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PS 8/20 Godkjenning av protokoll forrige møte

PS 9/20 Referatsaker

RS 8/20 Rådmannen orienterer fra enhetene



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.03.2020  2018/1192 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Remi A. Møller, 77642107 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  
 

Avslutning av tilsyn - saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning – 
Dyrøy kommune 

Fylkesmannen i Troms har i perioden 19.10.2018 frem til dags dato ført tilsyn med Dyrøy kommune.  
 
Fylkesmannen ga i endelig tilsynsrapport datert 28.5.2019 frist til 15.9.2019 for Dyrøy kommune til å 
rette lovbrudd avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven (1992) § 60 d.  
 
Kommunen sendte 15.7.2019 svar på rapporten. I svaret gjorde kommunen rede for at den hadde 
samarbeidet med de andre eierkommunene av PPT for Dyrøy, Lavangen og Salangen om å følge opp 
lovbruddene Fylkesmannen avdekket for alle tre kommuner. Dyrøy kommune hadde på det 
tidspunktet også utarbeidet «System for tiltak og hjelp til elever – enten ved tilpassetopplæring eller 
med oppmelding til PPT og eventuelt vedtak». Ifølge den nye rutinen skal ikke samlet 
saksbehandlingstid, fra henvisning til PPT og til enkeltvedtak etter opplæringsloven kapittel 5 
foreligger, til vanlig ikke overstige 3 måneder. Fylkesmannen hadde ikke merknader til kommunens 
rutine, når det gjelder de delene som omhandler saksbehandlingstiden. Vi kunne imidlertid ikke 
finne at erklæringen sannsynliggjorde eller dokumenterte i tilstrekkelig grad at lovbruddet var rettet. 
I brev av 29.10.2019 ba vi derfor om at kommunen innen 29.11.2019 sendte inn ny dokumentasjon.  
 
Kommunen sendte ny dokumentasjon i brev av 11.12.2019. I brev av 11.12.2019 skriver kommunen 
at den har rettet opp lovbruddet. Det kom likevel fram av brevet at kommunen på det tidspunktet 
hadde henvist en elev til PPT i mai 2019, og som ennå ikke hadde fått enkeltvedtak om 
spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5. Vi tok opp dette i telefonsamtale med 
kommunen v/kommunalsjef 24.2.2020. I e-post av 26.2.2020 har kommunalsjef opplyst at 
kommunen per den datoen ikke hadde noen elever som var henvist til PPT uten at det forelå 
sakkyndig vurdering/enkeltvedtak om spesialundervisning.  
 
Fylkesmannen har vurdert kommunens redegjørelser. Etter en samlet vurdering finner vi at 
lovbruddet kan anses som rettet.  
 
Vi vil legge til at kommunen som skoleeier har det overordnede ansvaret for at PPT har nødvendige 
ressurser og rutiner for å utarbeide sakkyndige vurderinger uten ugrunnet opphold slik at elever 
som har rett til spesialundervisning for oppfylt retten til rett tid. Vi mener derfor det er nødvendig at 
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  Side: 2/2 

styringsgruppen for PPT, som består av skoleeierne, har oversikt over alle saker som PPT har til 
behandling. Slik kan kommunene koordinere innsats og sørge for at saker prioriteres etter behov og 
på den måten unngå at noen elever blir skadelidende med lang saksbehandlingstid, slik situasjonen 
var tidligere.  
 
Det er positivt at kommunen har hatt et fokus på saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning, 
og at kommunen har laget nye/oppdaterte retningslinjer. Fylkesmannen vil videre understreke at vi 
kun har tatt stilling til kommunens saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning i dette 
tilsynet. At vi nå finner å kunne avslutte dette tilsynet er ikke et uttrykk for at vi har foretatt en 
kontroll av det samlede arbeidet kommunen gjør på området spesialundervisning som helhet. 
 
Tilsynet avsluttes med dette.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eivind Bratsberg (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Remi A. Møller 
tilsynsleder/seniorrådgiver  
oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sørreisa kommune  
Enhet forebygging, oppfølging og mestring 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Storveien 20, 9310  Sørreisa 77875000 47050200147 940755603 
Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 2 

«MottakerNavn» 
«adresse» 
 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 
Vår ref:   Saksbehandler  Dato 

2019/2467- 1  Tove Marie Sletten, tlf  93057652  31.03.2020 
Deres ref: E-post:   
«ref» tove.sletten@sorreisa.kommune.no   

  

Rapportering fra barneverntjenesten, status pr 2. halvår 2019.  

Utviklingen arbeidet med mottak av meldinger; 
  

Periode; Meldinger; Fristoversittelser, gjennomgang  Henlagte meldinger 
 Tall Tall % Tall % 
2015 38/8 2/0 5/0 - - 
2016 47/30 1/2 2/6.5 - - 
2017 38/6 1/0 2.5/0 - - 
2018 49/8 1/0 2/0 11/2  
2019 23/8 1/0 4/0 0/5 0/62 
Første halvår-19 16/1 1/0 6/0 0/0 0/0 
Andre halvår -19 16/7 0/0 0/0 0/5 0/71 

 
Utviklingen av arbeidet med undersøkelser; 

Periode Nye undersøkelser Avsluttet undersøkelser Konklusjon på u.s. 

 Tall Frist-
oveoversittelse  

Avsluttet 
totalt 

Over 
3 mnd 

Over 
6 mnd  

Henlagt Tiltak Sendt  
Nemnda. 

2015 33/18 10/1 - - - - - - 
2016 39/18 16/8 - - - - - - 
2017 37/6 13/1 - - - - - - 
2018 38/6 1/1 28/3*  2/1 1/0 25/4 13/3 1/0 
2019 23/3 7/2 40/6 7/2 0/0 18/6 21/1 0/0 

1/2 -19 15/0 1/1 14/1 1/1 0/0 10/1 4/0 0/0 
2/2 -19 8/3 6/1 26/5 6/1 0/0 8/5 17/1 0/0 

6



 
 Side 2 av 2

*Dette er tall fra første halvår. Tallmateriale for andre halvår 2018 mangler 
 
 
Utviklingen av arbeidet med oppfølging av fosterbarn som kommunene selv har omsorgen for; 
 

Status på 
angitt 
tidspunkt 

Barn under 
omsorg 

Mangler 
omsorgsplan. 

Manglende 
oppfølgingsbesøk 
fra b.v.tjenesten. 

Manglende 
tilsynsbesøk av 
tilsynsfører.  

 Antall barn Tall % Tall % Tall % 
31.12.15 11/0 0/0 - - - - - 
31.12.16 10/1 0/0 - - - - - 
31.12.17 9/3 0/0 - - - - - 
31.12.18 7/3 0/0 - 1/0 14/0 1/0 14/0 
31.12.19 6/3 0/0 - 1/0 16/0 2/0 33/0 

 
 
Utviklingen av arbeidet med oppfølging av fosterbarn plassert av andre kommuner.  
 

Dato Barn i fosterhjem i 
Dyrøy og Sørreisa. 

Oppfølging fra tilsynsfører ikke tråd med krav* 

 Antall barn. Tilsynsbesøk fra tilsynsfører  Avvik i %, berørte barn  
2017 27 59 gjennomførte besøk 

28 manglende besøk 
17 av de 27 barna ble berørt 

63% 
 

2018 17 58 gjennomførte besøk 
19 manglende besøk 

9 av de 17 barna ble berørt 

53% 

2019 17 51 gjennomførte besøk 
7 manglende besøk 

 5 av de 17 barna ble berørt 

30% 

*Omhandler både tilfeller hvor barn mangler tilsynsfører, hvor tilsynsfører ikke har vært på 
tilsynsbesøk, og hvor tilsynsfører har vært på besøk men har ikke sendt rapport innen frist.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helene Aspevoll  Tove Marie Sletten 
enhetsleder  barnevernleder     
 
 
  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Fra: Grete Nybakk Vaeng (grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no)
Sendt: 20.04.2020 12:45:22
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: 4. Kvt. og 2. halvårs-rapport 2019 fra barneverntjenesten
Vedlegg: 4. Kvt. og 2. halvårs-rapport 2019 fra barneverntjenesten.PDF

Hei
Vi er litt usikker på om dere har mottatt denne. Sender den derfor på e-post nå.

Med hilsen
Sørreisa kommune
Grete Nybakk Vaeng
Konsulent
Tlf 41511254
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/338 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 18.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Utredning av skolemat i Dyrøyskolen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 11/20 02.06.2020 
Kommunestyret   

 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering 
 

Kort sammendrag 

Kommunestyret gjorde i forbindelse med behandling av budsjettet for 2020 følgende vedtak: 
 

Det utredes å innføre et felles måltid om dagen i skolen - frokost eller lunsj, med oppstart 
fra skoleåret 2020/2021. Utredningen skal, foruten kostnader og forslag til organisering 
(herunder bruk av frivillige), inneholde en del om eventuelle sosiale og helsemessige 
gevinster.  

 
Denne utredningen besvarer kommunestyrets bestilling.  
 

Saksopplysninger 

Skolemat er i dag ikke en lovpålagt oppgave. Det er likevel et aktuelt politisk tema som har vært 
debattert de siste årene. De ordningene som er innenfor skolemat i Norge i dag er derfor 
kommunalt innført. Det innebærer at disse ikke er ensartede, men består av lokale varianter.  
 
Opplæringsloven §2-15 regulerer at den offentlige skolen skal være gratis. Dette innebærer at 
kostnadene for skolemat ikke kan dekkes gjennom egenandel fra elever/foresatte.  
 
Administrasjonen har tatt kontakt med forskningsmiljø for å avklare effekter av 
skolematordningen. Det er forsket lite på feltet i Norge, men Frøydis Vik ved Universitetet i 
Agder har vært en del av en forskningsgruppe som har arbeidet rundt temaet. Hennes rolle 
knytter seg til folkehelse, men forskningen har vært gjort på skolearenaen.  I henvendelsen til 
henne har vi etterspurt forskning knyttet til  
 

- Sosiale effekter 
- Helseeffekter 
- Læringseffekter 
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Forskningsgruppen gjennomførte et tiltak gjennom et helt skoleår (6.trinn), der det ble servert et 
gratis brødmåltid i tråd med helseråd, samt frukt og grønt. I ettertid er det skrevet flere 
forskningsprodukter basert på dette tiltaket.  
 
Renate Høiland skrev i 2015 en mastergrad basert på dette tiltaket. Masteroppgaven hadde som 
problemstilling: 
 
 

Påvirket et felles skolemåltid skolemiljøet målt ved elevenes oppfatning av egen 
oppførsel, trivsel, akademisk mestringstro og klassemiljø.                                                                     
  
-Har sosioøkonomisk status og kjønn noe å si for effekten av intervensjonen? 

 
 
Høiland oppsummerer resultatene slik: 
 

 
Analysene viste ingen signifikante funn; skolemåltidet påvirket ikke skolemiljøet, heller 
ikke når man stratifiserte på kjønn og sosioøkonomisk status. 
 
 

Videre peker Høiland på at det bør forskes videre på feltet.  
 
Vik med flere publiserte i 2019 en forskningsrapport som vurderte helsesmessige effekter basert 
på tiltaket. Det konkluderes med at «healthy food score» økte hos de som var med i tiltaket. 
Dette gjaldt særlig de som hadde lav sosioøkonomisk status. «Healty food score baserte seg på 
inntak av 13 ulike produkter der de ble vurdert som sunne i større eller mindre grad, og hvor ofte 
disse ble inntatt. De 13 produktene som var en del av denne scoren var: fullkornbrød, lyst brød, 
kjeks, nudler, pannekaker, boller/muffins, sjokolade, fisk, syltetøy, frukt, bær, grønnsaker og 
nøtter. 
 
Skolefruktordningen var i perioden fra 2007 – 2014 nasjonalt fastsatt for alle skoler som hadde 
ungdomstrinn. Den nasjonale evalueringen av denne ordningen viser at det ved innføringen av 
ordningen umiddelbart hadde en positiv effekt for ungdomsskoleelevene (med tanke på at man 
spiste sunnere), men at denne effekten gradvis avtok ut over i perioden. Det vises størst effekt for 
den gruppen av elever som kommer fra en familie med lav sosioøkonomisk status.  
 
I vårt nærområde har Lyngen kommune innført skolemat. Dette ble innført fra høsten 2013 og 
har vært drevet frem til nå. Som vedlegg til saken ligger ulike dokumenter fra politisk 
behandling i Lyngen, herunder også evalueringer. Anette Holst (kommunalsjef Lyngen 
kommune) har vært kontaktperson. Hun har bidratt med bakgrunnsinformasjon om ordningen, 
samt erfaringer med hvordan det er organisert og hva det har kostet.  
 
Hun forteller at det innledningsvis ble lagt opp til et budsjett med 10 kr/pr elev pr dag for å 
dekke utgiftene til innkjøp av matvarer. Måltidet består da av brødmat, enkelt pålegg samt 
drikke. Litt frukt og grønnsaker serveres også til. Hun beskriver at i startfasen var de godt 
innenfor dette beløpet og at de har nærmet seg 10 kr pr elev/pr dag i årene siden ordningen ble 
innført. Om det legges til grunn 10 kr pr elev pr dag for Dyrøy vil dette utgjøre i overkant av 
1000,- kr dagen. Med 190 skoledager bør innkjøpene være ca 200.000,- pr skoleår.  
 
På en av skolene i Lyngen beskrives det en organisering der en fagarbeider er frigjort fra andre 
oppgaver mellom 9 og 12 hver dag (40% stilling) for å organisere ordningen. Dette inkluderer 
innkjøp, tilordning og opprydding. Det organiseres med buffet, men har i koronatidene vært gjort 

10



tilpasninger. Det settes frem mat til hver klasse (evt felles til utrinn o.l) på egne traller i egnet 
lokale. Evt kan dette gjøres med at mat tas inn i egne bakker på klasserom.  
 
Skolene i Lyngen har ikke lengre kjøpsordning for frukt og/eller melk. For de skolene der 
måltidet er frokost (ulikt organisert mellom skolene) inkluderer de felles innkjøpene også drikke 
til lunsj. 
 
Lyngen har etter at ordningen ble etablert gjort flere erfaringer og justeringer. De prøver ut ulike 
løsninger der det kan være fiskekaker, kokte egg, suppe eller lignende en dag i uka. Dette 
varierer. Disse oppgavene løses av den fagarbeideren som har ansvaret for ordningen.  
 
Evalueringene av ordningen i Lyngen viser en klar overvekt av positivitet knyttet til ordningen. 
Noen ønsker varm mat, større utvalg i pålegg o.l, uten at dette gjør at man ønsker å avvikle 
ordningen slik den er. Det fortelles om noe matsvinn, men dette er noe man har hatt fokus på å 
begrense.  
 
I Lyngen handlet de inn fat, kniver og glass. Dette vaskes i oppvaskmaskin. De bruker ikke 
engangsmateriell. Ofte brukes bare servietter til brødet (altså ikke fat). Elevene setter selv sitt 
utstyr på vasketralle som så trilles inn på kjøkkenet. Lyngen har også handlet inn 
brødskjærermaskin, og traller med hjul som maten fraktes på. 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Forskning viser noen funn som går i retning av at skolemat kan være sosialt utjevnende. Dette 
gjelder først og fremst knyttet til helseeffekter. Den sosiale effekten et felles måltid kan gi er 
vanskelig å påvise og er også avhengig av andre faktorer. Et måltid kan sies å gi et potensiale for 
en positiv sosial effekt.  
 
Denne utredningen har i liten grad tydeliggjort varm mat foruten de muligheter som ligger i den 
foreslåtte organiseringen. Om skolemat innføres anbefales det at de erfaringer man gjør kan 
danne grunnlag for en slik utvidelse av ordningen, både med tanke på organisering av dette og 
kostnadsbilde.  
 
Det vil være mulig å innføre skolemat i Dyrøy i løpet av høsten 2020. Om dette gjøres anbefales 
det at det i første omgang gjøres med et brødmåltid innenfor de rammene som er beskrevet i 
dette saksframlegget. Ordningen bør også evalueres etter første år for eventuelle justeringer.  
 
Kostnaden for ordningen slik som beskrevet vil være ca 450.000,- med helårs virkning. Det 
legges også til grunn engangs innkjøp av utstyr på inntil 50.000. Det betyr at for 2020 vil tiltaket 
koste ca 250.000,- Om et slikt tiltak vil måtte finansieres med skolens øvrige ressurser, vil dette 
innebære reduksjon i stillinger. Det vil ikke administrasjonen anbefale.  
 
Om det fremmes forslag om innføring i løpet av høsten 2020, kan dette utformes slik: 
 

1. Skolemåltid innføres i skolen i Dyrøy i løpet av høstsemesteret skoleåret 2020/2021. 
2. Skolen velger selv organisering av måltidet, dog sikres det at det tilbys et gratis måltid 

per dag. 
3. Finansiering av tiltaket ..... (250.000 for 2020) 
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Rektor har i tilbakemelding på saksframlegget vektlagt at det trengs tid for planlegging av 
praktisk oppstart av ordningen. Administrasjonen har vurdert dette som hensyntatt i alternativt 
vedtak ovenfor. 
 
Denne utredningen besvarer etter administrasjonens vurdering bestillingen fra kommunestyret. 
Det vurderes fra administrasjonens side som om et beslutningsgrunnlag er fremlagt.  
 
Når det gjelder om skolemat skal innføres påvirkes dette i stor grad av det politiske og tildels 
ideologiske spørsmålet knyttet til hva som er samfunnets ansvar og rolle, samt prioriteringer opp 
mot andre områder. Det vil være argumenter for og imot. Dette er politikk og ikke til 
administrasjon å vurdere i denne saken.   
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4371 -1

Arkiv: B44

Saksbehandler:  Anette Holst

Dato:                 19.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Lyngen levekårsutvalg

Skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngenskolen

Henvisning til lovverk:
Opplæringslova §2-15. Gratisprinsippet.
Opplæringslova § Forskrift til Oppll §18-2 

Rådmannens innstilling

1. Skolemåltid og fysisk aktivitet innføres i skolene i Lyngen skoleåret 2013/2014 som et 
forsøksprosjekt.      
2. Den enkelte skole legger selv opp til lokale gode løsninger, dog sikres det at alle skolene 
tilbyr et gratis måltid per dag.
3.  Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet fremlegges Levekårsutvalget. 

Budsjettdekning:

Økonomiplan for 2013-2017.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen ble under Levekårsutvalgssak 28/12 bedt om å se på muligheten til å igangsette 
utredning angående skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Lyngen.
Forslaget ble fra politisk side fulgt opp med budsjettvedtak i sak 73/12, der kommunestyret 
bevilget 200 000 til ordningen i 2013 og 300 000 påfølgende år. En forutsetning i 
budsjettvedtaket er at kommunens midler som i dag brukes utelukkende på frukt og grønt kan 
delfinansiere ordningen.
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Regjeringen vil at det skal skapes gode rammer omkring måltider, og at det skal innføres 
ordninger for frukt og grønt for alle elever i grunnskolen. For å fremme god helse og motoriske 
ferdigheter skal skolen legge til rette for daglig fysisk aktivitet. Studier viser at fysisk aktivitet i 
skoletiden stimulerer til økt aktivitet på fritiden, og at det kan virke stimulerende på læring. 
Dermed kan tid til fysisk aktivitet på skolen i seg selv virke sosialt utjevnende(St.meld 16 Og 
ingen stod igjen)
Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter 
hver dag. I anbefalningene står det videre at aktiviteten må tilpasses alder og være lystbetont lek 
og trening. 
Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling. Barn og unge bør være 
i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten kan deles opp i bolker av ti 
minutters varighet. Variert lek og trening av ulik intensitet anbefales. Aktiviteten bør være 
lystbetont, gjerne sammen med andre barn eller voksne.

Helsedirektoratet utgir også Retningslinjer for skolemåltidet, som skal fremme helse, trivsel og 
læring. Disse gjelder også for skolefritidsordningen og videregående opplæring. 
Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og 
oppvekstmiljø for elevene. Det har betydning for barn og unges kosthold og helse på kort og 
lang sikt. Retningslinjene gir følgende rammer for skolemåltidet:

Skolene bør tilby elevene

 Minimum 20 minutter matpause 

 Fullt tilsyn i matpausen i 1.–4. klasse, helst også på høyere klassetrinn 

 Frukt og grønnsaker 

 Lettmelk, ekstra lett lettmelk eller skummet melk 

 Enkel brødmat 

 Tilgang på kaldt drikkevann 

 Et trivelig spisemiljø 

 Måltider med maksimalt 3–4 timers mellomrom 

 Kantine eller matbod på ungdomsskole og videregående skole

Skolene bør ikke tilby elevene

 Brus og saft 

 Potetgull, snacks og godteri 

 Kaker, vafler og boller til daglig

Skolekantina bør ha et mattilbud basert på:

 Varierte og grove brødvarer 

 Lettmargarin eller myk margarin 

 Variert pålegg 

 Frukt – hele, i stykker eller som pålegg og tilbehør 

 Grønnsaker – skåret opp og lagt i vann, som pålegg, salat eller varmrett 

 Skummet melk, ekstra lett lettmelk og lettmelk 

 Juice og kaldt drikkevann 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
St meld. 16 Og ingen sto igjen (2006-2007)
Kommuneplanen - satsing på barn- og ungdom
Levekårsutvalgsmøte 11/10-12.
K-sak 73/12

Økonomiske konsekvenser
Kommunen har pr i dag avsatt 200 000 i 2013 til skolemåltid for elevene i grunnskolen. 
Kommunen praktiserer dog ordningen med gratis skolefrukt til elever på skoler med 
ungdomstrinn, dvs. at både Lenangen B/u-skole og Eidebakken skole pr i dag deler ut gratis 
skolefrukt til elevene. Denne ordningen koster rundt 275 000 per år. Skolemåltidet kan sees på 
som en utvidelse av eksisterende tilbud.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Skolemåltidet bør sees på som en del av Lyngen kommunes forebyggende arbeid innenfor 
kosthold og helse

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

En litteraturgjennomgang av tidligere forskning om skolemåltid (og da primært om frokostservering) 
som vi finner i Kunnskapsdepartementets rapport ”Skolemåltidet i grunnskolen” (2006), konkluderer 
med at; 
”Det synes å være en positiv effekt av frokostinntak på elevenes skoleprestasjoner, oppmøte på 
skolen, trøtthet og humør, samt atmosfæren i klasserommet. Effekten er størst for underernærte og 
utsatte elever”. (Rapport om skolemåltid i grunnskolen, 2006 – s.81)

I tillegg til dette, viser Mjaavatn og Skisland (2004) at gjennom nasjonal og internasjonal forskning 
og forsøk med utvidet timetall i kroppsøving, er det mye god dokumentasjon som viser at flere timer 
i gym forbedrer barns fysiske form. De hevder at fokus på økt fysisk aktivitet i skoletiden, 
sannsynligvis fører til mer fysisk aktivitet i fritiden. 
Også elevenes psykiske selvbilde kan muligens forbedres ved å være i organisert fysisk aktivitet. 

Poenget med dette er å fremheve at det er ikke kun gjennom overdreven og ensidig tro på 
pedagogiske tiltak som kun bidrar til å løse eller redusere en rekke ulike ufordringer og 
problemstillinger i skolen (Halpern 2002).
Stortingsmelding 16 Og ingen stod igjen la vekt på utvidelse av skoledag blant annet for å utjevne 
sosiale forskjeller,  og initierte til sentrale forsøk som gikk på organisering av fysisk aktivitet og 
skolemåltid. I en prosjektperiode ble skoler som søkte trukket ut til å delta i disse sentrale forsøkene. 
Fra Lyngen søkte Lenangen B/u-skole om forsøk, men ble ikke trukket ut. I og under 
forsøksperioden, som gjerne gikk over tre år, var forskere tilknyttet prosjektene, noe som gjør at vi i 
dag har noe forskning på området. Forsinkelsen 
Evalueringen av fysisk aktivitet og måltid viste at skolene så positive resultater gjennom satsing på 
mat, men utfordringen lå imidlertid på organisering og tidsbruk (Samdal, 2006).

Kostholdet varierer systematisk med familiebakgrunn, samtidig som forskningen har avdekket 

enkelte sammenhenger mellom kosthold og læring. Internasjonal forskning har blant annet 
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kommet frem til lovende resultater når det gjelder effekt av fettsyrer på læring og atferd. Det er 

påvist positiv effekt på enkelte symptomer som er assosiert med AD/HD (lese- og 

skrivevansker, atferdsproblemer). Sosial- og helsedirektoratet skriver i «Veileder i diagnostikk 

og behandling av AD/HD» at det er behov for flere kontrollerte studier. (og ingen stod igjen. 

St.meld nr 16. (2006-2007)

Lyngen kommune sendte i april 2013 en søknad om forsøk til Fylkesmannens 

utdanningsavdeling der kommunen ber om å avvike fra Opplæringslovens lovhjemmel om frukt 

på kombinerte skoler. Denne søknaden er per i dag til behandling hos Fylkesmannen.

Innføringen av skolemåltidet i Lyngen kommune har vært igjennom en prosess i alle skolens 

organer der de involverte er enige om å prøve ut skolemåltid kommende skoleår. 

Tiltaket med skolemåltid vil kreve en del personalressurser, men vil ikke føre til utvidelse av 

antall årsverk i skolene i forhold dagens nivå. Tiltaket vil også kreve enkelte mindre innkjøp. 

Dette vil være engangsinvesteringer.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4371 -26

Arkiv: B44

Saksbehandler:  Anette Holst

Dato:                 17.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Lyngen levekårsutvalg

Evaluering skolemåltid

Henvisning til lovverk:
Opplæringslova §2-15. Gratisprinsippet.
Opplæringslova § Forskrift til Oppll §18-2 

Rådmannens innstilling

Den fremlagte evalueringen av skolemåltidet tas til orientering

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen ble under Levekårsutvalgssak 28/12 bedt om å se på muligheten til å igangsette 
utredning angående skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Lyngen.
Forslaget ble fra politisk side fulgt opp med budsjettvedtak i sak 73/12, der kommunestyret 
bevilget 200 000 til ordningen i 2013 og 300 000 i 2014, 2015 og 2016. 

En forutsetning i budsjettvedtaket var at kommunens midler som i dag brukes utelukkende på 
frukt og grønt kan delfinansiere ordningen.
Lyngen kommune søkte og fikk innvilget forsøk etter opplæringsloven § 1-4 om å fravike fra 
forskrift til opplæringslova §18-2. frukt og grønt.

Kunnskapsdepartementet sendte den 18.desember 2013 en sak om endringer i opplæringslova på 
høring. Her foreslås det blant annet at § 18-2 som hjemler elevenes rett til frukt og grønt fjernes. 
En slik endring i opplæringslova vil føre til at man ikke trenger å søke forsøk for å tilby 
skolemåltidet. 
Det vil også føre til bortfall av 275 000,-  i øremerka midler til frukt og grønt i Lyngen 
kommune. Kommunen vil i så tilfelle måtte fullfinansiere prosjektet uten øremerka midler.
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Videre finansiering av skolemåltidet vil framlegges som sak når en eventuell lovendring trer i 
kraft. Sannsynligvis vil saken foreligge i juni 2014, i lag med evalueringen av det første året 
med skolemåltidet.

Kunnskapsdepartementet sier i høringsskrivet at:
Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle elever ved 
ungdomskoler og kombinerte barne- og ungdomskoler gratis frukt og grønnsaker. Departementet 
foreslår å oppheve denne plikten og slik gi skoleeiere og private skoler frihet til å avgjøre om de vil 
ha en skolefruktordning. Ordningen med frukt og grønnsaker er kostbar, og regjeringen vil 
prioritere å bruke midlene på andre skoletiltak.

Videre i høringsnotat kan vi lese at:

Forslaget innebærer at offentlige og private skoler ikke lenger skal ha en lovfestet plikt til å etablere 
og ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker. En opphevelse av plikten vil innebære at det blir 
valgfritt for skoleeiere og styret for de private skolene om de vil tilby gratis frukt og grønt i skolen. 
Lovendringen er ikke et uttrykk for at departementet ikke mener at daglig frukt og grønt er viktig i et 
folkehelseperspektiv. 
Skolen skal legge vekt på å fremme elevers fysiske og psykiske helse jf kapittel 9A i opplæringsloven. 
I dette ligger også å legge til rette for sosiale arenaer som for eksempel tid til og samling rundt 
måltid, og å styrke elevenes bevissthet omkring kosthold, matglede og helse. Etter departementets 
vurdering kan dette ivaretas like godt selv om man opphever skolens lovfestede plikt til å gi elevene 
på ungdomskoler og kombinerte ungdoms- og barneskoler gratis frukt og grønnsaker.

Levekårsutvalget i Lyngen gjorde følgende vedtak i møte 15.august 2013 i sak 27/13:

1. Skolemåltid og fysisk aktivitet innføres i skolene i Lyngen skoleåret 2013/2014 som et 
forsøksprosjekt.      
2. Den enkelte skole legger selv opp til lokale gode løsninger, dog sikres det at alle skolene 
tilbyr et gratis måltid per dag.
3.  Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet fremlegges Levekårsutvalget

Skolene i Lyngen har gjort en første evaluering av skolemåltidet blant elever, ansatte og 
foresatte.
Denne evalueringa framlegges herved Levekårsutvalget til orientering, selv om 
Levekårsutvalget først har bedt om evaluering ved skoleslutt.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
St meld. 16 Og ingen sto igjen (2006-2007)
Kommuneplanen - satsing på barn- og ungdom
Levekårsutvalgsmøte 11/10-12.
K-sak 73/12
Levekårsutvalget  27/13

Økonomiske konsekvenser
Kommunen har avsatt 200 000 i 2013 og 300 000 i 2014 til skolemåltid for elevene i 
grunnskolen. Kommunen praktiserer ordningen med skolemåltid på de tre offenltige 
grunnskolene. 275 000 i øremerka midler til skolefrukt har vært med å finansiere ordningen i 
2013. Ved tildeling året 2014 er de øremerka midlene til skolefrukt bortimot halvert.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
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Skolemåltidet bør sees på som en del av Lyngen kommunes forebyggende arbeid innenfor 
kosthold og helse

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Skolene i Lyngen sendte i begynnelsen av desember ut evalueringsskjema til foresatte/elever og 
ansatte ved skolene. Evalueringsskjemaet bestod av 2 avkryssingsspørsmål og en kolonne for ris 
og ros av prosjektet.

Hovedinntrykket etter første evaluering er at foresatte/elever og ansatte i Lyngen kommune stort 
sett er tilfredse med ordningen. 
Tilfredsheten er størst i Lyngsdalen, og de største organisatoriske utfordringene har vært på 
Eidebakken, som før jul forsøkte med frukt og melk til 1.-4.klasse i stedet for brødmat.

Tilbakemeldingen fra foresatte/elever i 1.-4 klasse ved Eidebakken skole viser at flertallet av 
foreldre/elver ønsket frukt/melk heller enn brødmaten. Småtrinnet ved Eidebakken hadde et 
tilpasset spørreskjema der man kunne velge mellom 2 alternative organiseringer av 
skolemåltidet.
Resultatet var at alternativ 1 (brødmåltid) var ønsket av 13 foresatte/elever, mens alternativ 2 
(frukt og melk(lett mat)) var ønsket av 51 foresatte/elever. 
Dette gir oss en klar indikasjon på at man for våren 2014 bør tilby et lett måltid midt på 
dagen, og eventuelt senere prøve ut frokost eller lunsj.

Det er kommet en rekk innspill og erfaringer fra prosjektet allerede. Nedenfor finner dere 
sammendrag som viser svarene på avkryssingsspørsmålene samt forbedringspunkter og 
erfaringer fra ansatte i skolene.
Foreløpig er det for tidlig å si noe om positiv effekt av skolemåltidet i Lyngen, da vi ikke har 
tilstrekkelig med erfaring.
Tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte viser at man kanskje kan prøve ut ulike måltider: frokost 
på Eidebakken en periode og lunsj i Lenangen. Foreldre og elever ønsker gjerne varm mat 1 
gang i uka, og det er ønsket større variasjon i pålegget. 

Lærere og foreldres/elevers tilbakemelding vitner også om at man ser positive effekter, sånn 
som mer ro, elevene er mindre slitne og ikke så sultne når de kommer hjem. 

Tilbakemeldinger fra Lyngsdalen skole, Lenangen skole og 5.-10 klasse ved Eidebakken skole 
viser at Levekårsutvalget ser ut til å ha truffet godt med prosjektet, her er tilbakemeldingene i all 
hovedsak svært positive.

Neste evaluering vil fremlegges Levekårsutvalget i slutten av juni 2014. 
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Sammendrag skolefrokost 2013

Fornøyd med skolemåltidet

LENANGEN Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar Svarprosent

Elever 26 5 13 6 50 74,6

Foresatte 12 1 3
Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

36 4 9 12

Eidebakken Fornøyd med skolemåltidet

Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar
Elever 5-
10 39 19 14 2 73 42,6

Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

51 16 11

Elever 1-
4 Fornøyd med skolemåltidet

Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar Svarprosent

53 12 70 83,33

Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

58 9

Lyngsdalen Fornøyd med skolemåltidet

Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar

19 3 22 84,6

Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

22

Av de 3 skolenes samlede elevtall på 348  (215 svar)

137 fornøyd, 36 er ikke fornøyd, 44 er ganske fornøyd og 10 ve

10 vet ikke.

145 vil fortsette, 29 vil ikke og 31 vet ikke.
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Hva har vært bra med innføringen av skolemåltidet:

Småtrinnet serverer nå melk og frukt(desember)

Ansatte 1-4.kl. Ansatte 5-10.kl.

Innføring av skolefrukt og en liten pakke melk Fin start på dagen

Mer ro over måltidet Mer opplagte elever

Elevene spiser sunnere mat og får i seg energirik mat

Flere takker ja til frukt

Elevene drikker melk/vann ( før var det en del saft/juice)

Hva har vært mindre bra?

Brødmåltidet fungerte dårlig Måltidet kommer litt tidlig

Tar mer tid enn matpakke Noe av undervisningstiden forsvinner

Tørt brød Lei av brødet som fort blir tørt

ensformig pålegg tar lang tid før alle er på plass etter måltidet

Mer kaos når de spiser

Ta bort frukt for å gi elevene 1 skive ferdig,påsmurt er for dårlig

Sårbart ved sykdom hos den som tilbereder maten

Tid til organisering

Det kastes en del mat

Har prosjektet hatt positiv effekt ?

Sosialt å spise, men det var det også med egen matpakke Elevene virker mer motiverte til skoledagen.

Ikke på 1-4. trinn

Elevene holder ut hele skoledagen da de spiser riktig mat

Presset mot Lyngseidet har avtatt

Ris og ros

Å tilberede og rydde etter måltidet krever ressurser kan enkelte dager ha lunsj med varmrett

Elevene må få ordentlig mat Flott tiltak

Elever som ikke spiser hjemme, får nå ingen mat før kl. 11.15 Ønsker en frukt senere på dagen

Elevene er fornøyd med dagens ordning : frukt og melk + medbrakt

Matpakke

Ansatte Lyngsdalen

Hva har vært bra med innføringen av skolemåltidet:

God,sunn mat

Alle spiser godt

Sosialt

Hva har vært mindre bra?
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Har prosjektet hatt positiv effekt ?

Alle gleder seg til måltidet

Stor effekt på innsatsen resten av dagen

Ris og ros

Hjembakt brød

God variasjon i sunne pålegg

Frukt og grønt til måltidene

Varmt måltid en gang i uka
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4371 -28

Arkiv: B44

Saksbehandler:  Anette Holst

Dato:                 17.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Lyngen levekårsutvalg

Evaluering av prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen-skolen- juni 
2014

Henvisning til lovverk:

Opplæringslova §2-15. Gratisprinsippet.
Opplæringslova § Forskrift til Oppll. §18-2

Rådmannens innstilling

1. Evalueringen av prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngenskolen tas til orientering.
2. Prosjektet videreføres for skoleåret 2015/2016.
3. Prosjektet evalueres i juni 2016.

Budsjettdekning:

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen ble under Levekårsutvalgssak 28/12 bedt om å se på muligheten til å igangsette
utredning angående skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Lyngen.
Forslaget ble fra politisk side fulgt opp med budsjettvedtak i sak 73/12, der kommunestyret
bevilget 200 000 til ordningen i 2013 og 300 000 i 2014, 2015 og 2016.

En forutsetning i budsjettvedtaket var at kommunens midler som den gang ble brukt
utelukkende på frukt og grønt skulle delfinansiere ordningen.
Lyngen kommune søkte og fikk innvilget forsøk etter opplæringsloven § 1-4 om å fravike fra
forskrift til opplæringslova §18-2. frukt og grønt.

§ 18-2 som hjemler elevenes rett til frukt og grønt ble fjernet fra 01.08.14, og dette medførte at 
prosjektet kan videreføres uten at en må søke om fravik fra Opplæringslova. I tillegg medfører 
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endringen at de 275 000 i øremerka tilskudd til frukt og grønt er bortfalt i sin helhet fra januar 
2015.
Kommunen vil dermed måtte fullfinansiere prosjektet uten øremerka midler

Kunnskapsdepartementet sier likevel i Prop. 68 L:

Skolen skal legge vekt på å fremme elevers fysiske og psykiske helse jf kapittel 9A i opplæringsloven.
I dette ligger også å legge til rette for sosiale arenaer som for eksempel tid til og samling rundt
måltid, og å styrke elevenes bevissthet omkring kosthold, matglede og helse. Etter departementets
vurdering kan dette ivaretas like godt selv om man opphever skolens lovfestede plikt til å gi elevene
på ungdomskoler og kombinerte ungdoms- og barneskoler gratis frukt og grønnsaker.

Levekårsutvalget i Lyngen gjorde følgende vedtak i møte 15.august 2013 i sak 27/13:
1. Skolemåltid og fysisk aktivitet innføres i skolene i Lyngen skoleåret 2013/2014 som et
forsøksprosjekt.
2. Den enkelte skole legger selv opp til lokale gode løsninger, dog sikres det at alle 
skolene tilbyr et gratis måltid per dag.
3. Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet fremlegges Levekårsutvalget

Skolene i Lyngen har gjort to evalueringer av skolemåltidet blant elever og ansatte, og en 
evaluering blant foreldre, ansatte og elever. Forrige evaluering ble framlagt Levekårsutvalget i 
sak 7/14 i møte 27.januar 2014. 
Evalueringa som framlegges i dag er gjort i skolene i juni 2014, i henhold til opprinnelig vedtak, 
punkt 3: Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet framlegges for Levekårsutvalget.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
St meld. 16 Og ingen sto igjen (2006-2007)
Kommuneplanen - satsing på barn- og ungdom
Levekårsutvalgsmøte 11/10-12.
K-sak 73/12
Levekårsutvalget 27/13
Levekårsutvalget 7/14

Økonomiske konsekvenser
I forslag til budsjett 2015 ligger det en bevilgning til skolemåltidet på kr 300 000. Etter at 
driftsåret 2014 er gått vil man se på faktiske kostnader for skolemåltidet. Det kan antydes at 
selve matinnkjøpet vil ligge i størrelsesorden 400 000 for de tre offentlige grunnskolene. 
Personellutgifter er innarbeidet i budsjett/økonomiplan.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Skolemåltidet bør sees på som en del av Lyngen kommunes forebyggende arbeid innenfor
kosthold og helse

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Skolene i Lyngen har siden oppstarten av prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen-
skolen foretatt to evalueringer av prosjektet. Den første evalueringen ble utført i desember 2013, 
og besto av et evalueringsskjema til foresatte/elever og ansatte ved skolene. 
Evalueringsskjemaet bestod av 2 avkryssingsspørsmål og en kolonne for ris og ros av prosjektet.
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Hovedinntrykket etter første evaluering var at foresatte/elever og ansatte i Lyngen kommune 
stort sett var tilfredse med ordningen.
Tilfredsheten var størst i Lyngsdalen, og de største organisatoriske utfordringene fant man på
Eidebakken, som etter hvert gikk over til et lett måltid med frukt og melk til 1.-4.klasse i stedet 
for brødmat.

Evalueringen som ble utført i juni 2014 ga mye av det samme resultatet som evalueringen fra jul 
2013.
Fra Lyngsdalen oppvekstsenter er tilbakemeldingen utelukkende positiv, og oppvekstsenteret la 
også opp til en bevilgning til skolemåltid i forbindelse med budsjettarbeidet 2015.
For Lenangen skole viser evalueringen at 90 % av elevene er fornøyde med skolemåltidet. 
Årsaken til at 10 % melder at de ikke er så fornøyde, er at disse ønsker seg en lunsj istedenfor 
frokost, slik Lenangen skole tilbyr i dag. Elevene ønsker seg også et varmt måltid, i alle fall 1 
gang per uke. I Lenangen ønsker samtlige elever som har svart at skolemåltidet skal fortsette 
kommende budsjettår. 

For Eidebakken skole viser evalueringen at et flertall av elevene i 5.-10.klasse er fornøyde med 
skolemåltidet. Også her ønsker elevene seg et varmt måltid, og noen elever ønsker seg frokost 
istedenfor lunsj..
I 1.-4.klasse, der elevene i dag får frukt og melk(og av og til yoghurt)  er elevene mindre 
fornøyde. Her er det mange elever som ønsker seg lunsj, slik som 5.-10.klasse har.
Et stort flertall av elever melder ifra at de ønsker at skolemåltidet skal fortsette også kommende 
år.

Tilbakemelding fra evaluering på lærersiden viser at lærerne melder at skolemåltidet er en fin 
start på dagen(Lenangen), elevene spiser sunnere mat og får i seg mer energirik mat 
(Eidebakken), elevene drikker melk eller vann, mot tidligere saft og juice, og flere spiser frukt 
og grønt enn tidligere. I tillegg er det slutt på butikkbesøk i skoletiden(Eidebakken), som 
tidligere førte til for seint komming i timen etter lunsj. I tillegg viser lærerne til at det er sosialt å 
spise i lag, at elevene holder ut hele skoledagen da de spiser riktig mat, samt at elevene virker 
mer motiverte. Lærerne forteller også at elevene i stor grad er fornøyde med måltidet.

Av negative tilbakemeldinger finner lærerne at noe av undervisningstiden forsvinner, at det kan 
bli litt ensformig mat, at skolemåltidet er sårbart ved sykdom, og at det krever mye organisering. 
Noen melder i tillegg om mer kaotisk lunsjpause, mens andre lærere melder om mer ro rundt 
måltidet.

Det er fortsatt for tidlig å konkludere med effekt av skolemåltidet i Lyngen, da vi ikke har 
tilstrekkelig med erfaring.
Tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte viser at man kanskje kan prøve ut ulike måltider: frokost
på Eidebakken en periode og lunsj i Lenangen. Foreldre og elever ønsker gjerne varm mat 1
gang i uka, og det er ønsket større variasjon i pålegget.
Lærere og foreldres/elevers tilbakemelding vitner også om at man ser positive effekter, sånn
som mer ro, elevene er mindre slitne og ikke så sultne når de kommer hjem.

Tilbakemeldinger fra Lyngsdalen skole, Lenangen skole og 5.-10 klasse ved Eidebakken skole
viser at Levekårsutvalget ser ut til å ha truffet godt med prosjektet, her er tilbakemeldingene i all
hovedsak svært positive
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: A00 

Saksmappe: 2018/376 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 24.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

LOS-funksjon for ungdom 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 12/20 02.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering. 
 

Kort sammendrag 

11.februar vedtok Oppvekt og omsorgsutvalget: 
 

- Administrasjonen bes utrede et beslutningsgrunnlag for eventuell oppstart av ungdoms-
LOS i Dyrøy kommune. Utredningen skal legges fram for utvalget i mai og eventuelt ta 
sikte på å bli en del av budsjettprosessen for 2021. 
 

Det er dette beslutningsgrunnlaget som her legges frem.  
 

Saksopplysninger 

Ungdoms-Los er en ordning som har pågått noen år. Ordningen er i regi av BUF-Dir. Det er en 
søkbar ordning og er ikke lovfestet. Rundskriv 15/2020 fra barnevernet er vedlagt og beskriver 
regelverket knyttet til ordningen.  

Tilskuddsordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av 
ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, 
trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å: 

 bedre skoleprestasjonene 
 øke gjennomføringen i videregående opplæring 

Målselv kommune har fått innvilget losmidler for 2020. Disse midlene er knyttet opp til blant 
annet Bardufoss ungdomsskole og miljøterapeut-funksjonen der. Arbeidstid er dagtid og knytter 
seg til oppfølging i forkant av skolestart, i løpet av selve skoledagen og i etterkant av denne.  
I Dyrøy har skolen ansatt miljøterapeut og vi har ressurser tilknyttet ungdom innenfor 
kultursektoren. I tverrfaglig team inngår også flere kommunale ressurser som arbeider med tiltak 
knyttet mot denne gruppen, for eksempel helsesykepleier. En del av de oppgavene som i dag 
gjennomføres er delvis sammenfallende med det som ligger innenfor LOS-funksjonen. Det 
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foregår videre en ansettelsesprosess knyttet til kulturleder der et av arbeidsområdene vil være 
rettet mot ungdom.  
 
Det er gjennomført søk for å avklare hvilke kvalifikasjoner andre kommuner søker etter for 
stillinger innenfor LOS-funksjonen. Eksemplene under er hentet fra dette søket. 
 
Brønnøysund – minimum 3 årig relevant høgskoleutdanning 
Hammerfest – minimum bachelor, sosialfaglig eller pedagogisk 
Svolvær – minimum bachelor i helse/sosialfag eller pedagogikk 
Bindal – minimum 3 årig relevant universitet/høgskoleutdanning 
 
Gjennomsnittlig lønnsplassering med bachelor som sosionom vil være ca 510.000,- i følge 
utdanning.no. Om sosiale utgifter tas med vil utgiftene til en hel stilling være ca 640.000,-. Dette 
forutsetter arbeid på dagtid. Om stillingen skal ha oppgaver som gjennomføres kveld og/eller 
helg vil det tilkomme ytterligere kostnader.  
 
Ut over lønnskostnader vil driftskostnader tilkomme. Slike er vanskelig å stipulere. Om det 
legges til grunn en samlet utgift på tiltaket på 800.000,- vil det kunne søkes om 400.000,- i støtte 
fra BUF-DIR. Om søknaden innvilges fullt ut vil kommunens kostnader være ca 400.000,- årlig. 
Det er i et slikt overslag ikke lagt til grunn omfattende arbeid på kveld/i helg. Det kan søkes om, 
og innvilges støtte til tiltaket i inntil 3 år. Tilskuddet som kan ytes fra BUF-DIR forutsetter at 
stortinget bevilger pengene. Det gjøres for ett år av gangen. En forutsetning for å få støtte er at 
det fremlegges en plan for videreføring av stillingen etter utløpet av søknadsperioden. Det gis 
ikke tilskudd til LOS-funksjonen innenfor de pålagte kommunale oppgavene.  
 

Administrasjonens vurdering 

Det er utfordringer i ungdomsmiljøet i Dyrøy som blant annet vises gjennom UNG-Data 
undersøkelsen.  
 
Stilling som LOS bør vurderes i lys av andre stillinger i kommunen og opp mot andre tiltak. 
Dyrøy kommunes ressursbruk på miljøterapeut er stor sammenlignet med omkringliggende 
kommuner. Reetablering av kulturleder vil kunne styrke feltet. Økonomi og finansiering vil være 
en del av beslutningsgrunnlaget ved innføring av et tiltak som ungdoms-los. Om det er aktuelt vil 
kommunens andel av midler måtte frigjøres fra et annet felt. Det vil frarådes å omprioritere 
lærerressurser til en slik stilling.  
 
Det vurderes fra administrasjonens side som om et beslutningsgrunnlag er fremlagt. Om 
Ungdoms-los skal innføres i Dyrøy kommune kan dette fremmes politisk i budsjettprosessen, 
kommunen kan da søke på midler våren 2021 og eventuelt innføre ordningen fra august 2021. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: H01 

Saksmappe: 2018/198 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 25.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Avviksstatistikk PLO Februar-April 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 13/20 02.06.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Avviksstatistikk 
  

 

Rådmannens innstilling: 

Opom tar vedlagte avviksstatistikk med kommentarer til orientering. 

Kort sammendrag 

Avviksstatistikken for perioden Februar t.o.m. April 2020, inneholder også korte kommentarer om 
bakgrunn for avvikene. 
Det er dokumentert flere avvik enn tilsvarende periode i fjor. Noe av dette kan begrunnes med at et 
fåtall pasienter har vært i en vanskelig periode med fallerende funksjonsnivå. Dette har medført flere 
fall. 

Saksopplysninger 

Registrering av pasientrettet avvik er dokumentasjon som tilhører pasientjournalene. Slik 
dokumentasjon er for pasientens del viktig i det henseende at pasienten ved innsyn i journalen skal se at 
tjenesten registrerer hendelser som kan påvirke helsetilstanden, dette følger av pasient og 
brukerrettighetsloven.  
For tjenestens del, er det viktig at slik registrering gjøres for å kunne være oppmerksom på 
forbedringspotensialet. For kommunens del er det viktig å inneha opplysninger som av tjenesten ansees 
som uønskede hendelser. Registrering av endringer og avvik inngår som pålagte gjøremål i henhold til 
journalloven, og indirekte av helsepersonelloven, samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i pleie- 
og omsorgstjenestene. Ved å legge frem statistikk til Oppvekst og omsorgsutvalget, synliggjøres status 
og utvikling også for politikerne. 

Administrasjonens vurdering 

Det er fortsatt slik at det enkelte helsepersonell registrerer uønskede hendelser individuelt. 
Helsepersonell i Dyrøy gjennomfører i stor grad slike hendelser. Noen variasjoner i forhold til hva som 
defineres som uønskede hendelser vil oppstå. Men i stor grad vurderes oppføringene som relevante. 
Det er registrert flere avvik enn samme periode i fjor. Men forklaringen på disse er plausible.  
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Avviksstatistikk 01.02.-01.05.2020 sammenlignet m. fjoråret 

 
Hjemmesykepleien 

 

Figur 1.  01.02.2020-01.05.2020   Figur 2. 01.02.2019-01.05.2019 

Kommentar:  
 
Stor alvorlighetsgrad: To tilfeller med brudd på smittevernrutiner fra pasientens side. Et tilfelle med 
manglende levering av medisin fra Apotekets side.  
 
Middels alvorlighetsgrad: To fall på gulv av pasienter som bor alene, en pasient som fortsatt hadde 
seponert (avsluttet) medisin i sin neste dosett. Ett tilfelle med at pasients dosettluke var slarkete, 
pasient oppfattet ikke at medisin ramlet ut (skal ordne dette selv). To tilfeller der pasient ikke ville ta 
sin medisin. Et tilfelle der kateterklipe hadde stått lukket til pasient kjente spreng på blære. Flere 
avvik dreier seg om at pasienter hjemme ikke har tatt sine medisiner til rett tid, eller glemt det. 
 
Liten alvorlighetsgrad:  
Medisiner som skulle vært tatt ved sengetid, eller når pasienten står opp, står igjen på nattbordet. 
Det dreier seg i de fleste tilfeller om små doser sovemedisin på kvelden, eller paracet på morgenen. 
Noen tilfeller der pasient ikke ønsker å motta hjelp til dusj eller personlig hygiene. 
 
Forbedringsarbeidet innen disse områdene vil først og fremst dreie seg om vurderingen av når tiden 
er riktig for å sette inn mer ressurser knyttet til den enkelte pasient og deres individuelle 
problemstillinger. I de fleste av disse tilfellene dreier det seg om hendelser som ikke hadde blitt 
registrert om ikke hjemmesykepleien hadde vært involvert. På den andre siden kan det diskuteres 
hvorvidt ytterligere tiltak skal settes inn tidligere for å forebygge uønskede hendelser. Det ville da gå 
på bekostning av pasientens autonomi i tillegg til at det ville krevd mer ressursbruk fra kommunens 
side. 
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Sykehjemmet 

 

Figur 3.  01.02.2020-01.05.2020   Figur 4.  01.02.219-01.05.2019  

Kommentar  
 
Stor alvorlighetsgrad: En fallulykke, før pasienten kom til sykehjem. En feilmedisinering, der pasient 
hadde fått større dose gjennom smerteplaster enn foreskrevet. Pasient ikke påvirket av dette. 
 
Middels Alvorlighetsgrad:   
Fallulykker har vært økende denne perioden, dette skyldes to-tre pasienter som har vært i en 
endringsfase fra å være mobile til å bli mer ustødige. De har hatt større tro enn ferdigheter i forhold 
til egen mobilitet. Feilmedisinering omhandler to pasienter som i tiden for avviket bodde hjemme, de 
hadde da ikke tatt en av sine doser fra dosett. Feil i dosett; en dose inneholdt en halv tbl. for mye, 
denne ble fjernet ved utdeling. 
 
Liten alvorlighetsgrad: Forskjøvet tidspunkt for medisinutdeling med 2 timer er definert som 
feilmedisinering. En pasient har ikke mestret sin dosett. Diverse fall der pasienter i overgangen 
mellom å være aktive og til å bli mindre mobile, ikke har forstått dette ennå. Annet: et prøvesvar fra 
legekontoret var sterkt forsinket, noe som forpurret dosering av antikoagulasjon. En pasient spyttet 
ut sin medisin. 
 
 Forbedringsarbeidet i forhold til disse punktene skjer ved at det holdes fokus på rutiner på 
medisinrom. Pasienter som faller mye får tettere oppfølging i den grad det lar seg gjøre. Påvirkning 
av pasientenes selvinnsikt i forhold til mobilitet og ferdigheter er en balansegang mellom opptrening 
og realitetsorientering. Dokumentasjonen synliggjør at ansatte er bevisst på at feil og hendelser 
oppstår. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: C22 

Saksmappe: 2020/344 

Saksbehandler: Ellen Mikalsen Hals 

Dato: 25.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Folkehelse og friluftsliv 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 14/20 02.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Det etableres arbeidsgruppe for folkehelse og friluftsliv bestående av: 
 Kommunens representant til styret i friluftsrådet Roger Tronstad 
 Frivilligsentralen v/ Hans Bakkejord 
 Enhetsleder kultur og fritid 
 Miljøterapeut Kim Broux 
 Folkehelsekoordinator Ellen Hals 
 Representant fra Midt-Troms Friluftsråd 

 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune er medlem i Midt-Troms friluftsråd, sammen med Sørreisa, Bardu, Målselv og 
Senja. Folkehelsekoordinator har vært administrativ kontakt, mens Roger Tronstad er oppnevnt 
som kommunens representant i styret. Friluftsrådet bidrar med både tilskudd, arrangementer og 
andre tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv. 
 

Saksopplysninger 

Det foregår mye aktivitet i Dyrøy, men vi ser et behov for å organisere og strukturere bedre – 
både for å ha oversikt og lette organisering, og for å kunne utnytte flere muligheter som gis fra 
bla friluftsrådet. Det er derfor ønskelig å oppnevne ei arbeidsgruppe som består av representanter 
både fra politisk og administrativt nivå. 
Gruppa rapporterer til oppvekst- og omsorgsutvalget. 
 
Andre aktuelle inviteres med på enkeltmøter etter behov, eks frivillige lag og foreninger. 
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Utkast til årshjul:  
 

Tid 
innen: 

Hva Kommentarer 

15.januar Kommunene søker til FK om 
friluftsmidler 
Aktivitet og tilrettelegging (gapahuk 
osv) 
 

Kommuner og organisasjoner kan søke. 
https://www.tffk.no/tjenester/folkehelse-
idrett-og-friluftsliv/ 

1. Mars Møte 1 i ressursgruppa i Dyrøy Gjennomgang av aktivitet og behov for 
tilskudd  

Mars/april Møte 1 forum for folkehelse og 
friluftsliv i MTF 
Dyrøy er representert og melder inn 
behov fra møte i ressursgruppa.  

Regionalt møte. Info om Telltur, 
turinfokart, arrangement i sommer, 
friluftsskole 

25.mars Søknader fra kommunene til MTF 
om midler til tiltak innen folkehelse, 
mm 

Midler til folkehelsetiltak, nye landsmenn, 
psykiatri,  

15.mai TellTurene for sommeren sendes 
inn til MTF  

Legges inn i Telltur.no (MTF er 
behjelpelig) 

10. mai Innspill fra kommunene til MTF om 
turer i turinfokartet 

Nytt tema hvert år.  

Starten av 
juni 

Møte 2 i ressursgruppa i Dyrøy Planlegging av aktivitet og fordele 
oppgaver 

juni -august Gjennomføring av friluftsskoler på 
sommeren 

Kommunene oppfordres til å 
gjennomføre minimum en friluftsskole pr 
år.  

1.oktober Gjennomføring av ordførerens tur  
15.okober Evalueringsmøte friluftsskoler og 

friluftscamp 
Deltakende kommuner og organisasjoner 

Ca. 20.november Årlig friluftssamling for Troms (og 
Finnmark)  

Viktig møteplass for kommunene og 
organisasjonene 

15.november Møte 3 i ressursgruppa i Dyrøy Evaluering av året.  Forberede til 
vintersesongen og neste års aktivitet og 
søknader om midler.  

30.november Møte 2 i forum for folkehelse og 
friluftsliv 

Evaluering av året, og planlegging av 
neste år. Innspill, satsinger 

15.desember Seneste frist for kommunene til 
rapporterer til MTF 
Folkehelsemidler  
Midler nye landsmenn 
Psykisk helse 

Utbetaling skjer når rapport er godkjent. 
Husk fotos. 

Fargekoder:  
Møter lokalt i Dyrøy 
Regionale møter der en representant fra ressursgruppa i Dyrøy bør delta 
Frister for å sende inn søknader og rapporteringer til Midt-Troms friluftsråd 
Frist for innspill til Midt-Troms friluftsråd på turinfokart og TellTur 
Aktiviteter 
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Administrasjonens vurdering 

Det vil være hensiktsmessig med et bredere og mer strukturert samarbeid, som skissert over
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/171 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 26.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 15/20 02.06.2020 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Forespørsel om forkortet oppsigelsestid vedr. legesamarbeidsavtale 
2 Vedrørende endring i organisering av fastlegetjeneste 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa sies opp med virkning fra 01.06.2020 
2. Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 

01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 

Kort sammendrag 

Interkommunalt legevaktsamarbeid ble sagt opp av Lenvik kommune i 2018, med virkning fra 
01.01.2020. Dyrøy kommune valgte å ikke inngå varig avtale med Senja kommune om interkommunal 
legevakt. Fra 01.04.2020, ble Dyrøy kommune innlemmet i Bardu interkommunale legevakt. Fra samme 
dato inngikk vi også avtale med Astafjordlegen om samfunnsoverlegetjeneste. 
I et legevaktsamarbeid forutsettes det at deltakerkommunene bidrar med leger til legevakten. For at 
Dyrøy kommune skal oppfylle dette kreves det at de legene som er knyttet til Dyrøy også er knyttet til 
den legevakten vi sokner til. For å kunne knytte oss til en annen legetjeneste må vi i første omgang si 
opp avtalen med Sørreisa, da vil vi ha mulighet til å være klar til en ny tjeneste når det er gått et år fra 
oppsigelsen. 

Saksopplysninger 

I kommunestyresak 16/20 gjorde kommunestyret følgende vedtak:  
 
Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 01.04.20. 
 
I saksutredningen er det påpekt at Dyrøy kommune, ved en overgang til Bardu, må si opp 
legesamarbeidet med Sørreisa for å kunne dekke sin andel av legevaktsleger mot legevakten i Bardu 
kommune. Bardu kommune har fra sin side gitt Dyrøy kommune tid for å kunne omorganisere og 
planlegge sitt legesamarbeid. Det er i dialogen med Bardu estimert at Dyrøy kommune kan tre inn med 
legeressurser fra sommeren 2021. 
Oppsigelsestiden i Sørreisasamarbeidet er på ett år. I en endringsfase vil det kreves noe tid for å kunne 
gjøre ansettelser og få personale på plass i et nytt samarbeid. Dette betyr at oppsigelsestiden må brukes 
effektivt for å ha en ny ordning på plass før samarbeidet opphører. 
Det er gjort henvendelse til Sørreisa med spørsmål om å gi Dyrøy kortere oppsigelsestid på avtalen. 
Dette spørsmålet vil bli behandlet i kommunestyret i Sørreisa den 16.06.2020.  
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Det ble samtidig spurt om Sørreisa Kommune er villig til å revurdere åpningstiden i Dyrøy. Svaret på 
dette er at Sørreisa kommunestyres vedtak fra 22.05.2019 er at situasjonen er uforandret, og at det ikke 
legges opp til ny behandling nå. 
 

Administrasjonens vurdering 

I denne saken er det flere hensyn som bør vurderes. 
 Sørreisa kommune har et ansvar overfor sine ansatte, inkludert forutsigbarhet i forhold til 

dimensjonering av tjenesten og arbeidssted.  
 Sørreisa kommune skal ta endelig stilling til eget fremtidig legevakt samarbeid, Dyrøy 

kommunes avgjørelse kan ha betydning for deres avgjørelse. 
 Dyrøy kommune sin inntreden i Legevaktsamarbeidet md Bardu, innebærer at Dyrøy kommune 

skal bidra med legehjemler i legevakten. Ved en oppsigelse av Sørreisasamarbeidet nå, vil Dyrøy 
kommune være fristilt til å iverksette nye samarbeid om et år.   

 I nåværende situasjon, har Dyrøy kommune samarbeid mot flere aktører samtidig innenfor 
legetjenesten, dette kan skape noen utfordringer i det daglige arbeidet. 

o Overlege i Astafjordsamarbeidet (samarbeider også mot Bardu IKL). 
o Legevakt i Bardu 
o Fastleger i Sørreisasamarbeidet samarbeider mot Senja i forhold til overlege og 

legevakt. 

Legesamarbeidet må sees i sammenheng med legevaktsamarbeidet. De mulighetene vi har, vil i noen 
grad bli mer synlig når det er tatt en endelig avgjørelse i Sørreisa om deres legevaktsamarbeid. En 
gjennomgang av de ulike alternativer vil da være en del av utredningen som foreslås framlagt innen 
01.10.20  
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 1 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2018/299- 17  Ann Kristin Evenstad, tlf  92863876  22.05.2020 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no   

  

Foreløpig svar; Forespørsel om forkortet oppsigelsestid vedr. legesamarbeidsavtale 

Viser til deres henvendelse om saken, datert 15.05.20. 
Dyrøy kommune har inngått vertskommuneavtale om legevakt med Bardu kommune, hvor det forventes 
at Dyrøy kommune bidrar med leger til legevakt fra sommeren 2021. Dyrøy kommune planlegger å ta 
stilling til framtidig legesamarbeid 01.10.20 og ber derfor om frist til 01.10.20 for å avgjøre en eventuell 
oppsigelse av legesamarbeidet med Sørreisa kommune, med effekt fra 01.07.20. 
 
Behandling av deres henvendelse vil legges fram for politisk behandling i kommunestyret her i Sørreisa 
18.06.20 
 
___________ 
Vi ønsker også å orientere dere om at Rådmannen i Sørreisa ser at det i 2020 har tilkommet nye forhold, 
som påvirker fastlegesamarbeidet mellom Dyrøy og Sørreisa. Det er derfor viktig at også Sørreisa 
kommune tar opp spørsmålet om hva som vil være en hensiktsmessig organisering av kommunens 
framtidig fastlegetjeneste. 
Rådmannen vil legge fram sak om dette til Levekårsutvalg og kommunestyre i juni -20.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Ann Kristin Evenstad 
Kommunalsjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 1 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2018/299- 16  Ann Kristin Evenstad, tlf  92863876  22.05.2020 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no   

  

Vedrørende endring i organisering av fastlegetjeneste 

Viser til brev fra dere om saken, datert 13.05.20. 
Dyrøy kommune ønsker at legekontoret i Dyrøy kommune skal være bemannet fem dager i uka.  
I brevet vises det til tidligere henvendelse fra Dyrøy kommune med samme forespørsel i 2019. Saken ble 
da besvart fra Sørreisa kommune gjennom politisk vedtak i sak 30/2019; hvor Sørreisa kommune 
konkluderte med at driftsmodell for fastlegetjenesten ikke endres og at dagens driftsmodell vil 
videreføres. 
Dyrøy kommune ber i brevet av 15.05.20 om en tilbakemelding på om Sørreisa kommune har mulighet 
til å revurdere dette vedtaket, eller om situasjonen er uforandret i forhold til valgte driftsmodell. 
 
Rådmannen har sett på saken og finner at faktagrunnlaget, som lå til grunn for den politiske 
behandlingen i sak 30/2019, i all hovedsak er uforandret. 
Med bakgrunn i at det ikke er nye vektige momenter i saken og at kommunestyrets behandling av saken 
er gjort for under et år siden, vil det ikke bli lagt opp til ny behandling av saken per nå. 
 
Det betyr at dagens driftsmodell, med stedlig tilstedeværelse på Dyrøykontoret tre dager per uke, vil bli 
videreført. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ann Kristin Evenstad 
Kommunalsjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur
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