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 Kvænangen kommunestyre  

 

Interkommunalt samarbeid om organisering av bakvakt for turnusleger og 
leger uten godkjenning som allmennlege 

Henvisning til lovverk: 
 
FOR-2015-03-20-231 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 
 
SFS 2305 (01.01.16 – 31.12.17) Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske 
legeforening for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 25.10.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst – og omsorgsutvalget: Siste del av første setning i innstillingen 
endres til: "med mål om at ordningen igangsettes 01.01.18.  
Følgende legges til: Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa.  
 
Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt. Forslag til avtale 
legges fram til politisk behandling.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
eller spesialist i allmennmedisin, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.01.18. 
Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa. Forslag til avtale legges fram til politisk 
behandling.  
 
 



 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
eller spesialist i allmennmedisin, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.05.18. Forslag 
til avtale legges fram til politisk behandling.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunnen for saken er nye kompetansekrav til lege i vakt. Saken følger opp vedtak i PS 13/17 
der formannskapet ber administrasjonen utrede mulig legebakvakt-samarbeid med 
nabokommune. Loppa kommune har truffet vedtak om at det skal søkes samarbeid med 
Kvænangen kommune om en bakvakt-ordning.  

Akuttmedisinforskriften § 7 oppstiller nye kompetansekrav til lege i vakt. Første ledd fastsetter 
at en lege kan ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, når legen har godkjenning som 
spesialist i allmennmedisin eller godkjenning som allmennlege. For sistnevnte stilles det også 
krav om praksis og kurs i akuttmedisin. For begge stilles det krav om gjennomført kurs i volds- 
og overgrepshåndtering.  
Andre ledd fastsetter at kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke 
oppfyller kravene i første ledd. Kompetansekravene i første ledd gjelder tilsvarende for leger 
som skal ha bakvakt. Bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig. 
Tredje ledd fastsetter at dersom det ikke er mulig for kommunen å skaffe leger som oppfyller 
kompetansekravene, kan fylkesmannen gjøre unntak fra kravene i første ledd. Men det kan bare 
gjøres unntak for leger som tiltrer i vikariater av inntil to måneders varighet og som har 
gjennomført minst et og et halvt års veiledet tjeneste etter forskrift om veiledet tjeneste for 
allmennleger § 4. Det kan ikke gjøres unntak for leger som skal ha bakvakt. 
Krav til grunnkompetanse for lege etter første ledd skal være oppfylt innen 01.05.2018 mens 
krav til kurs er 01.05.2020, jf. § 21. 
 
 
Konsekvenser 
Kravet om at bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig forutsetter tilstedevakt, slik at 
turnusleger og andre leger som ikke oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften i 
praksis kan få bistand av bakvakt-legen når behovet melder seg. Forskriften § 9 fastsetter at 
«kommunen skal sørge for at legevakten er organisert og utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan 
rykke ut umiddelbart», men det er ikke satt noe konkret krav til responstid verken i forskriften 
eller i SFS 2305. Det er uansett slik at responstiden må gi en forsvarlig tjeneste. Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin anbefaler at bakvakt bør kunne nå legevaktstasjonen 
raskt ved behov, og alltid innen 1 time.  

Med det antall leger man har i Kvænangen, vil tilstedevakt for fastleger i bakvakt tilsi så hyppig 
vaktbelastning at det vil binde opp legene på en uhensiktsmessig måte, og gjøre det vanskelig å 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-12-19-1653
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-12-19-1653/%25C2%25A74


beholde fastleger over tid. Det er derfor hensiktsmessig å søke å få til vaktsamarbeid over 
kommunegrensene for å kunne dekke bakvakten mellom tilgrensende kommuner. 
 
 
Hvordan kan kravet om tilstedeværende bakvakt oppfylles? 
Med krav til forsvarlig responstid og en anbefaling på maksimalt 1 time, er det pr. i dag kun to 
kommuner som det kan være aktuelt for Kvænangen å samarbeide med om en bakvaktordning, 
nemlig Loppa og Nordreisa. På grunn av utfordringene knyttet til ferdsel over Kvænangsfjellet 
vinterstid med fare for stengt vei og kolonnekjøring, er det i praksis kun samarbeid med Loppa 
som er aktuelt. Når det gjelder Alta, kan det hende at kjøretiden Burfjord-Alta blir på under 1 
time når den 3,4 km lange tunnelen mellom Storsandnes og Langnesbukt står ferdig høsten 
2018. Men kjøretiden fra Alta til andre deler av kommunen som Baddern og Kvænangsbotn vil 
nok fortsatt overstige 1 time.  
 
Det har vært en dialog mellom kommunelegen i Kvænangen (Kjell Nysveen) og kommunelegen 
i Loppa (Olav Gunnar Ballo) der begge mener at det er fornuftig å få til et formalisert samarbeid 
mellom de to kommunene som innebærer samordning av bakvaktene, slik at eksempelvis 
turnuslegen i Kvænangen kan ha fastlegen i Loppa som sin bakvakt og vise versa.  

Fordi vaktbelastningen for den som har vakt i hver av kommunene er lav når det gjelder antall 
utrykninger, kan i praksis den som har primærvakt i Loppa eller Kvænangen samtidig fungere 
som bakvakt for legen i nabokommunen som mangler formalkompetanse til å gå selvstendige 
vakter. Dermed øker ikke samlet antall vakter for fastlegene i Kvænangen og Loppa, samtidig 
som formalkravet til bakvakt vil la seg oppfylle uten en utvidelse av antall stillingshjemler i hver 
av kommunene. 
 
Praktisk organisering av vaktoppsett 
En bakvaktordning som omtalt over fordrer at kommunenes legevaktoppsett koordineres. Man 
antar at dette best vil kunne skje ved at kommunelegene i de to kommunene samordner 
vaktoppsettet i god tid (senest én måned) før vaktene skal avvikles.  
 

Økonomiske konsekvenser. 
Dagens bakvaktsordning, uten krav om tilstedeværelse, lønnes med 450 kr pr. vakt i såkalt 
trygghetstillegg, uavhengig av hverdag eller helg, mens satsene for bakvakt med krav om 
tilstedeværelse vil ligge vesentlig høyere. SFS 2305 § 8 (punkt 8.4) fastsetter timesatsene for 
beredskapsgodtgjøring for bakvaktlegen. Dette innebærer kr 2500 pr. vakt på hverdager, kr 4000 
på helgedager, kr 5000 på bevegelige helligdager. Satsene er sentralt fremforhandlet og gjelder 
alle landets kommuner. 

En vanlig uke gir følgende regnestykke for kontinuerlig bakvakt: kr 150/time x 16,5 timer x 5 
dager og kr 200/time x 24 tuner x 2 dager (lør-søn)= kr 22 000. Dersom kommunen trenger 
bakvakt halvparten av vaktene i løpet av et år, utgjør dette ca. kr 571 000.  

Ifølge KS skal en lege som har legevakt i en legevaktordning og samtidig er bakvakt i en annen 
legevaktordning ikke ha dobbel godtgjøring (både etter SFS 2305 punkt 8.3 og 8.4). Det mest 
naturlige er at legen da får høyeste godtgjøringssats.  
 

Saksbehandling i Loppa kommune 
Formannskapet i Loppa vedtok enstemmig i møte 02.03.17, å be administrasjonen 
fremforhandle en avtale med nabokommune om samordnet bakvakts organisering for 



turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege, med mål om at ordningen igangsettes 
senest 1.1.2018. Saken var oppe i Loppa kommunestyre 16.03.17 som referatsak og ble der tatt 
til orientering. 
 
 

Vurdering 
Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn 4-delt vakt i aktuell vaktklasse (kl. 
1). Vi har kun én lege som oppfyller kompetansekravene i akuttforskriften. Han kan umulig 
være på vakt 24-7-365. Vi må ha på plass en ordning som ivaretar kravet til bakvakt for å kunne 
drive en forsvarlig legevakt.  
 
Et samarbeid med Loppa kommune om bakvaktlege framstår som en nærliggende løsning. 
Administrasjonen mener at dersom det vurderes at et bakvaktsamarbeid som innebærer at lege 
som har legevakt i en legevaktordning samtidig er bakvakt i en annen kommune, er en forsvarlig 
ordning tatt i betraktning kravet om at bakvaktlege må kunne rykke ut umiddelbart, bør vi utrede 
nærmere en felles legevaktordning (og ikke bare bakvakt-samarbeid).  
 
Videre bør vi forsøke alternative måter å rekruttere lege(r) som oppfyller kompetansekravene, 
for eksempel ved at vedkommende kommer til Kvænangen og har vakt én uke pluss helgen(e) 
før og/eller etter.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/17 Kvænangen formannskap 15.11.2017 

 

Fullmakt til å inngå avtale i forbindelse med tvangssalg av eiendom hvor 
Kvænangen kommune har pant 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Økonomireglement for Kvænangen kommune 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonen delegeres fullmakt til å inngå avtaler på best mulig vilkår for Kvænangen 
kommune i tre spesifikke saker hvor det gjennomføres tvangssalg på grunn av mislighold av 
lånegjeld. Dette gjelder eiendommene 13/80, 13/66 og 28/69. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune gir startlån/etableringslån til både kjøp og renovering av eiendommer i 
kommunen. Lån er da sikret med pant i eiendommen for hele lånebeløpet. Ved mislighold av 
låneavtalen ved at lånetaker unnlater å betale sine avtalte terminbeløp, vil lånet til slutt bli sagt 
opp ved at vi krever full innfrielse av hele lånet slik det fremkommer av standardvilkårene i 
låneavtalen.  
 
Så lenge låntaker bor i boligen strekker vi oss normalt veldig langt med å refinansiere slik at de 
får alle manglende terminer lagt til lånet og får da en ny betalingsplan å forholde seg til, og dette 
har fungert i mange tilfeller. Men dersom boligeier flytter ut av boligen er det normalt ikke 
lenger mulighet for å få refinansiering hos kommunen. Det blir heller ingen refinansiering uten 
en søknad fra låntaker. Saker med vesentlige mislighold blir derfor da til slutt oversendt 
Tingretten med begjæring om tvangssalg. 
 
I sak som gjelder eiendommen 13/80 som nå er i sluttfasen med budrunden, viser det seg at 
markedet ikke er villig til å by mer enn ca 2/3 av det vi har sikret ved pant i eiendommen. Det 
har vært gjort vurderinger for flere alternativer, blant annet om kommunen selv skulle kunne 



legge inn et bud for å gjøre bruk av eiendommen. Etter en befaring er dette ikke aktuelt, da det 
er vesentlige mangler ved eiendommen og det er nok også derfor at markedet ikke er villig til å 
by mere. Den taksten som ligger til grunn ved tvangssalget må også sies å være satt noe for høy 
av medhjelperen basert på responsen i markedet. 
 
Det har vært gjort en vurdering av om en skal avvente en gjennomføring av salg til neste år for å 
se om markedet da kan være villig til å by mere for samme eiendom. Men ved å ta i betraktning 
at eiendommen allerede har vært ubebodd i lengre tid og at den ved å stå ubebodd i en ekstra 
vinter, kan dette heller medføre at boligen vil forringes ytterligere. Det er derfor gjort en 
vurdering hvor en anser det som at den beste løsningen vil være å godta det beste budet som er 
kommet og få avsluttet saken og heller avskrive tapet først som sist. 
 
I de to andre sakene har det enda ikke kommet noen bud som vi har vært nødt til å ta stilling til 
slik at det er fremdeles ukjent om det kan medføre fare for om høyeste bud vil være under vår 
panteverdi. Men i sak som gjelder 13/66 er det en viss fare for at så kan skje da lån ble gitt til 
både kjøpesum og til utbedringer av boligen som det nå viser seg i svært liten grad har blitt 
gjennomført slik det ble forutsatt av låntaker. Eiendommen har altså i perioden ikke hatt noen 
oppgradering som har gitt høyere takst, snarere tvert imot.  Når det kommer til sak som gjelder 
28/69 er dette en eiendom hvor Kvænangen kommune har ytt en toppfinansiering. Det er altså 
Sparebanke1 Nord-Norge som har begjært tvangssalget. Det kan da være en fare for at 
Sparebank1 aksepterer et bud som dekker deres 1. prioritet og at vi som har dårligere sikkerhet 
kan risikere å sitte igjen med et eventuelt tap. 
 
Da startlån/etableringslån er Husbankmidler som kommunen videreformidler, er det en 
tapsdeling hvor Husbanken dekker 75 % og kommunen må dekke de resterende 25 % av 
realisert tap. 
 
Økonomireglementet for Kvænangen kommune kapittel 8, nærmere bestemt punkt 8.1.3. er 
hjemmel for delegerte vedtak på området for «diverse bestemmelser regnskapet». 
 
Punkt 8.1.3.2. oppgir delegasjon til administrasjonen på området for boliglån og sosiallov: 
 
Adminsitrasjonssjefen gis fullmakt til å: 

I. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 
II. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån) 
III. Gi betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år. 
IV. Redusere renten med inntil 2% i forhold til den enhver tid gjeldende rentesats for en angjeldende lånetype. 
V. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære en forlengelse av tilbakebetalingstiden, 

gjelder punkt I over. 
VI. Sletter inntil 50% av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til kr. 50.000,- per lån 

 
Avskrivning av konstaterte tap på krav, endring av låne og betalingsbetingelser og sletting utover det som er nevnt overfor, 
avgjøres av formannskapet. 
 
Klientutvalget delegeres formannskapet myndighet når det gjelder lån etter sosiallovgivningen. 
 
Det kan i tvangssalgssaker meget sannsynlig bli behov for å realisere et tap med beløp over 
50 000,- i forbindelse med å inngå en avtale/akseptere et bud som gir best mulig vilkår for 
Kvænangen kommune. Det er på dette grunnlag at det er ønskelig med en forhåndsfullmakt fra 
formannskapet til dette formål. Denne fullmakten gjelder for de tre omtalte saken ovenfor som 
alle sammen hver for seg kan medføre et tap med beløp over 50 000,-. 
 
Realiserte tap vil fremkomme som en noteopplysning i det aktuelle årsregnskap. 
 
 



Vurdering 
Selv om kommunen samlet sett finner at vi skulle godta et bud på ca 2/3 av pant/låneverdi og 
dette isolert sett kan anses som godt under markedspris for lignende eiendommer sentralt 
beliggende, så vil denne saken allikevel ikke ødelegge markedet for omsetning av andre 
eiendommer i området. 
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 Dato:                 30.10.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/17 Kvænangen formannskap 15.11.2017 

Tildeling av KS-hedersmerke 2017 

Administrasjonssjefens innstilling 
KS-hedersmerke tildeles Kristin Jonassen, Wenche Isaksen og Bente Olsen. 

 

Saksopplysninger 
KS-hedersmerke tildeles for langvarig og tro tjeneste etter minst 25 år som ansatt i kommuner, 
fylkeskommuner, kommunale bedrifter, interkommunale foretak eller KS. Hedersmerket kan 
også tildeles tillitsvalgte. Med hedersmerket følger et håndskrevet diplom. Hedersmerket koster 
kr 500. I vårt personalreglement har vi sagt at alle arbeidstakere med minst 25 års tjeneste skal 
tildeles KS-hedersmerke. Det er vedkommende kommunes formannskap som formelt står som 
søker overfor KS, og derfor legges saken fram til behandling.  
Følgende personer tildeles KS hedersmerke i 2017:  
1. Kristin Jonassen, ansatt fra 1991. Skulle egentlig vært tildelt merket allerede i fjor, men vi 

satt på feil opplysninger om tiltredelsestidspunkt når fjorårets tildelinger ble gjort. 
2. Wenche Isaksen, ansatt 1986-87 og deretter fra 1993.  
3. Bente Olsen, ansatt fra 1992.  
Statutter for tildeling av KS-hedersmerke: 
Vedtatt av sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund 13. desember 2000. 
§ 1  Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og 
fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og 
organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner. 
§ 2  For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid. 
§ 3  Vedkommende formannskap, fylkesutvalg eller styre kan søke om tildeling av hedersmerket. 
Søknaden fremmes på Kommunenes Sentralforbunds søknadsskjema. Merket tildeles i disse 
tilfellene av forbundets administrerende direktør eller den administrerende direktør gir 
fullmakt. Merket kan også tildeles av KS på eget initiativ. I disse tilfellene tildeles merket av 
sentralstyrets arbeidsutvalg. 
§ 4  Avgjørelser om tildeling av merket grunngis ikke. 
§ 5  Sentralstyret i KS fastsetter avgift for merket. 
§ 6  Navnene til de personene som er tildelt merket, skal føres inn i en protokoll som oppbevares 
av administrasjonen i KS.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 25.10.2017 
65/17 Kvænangen formannskap 15.11.2017 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 25.10.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Siste setningen i innstillingen endres til:  
Utvalget oversender vedtaket til formannskapet for innarbeidelse i budsjett og økonomiplan.  
 
Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Framlagte plan for ekskursjoner godkjennes. Kostnader for 2017 tas innen skolens 
driftsbudsjett. Utvalget oversender vedtaket til formannskapet for innarbeidelse i budsjett og 
økonomiplan.   
 
 
 
 

 

Plan for ekskursjoner 

Administrasjonssjefens innstilling 
Framlagte plan for ekskursjoner godkjennes. Kostnader for 2017 tas innen skolens 
driftsbudsjett. Kostnader videre legges inn i budsjett og økonomiplan.  
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte plan for ekskursjoner ved Kvænangen b&u-skole. Plan dekker målene i 
Kunnskapsløftet når det gjelder praktisk, variert og relevant undervisning (UiU). Planen er 
revidert våren 2017 og er i tråd med skolens valgte satsingsområder. Planen er en form for 
verktøykasse der vi må prioritere og velge det som er viktigst for oss. Kostnadene ligger allerede 
inne i skolens driftsbudsjett med unntak av reisekostnadene for de tiltakene som krever reise. 
Planen anses som grei å gjennomføre.  
Vedlagt følger plan for ekskursjoner ved Kvænangen b&u-skole og brev fra rektor Kvbu om 
ressurstildeling. 



EKSKURSJONSPLAN 

 FOR KVÆNANGEN BARNE- OG 
UNGDOMSSKOLE 

Ekskursjonsplanen er lagt opp til å dekke 
kompetansemålene i kunnskapsløftet. Det er 
derfor naturlig at planen legger opp til 
ekskursjoner i  

1. Småskoletrinnet 1.-4. klasse 
2. Mellomtrinnet 5.-7. klasse  
3. Ungdomstrinnet 8.-10. klasse 

På de tre trinnene er planen todelt med prioriterte ekskursjonsmål 
på første del og ideer til ekskursjonsmål på andre. De prioriterte 
målene er forpliktende og skal gjennomføres. Hva som 
gjennomføres av de ikke-prioriterte målene, vil være 
budsjettavhengig og litt opp til den enkelte lærer og klasse. Først 
og fremst dreier det seg om idéer for å komme seg ut og rundt om 
i kommunen.  En bør etterstrebe å nå ekskursjonsmål som dekker 
ulike kunnskaps-/læringsmål.  

Økonomien spiller inn, slik at antall turer må begrenses. I noen 
tilfeller kan to eller flere klasser ha det samme området som 
ekskursjonsmål, men ikke til de samme objektene. I slike tilfeller kan 
det være greit å fylle opp en buss slik at også andre enn 
”hovedklassen” kan komme ut på en tur.  

I ekskursjonsplanen legges det opp til at skolen søker å få en 
planmessighet over de aktuelle ekskursjonsmålene. På denne 
måten vil vi blant annet i løpet av skoletida makte å få elevene ut 
til de ulike stedene i kommunen, samt til aktuelle steder i 
nabokommunene.  
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Småskolen 
Prioriterte mål: 

 

 

Fag Ekskursjonsmål Kompetansemål  Læringsmål Merknader 
1.-2. Klasse 
Naturfag  
 

Besøke en gård 
vår 

Forskerspiren. 
-Stille spørsmål, samtale og 
filosofere rundt 
naturopplevelser og 
menneskets plass i naturen.  
-Bruke sansene til å utforske 
verden i det nære miljøet. 

Gi barna mulighet 
til å se og oppleve 
levende husdyr. 
Stille relevante 
spørsmål. 
 

Kombinere besøk 
på ulike gårder, 
f.eks Nordstraumen 
(gris, sau og ku). 

3.-4.Klasse 
Samfunnsfag 

Gammene på 
Olgola og/eller  
 
 
Kvænangsfjellet 

-Beskrive sentrale trekk ved 
samiske kultur og levemåte 
fram til kristningen av 
samene.  
-Plassere hjemplassen, 
hjemkommunene og 
hjemfylket på kart. 
 

Se hvordan en 
gamme ser ut. 
Høre historier fra 
samiske kultur. 
 
Det meste av 
kommunen ses fra 
Kvænangsfjellet, 
finne igjen 
landskapet på kart. 

Vi drar vekselvis 
annet hvert år i 
våraktivitetsuka til  
Olgola og 
Kvænangsfjellet. 

4.klasse 
Naturfag 

Besøke Marine 
Harvest, 
smoltanlegg og 
slakteriet. 

Mangfold i naturen 
-Samtale om og 
sammenligne livssyklusen til 
noen plante- og dyrearter. 

Bli kjent med 
laksens liv fra egg 
til slakting. 

 

3.-4. klasse 
Norsk 
 
annet hvert 
år. 

Anne Berit Bæhr? 
Jan Isaksen, film, 
bilder 
Kvænangen 
kommune Sen høst 

Språk og kultur:  Fortellinger 
fra nåtid o g fortid, samiske 
eventyr og sagn. 

Bli kjent med egen 
kommune.  
-tre stammers 
møte 
 

Kan gjennomføres 
på skolen eller evt. 
andre steder i 
kommunen. 

1.-4.Klasse 
Kunst og 
håndverk 
 

NTRM 
Kunst i skolens 
nærmiljø. 
Nasjonale, samiske 
og nordsamiske 
illustratører. 

Etter 2. årstrinn: 
Samtale om bildene til ulike 
nasjonale, samiske og 
nordiske eventyrillustratører 
og bruke det som 
utgangspunkt for eget 
skapende arbeid. 
Etter 4. årstrinn: 
Bruke originalkunst i skolens 
nærmiljø som utgangspunkt 
for egne bilder og skulpturer. 

Per Krogh bilde 
Brukskunst av 
Håvard Larsen 

Kulturhuset 
Kommunehuset 
Gargo 

1. – 4. klasse 
Samfunnsfag 
 

Nord Troms 
Museum 
 
Ulike tilbud fra 
NTRM 

Historie.  
–Kjenne igjen spor i eget 
lokalmiljø og undersøke 
lokale samlinger og 
minnesmerker.  

Lokale samlinger 
Merk at det er mye 
samlet i magasinet. 
Få kjennskap til 
lokalhistorie og 
tradisjoner 

Kan kombineres 
med lokale eventyr 
og sagn. 
 



Mellomtrinnet 
Prioriterte mål 

Merk: Et av de viktigste læringsmålene for alle ekskursjonene i det følgende, er at elevene skal bli 
kjente i Kvænangen og nærområdene ellers. Vi forutsetter derfor at man i forkant av turene snakker 
med elevene om stedene de skal til, for eksempel m.h.t geografi, hvor mange som bor her, historikk 
og liknende.  

Fag Ekskursjonsmål Kompetansemål  Læringsmål Merknader 
6.klasse 
 
Mat og 
helse. 
KRØ 
Naturfag 

Isfiske i 
Kvænangsbotn. 
 
 
(Kanskje se på 
skotsk 
høylandsfe?) 
 
 

Mat og helse: Lage mat i 
naturen, og bruke naturen som 
ressurs 
- Lage trygg og ernæringsmessig 
god mat.. 
Krø: planlegge og gjennomføre 
friluftsaktiviteter. 
- Beskrive lokale tradisjoner i 
friluftsliv. 

Mat og helse: 
- Lære isfiske 
- Lære om hvilke 
fiskearter som 
finnes i 
Kvænangsbotn. 
-I etterkant 
behandle fisken, og 
lage tradisjonsrik 
mat av den. 
Krø: friluftsliv: lære 
om hvordan vi kan 
høste av naturen. 

Denne turen bør 
være fast innslag i 
mat og helse. 
Matauk og 
behandling av 
fiskemat. Trenger 
ikke koste mye 
(foreldre til å 
kjøre/eventuelt ta 
skolebuss tilbake). 
Lærer med mat og 
helse! 

5. – 7. kl.  
 
 
Naturfag 

Lokaliteter i 
nærområdet: 
5.klasse: 
Fellefangst, steiner 
og dammer. 
Ferskvann. 
6.klasse: Skogen og 
bekken. 
Skogstien, 
Riddavarre. 
7.klasse: Fjell og 
fjære 

Naturfag: Planlegge og 
gjennomføre undersøkelser i 
noen naturområder i samarbeid 
med andre. 
- Undersøke og beskrive 
blomsterplanter. 
- Beskrive kjennetegn til et 
utvalg av plante -, sopp – og 
dyrearter.. 
- Bruke naturfaglig utstyr ved 
(…) feltarbeid.. 

- Bli kjent med 
naturtypene i 
nærområdet, og 
hva som 
kjennetegner dem 
(vegetasjon, 
dyreliv, biotoper…) 
- Lære å 
gjennomføre en 
ekskursjon. 
- Kjenne igjen de 
vanligste artene. 

Vi ønsker å sikre at 
alle elevene får 
vært med på dette. 
 
Naturfaglærer! 

5. – 7. kl.  
 
Samfunnsf. 
Norsk, rle, 
KRØ, kunst – 
og håndverk. 

Alta: 
5.kl: Alta museum  
6.kl:  
Altaposten 
Alta 
 
7.kl:  
Nordlys-katedralen 
 
 
Besøk på 
Nordlysbadet. 

Norsk: - Opptre i ulike 
språkroller gjennom (…), 
intervju… 
- Lese et mangfold av tekster i 
ulike sjangre… 
- Med egne ord referere og 
oppsummere hovedmomenter i 
tekst. 
- Lage sammensatte tekster 
med bilder, utsmykninger og 
varierte skrifttyper til en større 
helhet…- Vurdere tekster (…) 
reklame… 
Rle: Beskrive kirkebygget og 
andre kristne gudshus og 
reflektere over deres betydning 
og bruk… 

5.kl: Lære om 
helleristningene og 
mer om 
steinalderen 
(repetisjon fra 
småskolen). 
Dersom tid: se på 
utstillinga inne; 
samisk historie, 
sølvskatten, 
krigsminner… 
6.kl: Se/lære 
hvordan en avis blir 
til, hvilke jobber 
som finnes i 
produksjonen av en 

Kontaktlærere skal 
i utgangs-punktet 
være med, 
(eventuelt lærer 
som har 
samfunnsfag, norsk 
og/eller rle). 
Det må minimum 
være en voksen til 
med på turen (4 
voksne til 
sammen). 
Elevene er med på 
å samle inn penger 
til mat, eks: 5 
klasse lager 17.mai 



Kunst – og håndverk: Beskrive 
særtrekk ved bygninger i 
nærmiljøet og sammenlikne 
med nasjonale og 
internasjonale stilretninger. 
Samfunnsfag: - Skape 
fortellinger om mennesker i 
fortid… 
- Utforske ulike kilder, illustrere 
hvordan de gir informasjon om 
fortida… 
- Fortelle om hovedtrekk ved 
samfunnsutviklinga i Norge… 
- Forklare sammenhengen 
mellom naturressurser, 
næringer, bosetning og levevis. 
- Forklare hvordan informasjon 
fra massemedia og kommersiell 
påvirkning kan virke inn på 
forbruksvarer (Avisbesøk). 
Kroppsøving: - Utføre 
grunnleggende teknikker i 
svømming på magen, på ryggen 
og under vann.  

avis og hva en avis 
inneholder av 
tekster. 
7.kl: Se hva et 
kirkebygg 
inneholder, 
samtale om 
arkitektur og 
funksjon. 
 
Basseng: Erfare 
svømming i dypt 
basseng, hoppe og 
stupe. 
 

lys og selger 
konvoluttlodd, 
6.klasse selger 
vafler og 7. kan 
bruke opp 
klassekasse eller 
selge vafler. 
Siden besøk i 
basseng er et mål 
fra K06, forutsetter 
vi at skolen betaler 
det. 

5. og 6. kl.  
 
Samf.  
KRØ, 
norsk.  

Spildratur  
 
5.og 6.kl annen 
hvert år. 
 
 
-Kultursti til Skaga. 
 
 
-Ekstratur i Dunvik 
– og Gaibenes-
området dersom 
det er mulig. 
 
(navnevandring) 
 
 

Sa:  Skape fortellinger om 
mennesker i fortida og bruke 
dem til å vise hvordan 
mennesker tenker og handler ut 
fra samfunnet de lever i. 
- Utforske ulike kilder, illustrere 
hvordan de kan gi ulik 
informasjon om fortida… 
- Fortelle om sentrale trekk ved 
kulturen og levemåtene til 
samene.. 
- Forklare sammenhenger 
mellom naturressurser, 
næringer, bosetninger og 
levevis.  
Krø: - Planlegge og 
gjennomføre friluftsaktiviteter, 
og praktisere trygg ferdsel 
under varierte værforhold. 
Norsk: Bruke digitale 
skriveverktøy i skriveprosesser 
og i produksjon av interaktive 
tekster. 
- Strukturere tekst etter 
tidsrekkefølge og tema. 

Krø: friluftsliv, gå 
lang tur, lage mat… 
 
Sa: se lokalitetene 
med 
fornminner/lære 
om den lokale 
historien i 
Kvænangen, og 
livet ved kysten. 
 
Norsk: høre 
fortellinger, 
eventuelt skrive 
om turen selv (f.eks 
til skoleavisa). 
 
 

Kontaktlærere skal 
være med. Dersom 
det blir for dyrt å 
sende to lærere 
samme år, bør 
kanskje 
ekskursjonen være 
hvert år, for f.eks 
5.klasse. 
- Skolen har hefter 
som omhandler 
kulturstien. 
-Lærerne 
planlegger denne 
turen. 
Dersom Jan Isaksen 
er med som 
omviser på turen, 
bør han få litt 
betaling. 

6. og 7. kl.  
 
Naturfag, 
samf. norsk,  
KRØ, 
 mat – og 
helse. 

Indre Kvænangen. 
Kombinere: 
planlegge 
overnattingstur og 
lære om 
lokalhistorie. 

Samfunnsfag: - Forklare 
sammenhenger mellom 
naturressurser, næringer, 
bosetninger og levevis. 
-Gjøre greie for hvilke nasjonale 
minoriteter som finnes i Norge, 
og beskrive hovedtrekk ved 

Sa: - Gå kulturstien. 
Lære om kvensk 
kultur. 
- Besøke og se 
Skogsstuene 
(kvensk tradisjon 
og 

- Kontaktlærer med 
på grunn av sosial 
del/ samfunnsfag-
lærer med? 
 



6.klasse 
- Skogsstuene,  
-  Kulturstien med  
  tjæremile. 
7.klasse, vann 
- Kraftverket og 
saga dersom mulig. 
- Besøke 
minnesmerket ved 
grendehuset, samt 
i Kjækan (Anders 
Bær) dersom tid. 
(her passer 
navnevandring) 

historia og levekårene til 
minoritetene. 
Krø: Planlegge og gjennomføre 
overnattingsturer, eventuelt 
ved hjelp av digitale verktøy. 
- Planlegge og gjennomføre 
friluftsaktiviteter, og praktisere 
trygg ferdsel under varierte 
værforhold. 
Naturfag: Beskrive kjennetegn 
til et utvalg av plante -, sopp – 
og dyrearter. 
- Fortelle om hvordan noen 
plante -, sopp – og dyrearter 
brukes i ulike tradisjoner. 
Norsk: Bruke digitale 
skriveverktøy i skriveprosesser 
og i produksjon av interaktive 
tekster. 
Mat og helse: Lage mat i 
naturen, og bruke naturen som 
ressurs 

byggeskikk/kultur i 
indre Kvænangen)  
- Se saga (drevet på 
vannkraft). 
- Høre om urfolk og 
minoriteter. 
Krø: Planlegge en 
overnattingstur 
(mat, bekledning..) 
- Praktisere 
orientering (kart og 
kompass) 
Naturfag: Studere 
naturtypen og 
vekstene i dalen 
Norsk: 
planlegge/lage 
utstyrslister v.h.a 
IKT. 
Mat og helse: selv 
planlegge turmaten 

Elevene skal være 
med å planlegge 
denne turen. 
 
Det finnes en 
kultursti som 
elever ved vår 
skole har vært med 
på å sette opp, og 
en tjæremile elever 
ved skolen har 
ryddet. Disse 
lokalitetene bør vi 
benytte. 
Tillatelse fra 
foreldrene ved 
eventuelt besøk på 
kraftverket! 

5.-7. klasse. 
 
Samf., KRØ  

Naturlige 
skolesekken 
Dagstur, Spildra. 
 
(Det året vi ikke 
har 
overnattingstur) 

Nat.f: fortelle om hvordan noen 
planter, sopp og dyr brukes i 
ulike tradisjoner, blant annet 
den samiske, og diskutere om 
bruken er bærekraftig. 
Samf.f.: forklare samanhengar 
mellom naturressursar, 
næringar, busetnad og levevis 

Fiske, båt, fjøs, 
måsegg og 
gammene. 

Naturfagslærer. 

5. – 7. kl. 
 
KRØ 

Skitur fra 
Baddereidet. 
 
Ca 2-3 ganger i 
skoleåret. 

Krø:  
praktisere ski – og 
skøyteteknikker der det ligger 
til rette for det. 
- Utføre basisferdigheter i 
individuelle idrettsaktiviteter… 
- Utføre varierte aktiviteter som 
bygger opp kroppen på ulike 
måter.  

- Øve 
skiferdigheter: gå, 
ploge, fiskeben.. 
- Få renne i litt 
bratte, men fine 
bakker. 

Lærer i 
kroppsøving. 
Turen kan 
kombineres med 
andre ting, for 
eksempel naturfag. 
NB! Det går skole- 
buss fra Statoil 
kl.13.00. Med ett 
tromskort blir det 
billig for 
skoleelever å være 
med. 

5. -7.  kl. 
 
KRØ 
Mat og helse 
Og 
evnt.andre 
fag. 

Sykkeltur om 
våren: 
Kviteberg eller 
Stajord. 
 
Tema: fjæra. 

Krø:  
- Utføre basisferdigheter i 
individuelle idrettsaktiviteter… 
- Utføre varierte aktiviteter som 
bygger opp kroppen på ulike 
måter. 
Mat og helse:  
- Lage mat i naturen og bruke 
naturen som ressurs. 
- Og mål fra andre fag man 
måtte ha i fokus!  

- Trene ferdigheter 
på sykkel. 
- Bli kjent i 
nærområdet. 
- Lage mat ute, 
fiske, koke fisk. 
Grillspyd.  

Kontaktlærer med. 
Turen kan 
inneholde flere 
andre ting/fag i 
tilegg: 
ferskvannsøkologi, 
historie (f.eks at 
det har vært skole i 
Kjosen), fjæra…. 



På sikt bør vi skape et samarbeid med språksenteret som er i oppbygging. Mulig å få noen med 
kjennskap inn for å gå en «navnevandring». 

På grunn av at vi er usikker om det passer i en ekskursjonsplan har vi utelatt planting og potetsetting 
i 6. klasse, grøftekantplanter og slike små prosjekt som vi synes passer bedre i vanlige årshjul. 
 
 
 
Ideer til ekskursjonsmål/ting vi bør gjennomføre  
 

Fag Ekskursjonsmål Kompetansemål  Læringsmål Merknader 
7.kl. 
 
KRLE 
 
Samf.nat. 

Skorpa 
Kirke 
Strand 
 

Naturfag: Planlegge og 
gjennomføre undersøkelser i 
noen naturområder i samarbeid 
med andre. 
KRLE: gjøre rede for 
kirkesamfunn som er 
representert i lokalmiljøet og 
distriktet 
beskrive kirkebygget og andre 
kristne gudshus og reflektere 
over deres betydning og bruk, 
og nytte digitale verktøy til å 
søke informasjon og lage 
presentasjoner 
presentere ulike uttrykk fra 
kunst og musikk knyttet til 
kristendommen 

  

 Navnevandring Perm 
med kart og navn.  
Språk og kultur i 
skolens nærområde. 
(Språksenteret) 

Norsk: lese og uttale stedsnavn 
som inneholder spesielle 
nordsamiske bokstaver, og 
kjenne til enkelte ord og uttrykk 
på ett av de samiske språkene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ungdomstrinnet 
Prioriterte mål 

Fag Ekskursjonsmål Kompetansemål  Læringsmål Merknader 
8.klasse 
 
KRØ 

Bli kjent- overnatting 
i nærområdet.  
 
Dette er 
førsteprioritet for 
8.klasse. 

KRØ: Praktisere friluftsliv i ulike 
naturmiljø og gjere greie for 
allemannsretten. 
 
Mest lokale mål/læringsmål 
her. 

- Søke å skape et 
godt miljø i klassen, 
slik at læring kan 
finne sted.  
- Bli kjent som ny 
klasse. 
- Lage mat 
sammen, drive 
friluftsliv. 

Kontaktlærer skal 
være med på denne 
turen (og minimum 
en voksen til). 
Denne turen er også 
en del av 
kommunens plan for 
overgangen mellom 
7.og 8.klasse. 
Viktig å forsøke å få 
med alle elevene 
som tilhører klassen 
(tilpass sted etter 
elevgruppe). 

8.klasse 
 
NA 
 
SA 

Geologitur i 
nærområdet:  f.eks 
Sætra, Sørstraumen 
eller andre egnede 
områder … 
Hvordan landskapet 
har blitt til. 

SA: Geologi: fortelje om 
naturgrunnlaget med vekt på 
indre og ytre krefter på jorda.. 
 
NA: forklare hovedtrekk i 
teorier for hvordan jorda 
endrer seg og har endret seg 
gjennom tidene, og grunnlaget 
for disse teoriene 

- Se hvordan 
naturen har 
påvirket 
landskapet; is, 
elver, heving av 
landområder.. 
Geologi! 

 
 
Samfunnsfaglærer 
med, og/eller 
naturfaglærer. 

9.klasse 
 
SA 
 
RLE 
 
 
 

Kåfjord i Alta 
kommune;  
Vekt på: 
Tirpitz – museet. 
Isnestoften 
(kanonstillinger, 
bunkerser..). 
 
Dersom tid:  
Kåfjord kirke 
Gruvene.. 
 
Dette er 
førsteprioritet for 
9.klasse! 

SA: Historie: lage spørsmål om 
sentrale internasjonale konfliktar 
på 1900-talet og i vårt eige 
hundreår, formulere 
årsaksforklaringar og diskutere 
konsekvensar av konfliktane. 
- Drøfte viktige omveltingar i 
samfunnet i nyare tid, og reflektere 
over korleis dagens samfunn opnar 
for nye omveltingar 
-Finne døme på hendingar som har 
vore med på å forme dagens 
Noreg… 
-Gjere greie for teknologiske og 
samfunnsmessige endringar som 
følgje av den industrielle 
revolusjonen 
RLE: beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, arkitektur og 
musikk knyttet til kristendommen. 
-Gi en presentasjon av Den norske 
kirke, læstadianisme og samisk 
kirkeliv. 

-Besøke museet og 
lære mer om 
krigshistoria. 
-Se kanonstillinger, 
bunkerser og 
liknende på 
Isnestoften. 
-Kunne fortelle og 
tenke seg hvordan 
det var for 
soldatene å være 
her.  
-Beskrive hvordan 
kirkas arkitektur er 
knyttet opp mot 
kristendommen. 
- Høre om historien 
med opprøret i 
Kautokeino? 
-Høre om 
kobbergruvene. 

 
Samfunnsfaglærer 
med. 
 
 
PRIMÆRT EN EGEN 
TUR FOR BARE 
9.KLASSE, SLIK AT 
MAN ER FRI TIL Å 
BESØKE FLERE 
LOKALITETER. 
 
 

9.klasse 
 
NA 
KRØ 
NO 

Nøkkevann 
 
Ferskvannsøkologi 
 
Rapport 

NA: formulere testbare hypoteser, 
planlegge og gjennomføre 
undersøkelser av dem og diskutere 
observasjoner og resultater i en 
rapport. 

-Lære hva som 
kjennetegner 
næringsfattige og 
næringsrike vann. 

Naturfagslærer 
med. 
Jon Arne har laget 
opplegget, og kan 
være en ressurs 



 
 
 
 
 
 
 

-Innhente og bearbeide 
naturfaglige data, gjøre 
beregninger og framstille resultater 
grafisk. 
-Undersøke og registrere biotiske 
og abiotiske faktorer i et økosystem 
i nærområdet og forklare 
sammenhenger mellom faktorene. 

-Lære hvordan 
feltarbeid foregår.  
- Forskjellen på 
abiotiske og biotiske 
faktorer. 
-Lære å finne 
kondisjonsfaktor for 
fisk. 

her. NB! Dersom 
fiskebiologi, må 
garn settes ut 
dagen før. 

9.og 
10.klasse. 
 
UTV 

Yrkesmessa 
(Alta, Reisa) 

UTV: beskrive de ulike 
utdanningsprogrammene i 
videregående opplæring. 
-Forklare forskjellen på strukturen 
for studieforberedende 
utdanningsprogram og yrkesfaglige 
utdanningsprogram, og samtale om 
hvordan disse kan gi ulike yrkes- og 
karrieremuligheter. 
-Planlegge, gjennomføre og 
dokumentere aktiviteter og 
arbeidsoppgaver knyttet til 
kompetansemål fra valgte 
utdanningsprogram i videregående 
opplæring. 
-Reflektere over og presentere 
utdanninger og yrker i forhold til 
egne interesser og forutsetninger. 

 
-Elevene skal få 
informasjon om 
forskjellige yrker og 
utdanningsveiene 
for å nå disse. 
 
-Bli kjent med Alta 
v.g.s (hospitering i 
Reisa) 

 
Rådgiver med, og 
en annen voksen 
dersom klassen er 
stor/forholdene 
tilsier det. 

10.klasse. 
 
KRØ 
 
SA 

Overnattingstur i 
kommunen/ 
Nærområdet. 
 
Dette er 
førsteprioritet for 
10.kl (står i K06 som 
særskilt mål) 

SA: lese, tolke og bruke 
papirbaserte og digitale kart og 
kunne bruke  
målestokk og kartteikn. 
KRØ: planleggje og gjennomføre 
turar til ulike årstider, også med 
overnatting ute. 
praktisere friluftsliv i ulike 
naturmiljø og gjere greie for 
allemannsretten. 
orientere seg ved bruk av kart og 
kompass i variert terreng og gjere 
greie for andre måtar å orientere 
seg på 

-Elevene skal kunne 
planlegge en tur 
der dette er med: 
-bekledning 
-overnatting 
-mat 
-lokalitet 
-gjøremål 
-huskeliste 

Kroppsøvingslærer 
med! 

10.klasse 
 
UTV 
 
 

Besøke lokal bedrift: 
 
Forslag: 
Marine Harvest, 
gårdsbruk, 
Kvænangen 
Produkter…. 
 
 

SA: forklare korleis menneske gjer 
seg nytte av naturgrunnlaget, 
andre ressursar og teknologi i 
Noreg og i andre land i verda 
leggje ein plan for å starte og drive 
ei bedrift ut frå ei undersøking av 
grunnlaget for ei slik bedrift 
beskrive hovudtrekk i norsk 
økonomi. 
UTV: presentere lokalt arbeids- og 
næringsliv og vurdere 
arbeidsmulighetene innenfor noen 
valgte utdanningsprogram og yrker. 

Besøke en bedrift 
og kunne fortelle 
noe om hvordan 
den er oppbygd. 
 
Ha kjennskap til 
lokalt næringsliv. 
 
Lokal 
matproduksjon 

Lærer i 
UTV/rådgiver med. 
Annen voksen med 
om klassen er stor 
(?). 
Ta med matvarer 
(eks.fisk) til 9.klasse 
og mat og helse, 
om vi får 

10.klasse 
UTV 
Naturfag 

Forskningsdagene 
 
ER DETTE UTGÅTT 
FOR 10.KLASSE? 

UTV: presentere lokalt arbeids- og 
næringsliv og vurdere 
arbeidsmulighetene innenfor noen 
valgte utdanningsprogram og yrker. 

Følge opplegget 
som er lagt disse 
dagene (tema 
varierer) 

Lærer i 
UTV/rådgiver. 
Støttes av blant 
annet Halti og 
næringsliv. Lite 
utgifter for oss. 

 



Ideer til ekskursjonsmål/ting vi bør gjennomføre 

Fag Ekskursjonsmål Kompetansemål  Læringsmål Merknader 
9.klasse 
Krigsminner i 
kommunen. 

Forslag: 
Olgolanesset, 
Låvan/Wassnes, 
Baddereidet, 
Kvænangsfjellet. 

Samme mål som under 
Tirpitz – besøket. 

Lære å kjenne 
krigshistoria i egen 
kommune. 

Samfunnsfaglærer. 
Litteratur: 
«Fjordfolket i 
Kvænangen» av 
Ivar Bjørklund, 
«Krigsminner fra 
Kvænangen» av Jan 
Isaksen, 
«De brente våre 
hjem» av Anders-
Ole Hauglid og Tore 
Hauge. 

Naturfag 
 
UTV 

Mer fokus på 
teknologi! 
 
Besøke bedrifter 
som driver med 
dette. 
 
F.eks: 
Newtonrommet på 
Skjervøy 
 

-Utvikle produkter ut fra 
kravspesifikasjoner og vurdere 
produktenes funksjonalitet, 
brukervennlighet og livsløp i 
forhold til bærekraftig utvikling. 
-Teste og beskrive egenskaper ved 
materialer som brukes i en 
produksjonsprosess, og vurdere 
materialbruken ut fra miljøhensyn. 
-Beskrive et elektronisk 
kommunikasjonssystem, forklare 
hvordan informasjon overføres fra 
avsender til mottaker, og gjøre rede 
for positive og negative 
konsekvenser. 

Hvordan 
teknologien brukes 
lokalt. 

Naturfaglærer. 
 
Lærer i UTV 

Krle Se gudshus innenfor 
andre religioner enn 
kristendommen.  

-Beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, arkitektur og 
musikk knyttet til andre religioner. 

 Lærer i krle. 

UTV Besøk på vgs i Alta. 
Få mer informasjon 
om skolen her. 

UTV: presentere lokalt arbeids- og 
næringsliv og vurdere 
arbeidsmulighetene innenfor noen 
valgte utdanningsprogram og yrker. 

Mer informasjon 
før valg av vgs. 

Mister vi 
rettigheten for 
skoleplass for våre 
elever?  
Rådgiver/annen 
voksen med. 

SA 
NA 
UTV 

Sjømatseminaret på 
Skjervøy 

UTV: presentere lokalt arbeids – 
og næringsliv og vurdere 
arbeidsmulighetene innenfor 
noen valgte utdanningsprogram 
og yrker. 

Lokalt næringsliv 
Matproduksjon 
Fisk og 
fiskemåltider 

Om vi blir invitert 
til dette, er det 
sponset  

VALGFAG: 
Natur, miljø 
og friluftsliv 

Overnattingstur -Gjøre veloverveide valg av 
ruter og leirplass. 
Ferdes mest mulig sporløst, 
trygt og respektfullt i ulike typer 
natur og værforhold. 
Dyrke, jakte eller høste fra 
naturen, og benytte, tilberede 
eller oppbevare ressursene. 

Praktisere 
friluftsliv, med 
fokus på jakt og 
fiske. 

Høst 
 
Lærer i faget. 

NA 
SA  
UTV 

Yrker i nærmiljøet Søke at elevene skal kjenne til ulike jobbmuligheter i 
nærmiljøet. Invitere på besøk, foredrag og kanskje 
besøk. 

 



Postadresse : 
9161 Burfjord 

Telefon 
77778800 

Telefax 
77778807 

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

Kvænangen barne- og ungdomsskole 
9161 Burfjord 
 
Til  
Etatsleder /OK Kristin Anita Hansen 
 
Saksnr.    Arkivkode        Avd/Sek/Saksb Deres ref.   Dato  19/5  -17 
 

 
SØKNAD MIDLER EKSKURSJONER 

 
Viser til ledermøte m/tillitsvalgte 19/5 -17. 
 
Vi vil med dette henstille etatsleder å legge fram en sak for O/O og K- styre om en 
budsjettregulering og ny post på  kap 211 -  kalt  «EKSKURSJONER» for neste skoleår. 
 
Bakgrunnen er følgende: 
I tråd med UiU – «relevant, variert og praktisk» - legger Kv b/u skole opp til å anvende 
nærområdene og tilstøtende fasiliteter i «byområdet» Alta for å oppfylle intensjonene i 
begrepene og målene i læreplanen. 
I den anledning har personalet gjennomgått og revidert «Ekskursjonsplaner for Kvænangen 
barne- og ungdomsskole» og fordelt mål på de ulike trinn.  
For at planen skal kunne anvendes, må målene i den bli forutsigbar slik at dette kan legges 
inn i et pedagogisk årshjul fra høsten av. 
 
Dette ses også på som en del av våre planer med å skape forutsigbarhet og konkrete mål for 
Kv b/u skole de neste 10 -15 år: jfr plan «Samfunnsdel – oppvekst». 
Vi prøver med dette å være i forkant og positivt bistå med gode innspill og ideer til å målrette 
undervisninga i tråd med nye undervisningsplaner og –mål. 
 
Rektor ber med dette at det fremmes en sak for O/O og K-styre  – i denne omgang i 
størrelsesorden pålydende   kr. 20.000,- for  h-2017 og kr 50.000,-  for 2018. 
 
 
Mvh 
Valter Olsen 
Rektor 
 
 
Kopi: Utd.fb v/ Inger Nygaard 
 
Vedlegg: «Ekskursjonsplan for Kvænangen barne- og ungdomsskole» 
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Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 
2 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 
3 Budsjettskjema 1A 
4 Budsjettskjema 1B 
5 Budsjettskjema 2A 
6 Økonomisk oversikt drift 
7 Innspill og analyser fra etater og enheter 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
 

1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak. 
 

2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. 
Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 
skatteåret 2018 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i 
Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 
2018, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per 
år. 
 

3. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 
hele kommunen jf. Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Alminnelig taksering av 
boliger og fritidseiendommer vil skje våren 2018 og avsluttes senest innen 30.06.2018. 
Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger for skatteåret 2018 settes til 2 promille, jf. 
Eskl. § 13 andre ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer forfaller normalt til betaling med fire terminer 



per år, men på grunn av takseringen som ikke vil være klar før 30. juni, vil eiendomsskatten for 
2018 forfalle til betaling med to like store terminer henholdsvis i august og november. 
 

4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

5. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2018.  
 

6. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
 

7. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med 
renovasjonsgebyr til forbruker 2018.  
 

8. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 2 % for å dekke etterdrift på 
Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet 
abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 
 

9. Ansvarsrammene vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
 

10. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder 
lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  
 

11. Investeringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og Administrasjonssjefens forslag til 
investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november. 
 

12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 31 568 750,- i 2018. 
 

13. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2018 på til sammen kroner 
41 568 750,-.  
 
Lån fordeler seg slik: 
 
Lån til ordinære investeringer:  31 568 750,- 

Startlån, Husbanken:   10 000 000,- 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
I kommunestyrets møte 1.11.2017 ble det gitt følgende presentasjon: 
 
«FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 – SAMMENDRAG 
 
INNLEDNING 
Dette sammendraget gir en kort oversikt over hovedtrekkene i administrasjonens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2018-2021. Fullstendige oversikter og vedlegg legges fram i 
formannskapet 8.11.2017. 
2018 er et svært utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell 
nedgang i inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og muligens flerbrukshall gir økte 
utgifter til renter og avdrag.  Kommunen har et høyt driftsnivå som det har vist seg vanskelig å 



gjøre reelle og varige nedtrekk i. Gjennom mesteparten av 2018 må det ventes høyere driftsnivå 
på skolen som følge av byggearbeider og spredt drift i midlertidige lokaler.  Effekten av 
nedleggingen av Kjækan skole gir ikke direkte utslag i lavere driftsnivå i hele året i 2018, men 
det foreslås nedtrapping av driftsnivået på skole til full effekt og lavere driftsnivå i skoleåret 
2019/2020. 
Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i åra som kommer.  
Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 70 millioner kroner (låneopptak i 2017 og 
2018) som følge av låneopptak til prosjektet Kvænangen barne- og ungdomsskole.  Virkningene 
av eventuell ny flerbrukshall er ikke lagt inn i forslaget. 
Innbyggertallet holder seg fortsatt stabilt og takten i de betydelige reduksjonene som har vært 
gjennom noen år, har antakelig bremset opp. Statistisk Sentralbyrås beregninger viser fortsatt 
noe redusert innbyggertall også ved et alternativ for «høy vekst». Sammensetningen av 
befolkningen antas å endre seg i retning av færre barn og unge og flere eldre. 
I løpet av stortingsbehandlingen av statsbudsjettet høsten 2017 vil det bli tatt stilling til en 
endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk.  Endringen er ikke 
vedtatt, men kan innebære et inntektstap for kommunen på 1.075 millioner kroner fra 2018.  (I 
2017 er inntekten beregnet til 6,6 millioner kroner).  Det mulige inntektstapet er budsjettert som 
del av konsekvensjusteringen.. 
Det beregnes ingen avsetning til disposisjonsfond og foreslås ingen bevilgning til reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
Det foreslås innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra skatteåret 2018. 
Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en svært begrenset inntekt i 
2018. I 2018 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og 
tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det 
gradvis opptrapping til maksimal sats på 7 promille. 
 
INVESTERINGSBUDSJETT 
Denne framstillingen er i hovedsak rettet mot utfordringene i driftsbudsjettet. Forslaget til 
investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 31,425 millioner kroner 
hvorav 30 millioner kroner går som siste delfinansiering til prosjektet Kvænangen barne- og 
ungdomsskole.  
Det foreligger planer om flerbrukshall i tilknytning til skoleprosjektet. Drift og finansiering av 
ny hall er ikke lagt inn i forslaget og fremmes som egen sak. 
Det er også vedtatt å gå videre med planene om et helsehus som skal gi et mer samlet og bedre 
integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift.  Det er gode 
ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens finansieringsandel betydelig. 
Prosjektet er ikke lagt inn i dette budsjettforslaget. 
 
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 
For budsjettåret 2018 er det anslått inntekter på til sammen om lag 167 millioner kroner.  
Utgifter til lønn utgjør ca 113 millioner kroner. 
Konsekvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2017 til 2018 
med tillegg for pålagte endringer i driften (endringer i lov og forskrift, myndighetskrav og 
pålegg) og gir et omstillingskrav på om lag 5 millioner kroner. 
Dette forslaget inneholder tiltak og nedtak i rammer med netto virkning på 5,7 millioner kroner i 
innsparinger eller økte inntekter der konsekvensene er vurdert og det er tatt hensyn til at det ikke 
kan beregnes helårseffekt på alle tiltakene.  
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 111,820 millioner kroner (i budsjettet for 
2017 er det beregnet 110,600 millioner kroner). 
 
FØRINGER 



Administrasjonen har lagt til grunn at det må gjøres betydelige reduksjoner i driften der det ikke 
kan anvises økte inntekter.  Forslaget innebærer færre stillinger, men legger opp til at antallet 
oppsigelser i faste stillinger skal begrenses.  
Reduksjoner i aktivitet og drift har førsteprioritet i dette forslaget. Videre er det tatt hensyn til 
brukerrettigheter, lovkrav og hensynet til ansattes arbeidsmiljø, men forslaget vil ha 
konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra kommunen.  
 
KUTT I RAMMER OG TILTAK 
Forslagene til reduksjoner er dels lagt inn som målrettede enkelttiltak og dels som kutt i ramme 
til sektorene.  
Rammekuttene utgjør til sammen ca 1,7 millioner kroner og kommer i tillegg til foreslåtte kutt i 
tiltak som utgjør om lag   
 
POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 
Det blir påpekt at administrasjonen må finne bedre løsninger for å legge fram og følge opp saker 
som skal til politisk behandling. Bedre løsninger på ekstern og intern informasjon er også 
etterlyst. Dette budsjettforslaget kan ikke alene bidra til ønsket utvikling, men det antas at det 
kan arbeides bedre med rapportering og gjennomføring uten at det trenger å få store 
budsjettkonsekvenser. 
For ikt-tjenestene antas det at en i løpet av 2018 kan gå over til et mer integrert samarbeid i 
Nord-Troms og at en inngår i en samlet ledelse i regionen (som omfatter fem 
samarbeidskommuner).  Det planlegges at utviklingsarbeidet følger en overordnet plan for 
hvordan samarbeidet kan gi mer stabil og sikker drift og hvordan en kan ta i bruk nye tjenester.  
Det er mottatt tilskudd til den statlige satsingen på digitale løsninger i prosjektet «den digitale 
innbygger i Nord-Troms». 
Det foreslås nedtak med til sammen 174 000 kroner fordelt på rammekutt (84 000 kroner) og 
spesifikke tiltak med 90 000 kroner. 
 
OPPVEKST OG KULTUR 
Det er pr november 2017 bosatt 19 flyktninger i kommunen.  Det førende vedtaket for bosetting 
fastsetter at det skal gis plass til 45 personer over tre år.  Det ventes færre anmodninger om 
bosetting i løpet av 2107 og 2018 og det ventes en avklaring om kommunen kan regne med 
anmodning for resten av 2017 og/eller i 2018 i løpet av 2017. I og med at det er usikkert hvor 
mange nye ankomster som kan ventes, er det ført inntekter fra statlig tilskudd som svarer til 19 
bosatte personer i 2018 og resten av økonomiplanperioden.  
Med vedtaket om Kjækan skole tidligere i 2017, gis det nå bare grunnskoleundervisning på 
Kvænangen barne- og ungdomsskole.  Med pågående byggearbeider og tilpasning til 
midlertidige lokaler, har det vært nødvendig å øke ressursene til undervisning og administrasjon 
i løpet av høsten 2017.  Det antas at behovet kan reduseres fra skolestart høsten 2018, og er lagt 
inn en reduksjon med tre årsverk fra august 2018. 
På de øvrige tjenestene ses det ikke store rom for reduserende tiltak. 
Som eget tiltak foreslås vakanse i ledig stilling ved oppvekst- og kulturkontoret. 
Samlet innsparing foreslås ca 2,1 millioner kroner der rammekuttet innebærer 580 000 kroner. 
 
HELSE OG OMSORG 
Det trekkes opp følgende hovedutfordringer for etaten: 

 Press på mange av tjenestene, herunder tjenester som kommunen ikke kan tilby i egen regi 
 Vanskelig rekrutteringssituasjon for mange av de sentrale yrkesgruppene. Situasjonen må ses 

som forverret i løpet av 2017. Mange vakanser har i løpet av året måtte dekkes med innleie av 
vikarer og byråtjenester. 

 Store utfordringer på lang sikt som følge av en demografisk utvikling som kommer til å gi flere 
eldre og pleietrengende i åra som kommer. 



 Nye krav som følger av reformer og lovpålegg der endringene ventes å gjennomføres raskt. 
 Eksisterende bygningsmasse oppleves som lite hensiktsmessig for brukerne og for å kunne 

samordne tjenestene. Egen sak om bygningstilpasning er fremmet for politisk behandling. 

Etaten arbeider aktivt med utvikling av fag og tjenester, blant annet i prosjekt for 
velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 
Av spesifikke kutt foreslås reduksjoner på Gargo sykehjem og sykestue, i fysioterapitjenesten og 
på legekontorets forkontor. 
Det foreslås tiltak for reduksjoner med om lag 2,5 millioner kroner hvorav 870 000 kroner er 
rammekutt.  
 
 
 
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK 
Etaten opplever at ressursene ikke strekker til for å utføre mange av oppgavene.  De mest 
sentrale utfordringene ses som: 

 Betydelig etterslep på vedlikehold på kommunalt eide bygg og installasjoner 
 Enkeltsaker som ikke blir løst på rimelig tid på grunn av andre oppgaver 
 Store planoppgaver som ikke blir utført eller sluttført, herunder kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel.  

Det er en lovpålagt oppgave å drive aktiv planlegging og å følge lovens krav til medvirkning og 
medbestemmelse. I tillegg skal planene bidra til å gi en politisk vedtatt retning for utviklingen 
av kvænangensamfunnet og gjøre det lettere å foreta prioriteringer i enkeltsaker og i 
overordnede saker som for eksempel i økonomiplanarbeidet. Det er ennå ikke vedtatt en 
kommuneplanens samfunnsdel i Kvænangen og selv om behovet er innlysende, er det ikke 
funnet tilstrekkelige rom til å garantere gjennomføring i 2018.  
Arbeidet som omstillingskommune er i tidlig fase ennå, men det regnes med at aktiviteten vil bli 
betydelig mer omfattende i løpet av 2018. Kommunen har vedtatt å kjøpe alle aksjer i 
Kvænangshagen Verdde og at selskapet skal være gjennomføringsorgan for vedtak i 
omstillingsprosjektet. 
Tilskudd til nærmiljøtiltak er videreført med samme beløp som i 2017. 
Det foreslås reduksjoner av tiltak og et rammekutt med om lag 395 000 kroner på område 
Næring, utvikling og teknisk og et samlet kutt på hovedområde Bygg og anlegg med 276 000 
kroner. 
 
GENERELLE FØRINGER 
Ledige stillinger som ikke er knyttet til turnus har de siste åra blitt lagt fram for formannskapet 
til vurdering. Det vil bli foreslått at disse vurderingene i større grad skal gjøres i 
administrasjonen og på et tidligere tidspunkt enn man normalt rekker før et formannskap. Det 
kan i utgangspunktet ikke påregnes at ledige stillinger automatisk blir videreført eller utlyst. 
Tiltak som ikke er budsjettert kan som hovedregel ikke ventes iverksatt uten at det kan anvises 
annen dekning på sektorens ansvarsområde.  
 
FORSLAG UTENFOR RAMMEN 
Under «Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen» er dels ført tiltak som medfører økte 
bevilgninger og som ikke er prioritert i administrasjonens endelige budsjettforslag og dels tiltak 
som har vært til vurdering som innsparinger, men ikke er videreført. 
Det har blitt meldt om uro i organisasjonen og blitt arbeidet med tiltak.  Kommunen har hatt 
høyt sykefravær som i tillegg til å belaste den enkelte også har virkninger for tjenestene og 
brukerne. Det arbeides etter vedtatte planer og forventes at videre arbeid må skje innenfor 
vedtatte rammer.  Som forslag utenfor rammen er det ført opp ledelsesutvikling som skal ha til 



hensikt å forbedre ledernes mulighet til å lede arbeidet med å skape godt arbeidsmiljø med 
myndiggjorte medarbeidere.» 
 
 
 
 
Herværende sak bygger på framstillingen derfra med innarbeiding av følgende tiltak som ble 
vedtatt i samme møte: 

 Forsterking av skjerma enhet ved Gargo sykehjem og sykestue 
 Prosjekt for flerbrukshall 
 Forprosjekt for helsehus. 

 
Innarbeiding er gjort i vedleggene til saken.   

 

 
Vedlegg: 

 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 -2021, versjon 2. november 
 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 – 2021, versjon 2. november 
 Budsjettskjema 1A 
 Budsjettskjema 1B 
 Budsjettskjema 2A 
 Økonomisk oversikt drift 
 Innspill og analyser fra etater og enheter til budsjett og økonomiplan. 
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Budsjettskjema 1B

Sektor Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Politisk styring og sentraladministrasjon 16 469 879 17 491 625 18 390 902 18 766 865 18 934 436 19 048 761

Oppvekst og kultur 29 873 717 36 757 364 33 725 480 34 084 474 33 221 336 32 979 893

Helse og omsorg 55 959 230 51 815 878 54 351 838 54 531 498 54 862 723 55 107 544

Lån og tilskudd 915 314 4 058 969 2 369 000 2 369 000 2 369 000 2 369 000

Næring, utvikling og teknisk 8 064 005 8 210 479 7 937 463 8 093 688 8 116 675 8 185 672

Bygg og anlegg 10 787 259 11 182 813 11 481 322 11 643 071 11 693 500 11 748 556

Skatt, ramme og finans -10 672 433 -10 650 510 -11 433 409 -11 933 409 -11 933 409 -11 933 409

Sum fordelt til drift fra skjema 1A 111 396 971 118 866 618 116 822 596 117 555 187 117 264 261 117 506 017
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PS 67/17 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Jøkelfjord Bygdelag 
v/Ivan Mathiassen, Jøkelfjordveien 827 
9163 JØKELFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 21/17 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/2-30 2501/2017 U62 17.10.2017 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 04.11.17. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Jøkelfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til Mørketidsquiz på 
Jøkelfjord samfunnshus den 04.11.17. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens 
rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør 
derfor slikt  

Vedtak: 

Jøkelfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til Mørketidsquiz på Jøkelfjord samfunnshus den 04.11.17.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Tonny Mathiassen med Ivan Mathiassen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 340.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Politiet v/Åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  
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