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Ordensreglement for skolene i Kvænangen 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven  
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.06.2019  
Behandling: 
Saken utgår.  
Vedtak: 
Saken utgår.  
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken. 
 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Ordensreglementet for skolene i Kvænangen godkjennes, og gjøres gjeldende fra 1. august 2019 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken ble utsatt i utvalget 12.06.19 og sendt tilbake til saksbehandler for å se nærmere på §4 
bokstav H bruk av mobiltelefon. Her var det kommet innspill fra SU med ønske om totalforbud 
på bruk av mobiltelefon. Saken har igjen vært drøftet ved KVBU og de er kommet frem til 
denne teksten i reglementet: Ikke benytte deg av mobiltelefon i skoletiden, dersom dette ikke er 
avtalt med skolens pedagogiske personale.  
Totalforbud ble vanskelig så lenge skolen samtidig sier at telefonen skal kunne brukes i 
pedagogisk øyemed.  
 
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. 
opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet skal vise til regler om rettene og pliktene til elevene. 
Ordensreglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan 
brukes mot elever som bryt reglementet, og hvordan slike saker skal behandles. Skolen kan bare 
bruke tiltak som er iverksatt i ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing 
eller annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å 
forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for 
elevene og foresatte. 
Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa jf. 
opplæringsloven § 9A-10 vedtas ordensreglement «lokal forskrift om ordensreglement for 
skolene i Kvænangen kommune». Reglementet gjelder for skolene i Kvænangen kommune og 
erstatter tidligere vedtatt reglement. 

§ 2 Formål  

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt 
skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og 
organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den 
enkelte elevs rettigheter og plikter. 
 
Nåværende ordensreglementet for skolene i Kvænangen er ikke oppdatert og i trå med dagens 
opplæringslov.  
I kontrollutvalgets møte i mars kom det påpakning om å oppdatere ordensreglementet slik at det 
er i trå med ny opplæringslov.  
Arbeidet ble igangsatt med å oppdatere ordensreglementet, og dokumentet ble videre sendt på 
høring til skolen. 
Ordensreglementet har vært opp som sak i FAU og SU ved Kvænangen barn – og 
ungdomsskole.   

Vurdering 
Når vi igangsatte jobben med å oppdatere ordensreglementet tok vi en fullstendig gjennomgang 
av hele dokumentet. Dette gjorde at vi fikk løftet hele dokumentet slik at det ble 
sammenhengende og helhetlig.  
 

Vedlegg 
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Innledning  
Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den 

videregående opplæringen (opplæringsloven) §§ 9 A-10 og 9 A-11 og forvaltningsloven § 2. 

Alle elever i Kvænangen kommune har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse trivsel og læring, jf. opplæringsloven §§ 9A-1 og 9 A-2. Skolen skal aktivt og 

systematisk arbeide for et godt psykososialt miljø som virker positivt inn på elevers trygghet 

og sosiale tilhørighet, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 

Ordensreglementet er et av mange virkemidler i arbeidet for å oppnå et godt skolemiljø for 

elevene som er tilknyttet skolene i Kvænangen. Kommunen skal gi forskrifter om 

ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet skal 

vise til regler om rettene og pliktene til elevene. Ordensreglementet skal inneholde regler om 

orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryt reglementet, og 

hvordan slike saker skal behandles. Skolen kan bare bruke tiltak som er iverksatt i 

ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing eller annen krenkende 

behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for 

den som skal ta avgjørelsen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foresatte. 

§ 1 Hjemmel 
Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa jf. 

opplæringsloven § 9A-10 vedtas ordensreglement «lokal forskrift om ordensreglement for 

skolene i Kvænangen kommune». Reglementet gjelder for skolene i Kvænangen kommune og 

erstatter tidligere vedtatt reglement. 

§ 2 Formål  
Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt 

skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte 

og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den 

enkelte elevs rettigheter og plikter. 
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§ 3 Virkeområde  
Lokal forskrift om ordensreglement omfatter alle skolene i Kvænangen også 

voksenopplæringen. Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak 

som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for 

framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Ordensreglementet 

gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, i skolens digitale rom og ved alternative 

læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer.   

§ 4 Regler for orden og oppførsel  
 

Som elev har du både rettigheter og plikter som du må følge i skoletiden 

a. Møte presis til timene. 

b. Møte forberedt og delta aktivt i opplæringen. 

c. Ha med nødvendig bøker og utstyr 

d. Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 

e. Holde orden 

f. Ikke forlate skolens område uten tillatelse 

g. Følge skolens regler og rutiner om fravær 

h. Ikke benytte deg av mobiltelfon i skoletiden, dersom dette ikke er avtalt med skolens 

pedagogiske personale 

 

Rettigheter Plikter 

*Alle skal behandle deg på en ordentlig 

måte 

*Du skal behandle alle elever og ansatte på 

skolen med respekt 

*Alle skal vise deg respekt *Vise respekt for skolens og andres 

eiendeler 

*Dine eiendeler skal få være i fred *Du skal ikke utøve krenkende atferd. Noe 

som innebefatter både fysisk og  psykiske 

krenkelser 

*Du skal få være i et miljø som ikke er 

krenkende  

*Rette deg etter beskjeder som er gitt av 

skolens personale 

*Du skal ha et godt lærings- og skolemiljø *Du skal bidra til et godt læringsmiljø 
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*Skolens personale skal gripe inn dersom du 

opplever eller utsettes for krenkende atferd 

*Du skal møte presist til timer og avtaler 

*Skolen skal være er trygt sted hvor du føler 

tilhørighet, og er en del av et lærende 

felleskap 

*Gjøre skolearbeid til avtalt tid 

*Skolen skal legge til rette for at du 

opplever mestring både faglig og sosialt   

*Du skal følge ordensreglementet. 

 

Oppførsel og atferd som ikke aksepteres 
A Det er ikke lov å ta med eller bruke gjenstander som forstyrrer undervisningen og/ 

eller kan skade personer, bygning eller inventar 

B Det er ikke lov å utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, 

diskriminering, rasisme, utestegning, utøve noen former for vold eller trusler. 

C Det er ikke lov å benytte eller ta med tobakk og snus på skolens område, eller turer 

som er i regi av skolen. Forbudet gjelder også på skoleveien 

D Det er ikke tillatt å benytte eller være i besittelse av alkohol eller andre rusmidler på 

skolens område, eller på turer som er i regi av skolen dette gjelder også på 

skoleveien.  

E Det er ikke lov å fuske på prøver 

 

§ 5 Grunnlag for vurdering i orden og oppførsel  
 

 Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til 

opplæringsloven. Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ytterligere regulert i lokal 

forskrift om ordensreglement for skolene i Kvænangen kommune. 

 

§ 6 Sanksjoner på brudd av reglene 
 

Alle sanksjoner skal ha til hensikt å hjelpe eleven til å endre på uheldig atferd og oppførsel. 

Sanksjonen som blir gitt skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet.  

Sanksjonene skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor det er 

blitt nødvendig med sanksjoner. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg, 
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dette skal ses i sammenheng med sakens alvor. Elevens alder og forutsetninger for å forstå 

konsekvenser ved regelbrudd skal alltid vurderes før sanksjonsform blir gitt. Brudd på regler 

som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i ordensreglementet  

 

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner 

A Muntlig irettesettelse fra skolens pedagogiske personale. 

B Muntlig melding til elevens foresatte fra skolen pedagogiske personale 

C Skriftlig melding til elevens foresatte fra skolens pedagogiske personale 

D Muntlig/ skriftlig melding til foresatte fra rektor 

E  Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende og ulovlig 

måte. Herunder tobakk, snus og rusmidler. Ulovlige gjenstander leveres politiet. 

Inndratte gjenstander som politiet ikke tar hånd om tilbakeleveres foresatte v/ 

henvendelse til skolen.  

F Midlertidig frata eleven gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring 

G Anmerkning  

H Gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført 

skolens eiendom eller eiendeler. Eksempelvis: rydde søppel, vaske gulv, fjerne 

tagging 

I Bortvise elev 1-7.trinn fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen. 

Bortvisning skal kun benyttes dersom andre tiltak er forsøkt eller vurdert. Eleven 

skal hentes av en foresatt. Ved bortvisning skal rektor fatte et enkeltvedtak. 

Opplæringsloven § 9a-11 

J Bortvise elev 8-10.trinn for inntil 3 dager ved alvorlige eller gjentatte brudd på 

ordensreglementet. Bortvisning skal kun benyttes dersom andre tiltak er forsøkt 

eller vurdert. Foresatte skal varsles før eleven bortvises. Ved bortvisning skal rektor 

fatte enkeltvedtak. Opplæringsloven §9a-11 

K Elever kan bli pålagt å delta i konfliktløsningssamtaler i og utenfor skoletiden med 

skolens pedagogiske personale, helsesøster eller rektor. Dersom en elev blir tatt i 

røyking / snus på skolen skal de foresatte sammen med barnet møte til samtale med 

skolen.  
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L Elever på ungdomstrinnet kan få nedsatt karakter i orden og atferd dersom det har 

vært gjentagende brudd på skolens ordensreglement ( forskrift til opplæringsloven 

§§§3-5,3-6 og 3-7) 

M Eleven kan bli flyttet midlertidig eller permanent til en annen klasse, eller annen 

skole dersom det foreligger gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglementet( 

opplæringsloven §8-1 tredje ledd)  

N Politiet blir varslet ved straffbare handlinger  

O Sanksjoner for elever på voksenopplæringen gjelder etter nasjonale lover, 

forskrifter og  retningslinjer, samt utdypet ordensreglement for voksenopplæringen 

i Kvænangen kommune 

  

 

§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6 
 

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke 

sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9A-10. Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig 

godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.  Skolen skal skriftlig dokumentere 

grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken 

sanksjon som ble benyttet. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den 

myndighet rektor har delegert. Avgjørelse om bortvisning må tas av rektor selv, jf. 

opplæringsloven § 9A-11 andre ledd. Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta 

avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer.  

Enkeltvedtak  

Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav I, J, L, M, skal 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke 

enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer. Tiltakene kan iverksettes dersom dette anses 

som nødvendig selv om det klages på vedtaket. 

A. Nærmere om bortvisning 
 

Hver enkelt lærer har selv myndighet til å avgjøre bortvising fra egen undervisning for ei 

opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimer. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg 

med lærerne til eleven. Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd, 
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jf. opplæringsloven § 9 A-11. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen. Før det 

blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert 

andre sanksjoner og hjelpetiltak. Ved bortvisning skal foresatte alltid varsles. Bortvisning kan 

ikke iverksettes dersom skolen ikke får varslet foresatte. En forutsetning ved bortvisning av 

elever på 1.-7. klassetrinn er at elevene hentes av foresatte. 

B. Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev 
 

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav E skal overlates til foresatte. 

Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 

6 bokstav F skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen slutter. 

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av bokstav E og F kan skolens ledelse be 

elevens foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i 

klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved 

en eventuell kontroll. Skolens ledelse kan foreta undersøkelse i garderobe- og bokskap som 

disponeres av eleven. 

C. Ugyldig fravær og permisjon fra opplæringen. 
 

Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren 

skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal 

være orden og oppførsel det siste halve skoleåret (F- Oppl § 3-7). Ved sykdom skal skolen ha 

beskjed så fort som mulig. Forskrift til opplæringsloven § 3-41 har fastsatt særskilte 

bestemmelser om føring av fravær på vitnemål fra og med 8.trinn. 

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig kan rektor, etter 

søknad, gi en elev permisjon i inntil to uker jf. Opplæringsloven §2-11 i løpet av et skoleår. 

Fravær utover dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolene. Dersom foreldre tar elever ut 

av skolen uten at der er innvilget permisjon, må foreldre undertegne fastsatt skjema der 

foreldrenes ansvar for elevens opplæring er klargjort. Elevens foresatte har ansvar for og må 

legitimere at barnet får tilsvarende opplæring i annen skole eller ved hjemmeundervisning. 

Skolen skal være behjelpelig med evt. alternativt opplegg for elevens opplæring. Den enkelte 

skole fastsetter i sitt ordensreglement hvordan fravær skal legitimeres. Dersom eleven 

kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt 

årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng 
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med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet. Foresatte skal 

involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker 

forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret 

de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. Elever som 

kommer for seint og dermed forstyrrer opplæring kan i konkrete situasjoner og utfra en total 

vurdering, få et alternativt opplæringstilbud inntil ny undervisningsøkt starter. 

 

D. Krenkende atferd 
 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkende atferd jf. Opplæringsloven 9A-3.Krenkende 

atferd som mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme, utestenging, uthenging vold eller 

trusler skal ikke aksepteres på skolene i Kvænangen kommune. Krenkende atferd er en 

fellesbetegnelse for alle former for atferd som tilsiktet eller utilsiktet rammer andre 

mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan også være enkeltstående handlinger 

eller ytringer som oppleves sårende for en elev. Hvilke ytringer og handlinger som oppleves 

som krenkende for den enkelte elev, er subjektivt. Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. 

Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også mer 

indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Det er likevel ikke slik at 

enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elever, skal oppfattes som krenkelser. Det er en 

del av skolens samfunnsmandat å lære elever å tenke kritisk, og til å kunne akseptere og 

respektere ulike meninger og overbevisninger. 

 

E. Mobiltelefon, smartklokke og internett 

Mobiltelefon, mobil-/smartklokke og annet teknisk utstyr som kan virke forstyrrende, kan 

benyttes etter avtale med skolen og i samråd med foresatte, eller i planlagt opplæringsøyemed. 

Ved regelbrudd kan utstyret inndras for resten av dagen jf. §6 bokstav F. 

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i opplæringsøyemed. Dette gjelder 

også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett- tilgang kan 

være tilgjengelig for elever utenom den organiserte opplæringen. 
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Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole kan vedta nettvettregler. Reglene kan også 

inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom 

den organiserte opplæringen.  

Dersom elevene bryter reglementet kan de, avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke 

internett eller teknologisk utstyr for et nærmere angitt tidsrom. Det kan også føre til tiltak 

etter§ 6. 

F. Reaksjonsmåter ved fusk  
 

Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i 

en prøvesituasjon kan prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om 

muligheten for ikke å få terminkarakter. Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har 

fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal 

avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. 

Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen (jfr. F-Oppl § 3-37). 

 

§ 8 Skadeverk 
 

Ved skade verk på skolens bygninger og/eller eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte 

kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig inntil kr 5000, etter 

skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2. Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv 

dersom dette anses hensiktsmessig jf. § 6 bokstav H.  Ved skade/hærverk skal foresatte 

kontaktes. 

 

§ 9 Straffbare forhold 

Ut fra hensynet til skolemiljø, orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som 

normgivende signal, skal skolene melde fra til etatsleder for tjenesteområde oppvekst og 

kultur, om alle straffbare handlinger som begås mot eller av elever på skolene i Kvænangen 

kommune. Skolen skal konferere med elevens foresatte før forholdet meldes til etatsleder for 

nevnte tjenesteområde. Dersom de foresatte ikke ønsker at skolen skal melde forholdet, skal 

opplysning om dette følge med meldingen. Dersom det foreligger mistanke om straffbare 

forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller tiltak. Dette kan 
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eksempelvis gjelde forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika. Elevens 

foresatte skal varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal 

uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal meldes 

til politiet. Straffbare handlinger utøvet av mindreårige (opp til 15 år) meldes til barnevernet. 

Skolen kan i tillegg vurdere annen hensiktsmessig håndtering. 

§ 10. Elevenes medbestemmelses rett  
 

Kapittel 9 A i opplæringsloven viser både til elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og til 

at elevene skal delta i skolens planlegging og gjennomføring av arbeidet med et trygt og godt 

skolemiljø, se opplæringsloven § 9 A-8, jf. Eleven skal selv ta del i å skape en god skole  § 9 

A-2. Elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, er 

viktige samarbeidsorganer ved utformingen av et ordensreglement, og de må også høres før et 

ordensreglement fastsettes. Ordensreglementet bør være tilgjengelig på skolens og kommunen 

hjemmeside. 

§ 11 SFO og leksehjelp 
 

Opplæringsloven § 13-7 omhandler skolefritidsordingen. Elevenes skolemiljø Jf. 

Opplæringsloven § 9A-1 omfatter også leksehjelpen og SFO. Med unntak av §§ 9 A-10 og 9 

A-11. Utover dette vises det til tolkningsuttalelse fra utdanningsdirektoratet vedrørende 

ordensreglement på SFO 02.12.2014 som slår fast at skolens ordensreglement ikke gjelder for 

SFO. Kommunen bør ha egne ordensregler for SFO, da det per definisjon bare er i skoletiden 

skolens ordensreglement har virkeområde. Dette selv om skolen og SFO har tett samarbeid.  

§ 12 Ikrafttredelse  
 

Forskrift om ordensreglement gjelder fra ……………..Skolen plikter å gjøre elever, foresatte 

og ansatte kjent med lokal forskrift om ordensreglement for skolene i Kvænangen kommune 

hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler rektor.
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Underveisrapport pr. juni 2019 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har i perioden 16.01.2018 frem til 31.12.2020 hatt avtale med 
veiledningskorpset for skoleeier og skoler. Veiledningskorpset er etablert av 
Utdanningsdirektoratet på bakgrunn av oppdragsbrev 04/17 fra Kunnskapsdepartementet. 
Avtalen gjelder tilbud om veiledning i kvalitetsutvikling i kommunen. Våren 2019 ble det 
skrevet en underveisrapport som legges fram for utvalg for oppvekst og kultur. Det ble samtidig 
søkt om forlenget veiledningsperiode fram til våren 2020.  Denne søknaden ble innvilget av 
utdanningsdirektoratet frem til 30.06.2020 

Vurdering 
Underveisrapporten viser tydelig at det var nødvendig med en forlengelse av veiledningen. Både 
skoleeier og skoleleder jobber nå tett sammen med veilederkorpset for å sikre kvalitet i alle ledd, 
gjennom riktig lovforståelse og gode strukturer. Kvænangen kommune har i samarbeid med 
veilederkorpset lagt plan for videre veiledning. I planen er også fagfornyelsen høyt prioritert. 
 
Vedlegg 1 
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UNDERVEISVURDERING  I OPPFQLGINGSORDNINGEN, VEILEDERKORPSETS VK18
Underveisvurderingen gjøres i fellesskap av veiledere og skoleeier. l underveisvurderingen for den enkelte skole skal rektor være med. Vurderingen

sendes politisk skoleeier og Utdanningsdirektoratet til orientering.

Underveisvurderingen skal gjøre rede for status så langt i veiledningsprosessen sett opp mot veiledningsavtalen og målsettinger og tiltak beskrevet i

oppsatt plan.

o  Hvilke aktiviteter/tiltak er iverksatt i forbedringsarbeidet?
Hvordan har veiledningen påvirket utvíklingsprosessen?

Hvilke justeringer/tiltak er nødvendig for å nå våre målsettinger?
Hva skal vi gjøre mer av, og hva skal vi eventuelt gjør mindre av?

Hvordan skal arbeidet sikres bærekraft og videreføres etter at veiledningsperioden er over?

DEL 1: SKOLEEIERS  VURDERINGER

jknlgeier, Kvaenangen  kommune

Kontaktperson hos skoleeier (navn cg tlttel): Jorunn Farstad, konst etatSleder
Nam på deflzakende skoler Kvænangen barn og ungdomsskole

Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skoleeiernivä (som veiledningen er knyttet opp mot)
Ingen tiltak fra skoleeier. Kommunen har vært mellom skolen og veilederkorpset.



Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skoleeiernivå

Hvilke utviklingsområder har
veiledningen vært rettet mot?

Kommunen har vært orientert om

arbeidet som pågår.

Jobbe med overordnede planer og
kvalitetssystemer.

2

Hvordan har framdriften og

måloppnåelsen vært til nå?

Ingen framdrift.

Hvordan skal arbeid videreføres for at
vi skal oppnå våre målsettinger og sikre
bærekraft?

Veiledernes bidrag

Jobbe med planverket til skolen
Få til gode arbeidstidsavtaler på

Hjelpe til med disponering av

oppgavene, hva er viktigst, og

skolen hvordan kan vi beste gjøre det.

Få ordensreglementet i tråd med
dagens regelverk.
Avklare rollene til skoleeier

politisk og administrativt og

skolens rolle.

Skoleeier må legge til rette for og

veilede leder på skolen i
lederrollen med kurs/

kompetanseheving
Skoleeier må jobbe for å
digitalisere, modernisere og
effektivisere skolen

Hjelpe skolen igang med
fagfornyelser, og holde trykke
oppe.
Skoleeier må hjelpe til så rektor

får komme inn  i  rektornettverki

Nord Troms



DEL  2: SKOLENS VURDERINGER

5k°le Kvænangen b/u  skole

Rektor Valter Olsen

Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skolenivå (som veiledninggi er knyttet opp mot)

U  -TRINN / Mellomtrinn /Småtrinn: generelle kommentarer til Veiledningskorps ang evt justeringer  i forhold  til skolenivå:

-  Se våre merknader «Veiledernes bidrag»

-  Annet/endring: flere konkrete tiltak  /  tid til å «fundere» (finne ut av ting), skoleleders rolle må bli tydeligere i

veileder/støtterollen, mer «trykk» fra Veilederkorps/skoleeier mht empirisk viten/bruk av konkrete tester  -  gjøre tiltak

forpliktende (med veiledning) -  gjerne Udirs beskrivelse «Ekstern vurdering»: Tas opp med Veilederkorps  neste  møte.

Oppfølging Ståstedsanalysen.

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skolenivå

Hvilke utviklingsområder har Hvordan har framdriften og Hvordan skal arbeid videreføres for at vefledemes bidrag

veiledningen vært rettet mot? måloppnåelsen vært til nå? vi skal oppnå våre målsettinger

U-trinn:

1) Tydelige Fått mål i nesten alle fag på Mer arbeid med mål og Bakgrunn og forståelse av
læringsmål/forståelig for ukeplanen vurderingskriterier problemfeltene
elever (foresatte) Mer fokus på mål i timene Rutiner for  NP  bør være slik at det Synliggjort behov ved

2) Måloppnåelse, NP/ andre prøver: forarbeid, er fokus på dette store deler av gjennomgang NP  og

vurderingskriterier gjennomføring og rutiner utprøvd skoleåret og ses i sammenheng Elevundersøkelsen
med skolens mål i fagene: Motivert med tips og
utarbeidelse av Ãrshjul -forslag veiledning
foreligger



3) Vurdering av

muntligaktivitet (den stille

eleven)

Mellomtrinn:

1) Mål og vurdering

2) spes retta mot muntlig
aktivitet

Småtrinn:

1) Mål og tiltak NP

2) Egenvurdering av elever

5

Godt i gang med tiltak og styrking

Ad 2) ll<ke igang

God framdrift og måloppnåelse.

Jobber med konkrete tiltak:

kombinere lesing i alle fag /fokus

på begreper samt matte i alle fag.

Pr dato: fokus på begrep i matte

inkludere regning i minst ett annet
fag.

God framgang og måloppnåelse.

Mål på ukeplan, fokus på start og

avsl timen/uka.

Evalueringsbok - l<lasseledelse som
en del av dette

Muntlig aktivitet: får større

«oppmerksomhet» etterhvert

Bruke tid /faste samlinger til

utviklingsarbeid
NB pr dato bruker vi mye av

fellestid til nyskolen (ute-

/inneplanlegging)

Stadig evaluering /nye mål på

trinnmøter.

Utfordring: alle på trinnet har ikke

møtetid når vi har trinnmøter UiU.

Bruke årshjul for ulikeprøver

(N P/kartlegging/Spekter mm)

Tid til oppfølging /oppsummering

og evaluering.

Fortsetter med fokus på mål

Se forrige samt
Tips til arbeidsmåter

Andre skolers arbeidsmåter

Bakgrunn og forståelse av

problemfelt.

Synliggjort behov for

gjennomgang NP

Godt å få et «kick» bak for å
holde fokus (motivere,
veilede...)

Veilederkorps har bidratt med
faglige tips og veiledning.

Lydhør for våre utfordringer.

Klassemiljø viktig for å
realisere mål



DEL 3: VEILEDERTEAMETS VURDERINGER

Skoleeier: Kvænangen kommune

Veilederteam Eva H. Haugseth, Eva Søfteland, John Askeland

Navn på deltakende skoler

Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skoleeiernivå (som veiledningen er knyttet opp mot)

Veiledningen  i  Kvænangen kommune har vært preget av at kommunen har store utfordringer med å ivareta skoleeier-funksjonen på en forsvarlig måte. Kommunen

mangler rådmann. Adm.sjefen er p.t. konstituert. Daværende nytilsatt etatsleder (jan 2018) ble sykmeldt tidlig i høst. Det ble tilsatt pedagogisk konsulent i 40% stilling

i august 2018, men denne sluttet under prøvetiden i september. Kommunens administrasjon la ingen plan for hvordan fraværet skulle kompenseres føri mars 2019 da

det ble konstituert etatsleder for en kort periode. Forutsetningene for strukturert og forutsigbar veiledning på skoleeiernivå har følgelig ikke vært til stede. Kommunen

har på skoleeiernivået følgelig ikke vært  i  stand til å oppfylle sin del av avtalen som er gjort med Udir. På denne bakgrunn har veiledernes arbeid vært knyttet til

prosesser på skolenivå i dialog med rektor og skolens utviklingsgruppe. Rektor har sagt opp sin stilling og slutter etter dette skoleåret. Stillingen er lyst ut. Foreløpig er

ingen ny rektor tilsatt.

Arbeidssituasjonen på skolen er fortsatt preget av drift i midlertidige lokaler. Ny skole er under oppføring, men er etter det vi forstår forsinket slik at det sannsynligvis

ikke blir innflytting i ny skole før ved årsskiftet 2019/2020. I tillegg er de ansatte blitt tillagt oppgaver knyttet til planlegging og utforming av skolen som de ikke var

tiltenkt,- grunnet manglende kapasitet på kommunenivå.

Den videre veiledningen i kommunen må bygge på en erkjennelse hos alle involverte parterí kommunen at en er i samme båt og at økt kvalitet i skolen

krever endringsvilje på alle nivåer,- helt fra den enkelte lærer og lærerteam via skoles ledelse og til skoleeier. Den videre skoleutviklingen må skje ved

at den enkelte medarbeider ser sitt ansvar for helheten i skolens arbeid og med evne og vilje til å se framover og de muligheter som finnes, uten å la

seg stoppe av de mangler og systemsvikt som er avdekket.



Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot? Hvordan har framdriften og Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå

måloppnåelsen vært til nå? våre målsettinger og sikre bærekraft?

Plan for veiledningstema på skoleeiernivå. Se innledning Veilederteamet har hatt møte med konst. Adm. Sjef/

ø  identifisere planer for skoler/ rutinebeskrivelser/ prosedyrer for handlinger og rådmann og ordfører under hvert besøk og drøftet

kvalitet Etatsleder har utarbeidet kommunens utfordringer og vårt veiledningsoppdrag
o  Utarbeide struktur og forutsigbarhet på møtevirksomhet mellom skoleeier, skolens tilstandsrapport. Lite/ingen i lys  av  dette.

utviklingsgruppe og skoleledelse involvering av skolenivået.

o Utvikling av forsvarlig system for skoleutvikling jf.  §  13.10 Veilederne har nå jevnlig kontakt og dialog med

o Legge en framdriftsplan for utarbeidelse av planer/ rutiner som mangler konstituert etatsleder og vil iverksette planer for

ø  Fremdriftsplan og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av Tilstandsrapport veiledning når rammene for dette er til stede.

/kvalitetsmelding Behovet for veiledning er stort.

0  Utarbeidelse av kvalitetsplan for skolen i tråd med foreslåtte tiltak i tilstandsrapporten

o  Utarbeide  en  oversikt for arbeidsfordeling på skolesektoren

Veiledningstema på skolenivå Skolens ansatte har utarbeidet Vår vurdering er at lærerne er glad for å bli fulgt opp,

0  Tydelige læringsmål plan for hvordan resultatene på men at det i svært liten grad settes av tid til
o  Vurdering av muntlig aktivitet NP  skal følges opp overfor systematisk utviklingsarbeid mellom veiledningene.

o  Oppfølging av nasjonale prøver (NP) elevene med relevante tiltak, Skolen bærer preg av at den er overlatt til seg selv i
. Elevunderwkelsen vurderinger og tydeliggjøring av utviklingsarbeidet. Videre veiledning vil legge vekt på

.  OWL LOV § 9 A _  rutiner, praksis, forbedringspunkten læringsmål. Elevundersøkelsen er  à  utvikle konsistens og helhet  i tenkningen  og at  alle

I Utviklingsarbeid -  hva og hvordan? Ta ansvar for skolens resultater gjennomgått med Særlig tanke på ansatte f°rF’"kte’ seg på de planer 50m “E3395-
hvordan lærerne kan analysere Kriterier/ kjennetegn på god praksis må utarbeides.

elevenes tilbakemeldinger og Skolen bør jobbe videre med kjennetegn på god

hvordan de kan involveres i det praksis  -  hva ser vi etteri klasserommet

videre arbeidet. for å identifisere endring.
Andre sentrale temaer i det videre

veiledningsarbeidet:

-  Fagfornyelsen

-  Skoleledelse  ~  ledelse som teamarbeid

-  Administrativt og politiske skoleeierskap

Skolen vil generelt sett ha nytte av veiledning i

utviklingsarbeid.

Viktig å få på plass tid til utviklingsarbeid -følge opp

ny rektor.



UNDERVEISVURDERING  l  OPPFØLGINGSORDNINGEN, VEILEDERKORPSETS VKl8
Underveisvurderingen gjøres i fellesskap av veiledere og skoleeier.  I  underveisvurderingen for den enkelte skole skal  rektor  være med. Vurderingen

sendes politisk skoleeier og Utdanningsdirektoratet til orientering.

Underveisvurderingen skal gjøre rede for status så langt i veiledningsprosessen sett opp mot veiledningsavtalen og målsettinger og tiltak beskrevet i

oppsatt plan.
-  Hvilke aktiviteter/tiltak er iverksatt i forbedringsarbeidet?

-  Hvordan har veiledningen påvirket utviklingsprosessen?
ø  Hvilke justeringer/tiltak er nødvendig for  å  nå våre målsettinger?
o  Hva skal vi gjøre mer av, og hva skal vi eventuelt gjør mindre av?

-  Hvordan skal arbeidet sikres bærekraft og videreføres etter at veiledningsperioden er over?

DEL 1: SKOLEEIERS VURDERINGER

jmeeien Kvænangen  kommune

Kontaktperson hos skoleeier (navn cg tit‘l',e_Ik Jorunn  Farstad, konst. etatsleder

Nam på deltakende skole: Kvænangen barn og ungdomsskole

Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skoleeiernivå (som veiledningen er knyttet opp mot)
Ingen tiltak fra skoleeier. Kommunen har vært mellom skolen og veilederkorpset.



Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skoleeiernivå

Hvilke utviklingsområder har

veiledningen vært rettet mot?

Kommunen har vært orientert om

arbeidet som pågår.

Jobbe  med overordnede planer og
kvalitetssystemer.

2

Hvordan har framdriften og

måloppnåelsen vært til nå?

Ingen framdrift.

Hvordan skal arbeid videreføres for at

vi skal oppnå våre målsettinger og sikre

bærekraft?

Veiledernes bidrag

Jobbe med planverket til skolen
Få til gode arbeidstidsavtaler på

Hjelpe til med disponering av

oppgavene, hva er viktigst, og

skolen hvordan kan vi beste gjøre det.

Få ordensreglementet  i  tråd med
dagens regelverk.

Avklare rollene til skoleeier

politisk og administrativt og

skolens rolle.

Skoleeier må legge til rette for og

veilede leder på skolen i
lederrollen med kurs/

kompetanseheving

Skoleeier må jobbe for å
digitalisere, modernisere og

effektivisere skolen

Hjelpe skolen i gang med

fagfornyelser, og holde trykke

oppe.
Skoleeier må hjelpe til så rektor

får komme inn i rektornettverki
Nord Troms



DEL 2: SKOLENS VURDERINGER

Skole

Rektor

Kvænangen b/u  skole

Valter Olsen

Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skolenivå (som veiledningen er knyttet opp mot)

U  -TRINN / Mellomtrinn /Småtrinn: generelle kommentarer til Veiledningskorps ang evt justeringer i forhold  til  skolenivå:
-  Se våre merknader «Veiledernes bidrag»

-  Annet/endring: flere konkrete tiltak/ tid til å «fundere» (finne ut av ting), skoleleders rolle må bli tydeligere i
veileder/støtterollen, mer «trykk» fra Veilederkorps/skoleeier mht empirisk viten/bruk av konkrete tester  -  gjøre tiltak

forpliktende (med veiledning) -  gjerne Udirs beskrivelse «Ekstern vurdering»: Tas opp med Veilederkorps  neste  møte.

Oppfølging Ståstedsanalysen.

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift  i  utviklingsarbeidet på skolenivå

Hvilke utviklingsområder har

veiledningen vært rettet mot?

U-trinn:

1) Tydelige

læringsmål/forståelig for

elever (foresatte)

2) Måloppnåelse,

vurderingskriterier

Hvordan har framdriften og

måloppnåelsen vært til nå?

Fått mål i nesten alle fag på
ukeplanen
Mer fokus på mål i timene
NP / andre prøver: forarbeid,

gjennomføring og rutiner utprøvd

Hvordan skal arbeid videreføres for at

vi skal oppnå våre målsettinger

Mer arbeid med mål og

vurderlngskriterier
Rutiner for  NP  bør være slik at det
er fokus på dette store deler av

skoleåret og ses  í  sammenheng

med skolens mål i fagene:

utarbeidelse av Ãrshjul -forslag
foreligger

Veiledernes bidrag

Bakgrunn og forståelse av

problemfeltene
Synliggjort behov ved

gjennomgang NP og

Elevundersøkelsen

Motivert med tips og
veiledning



3) Vurdering av

muntligaktivitet (den stille

eleven)

Mellomtrinn:

1) Mål og vurdering

2) spes retta mot muntlig

aktivitet

Småtrinn:

1) Mål og tiltak NP

2) Egenvurdering av elever

5

Godt igang med tiltak  og styrking

Ad 2) ikke igang

God framdrift og måloppnåelse.

Jobber med konkrete tiltak:

kombinere lesing i alle fag /fokus

på begreper samt matte i alle fag.

Pr dato: fokus på begrep i matte

inkludere regning i minst ett annet
fag.

God framgang og måloppnåelse.

Mål på ukeplan, fokus på start og

avsl timen/uka.

Evalueringsbok - klasseledelse som
en del av dette

Muntlig aktivitet: får større

«oppmerksomhet» etterhvert

Bruke tid /faste samlinger til

utviklingsarbeid

NB pr dato bruker vi mye av

fellestid til nyskolen (ute-

/inneplanlegging)

Stadig evaluering /nye mål på

trinnmøter.

Utfordring: alle på trinnet har ikke

mØtetid når vi har trinnmØter UiU.

Bruke årshjul for ulikeprøver
(NP/kartlegging/Spekter mm)

Tid til oppfølging /oppsummering

og evaluering.

Fortsetter med fokus på mål

Se forrige samt

Tips til arbeidsmåter

Andre skolers arbeidsmåter

Bakgrunn og forståelse av

problemfelt.
Synliggjort behov for

gjennomgang NP

Godt å få et «kick» bak for å
holde fokus (motivere,
veilede...)

Veilederkorps har bidratt med

faglige tips og veiledning.

Lydhør for våre utfordringer.

Klassemiljø viktig for å
realisere mål



Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?

Plan for veiledningstema på skoleeiernivå.

Veiledningstema på skolenivå

Hvordan har framdriften og

måloppnåelsen vært til nå?

Se innledning

identifisere planer for skoler/ rutinebeskrivelser/ prosedyrer for handlinger og

kvalitet

Utarbeide struktur og forutsigbarhet på møtevirksomhet mellom skoleeier, skolens

utviklingsgruppe og skoleledelse
Utvikling av forsvarlig system for skoleutvikling jf.  §  13.10

Legge en framdriftsplan for utarbeidelse av planer/ rutiner som mangler

Fremdriftsplan og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av Tilstandsrapport

/kvalitetsmelding

Utarbeidelse av kvalitetsplan for skolen i tråd med foreslåtte tiltak i tilstandsrapporten

Utarbeide en oversikt for arbeidsfordeling på  skolesektoren

Etatsleder har utarbeidet

tilstandsrapport. Lite/ingen

involvering av skolenivået.

Skolens ansatte har utarbeidet

plan for hvordan resultatene på

NP skal følges opp overfor

elevene med relevante tiltak,
vurderinger og tydeliggjøring av

læringsmål. Elevundersøkelsen er

gjennomgått med særlig tanke på
hvordan lærerne kan analysere

elevenes tilbakemeldinger og

hvordan de kan involveres i det

videre arbeidet.

Tydelige læringsmål

Vurdering av muntlig aktivitet

Oppfølging av nasjonale prøver (NP)

Elevundersøkelsen

Oppl. Lov  § 9 A -  rutiner, praksis, forbedringspunkter.

Utviklingsarbeid  -  hva og hvordan? Ta ansvar for skolens resultater

/

Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå

våre målsettinger og sikre bærekraft?

Veilederteamet har hatt møte med konst. Adm. Sjef/

rådmann og ordfører under hvert besøk og drøftet

kommunens utfordringer og vårt veiledningsoppdrag

i lys av dette.

Veilederne har nå jevnlig kontakt og dialog med

konstituert etatsleder og vil iverksette planer for

veiledning når rammene for dette er til stede.

Behovet for veiledning er stort.

Vår vurdering er at lærerne er glad for å bli fulgt opp,

men at det i svaert liten grad settes av tid til

systematisk utviklingsarbeid mellom veiledningene.

Skolen bærer preg av at den er overlatt til seg selv i
utviklingsarbeidet. Videre veiledning vil legge vekt på

å utvikle konsistens og helhet i tenkningen og at alle

ansatte forplikter seg på de planer som legges.
Kriterier/ kjennetegn på god praksis må utarbeides.

Skolen børjobbe videre med kjennetegn på god

praksis  -  hva ser vi etter i klasserommet
for å identifisere endring.

Andre sentrale temaer i det videre

veiledningsarbeidet:

-  Fagfornyelsen

-  Skoleledelse -ledelse som teamarbeid

-  Administrativt og politiske skoleeierskap

Skolen vil generelt sett ha  nytte  av veiledning i

utviklingsarbeid.

Viktig å få på plass tid til utviklingsarbeid -følge opp

ny rektor.



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/249 -1 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 05.09.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 27.09.2019 
45/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 
70/19 Kvænangen formannskap 26.09.2019 

Økonomiplan 2020- 2023 med årsbudsjett 2020, høringsrunde september 

Henvisning til lovverk: Kommuneloven §§ 44-47.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Utvalget slutter seg til administrasjonssjefens skisse.  
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte budsjettrundskriv fra juni 2019 der vi grovt sett legger opp til slik 
budsjettprosess: 
 Oppstart prosess i juni med prosesskriv der administrativ ledelse gir signaler om budsjettet 

og setter opp plan for prosessen. 
 Gjennomgang i de enkelte enheter innen 31/8, tillitsvalgte skal være med på denne delen. 

Enhetene skal snu alle steiner og beskrive konsekvensene dersom grepet gjennomføres.  

 Sak til hovedutvalgene og formannskapet i september for å få politiske signaler for det 
videre arbeidet. 

 Administrativt arbeid videre til 23/10 da administrasjonssjefens innstilling overleveres 
formannskapet. 

 Økonomiplan og budsjett vedtas av kommunestyret den 11/12.  
Grunnlaget hos oss er at så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn lands-
gjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere. Med 
dette utgangspunktet samtidig som vi stadig må ta inn nye krav til tjenester og bemanning (f.eks 
kommunepsykolog og økt kvalitetskrav på legevakt), så betyr det at vi vi må gjøre betydelige 
omstillinger i driften vår.  
Signaler fra administrasjonssjef er:  

 Kutt på de største enhetene: Kvænangen b&u-skole (vi kan få til mer effektiv drift i nytt 
skolebygg), Gargo sykehjem (ved omlegging av tjenestene slik at pasientene får hjelp 
hjemme istedenfor institusjon) og TU (oppfølging av RO-rapporten som beskrev mulighet 
for innsparing).  

 Må øke med ½ stilling på bygg/plan og 1 stilling som oppvekst-kulturkonsulent. Det er 
viktig at vi har tilstrekkelige ressurser i ledelsen av etatene. NUT-etaten skal ha nok 
ressurser til å planlegge, samtidig som forvaltning og saksbehandling skal gå raskt nok. På 
oppvekstetaten er det nå så få ressurser at vi ikke får tatt oss av mange kultursaker.  



 IT-budsjettet må økes med kr 1 million - det er det det koster å drifte en moderne kommune. 
Videre samler vi IT-kostnadene i IT-avdelingen og det vil gi kunstig høye kostnader for 
sentraladministrasjonen.    

 De andre enhetene i kommunen er små og det er lite å hente der. I flere tilfeller består de av 
kun 1 ansatt og vi kan ikke gå lengre ned.  

Tilstrebe å holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av 
driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer), men vi 
innser at dette blir vanskelig å nå de første årene.  
Utfordringene. Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi 
framover fortsette å legge vekt på følgende:  

 Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover 
og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk 
medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de 
forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

 Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og 
fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger 
bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen 
etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. 
Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.  

 Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere 
og leger.  

 Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i 
en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss 
selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

 Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Tertialrapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles 
videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer 
både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

Diverse budsjettutfordringer som vi må få plass til. Rentebelastningen når alle låneopptak ifm 
ny skole og hall vil kreve merkbar økning i renter og avdrag framover. Interkommunalt 
barnevern blir betydelig dyrere om vi velger Alta, fra 2 til 3 årsverk. Ny skole vil medføre større 
driftsutgifter enn den gamle. Ferdigstilling av nye scooterløyper vil kreve ett årsverk. 
Investeringsbehovet vil fortsatt være av en viss størrelse for å unngå at etterslepet blir for stort.  
Vurdering 
Det aller mest presserende for Kvænangen kommune er å ha tilstrekkelige ressurser til styring, 
planlegging, utvikling og ledelse. Kommunen mangler overordnet planverk og vi har i minste 
laget av ressurser til å få de viktigste planene på plass på kort sikt. Ved manglende planer får 
man heller ikke til ønskede, større endringer av driften. Alle endringer blir bare små fordi det 
bl.a ikke foreligger tilstrekkelige utredninger og vi vet ikke konsekvenser ved ulike alternativer 
for driften vår. Bl.a er vi fortsatt veldig institusjonstunge innen helse – mange år etter at de fleste 
kommuner har lagt om dette. Når Veilederkorpset kommer hit for å hjelpe skolen vår så møter 
de en skole som sårt trenger utvikling.  



Det er vanskelig å legge om driften. Ansatte føler seg oftest mest trygge med å fortsette som før, 
samt at de ikke ønsker å miste ressurser. Det tar tid med omleggingen i TU, brede prosesser med 
de ansatte er i gang. Manglende rekruttering av sykepleiere forsinker prosessen med omlegging 
fra institusjon til hjemmebasert omsorg. På skolen ser det ut til å gå greit, men vi må sørge for å 
beholde de unge, godt kvalifiserte lærerne.  
Vedlagt følger: 

 Budsjettrundskriv til etatslederne fra juni 2019. 
 Møtereferater fra møter i enhetene.  
 Oversikt over kommunens IT-systemer og –utstyr (noen av tallene ettersendes).   









































03.06.19 
Budsjettrundskriv til etatslederne 

Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett 2020  
 
Budsjettprosess: Legge opp til en prosess med bred involvering i etater og enheter der man er innom 
politisk behandling midt i for å få signaler. Hovedbudskapet er: «Så lenge befolkningsutviklingen i 
kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor 
jevnt og trutt redusere». 

1. Klargjøring:   
a) Fremdrifts-/tidsplan:  

i. Oppstartsmøte ledergruppa mandag 3/6 kl 1200-1500.  
ii. Møte med enhetslederne fredag 14/6 kl 0900 – 1200, presentasjon av budsjettprosessen.  

b) Må ta høyde for sparevedtak i år som vi ikke klarer å følge opp. 
c) Må ta hensyn til rammene i den vedtatte økonomiplanen:  

i. Sentraladministrasjonen, reduksjon med kr 1 mill. 
ii. Etat for helse og omsorg, reduksjon med kr 1,1 mill. 

iii. Etat for oppvekst og kultur, reduksjon med kr 2,6 mill. 
iv. Etat for næring, utvikling og teknisk, ingen reduksjon.  

d) Hente inn momenter fra planer, ROS-analysen, mm.  
e) Folkehelseoversikten brukes som grunnlagsdokument.  
f) Kommer vi til å få de økte inntektene som er vedtatt i årets budsjett? 
g) Grov prognose nå er at vi får samme beløp i 2020 som vi fikk i 2019. Endelige tall er ikke 

klare før statsbudsjett i starten av oktober.  
h) Beregning av lønnsoppgjør til høsten/lønnsøkning (egen budsjettpost som fordeles når 

lønnsoppgjøret er ferdig). 
i) Hva kan hentes med mer digitalisering/effektivisering? 
j) Foreløpige signaler fra administrasjonssjef: 

i. Kutt på de største enhetene; Kvbu (mer effektiv drift i nytt skolebygg), Gargo (omlegging 
fra inne til ute) og TU (oppfølging av RO-rapporten). 

ii. Må øke 0,5 stilling bygg/plan og 1 stilling oppvekst-kultur. 
iii. IT-budsjettet må økes med kr 1 mill og vi må legge opp til at mer at IT-kostnadene tas i 

etatene der de aktuelle programmene brukes.  
k) Holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av driftsinntektene 

avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer).  

2. Budsjettrundskriv til etatslederne juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 31/8 for å 
levere til etatsleder.  
 Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.  
 Alle enhetene skal: «Snu alle steiner og beskriv konsekvensene dersom grepet gjennomføres».  
 Hvilke områder kan endres?  

i. Finne frem til områder som skal skaleres ned. Lovpålagt opp mot det som ikke er 
lovpålagt?  

ii. Analyse av tjenestetilbudet: hva er minimum? Beskrive tjenestetilbudet. 
iii. KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, sammenligne oss med andre kommuner, 

bruke Kommunebarometeret.  
iv. Demografi (alderssammensetning i de ulike aldersgruppene – flere eldre? Flere barn?)  
v. Etatenes behov. 

vi. Oversikt over tjenestetilbud og finansiering: Lage en oversikt over hva den enkelte etat 
har av tjenester og hvordan disse er tenkt finansiert (beregne inntekter/utgifter). Hvilke 
tjenester er høyt prioritert, hvem er lavere prioritert? Hvilke tjenester er nødvendige og 
ikke? 

vii. Enighet om hvor kuttene skal tas – hva er handlingsrommet på hver enhet/etat? 
 Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder 

med evt arbeidsgruppe inkl tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter info på pers-møte.  

3. Orientering i kommunestyret 20/6 om prognosen, kjente større utfordringer og selve prosessen.  



4. Politisk behandling i september (formannskap og hovedutvalg), der politikerne gir retningslinjer 
for hva vi skal analysere videre.  
 Budsjettdrøftingsnotat: Utvikling over tid, KOSTRA-tall, kommunebarometer, beregning av 

omstillingsbehov, forslag til tiltak, nedtak utgifter, inntekter (f.eks. eiendomsskatt), etablere 
nye tilbud? – få frem et godt grunnlag for drøfting og diskusjon i politiske utvalg. 

5. Ny administrativ behandling fram til 23/10 da formannskapet overtar behandlingen. 

6. Formannskapets innstilling 20/11. 

7. Vedtak i kommunestyret 11/12.  

8. Utfordringer. Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi 
framover fortsette å legge vekt på følgende:  
a) Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 

planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover 
og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning 
fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede 
resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

b) Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og fokus 
på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester 
uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det 
ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennom-
gående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. 
Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest 
mulig tjenester er en viktig del av dette.  

c) Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og 
leger.  

d) Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i 
en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss 
selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

e) Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. Tertial-
rapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles videre 
sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både 
bred medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

9. Momenter som berører budsjettet:     
a) Arkivtilsyn 6/6 påpekte at bemanningen på Servicekontoret er for lav, Arkivverket sa at de 

«har ikke vært borte i så lav bemanning i noen kommune».  
b) Økt rentebelastning fra og med 2020, økning på Kvbu-bygget, samt uteområde og inventar. I 

tillegg til det som står i budsjettet vil rentebelastningen øke med kr (ettersendes så snart det er 
klart).   

c) Scooterløyper, ett årsverk gjenstår før hele grunnlaget er klart. Må gjøres innen 2021.  
d) AAP-endringene med reduksjon fra 4 til 3 år, hvis 3 personer rammes blir det ekstrautgift på 

kr 200 000 (skal kompenseres i rammetilskuddet). 
e) 12 øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet. Bl.a Husbanken (etablering og 

tilpasning av bolig) flyttes til rammetilskuddet, minus kr 480 000 (fikk før kr 600 000 – nå er 
utregningen kr 120 000). 

f) Skjønnstilskudd, fikk i 2018 ca kr 3 mill, får kr 2,5 mill i 2019, blir nok redusert også neste år 
med kr 0,5 mill.   

g) Konsesjonskraft, for tiden er kraftprisene så lave slik at forutsetningen i budsjettet neppe nås.  
h) Det blir også utdeling fra Havbruksfondet i 2019, men under 20 % av det det var i fjor.  
i) Generell eiendomsskatt vil ikke bli foreslått fordi vi anser at det ikke er politisk ønske om 

dette. Evt potensiale i 2020 anslås til kr 2 mill (inntekter på kr 2,5 mill minus taksering med kr 
0,5 mill). 
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