs drøfting, men dog 
uten lovnader for utfallet. Problemstillingen rundt ruteanløp ville bli undersøkt.  Politikerne 
innrømmer dårlige budsjettrutiner i kommunen, og lover kraftige forbedringer på dette til neste 
år.

Det generelle inntrykket av debatten er at befolkningen på Spildra ønsker å opprettholde sin 
egen skole, og er svært bekymret for elevenes helse, transport, bo - og undervisningsforhold.
Spesielt opptatt er de av båttransport for elevene i dårlig vær, og etablering av gode 
reserveløsninger for innkvartering i Burfjord. De vil ha sikkerhet for at deres barn får samme
vertsforeldre og helårlige etablerte boforhold som foreldrene aksepterer. De er bekymret for  
dårligere undervisningsforhold når båten ikke går til Burfjord. De er opptatt av de rent  
samfunnsmessig konsekvenser ved at  transporttilbudet vil bli mye dårligere både på Spildra og 
resten av ytre Kvænangen, ved innføring av 3 skoleskyssdager til Burfjord. 
Foreldrene mener at andres bekymring for at deres barn ikke får den ”sosialisering” som er 
nødvendig, er helt ubegrunnet. Løsningen for Spildra er etter deres syn at innsparingsforslaget 
fra Spildra skole legges til grunn for de innsparingstiltak som kan aksepteres.  

Svein  Winther Bogstrand
referent
Burfjord den 20.01.10
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Brev vedrørende saksbehandlingen knyttet til saker om endring av 
skolestruktur

Fylkesmannen i Troms har gjennom de siste årene registrert en økende grad av henvendelser 
og saker knyttet til endringer av skolestruktur i kommunene i Troms. Det er grunn til å anta at 
den økende graden av denne typen saker skyldes den vanskelige økonomiske situasjonen 
mange av kommunene er i. 

Beslutninger om skolenedleggelser og skolesammenslåinger er ofte av stor viktighet for 
kommunens innbyggere. Tidligere saker både fra Troms og øvrige fylker viser at 
saksbehandlingen i tilknytning til denne typen saker ikke alltid er tilfredsstillende. 
Fylkesmannen er av den oppfatning at saksbehandlingsreglene i kommuneloven, 
forvaltningsloven og opplæringsloven vil kunne bidra til mindre strid i kommunen og at 
vedtak blir fattet på et best mulig grunnlag. 

På bakgrunn av det ovennevnte vil Fylkesmannen informere kommunene i Troms om 
gjeldende rett i forhold til saker om endring av skolestruktur og gi noen råd i forhold til en 
eventuell prosess. Fylkesmannens behandling er knyttet opp i mot krav fastsatt i 
opplæringsloven og forvaltningsloven, herunder grunnleggende forvaltningsrettslige 
prinsipper. 

Rettslige rammer og råd for behandling av saker om skolenedleggelser

Regulering av skolekrets gjennom forskrift
Det følger av opplæringsloven § 8-1 første ledd andre punktum, at kommunen kan gi 
forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Dette er en ”kan” 
bestemmelse som innbærer at det vil være opp til kommunen om de ønsker å forskriftsfeste 
hvilken skole de ulike områdene sokner til. Fylkesmannen anser at det likevel i de 
kommunene hvor det er mer enn en skole, vil være hensiktmessig å forskriftsfeste 
skolekretsene. Et kommunalt vedtak om endring av de eksisterende skolekretsgrensene 
innebærer at forskriften må endres. Ved endring eller etablering av ny forskrift må 
forvaltningslovens regler om forskrift følges. Dette innbærer blant annet at forskriften må på 
høring, jf. forvaltningsloven § 37. Videre må forskriften opplyse om forskriftens hjemmel og 
hvem som har vedtatt forskriften. Forskriften må også betegnes som ”forskrift”. 
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Rettslige krav til skolestruktur
Opplæringsloven innholder ingen direkte skranker for hvordan kommunen organiserer sin 
skolestruktur. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å opprette og legge ned skoler, og til å 
bestemme hvor skolene skal ligge. Kommunen må likevel i sin behandling av saker 
vedrørende skolenedleggelser følge de reglene som følger av opplæringsloven, 
kommuneloven og generelle forvaltningsrettslige prinsipper. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at kommunens avgjørelse av hvilken skole den enkelte 
elev skal gå på, er å anse som enkeltvedtak, jf. NOU 1995: 18 s. 131. Dette innbærer at når 
man tildeler en elev skoleplass i kommunen, skal dette skje gjennom enkeltvedtak. Dette 
gjelder uavhengig av om foreldrene har søkt om skoleplass eller ikke. 

Endring av skolestruktur; enkeltvedtak eller ikke?
Beslutninger fattet i kommunestyret om endring av skolestruktur er ikke å anse som et 
enkeltvedtak eller forskrift, jf. forvaltningsloven § 2. Et vedtak er en avgjørelse som er 
”bestemmende for rettigheter og plikter til private personer”, jf. forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav a. Selv om organisatoriske avgjørelser indirekte kan få konsekvenser for private 
personers rettsstilling, er ikke dette tilstrekkelig til at de er vedtak i forvaltningslovens 
forstand. Fylkesmannen viser her blant annet til uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 97-
1280 og rundskriv F-015-99 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Dette innebærer at partene ikke vil ha klagerett til Fylkesmannen på kommunens beslutning 
om legge ned en skole, jf. opplæringsloven § 15-2. Videre vil ikke forvaltningslovens regler 
om saksforberdelser, utredning og begrunnelse komme til anvendelse, jf. forvaltningsloven 
kapittel •V og V. Fylkesmannen kan likevel være pliktig til å behandle klage på 
kommunestyrets vedtak om endring av skolestruktur, dersom tre eller flere 
kommunestyrerepresentanter ønsker en kontroll av vedtakets lovlighet, jf. kommuneloven § 
59. Fylkesmannen vil videre ha hjemmel til å ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll på 
eget initiativ, dersom Fylkesmannen anser at det er tvil om vedtakets gyldighet. 

Forvaltningsrettlige krav til offentlig myndighetsutøvelse
Selv om avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er å anse som et enkeltvedtak eller 
forskrift, må kommunen følge de generelle forvaltningsrettslige prinsippene som gjelder all 
myndighetsutøvelse. Et slikt prinsipp er blant annet at saken skal være forsvarlig utredet før 
avgjørelse blir tatt i saken. I en sak om nedlegging av en skole innbærer dette at 
kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene blant de parter som blir berørt før 
vedtak kan treffes. Kommunen bør derfor i forkant av et eventuelt vedtak gi elever, foreldre 
og ansatte anledning til å uttale seg. Fylkesmannen anser det som naturlig at man i noen 
tilfelle også lar lokalt næringsliv få uttale seg, da skolenedleggelser kan ha stor betydning for 
bygdas befolkningsgrunnlag og muligheten for næringsdrift. Fylkesmannen viser videre til 
uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 2007/544 hvor det følger: ”Eventuell skolenedleggelse 
har store konsekvenser for de ansatte, og spillerommet for å ta del i ordskiftet må derfor være 
stort. Lærernes synspunkter kan også være viktige for opplysningen av saken.” Retten til 
varsel og uttalerett for de som rammes av avgjørelsen (retten til kontradiksjon), må anses som 
et grunnleggende rettighetskrav ved offentlig myndighetsutøvelse. Fylkesmannen anser at 
involvering av de berørte parter på et tidlig stadium også vil kunne bidra til en konstruktiv
dialog og mindre konflikter mellom partene. 
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Opplæringslovens intensjoner og krav
Etter opplæringsloven § 11-1 skal det være et samarbeidsutvalg ved hver grunnskole i 
kommunen. Etter § 11-1 andre ledd har samarbeidsutvalget rett til å uttale seg i alle saker som 
gjelder skolen. Avgjørelser om endring av skolestruktur vil gjelde de berørte skolene og 
samarbeidsutvalget vil således ha en rett til å uttale seg. Dette innebærer at kommunen må 
sørge for at samarbeidsutvalget blir informert om saken og gis anledning til å uttale seg før 
vedtak fattes. Fylkesmannen viser her også til uttalelser fra Sivilombudsmannen i sak 97-
1165(Lavik saken) og sak 97-1280 (Fyresdal saken) hvor fylkesmannen/statens 
utdanningskontor ble bedt om å foreta en ny lovlighetskontroll på bakgrunn av kommunenes 
manglende involvering av samarbeidsutvalgene.  

Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene omfattende rettigheter i forhold til et godt psykisk og 
fysisk skolemiljø. Avgjørelser om nedleggelse av skoler vil ofte ha betydning for elevens 
skolemiljø. Tidligere saker i fylket viser at det ofte blir reist innvendinger i forhold til 
kapasitet eller andre fysiske forhold ved den skolen de aktuelle elevene skal flyttes til. Det 
følger av opplæringsloven § 9a-2 at skolene skal ”planleggjast” slik at det blir tatt hensyn til 
sikkerhet, helse, trivsel og læring, og at skolen fremmer et godt fysisk skolemiljø. § 9-2 stiller 
således også krav til fasen før skoler bygges eller andre store endringer foretas, og stiller ikke 
kun krav i forhold til eksisterende skolebygg og skolestruktur. Dette innebærer at kommunen 
må ha vurdert de følgene en sammenslåing av skoler vil ha opp i mot de krav som stilles til 
elevens fysiske skolemiljø. 

Elevens rett i forhold til skoleskyss
Nedleggelser av skoler innbærer ofte at berørte elever får lengre skolevei. I tilknytning til 
saker vedrørende skolenedleggelser ser Fylkesmannen at det blir reist anførsler knyttet til at 
elevene vil få en uforsvarlig lang skolevei. Retten til skoleskyss er regulert i opplæringsloven 
§ 7-1. Det følger her at dersom daglig skyss ikke er forsvarlig skal eleven innlosjeres. I 
vurderingen av hva som er forsvarlig skal man blant annet legge vekt på reisetid. Det var 
tidligere i rundskrivsform angitt grenser for hva som kunne anses som forsvarlig reisetid. 
Dette rundskrivet er ikke lenger gjeldende. Retten og plikten etter § 7-1 knytter seg til den 
eksisterende skolestrukturen. Dersom elevens reisetid er å anse som uforsvarlig utløser dette 
en rett og plikt til innlosjering. En uforsvarlig lang reisetid vil ikke utløse krav til 
opprettholdelse av skolestruktur på bakgrunn av at elevene vil få for lang skolevei, dersom 
den aktuelle skolen legges ned. Fylkesmannen anser likevel at kommunen bør vurdere de 
konsekvensene en skolenedleggelse vil ha i forhold til at enkelte elever vil få en lang skolevei. 
Fylkesmannen viser her også til rundskriv Udir-3-09 hvor det følger: ”Sjølv om det ikkje er 
direkte lovregulert, vil også vurderinga av kva som forsvarleg reisetid vere med på å avgjere 
skolestrukturen.” En skolestruktur som innbærer at enkelte elever i kommunen må 
innlosjeres, vil i de fleste tilfelle være lite ønskelig da dette er unge personer som krever tilsyn 
og som bør bo hjemme. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at innlosjering vil være en plikt, 
uavhengig av foreldrenes vilje, dersom skoleveien anses som uforsvarlig. 

Skolenedleggelser innbærer i noen tilfeller ikke bare at de aktuelle elevene vil få en lengre 
skolevei, men også en mer risikofylt skolevei. Kommunen vil være ansvarlig også for elevens 
sikkerhet i forbindelse med skyssen. Etter Fylkemannens mening bør kommunestyret være 
informert om hvilken risiko en skolenedleggelse vil ha i forhold til elevens skolevei, dersom 
deres avgjørelse innbærer at elevene må fraktes på en antatt farlig skolevei. For å sikre det 
fysiske miljøet, må skyssen gjennomføres i samsvar med de sikkerhetsmessige standardene 
som generelt gjelder for all offentlig transport, enten det er kommunen eller fylkeskommunen 
som har ansvaret for den aktuelle skyssen. Fylkesmannen viser her til opplæringsloven § 9a-2.
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Fylkesmannen viser til at parter vil ha klagerett på enkeltvedtak i forbindelse med 
opplæringsloven kapittel 9a. Fylkesmannen vil i en eventuell lovlighetskontroll normalt ikke
prøve de sidene av saken som er underlagt klagerett, jf. Veileder til lovlighetskontroll etter 
kommuneloven § 59 pkt 4.18 og 4.31.   

Krav til utredning av økonomiske konsekvenser
Saker fra fylket viser at bakgrunnen for skolenedleggelser er et ønske om økonomiske 
besparinger i kommunene. Fylkesmannen vil i en eventuell lovlighetskontroll vanligvis ikke 
overprøve de økonomiske vurderingene kommunen har gjort. Men det generelle kravet til at 
saken skal være forsvarlig utredet innebærer at kommunen må ha foretatt en vurdering av de 
økonomiske konsekvensene en skolenedleggelse vil ha, dersom besparinger er motivet for 
nedleggelsen. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er vedtaksorganet som skal ha saken 
forsvarlig utredet før vedtak fattes og ikke de berørte parter. Dette innbærer at det ikke kan 
utledes noe krav om at de berørte parter er i gjort inngående kjent med de økonomiske 
vurderingene som kommunen har gjort. Fylkesmannen anser det derimot som hensiktmessig 
om kommunen i størst mulig grad er åpen i forhold til berørte parter når det gjelder de 
vurderingene som er gjort, og motiveringen bak en eventuell avgjørelse. Dette gjelder både 
vurderinger knyttet til økonomiske-, pedagogiske- og øvrige forhold. 

Avslutningsvis vil Fylkesmannen understreke viktigheten av at parter blir hørt og 
involvert i saker knyttet til skolenedleggelser og endring av skolestruktur. 
Fylkesmannen anser at dette vil kunne føre til at kommunen vil kunne fatte avgjørelser
på et best mulig grunnlag og gi kommunens innbyggere anledning til å sette seg inn i 
saken og bakgrunnen for kommunens avgjørelse. 

Fylkesmannen vil være behjelpelig med råd og veiledning i denne typen saker. Dersom den 
enkelte kommune er i gang med endring av skolestruktur, ber vi om at kommunen kontakter 
Fylkesmannen dersom man er usikre på rettstilstanden og gangen i denne typen saker. 

Med hilsen

Ingrid Hernes e.f.
utdanningsdirektør

Kristian Olav Mørch
juridisk rådgiver
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Søknad om fritak for eiendomsskatt - Bredbåndsfylket Troms

Henvisning til lovverk:

Lov om eigedomsskatt til kommunane

Rådmannens innstilling

Søknad om fritak for eiendomsskatt fra Bredbåndsfylket Troms avslås. Etter en totalvurdering 
kan det ikke sies at vilkårene i Eigedomsskattelova § 7 er oppfylt. 

Saksopplysninger

Bredbåndsfylket Troms søker i brev av 18.12.2009 om fritak for innbetaling av eiendomsskatt 
fra alle kommunene i Troms. Bakgrunnen er et brev fra Troms Fylkeskommune datert 
01.12.2009. Dette brevet er en invitasjon til dugnad om folkebreiband hvor fylkeskommunen 
foreslår at samtlige kommuner frafaller eiendomsskatt på bredbåndsanlegg.

Dugnadsforslaget er ikke uproblematisk i forhold til eiendomsskatteloven. Kommunen må ha 
hjemmel for å frafalle eller innvilge unntak for eiendomsskatt. 

Etter eiendomsskatteloven § 28 kan formannskapet fatte vedtak om ettergivelse av utskrevet 
eiendomsskatt. Slik ettergivelse krever at det vil være ”særs urimeleg” at skatten blir krevd inn. 
Vilkåret tolkes svært strengt. Det forhold at det offentlige anser skattyter for å drive en 
allmennyttig virksomhet som det offentlige støtter opp om, er ikke tilstrekkelig. 
 

For øvrig må hjemmel for unnlatt beskatning søkes i eiendomsskatteloven § 7 a. Bestemmelsen 
gir kommunestyret hjemmel til å frita helt eller delvis for eiendomsskatt ”eigedom åt stiftingar 
eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten”.  



Vurdering

Spørsmålet om en institusjonen tar sikte på å ”gagna” det offentlige må avgjøres på grunnlag av 
en konkret totalvurdering. Det må vurderes om institusjonen driver sin hovedvirksomhet 
innenfor et område som det offentlige har et særlig ansvar for. Dette er imidlertid ikke 
tilstrekkelig til å kvalifisere for fritak. Fordi det er institusjonens formål som er avgjørende, må 
også andre forhold tas i betraktning, herunder: 
 
Ø Om institusjonen har til formål å drive med overskudd. I så fall vil dette trekke i retning 

av at institusjonen ikke har som hovedformål ”å gagna” det offentlige. 

Ø Om eierne – eventuelt medlemmene, deltakerne mv. – har rett til utbytte eller faktisk 
mottar utbytte. I så fall vil dette trekke i retning av at det er eiernes – og ikke det 
offentliges – interesser som er det primære.

Ø Vedtektenes innhold. Vedtektenes bestemmelser om formålet vil kunne gi veiledning, 
men vil ikke være avgjørende. Det legges større vekt på den faktiske virksomheten enn 
det som formelt sett er angitt som formålet i vedtektene.

 
Samtidig er kommunene pliktige til å ivareta likebehandlingshensynet ved praktisering av 
fritakshjemmelen i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. 

Dersom en skulle åpne for fritak til bredbåndsformål, kan en dermed åpne for å få lignende 
søknader fra alle institusjoner som eier infrastruktur som faller inn under verk og bruk på 
området elektronisk kommunikasjon. En tenker da spesielt på Telenor og Netcom som også har 
en infrastruktur som kan sies ”å gagna” det offentlige.

Ut fra likebehandlingshensynet kan en dermed til slutt ende opp med at også kraftselskapene 
sender søknad om fritak med begrunnelse i at de også ”gagnar” det offentlige med sin utbygging 
av nødvendig infrastruktur med kraftlinjer og kraftstasjoner for sikker leveranse av strøm til alle 
husstander i kommunene.

Det er på denne bakgrunn at kommunestyret ikke kan se at vilkårene for fritak for eiendomsskatt 
for virksomheter som eier infrastruktur som brukes til bredbånd kvalifiserer for fritak.
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Med dette inviteres kommuner, kraftselskap og teleselskap til en felles dugnad for distriktene.
Vi ønsker å få fortgang i en utbygging av infrastruktur som er svært viktig for at vi skal kunne
utvikle heile fylket til en attraktiv region for næringsliv, bosetning og offentlig tjenesteyting.

Det er en dugnad som må være brei. Den vil kreve noe av oss alle. For fylkets del betyr dette
en satsing i form av ekspertise, koordinering og økonomiske tilskott.

Kort bakgrunn

I dag er bredbånd en nesten like viktig infrastruktur som vei eller kraft. Bredbånd er blitt
avgjørende for om ei bygd er attraktiv å bo i. Eller om griinderen kan realisere sine ideer og
etablere bedrift. Eller om næringslivet kan utvikle sine tjenester og markeder.

Slik er det i Troms og slik er det i store deler av Norge.
Bredbånd er blitt en helt grunnleggende infrastruktur for vekst og utvilding

Store utfordringer - begrensede ressurser

Dilemmaet i Troms - som ellers i landet - er at mange bygder og områder faller utenfor en en
utbygging av bredbånd, fordi det kommersielle grunnlaget mangler Det er derfor vi må tenke
i noen nye baner og se hvordan vi kan utnytte eksisterende infrastruktur og hvordan vi kan
bruke de begrensede offentlige ressurser til å bidra til at distriktene får skikkelige bredbånd.
Uten en «dugnad» - der mange bidrar - vil mange distrikter ikke få et bredbånd for framtida.

Bred politisk enighet

Det beste hadde vært om markedet bygde ut bredbånd til alle. Men i det øyeblikket vi innser
at dette ikke vil skje, har vi to valg: Glemme de som blir utelatt eller gjøre en samfunnsinnsats
slik at alle kommer med. Fylkestinget i Troms har enstemmig valgt det siste alternativet.
Fylkestinget vil at heile Troms skal svære godt rustet for framtida!

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandvn. 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Hovedgrepene i vårt forslag er:

• Fylkeskommunen stiller kostnadsfritt til rådighet kompetanse til å utvikle lokale
bredbåndsprosjekt

• Fylkeskommunen frafaller avgifter knyttet til bruk av fylkeskommunal infrastruktur - som
f.eks vei

• Fylkeskommunen inviterer kommunene i Troms til å frafalle eiendomsskatt på
bredbåndsanlegg

• Fylkeskommunen vil - med KRD- og RDA-midler - sette av betydelige økonomiske
midler til lokale bredbåndsprosjekt

• Fylkeskommunen inviterer kraft- og telebransjen til å frafalle fellesføringsavgifter

En invitasjon til kraft- og telebransjen

Vi inviterer kraft- og telebransjen til å stille sin infrastruktur vederlagsfritt tilgjengelig for
fiberutbygging i ikke - kommersielt interessante områder. Dette er infrastruktur som er bygd
opp av samfunnet gjennom mange tiår.

I dag er en stor del av kostnadene ved å bygge ut bredbånd knyttet til avgifter for å kunne
bruke den allerede etablerte infrastrukturen. Det er viktig å understreke at en vederlagsfri
adgang til denne infrastrukturen ikke skal medføre ekstra kostnader for eier, f.eks kraftselskap
eller teleselskap. Ekstra kostnader forutsettes selvsagt dekt gjennom utbyggingsprosjekt.

Teoretisk sett kunne eierne av denne infrastrukturen fått inntekter gjennom den såkalte
fellesføringsavgiften (avgift for å få rett til å bruke infrastrukturen), men når alternativet er
ingen utbygging så oppnår eierene av infrastrukturene så mye, mye mer på å være med på
dugnaden; De oppnår at bygder og næringslivet i heile fylket gis grunnlag for vekst og
utvikling. Det er noe både kraftbransjen og telebransjen vil tjene på!

Fylkeskommunen har avklart med NVE at et slikt frafall er innenfor de lover og forskrifter
som regulerer området. Se vedlegg.

AMS (Avansert måle- og styresystem) - en viktig infrastruktur må på plass

Toveis kommunikasjon med alle hus og strømmålere, skal - i følge forskrifter- være på plass i
løpet av få år. Dette betyr store investeringer for netteierne. I praksis må det føres fram fiber
til å få dette til. Å utnytte folkebreibandsprosjekter til å etablere varige løsninger mht AMS - i
form av å leie kapasitet eller leie/eie fiberpar - vil være en fornuftig samordning og bruk av
ressurser. En slik samordning skaper bare vinneres - utbygginger kan komme raskere,
rimeligere og løsningene for netteieme kan bli rimeligere.

Hvilken ambisjon har vi?

I 2007 vedtok fylkesrådet at støtte til bredbåndsprosjekter i Troms skulle ha en profil som ga
varige løsffinger, dvs bredbånd som gir den enkelte bruker «ubegrenset» kapasitet. I praksis
betyr dette at bredbåndet bør gi fra 50 Mbps og oppover. Bare en slik infrastruktur møter
framtidas behov på en reell måte. Dette er også et syn som støttes i rapporten «Mål og
virkemidler for bredere bredbånd» som er utviklet av en interdepartemental gruppe og
framlagt for regjeringen i høst.

De siste årene har fylkeskommunen støttet lokale prosjekt både med kompetanse og
betydelige midler. Sammen med betydelige utbygginger i kommersiell regi, har man kommet



-

langt. Legger man til den offentlige utbyggingen av stamnett i regi av Bredbåndsfylket
Troms, vitner dette om en foregangsregion innen bredbånd.

Vårt håp er at kraft- og telebransjen på grunnlag av denne invitasjonen, på generelt grunnlag
frafaller fellesføringsavgiftene i områder de ikke på kommersielt grunnlag vil bygge ut. Vi
håper at et slikt frafall kan gis raskt - slik at prosjekter kan startes i begynnelsen av 2010. Vi
håper også at kraftselskapene vil bidra i prosjekter (leie/kjøp) av kapasitet/fiber til å løse sitt
behov for toveis kommunikasjon med strømkunder - noe som vil skape store synergier i
utbyggingsarbeidet.

Nå er vår klare ambisjon å rekke ut ei hand (eller bredbånd) til alle i Troms. Det vil kreve noe
av oss alle. Alle må bidra for at alle skal komme på bredbåndsnettet. Kall det gjeme
samfunnsnyttig arbeid. Eller dugnad. Eller Folkebreibandet.

Mer informasjon om Folkebreibandet finnes her www.folkebreibandet.no (under utvikling).

Troms fylkeskommunen ønsker tilbakemelding fra kommuner, kraftselskap og teleselskap om
deres holdning til dette dugnadsforslaget. Vi ber om slik tilbakemelding innen 01.02.2010.

Det er i hvertfall en god vei til framtida!

V nnlig hilsen
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Fylkesråd for kultur og  næring

Adresseliste:
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Telenor

-

Tromskraft

-

Hålogalandkraft

-

Nord-Troms Kraftlag

-

Kommunene i Troms

Kopi:
- Kommunal og regionaldepartementet v/statsråd Liv Signe Narvarsete

-

Samferdselsdepartementet v/statsråd Magnhild Melltveit Kleppa

-

Fornyings- og administrasjonsdepartementet v/statsråd Rigmor Aasrud

-

Alle fylkeskommuner i Norge

Vedlegg:
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Svar NVE 22.09.2009 "Vedr.spørsmål om frafall av fellesføringsavgift i forbindelse
med bredbåndsutbygging"
Fylkestingsvedtak Troms sak 40/09 i møte 06.09.2009 "Bredbåndssatsing -
Folkebreibandet"



2. kapitlet. - Skattepliktige eigedomar. 

§ 4. Eigedomsskatt vert skriven ut på dei faste eigedomane ut frå tilhøva den 1. 
januar i skatteåret. 

 Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause 
grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer 
og liknande og likeeins verk og bruk. Til verk og bruk vert m.a. rekna fabrikkar, 
sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, 
fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse-
og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader. Bygningar og anlegg skal 
reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller trengst til verksdrifta. 
Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt, skal derimot 
ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket. 

 Flytande anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine artar 
vert jamnstelt med verk og bruk i andre leden, når anlegget har vore stasjonert i 
kommunen i over 6 månader i året før skatteåret. Eigedomsskatt vert då skriven ut 
sjølv om anlegget ikkje var stasjonert i kommunen 1. januar i skatteåret. Verdsetjinga 
av anlegget skjer jamvel etter tilhøva denne datoen. Til slikt anlegg vert rekna dei 
fysiske installasjonane som merder, flytemodul, fôringsmaskin, fôringslager, 
opphaldsrom og sanitæranlegg og liknande, samt anker, lodd og liknande til 
forankring. 
Endra med lover 16 juni 2006 nr. 25 (f o m skatteåret 2007), 12 des 2008 nr. 90 (f o m skatteåret 2009, etter dens III skal eigedomsskatt etter tredje ledd for 
skatteåret 2009 være skrevet ut innen utgangen av juni 2009). 

§ 5. Fri for eigedomsskatt er: 
a) Eigedom som staten eig, så langt 

- eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa 

- eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, 
teater, skulpturar m.v. 

- eigedomen har historisk bygg eller anlegg 

- eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg eller avgrensa leirområde 

- eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener 
ålmennyttige føremål 

- eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener 
ålmennyttige føremål 

b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge 
eigedomen vert nytta i verksemda. 

c) Kyrkjer. 

d) Eigedomar som kommunen sjølv eig. 

e) Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten 
fritek norsk eigedom for tilsvarande skatt hjå seg. 

f) Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for 
statens eigedom etter bokstav a femte strekpunkt. 



g) Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom 
etter bokstav a sjette strekpunkt. 

h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og 
planteskule tilknytta slik drift. 

i) Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette 
fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno. 

 Departementet kan gje nærare regler til utfylling og avgrensing av denne 
bestemmelsen. 
Endra med lover 15 mai 1992 nr. 45, 13 des 2002 nr. 85 (i kraft 1 jan 2003, etter res. 13 des 2002 nr. 1498), 12 des 2003 nr. 103 (f o m eigedomsskatteåret 
2004), 16 juni 2006 nr. 25 (f o m skatteåret 2007), 9 mai 2008 nr. 20 (f o m skatteåret 2007), 12 des 2008 nr. 90 (f o m skatteåret 2009). 

§ 6. (Oppheva med lov 15 mai 1992 nr. 45.) 

§ 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for 
eigedomsskatt: 
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, 

eit fylke eller staten. 

b) Bygning som har historisk verde. 

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i 
opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet 
som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om 
skattefritak. 

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

e) - - -
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TILSETTING AV PROSJEKTINGENIØR TIL BUDSJETTERTE 
INVESTERINGER

Saksprotokoll i Kvænangen 
Formannskap - 24.02.2010 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: 
Administrasjonen gis tillatelse å tilsette 
prosjektingeniør på engasjement i inntil 
3 år. Stillingen finansieres over det 
vedtatte investeringsbudsjett.

Formannskapets innstilling ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonen gis tillatelse å tilsette 
prosjektingeniør på engasjement i inntil 
3 år. Stillingen finansieres over det 
vedtatte investeringsbudsjett.

Vedlegg

1 Arbeidsoppgaver på teknisk kontor

Rådmannens innstilling

Administrasjonen gis tillatelse til å tilsette prosjektingeniør på engasjement innenfor de vedtatte 
investeringsbudsjett.

Saksopplysninger

Det vises til vedtatt investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan med mange store kommunale 
investeringer i de nærmeste årene. I år har vi investeringer på ca. kr.32 millioner som teknisk 
kontor har ansvar for å utføre. I tillegg kommer store investeringer på vann, skole og barnehage 
i de nærmeste årene.  

Vurdering

Teknisk kontor har i utgangspunktet for liten bemanning til dagens ordinære driftsoppgaver og 
vil derfor ikke kunne engasjere seg som ønsket i forhold til mange av investeringene. 



Det er derfor nødvendig å leie inn konsulenter i stor grad.  Reglene for offentlige anskaffelser og 
vårt innkjøpsreglement som krever større kompetanse og ikke minst kapasitet på bestillersiden 
legger imidlertid store begrensninger på vårt arbeid.
Det var vanlig praksis tidligere å ha egen prosjektingeniør i forbindelse med store investeringer, 
i tillegg til at vi da hadde adskillig flere faste stillinger på kontoret. 
For å kunne få utført investeringene på en rimelig og effektiv måte bør vi derfor få tilbake den 
tidligere ordningen med å tilsette en person på prosjekt som finansieres over de vedtatte 
investeringsbudsjett.  Med de forestående investeringer ser en for seg et behov på i hvert fall 3 -
4 år.  Med egen prosjektingeniør vil prosjektene bli utført hurtigere og rimeligere og med en 
bedre kvalitet.  Vedkommende vil jobbe tett opp til øvrig fagpersonell i kommunen og behovet 
for dyre kjøpte konsulenttjenester vil bli betydelig redusert.  
I motsatt fall vil prosjektene ta adskillig lengre tid og bli dyrere og mange ting kan ikke utføres 
som planlagt og må prioriteres bort.

Det anbefales at administrasjonen gis tillatelse til å tilsette prosjektingeniør på engasjement 
innenfor de vedtatte investeringsbudsjett. 



Arbeidsoppgaver på teknisk i tillegg til de ordinære driftsoppgavene:

Investeringstiltak ihht. budsjett på til sammen ca.32 millioner i 2010 som teknisk har 
ansvar for planlegging og utføring av:
Bårerom Gargo    kr.      350 000
Nødstrøm Gargo  kr.      160.000 pluss tidligere bevilgning.
Veilys  kr.      150.000               
Makebytte vei Burfjord sentrum  kr.      500.000 
Vannverk ihht. plan  kr.   2.000.000
Vedlikehold/oppgradering av kommunale bruer  kr.      200.000
TTPU (nytt og gammelt bygg)                                    kr. 25.600.000
Skoleinvestering (uteareal,utstyr)  kr.      300.000 
Prosjektering skole/barnehage/idrettshall  kr.   400.000
Rådhus   kr.     150.000
Molo Seglvik                                                               kr.   1.200.000

Teknisk drift
Utfordringene til teknisk drift har vært og synes fortsatt å bli adskillig større enn de ressurser 
vi rår over til drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Driftsavdelinga har god og 
allsidig kompetanse og blir også brukt til investeringstiltak med meget godt resultat.  Det er 
imidlertid viktig at avdelinga får de nødvendige opplæringsmidler for å holde seg oppdatert på 
de mange fagområdene de dekker.
I den grad driftsavdelingen skal gjøre investeringsoppgaver må det også tas inn ekstra 
personell for å opprettholde en forsvarlig driftssituasjon.   
Teknisk kontor
Teknisk kontor har i utgangspunktet for liten bemanning til dagens ordinære driftsoppgaver
og for en del oppgaver, bl.a. miljø og forurensning har vi ikke personell til å ivareta.  Når vi 
nå i tillegg får mange nye driftsoppgaver i tillegg til plan, investeringsoppgaver og diverse 
prosjekt blir det mange ting som ikke kan utføres og må prioriteres bort, selv det som er 
bevilget penger til. 
Reglene for offentlige anskaffelser, og vårt innkjøpsreglement som krever større kompetanse 
og ikke minst kapasitet på bestillersiden legger også store begrensninger på vårt arbeid. 
Investeringsoppgavene vi står foran i de nærmeste årene er store og for å kunne få utført dette 
på en effektiv og rimelig måte bør vi tilsette en person på prosjekt og finansiere stillingen 
over de vedtatte investeringsbudsjett.  Dette var vanlig praksis i kommunen tidligere og er 
både rimeligere og mer effektivt enn å kjøpe konsulenttjenester. Ønsket utdanning er ingeniør 
bygg/anlegg/plan med relevant kommunal eller privat praksis.   
Planrevisjon av kommuneplan og kystsoneplan er også en viktig oppgave som bør prioriteres.  
For å kunne starte med dette arbeidet er det behov for både nødvendig økonomisk bevilgning 
og personell. Behovet her er en ekstra bevilgning på ca.1,5 – 2 millioner kr.  Også her har det 
vært en stor fordel å kunne ansette en person til å ta seg av dette i stedet for å leie inn dyr
konsulenthjelp. I forbindelse med utarbeidelse av den vedtatte kommuneplan hadde vi ansatt 
egen kommuneplanlegger uten andre driftsoppgaver.  I ettertid har det vært gjort flere forsøk
på å starte opp rullering av kommuneplanen med stillinger som har ordinære driftsoppgaver, 
uten hell.  Arbeidet har stoppet opp på grunn av at driftsoppgavene har tatt for mye tid.  
Erfaring viser at det er vanskelig å kombinere plan- og driftsoppgaver, spesielt i stillinger 
hvor driftsoppgavene er mange og tidkrevende.   
Tilsetting av personer på prosjekt er både lønnsomt og mer effektivt for kommunen da det 
reduserer behovet for innleid konsulenthjelp til en adskillig høyere pris samtidig som 
prosjektene blir tidligere ferdig.  



Opplæringsbehov teknisk kontor:
Teknisk kontor har et stort behov for opplæring;  i forhold til nye driftsoppgaver,
nytt lovverk innenfor plan og byggesaker, diverse fagkurs vann/avløp/bygg/miljø, 
saksbehandlerkurs, og bestillerkompetansekurs. 

Kontorets nye driftsoppgaver er som følger:  
Matrikkelloven, kommunen blir autorisert matrikkelfører til neste år.
Kartajourhold, kommunen blir originalvert og har ansvaret for ajourhold av kart.
Planarkiv, arkivsystem over alle vedtatte reguleringsplaner med endringer. 
Adresseprosjekt, alle bygg skal ha en spesifikk adresse.
Gårdskart, det skal lages gårdskart over alle gårdsbruk.    
På kartsiden har vi i tillegg følgende oppgaver som bør prioriteres:
Friluftskart, scooterløypekart    
Vann og avløpskartlegging  

Plan:
Vi har store utfordringer på plansiden og behov for å løse følgende planoppgaver:
Kystsoneplan                                                                
Kommuneplan                                                                    
ROS kartlegging                                                                 
Reguleringsplan Burfjord sentrum
Energi- og klimaplan for Nord Troms
Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen 

Prosjekt:
Kontoret med sitt brede arbeids- og ansvarsområde blir nødvendigvis ofte involvert i nye 
prosjekt.  Til neste år kan følgende nye prosjekt være aktuell:  
Verddeprosjektet, kultur og næring  
Bygdeutviklingsplan for indre Kvænangen

Bygg/anlegg: (ny lov fra 1.7.2010)  
I forbindelse med ny lov er det behov for nytt byggesaksgebyr i tillegg til behovet for tilsyn 
med byggesaker.  Tilsynet skal være på 10-15% av byggesakene.

Forskriftsrevisjoner:  
Forskriftsrevisjoner tar mye tid og til neste år burde vi fått revidert forskriften for hjortevilt og 
forskriften for motorferdsel i utmark.
Nye retningslinjer for næringsfondet.

Annet:
Trafikksikkerhetsplan. Husleierevisjon

Bemanningssituasjonen generelt
Teknisk drift og teknisk kontor har gjennom mange år hatt stor reduksjon i antall stillinger 
samtidig som arbeidsoppgavene har økt. Dette vil på sikt gi negative konsekvenser både for 
arbeidstakerne og det arbeid som skal utføres.  
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Forvaltningsrevisjonsrapport "ressursbruk i grunnskolen"

Vedlegg
1 Forvaltningsrevisjonsrapport "ressursbruk i grunnskolen"
2 Forvaltningsrevisjonsrapport "ressursbruk i grunnskolen"

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Ressursbruk i 
grunnskolen.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som er gitt i rapporten som følger:

 · Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

 · Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for
 oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for 
å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 
30.3.2010.

Saksopplysninger

Det vises i sin helhet til vedlagte brev fra kontrollutvalget, med vedlagte rapport.



Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65

Kvænangen kommunestyre
v/ordføreren
9161 Burfjord

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
06/10 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 12.2.2010
429.5.5/OS E-postadresse: Mobil:

odd.solberg@k-sekretariatet.no  48 02 64 62

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ”RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN”

I kontrollutvalgsmøte 8. desember 2009 i sak 20/09 blei følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Ressursbruk i 
grunnskolen.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som er gitt i rapporten som følger:

 · Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

 · Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for
  oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

 · Kommunen bør gi det påkrevde antall timer per fag til hver elev i grunnskolen.

 · Kommunen bør sørge for at utdanningskravene i grunnskolen blir etterlevd.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er 
gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 
30.3.2010.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hanssen møtte og orienterte:
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Walter Karlsen foreslo følgende:   

De to siste anbefalingspunktene (kulepunktene) strykes. For øvrig vedtas innstillingen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Ressursbruk i 
grunnskolen.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som er gitt i rapporten som følger:

 · Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

 · Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for
 oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er 
gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes 
til 30.3.2010.

I henhold til kl § 77 nr. 6 har saken vært forelagt rådmannen til uttalelse uten at det har 
kommet noen tilbakemelding i saken.

Saken bes lagt fram på førstkommende kommunestyremøte som egen sak.

Med vennlig hilsen

Odd Kr. Solberg
rådgiver

Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursbruk i grunnskolen”
 Kontrollutvalgssak 20/09  
 

Kopi: Rådmannen



Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Kvænangen

kommune
20/2009 8.12.2009 Odd Kr. Solberg

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ”RESSURSBRUK I 
GRUNNSKOLEN”

Innstilling til v e d t a k:
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Ressursbruk i 
grunnskolen.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som er gitt i rapporten som følger:

 · Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

 · Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for
  oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

 · Kommunen bør gi det påkrevde antall timer per fag til hver elev i grunnskolen.

 · Kommunen bør sørge for at utdanningskravene i grunnskolen blir etterlevd.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er 
gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes 
til 30.3.2010.

Saken gjelder:

Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk i grunnskolen.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:  Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk i grunnskolen

B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssakene 29/08, 03/09 og 10/09
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Saksutredning:

Kontrollutvalget vedtok i møte 8.12.2008, sak 29/08, å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor skolesektoren. Vedtaket i sak 10/09 var som følger:

 Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse og ber KomRev NORD
  gjennomføre prosjektet snarest mulig.

Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg.

Problemstillingene i prosjektet som søkes besvart er som følger:

Hovedproblemstilling:

- Har Kvænangen kommune gjennom driften av grunnskolen sørget for at 
opplæringstilbudet er i henhold til regelverket ?

Følgende fem underproblemstillinger er utarbeidet for å kunne besvare 
hovedproblemstillingen:

1.  Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Kvænangen sammenlignet med
 andre kommuner?

2.  Oppfyller kommunen kravene i læreplanverket for kunnskapsløftet om antall
 undervisningstimer i året for elevene på de enkelte årstrinnene?

3.  Har kommunen et system som sørger for at undervisningspersonale og annet
 personale blir gitt anledning til kompetanseutvikling i henhold til opplæringsloven?

4.  Har kommunen et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven
 og forskriftene til loven oppfylles, samt et system for oppfølging av disse
 vurderingene og de nasjonale kvalitetsvurderingene?

5.  Oppfyller kommunen kompetansekravene for undervisningspersonale i grunnskolen i 
 henhold til forskrift til opplæringsloven?

Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er beskrevet i rapportens kapittel 6 og er som følger:

Kvænangen kommune sørger langt på vei for at opplæringstilbudet, gjennom driften av 
grunnskolen, er i henhold til regelverket. Det eksisterer noen avvik fra kravene i regelverket. 
Det har ikke blitt gitt tilstrekkelig timetall i alle fag i skoleåret 08/09, avvikene er imidlertid 
små. Kommunen har heller ikke implementert et tilstrekkelig system for internkontroll og for 
oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingen. I hovedsak følger kommunen kravene til 
kompetanse innenfor skole, men også her eksisterer det avvik. Avvikene på de ulike områdene 
er ikke omfattende.

Kvænangen kommune brukte i 2007 og 2008 noe mer ressurser på grunnskolen enn andre
sammenlignbare kommuner, og noe mer enn gjennomsnittet for kommunegruppe 6. Dette 
henger i hovedsak sammen med struktureringen av grunnskolen, som er desentralisert, men er 
også en konsekvens av økte utgifter knyttet til elever med særskilte behov, høye 
lønnskostnader og høye leieutgifter.



3

Revisjonen har under gjennomgangen også avdekket andre funn som er beskrevet i rapportens 
kapittel 7 som følger:

Undersøkelsen har avdekket to andre momenter som ikke er direkte knyttet opp mot
revisjonskriteriene og problemstillingene, men som er relevant informasjon for kommunen. 
Det første momentet omhandler rapportering til KOSTRA. Gjennomgangen av KOSTRA-
tallene har avdekket en del feilrapportering til KOSTRA. Gamle skolebygg er fortsatt tatt med 
i registreringen av skolebygg, og ingenting av skolekontorets administrasjon registreres på 
grunnskolen. Det andre momentet omhandler budsjettregulering. Her fremgår det gjennom 
samtaler med utdanningssjef og økonomisjef at rutinene for regulering av budsjett ikke har 
vært gode i utdanningsetaten. Det er samtidig uttrykt at dette er noe man ønsker å ta tak i.

Revisjonen gir på bakgrunn av funn og vurderinger i prosjektet følgende anbefalinger, 
beskrevet i kapittel 8 i rapporten:

·  Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

·  Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for oppfølging av de
 nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

·  Kommunen bør gi det påkrevde antall timer per fag til hver elev i grunnskolen.

·  Kommunen bør sørge for at utdanningskravene i grunnskolen blir etterlevd.

I innstillingen til vedtak er det tatt utgangspunkt i rapportens anbefalinger, som listet opp 
ovenfor.

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal utvalget påse at kommunestyrets vedtak i 
tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette 
til kommunestyret. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra 
administrasjonen hvilke tiltak denne har iverksatt og med en fastsatt tidsfrist.

Olderdalen, 4.12.2009

Odd Kr Solberg
rådgiver
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