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Spørsmål fra Olaug Bergset (Sp) om skoleresultater vs ressursbruk 
 

Hei! 

Eg ønsker svar på følgende spørsmål i kommunestyremøtet 17.12: 

  
I et oppslag i Nordlys knytter administrasjonen de dårlige skoleresultatene opp mot økonomiske 
ressurser til skole. 
Så langt eg kjenner til er det ikke påvist klar sammenheng mellom ressursbruk, lærertetthet etc og 
skoleprestasjoner, (innenfor det variasjonene vi har i norsk grunnskole). Hvorfor mener 
administrasjonen det er slike årsaksforhold i Nordreisa kommune? 
   
Tall fra SSB (jfr under) tyder på at både lærertetthet og ressursbruk i skolen i Nordreisa er nokså lik 
vår Kostragruppe. Eg er forøvrig kjent med at Nordreisa hadde dårlige skoleresultat også på 90-tallet. 
Dette samsvarer ikke med oppslaget i Nordlys, hva er forklaringa på det? 
  
Forskning viser at det er kvalitet i klasserommet som er viktigst for resultatene, og det bygger på 
kvalitet i skolen som organisasjonen. Videre er det vist at elever som sliter med å fullføre en 
utdanning, ofte har hatt utfordringer hele oppveksten. Er det vurdert om omfordeling mellom ulike 
skoler og alderstrinn 
(barnehage/barneskole/ungdomsskole/ordinærundervisning/spesiaundervisning), kan gi bedre 
skoleresultater i Nordreisa? 
 
Mvh 
 
Olaug Bergset 
  
 
 
 

Svar på spørsmål fra Olaug Bergset (Sp) om skoleresultater vs 
ressursbruk 
 

I avisoppslaget i Nordlys sier rådmannen at «Det tyder på at det er en sammenheng mellom 

ressursinnsats og resultater».   

Bakgrunnen for denne uttalelsen er en nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av ressursbruken og 

kvaliteten i grunnskolen i Nordreisa kommune. 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremgår det helt klart at Nordreisa bruker langt mindre ressurser i 
grunnskolen enn sammenlignbare kommuner. 
 
Det fremgår blant annet at nettoutgiften til skolene sank med 12,1% fra 2011 til 2013.  
Sammenlignet med kostragruppe 3 og landsgjennomsnittet var netto driftsutgifter i perioden lavere 

enn både kostragruppe 3 og landet u/Oslo. 

Også driftsutgifter pr elev sank betydelig fra 2012 til 2013.  



På den største skolen sank også årsverk pr elev, mens Moan skole er på omtrent samme nivå som i 

2011. 

Rapporten konkluderer også med at Nordreisa kommune: 

 til dels oppfyller Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer på de ulike 

hovedtrinnene 

 ikke har et fullt ut forsvarlig system for kompetanseutvikling i grunnskolen 

 

På spørsmålet om at det ikke er samsvar med lærertetthet og ressursbruk i skolen i Nordreisa i 

forhold til SSB, så er forklaringa at lærertettheten ikke sammenlignes med Kostragruppe 3 eller med 

landet i  forvaltningsrevisjonsrapporten. Rapporten sammenligner endringen i lærertettheten internt 

i kommunen i perioden 2011 - 2013. 

 

Til spørsmålet om det vurdert en omfordeling mellom ulike skoler og alderstrinn, så er svaret ja.  Det 
er allerede i budsjettforslaget foreslått å flytte en stillingsressurs fra Storslett skole til Moan skole, 
samt styrke Moan skole med ytterligere en stillingsressurs;  nettopp for å styrke tilbudet fra 1. – 4. 
trinn. Ved å dreie ressurser til 1.-4. trinn, har vi tro på at skoleresultatene vil bedres og at det vil bli 
mindre behov for spesialundervisning på mellom- og ungdomstrinnet.  Disse ressursene vil kunne 
brukes til kompetanseheving av lærerne, slik at vi oppfyller kravet om en forsvarlig 
kompetanseutvikling i grunnskolen. 
 
Lidvart Jakobsen 
Ordfører  
 
 
 
 
 
 

Spørsmål om situasjonen for barnevernet i Nordreisa kommune 
 

Om situasjonen for barnevernet i Nordreisa kommune 
 

En av de aller viktigste oppgavene i kommunen er ansvaret for å sikre at barn og unge gis trygge og 

gode oppvekstvilkår. Først og fremst skal vi gjøre det vi kan for at det skal skje i egne familier, men 

oppgaven er vel så viktig også når det er nødvendig å overta omsorgen dersom det er til det beste for 

barnet. Fylkesmannen har siden 2008 hatt flere kontroller av barnevernet i Nordreisa. Disse 

kontrollene har vist at Nordreisa kommune på flere områder ikke følger lovens krav. Til tross for at 

kommunen i etterkant av alle kontrollene har levert tilfredsstillende rapporter til fylkesmannen på 

tiltak som skal forbedre situasjonen, så avdekkes nye mangler igjen ved neste korsvei.  

Den siste kontrollrapporten er fra november i år der fylkesmannen har hatt kontroll på oppfølging av 

barn i barnevernsinstitusjon. Fylkesmannen viser her til 2 avvik med til sammen 35 kulepunkter til 

anmerking. Punkter som strekker seg fra internkontroll, fosterhjemsbesøk, planer, avtaler, 

tilsynsrapporter, dokumentasjon og medvirkning. Rapporten er nedslående lesning med tanke på 



oppfølging av barn som er i en sårbar situasjon i nye hjem. Flere av punktene som er til anmerkning 

er også å finne i tidligere kontrollrapporter fra 2010 og 2008.  

(Herunder manglende tilsynsplan, manglende tilsynsfører, manglende antall tilsyn, manglende 

omsorgsplan(2010), manglende tiltaksplan, gjennomføring og oppfølging av planer(2008)) 

I de årlige møter med fylkesmannen de siste årene har fylkesmannen flere ganger ytret bekymring 

for kommunens barnevern, og i 2012 etterlyste fylkesmannen at barnevern skulle bli satt på den 

politiske dagsorden i kommunen. SV har tidligere bedt politisk ledelse komme med en sak til 

kommunestyret på barnevernet i kommunen men må nå i stedefor se på at der kommer nok en 

rapport som viser til kommunens manglende evne til å etterleve kravene i loven.  Nordreisa Sv er på 

bakgrunn av de nevnte tilsynsrapportene bekymret for vedvarende mangler på rutiner og systemer i 

kommunens barnevern som fylkesmannen viser til i sin rapport, og lurer på hva kommunen tenker å 

gjøre for å sikre at barnas beste blir ivaretatt på riktig måte nå og i framtiden, og vi lurer på hvorfor 

kommunen ikke har satt barnevern på dagsorden i Nordreisa kommune når fylkesmannen gjentatte 

ganger ytrer bekymringer ovenfor den kommunale tjenesten? 

 

Siv Elin Hansen 

Nordreisa SV 

 

 

Svar på spørsmål til kommunestyret 17.12.14 
om situasjonen i barnevernet i Nordreisa kommune. 
 

Barneverntjenesten for Kvænangen og Nordreisa hadde høsten 2014 tilsyn av Fylkesmannen. To 

avvik ble avdekket: 

 Nordreisa kommune sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet. 

 Nordreisa kommune sikrer ikke barns rett til medvirkning ved oppfølging av barn i 

fosterhjem. 

Det er utarbeidet en plan for lukking av avvik som er oversendt Rådmannen og Fylkesmannen.  

Fylkesmannen påpeker at mangel på internkontroll har vært en medvirkende årsak til lovbrudd på 

området.  

Høsten 2013 påbegynte barnevernleder revisjon av rutineundersøkelse. Et omfattende arbeid ble 

utført i mai – september 2014. I hovedsak er rutiner i forhold til lovkrav nå utarbeidet. Alle ansatte er 

forpliktet til å sette seg inn og ta i bruk rutinene. Barnevernleder utfører kontroll/kvalitetssikring med 

lovkrav etter utarbeidet prosedyre – for å fange opp og håndtere avvik.  

Opplæringsplan er også utarbeidet. Bl. a. skal det være systematisk opplæring i fagprogram for å 

unngå feilmeldinger i forhold til rapportering. 

Barnevernets store utfordring er bemanning. Tidligere avvik har hatt sammenheng med at tjenesten 

har vært på etterskudd i mange år, samtidig som økning av alvorlige meldinger og plasseringer har 



tatt store ressurser. I disse kritiske periodene har manglende rutiner for systematisk opplæring og 

veiledning av nytilsatte har vært utilstrekkelig.   

Belastningen på de ansatte har vært stor, og tjenesten har for tiden 4,8 ansatte sykemeldt av totalt 9 

ansatte. Det er satt inn vikar i 50 % stilling, samt at tjenesten benytter konsulent opp mot nærmere 

100 % stilling.  Videre har tjenesten benyttet annen kompetanse fra staben på Familiesenteret ute i 

tiltak i familier – til veiledning og samtaler.  Tjenesten har hatt lyst ut stillinger med søknadsfrist 

15.12.14 og det har meldt seg kvalifiserte søkere.   

Langtidsfraværet i tjenesten har ført til merbelastning for de øvrige ansatte, og konsekvensen er 

fristoverskridelser og manglende eller utilstrekkelig rapportering. 

For å sikre barns beste i Nordreisa, må avvik lukkes og fremtidig overholdelse av lovkrav sikres 

gjennom implementering av rutiner og system for internkontroll. For at dette skal kunne 

gjennomføres, er det en forutsetning at tjenesten er fullt bemannet. 

Ledelsen vil derfor gjennomgå organiseringa av arbeidsoppgaver, med sikte på å sikre at ressursene 

brukes optimalt. 

 

Lidvart Jakobsen 

ordfører 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 52/14 – Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.12.2014  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

PS 54/14 – Revidering av 
investeringsbudsjettet 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.12.2014  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 Investeringsbudsjettet for 2014 revideres i henhold følgende oversikt: 

 

Ansvar Konto Prosjekt  Budsjett   

913 02000 Inventar og utstyr skolekantine                100 000  

934 02350 Ombygging sykestue             230 000  

989 09100 Bruk av ubrukte lånemidler           -330 000  

Investeringsbudsjett 0  

 

 

PS 58/14 – Finansiering Storslett skole 
byggetrinn 3 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.12.2014  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Inndekning av tiltaket skjer ved revidering av 

budsjettet for 2015, når sluttkostnaden er kjent. Inndekning for 2014 skjer ved bruk av rentebuffer.  

 



Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget 

enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 
Rammen på investeringen Storslett skole byggetrinn 3 økes kr. 4 049 000.  Økningen finansieres med 

omdisponering av ubrukte lånemidler til fiberutbygging på kr. 1 370 000 og nytt låneopptak på kr. 

2 679 000. 

Lånet opptas som et serielån med 15 års avdragstid og opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de 

gunstigste lånevilkår. 

Inndekning av tiltaket skjer ved revidering av budsjettet for 2015, når sluttkostnaden er kjent. 

Inndekning for 2014 skjer ved bruk av rentebuffer. 

 

 

PS 55/14 -  Fastsetting av ordførers 
godtgjørelse for 2015 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.12.2014  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Ordførers godtgjøring fastsettes til kr 660 000 fra 01.01.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopi av brev fra Skjervøy Fiskarlag til Troms Fylkeskommune til 
informasjon i sak: 
 
PS 63/14 Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og 
Skjervøysluttbehandling 
 
-----Original Message----- 
From: Dag Olav Mollan [mailto:dolam@online.no]  
Sent: Monday, December 15, 2014 12:08 PM 
To: postmottak@tromsfylke.no 
Cc: nord@fiskarlaget.no; postmottak@fiskeridir.no; fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; Post 
Skjervoy; sv-ro@online.no; Post Nordreisa; kjetil@finord.no; kundesenter@nordlys.no; 
redaksjonen@fbfi.no 
Subject: kystsoneplanen i skjervøy og nordreisa 
 
Dette sendes som informasjon fra Skjervøy Fiskarlag v/Dag Olav Mollan. 
 
Kan Kontaktes på tlf.97075706 hvis det skulle  være informasjon 
 

Troms Fylkeskommune 
Boks 6600 

9296  Tromsø 
 

Skjervøy Fiskarlag     15/12-14 
V/Dag Olav Mollan 

Boks 188 

9189 Skjervøy 

 

Kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa 

Den  17 Desember  skal  kystsoneplanen opp til behandling i Skjervøy Kommunestyre. Det forslaget 

som Kystsoneplanutvalget legger frem for godkjenning er basert på arbeid gjort av utvalget, møter i 

lokalsamfunnene og innkomne uttalelser fra forskjellige etater og inntresenter. 

Mange  av disse inntresenter og etater har brukt utvalgets konsekvensutredning som grunnlag for 

sine uttalelser. For fiskernes del er denne konsekvensutredningen og dermed alt arbeid som er gjort 

etterpå, etter vår mening, gjort på særdeles sviktende grunnlag. Dette på grunn av at 

Kystsoneplanutvalget har brukt Fiskeridirektoratets kartmateriale som grunnlag. 

I møte 11 Des 2012 kom Fiskeridirektoratets representant med følgende uttalelse, sitat» Innsamling 

av kystnære data har vært gjort tidligere. Nå skal det gjøres på nytt og mer og supplerende 

informasjon vil bli innhentet om bla. fiskeområder med ulike redskaper, gyteområder.mm.» sitat 

slutt. 

mailto:dolam@online.no
mailto:postmottak@tromsfylke.no
mailto:nord@fiskarlaget.no
mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:sv-ro@online.no
mailto:kjetil@finord.no
mailto:kundesenter@nordlys.no
mailto:redaksjonen@fbfi.no


Med en ny  veileder i intervjuteknikk skulle FD(Fiskeridirektoratet) ta kontakt med fiskere i området i 

første halvdel av 2013 for å utføre disse intervjuene, slik at kartene til FD var laget på grunnlag av 

oppdatert informasjon. Til dags dato er det oss bekjent at 1, EN, fisker er intervjuet, og dette ble gjort 

samme dag som dette møtet fant sted. 

Vi ble informert at Kystsoneplanen skulle behandles på grunnlag av bla. den informasjon som FD 

innhentet fra fiskerne i området.  

I ettertid er det ved flere anledninger blitt gitt beskjed om dette og ingenting har til dags dato ennå 

skjedd med hensyn til å innhente disse data. 

Fiskere i Skjervøy og Nordreisa føler seg overkjørt i prosessen med kystsoneplanen når vi har påpekt 

ved flere anledninger at fiskerne ikke har blitt intervjuet av FD for slik å oppdatere deres 

kartdatabase. 

Det som Kystsoneplanutvalget foreslår for kommunene å vedta er at det skal komme 8 nye 

lokaliteter hvor det kan oppdrettes laks i kommunene Skjervøy og Nordreisa, og flere av disse 

lokalitetene foreslår de selv om det er kommet innsigelser fra Fiskere, sametinget, fylkesmannen  og 

forsvaret, for å nevne noen. 

Vi håper befolkningens representanter i  våre kommunestyrer tenker seg godt om før de vedtar en 

plan som skal gjelde i mange år fremover og i særdeleshet en kystsoneplan som er  basert på 

sviktende grunnlag. 

Fiskerne er generelt ikke mot oppdrett, bare det ikke skader miljøet og yrkesgrunnlaget for 

dem. 

Mvh.  Skjervøy Fiskarlag 

V Dag Mollan 

 

Kopi: 

-Fiskarlaget Nord 

-Arnøyhamn Fiskarlag 

-Nordreisa Fiskarlag 

-Fiskeridirektoratet 

-Fylkesmannen i Troms 

‘-Skjervøy Kommune 

-Nordreisa Kommune 

- Framtid I Nord 

-Nordlys 

-Fiskeribladet Fiskaren 

 


