
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 15.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Barnevern, kommune psykolog, enhetsleder kultur- og fritid kommer for å orientere om deres 
tjenester. 
Nordavind Utvikling AS kommer for å snakke om "Informasjon og medvirkning 
Sentrumsutvikling". 
Mulig omvisning ved de nye omsorgsboligene. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 07.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll OPOM 02.06.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 16/20 15.09.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 02.06.20 godkjennes. 

Kort sammendrag 

Møteprotokollen fra møte i oppvekst og omsorgsutvalget 2.juni 2020 er tilgjengelig elektronisk på 
kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4702028.2708.tuzklnbjqzwqqa/OPOM_Protokoll_200602.
pdf 
 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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PS 17/20 Referatsaker

RS 11/20 Rådmannen orienterer fra enhetene



 

Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

  
  FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 

Statens hus 
9800  VADSØ 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

2020/188 
2018/162 
Karl Johan Olsen 
91535349 
233 
 
24.06.2020 

 

 
 

Aksept av vilkår for tilskudd til kommunalt rusarbeid  

 
Vedlagt finner dere underskrevet Aksept av vilkår for tilskudd til kommunalt rusarbeid over 
statsbudsjettet kapittel 765 post 60 for 2020, fra Dyrøy. 
 
Jeg har underskrevet som rådmannens stedfortreder. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Underskrevet Aksept 2020 
  

 
 
 
 
Intern kopi til: 

Håvard Johnsen 
Tore Uthaug 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Målselv kommune  
Fellestjenester 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Bardu kommune 
Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/531-46 Unni Dahl-Thorstensen/45282533 16.06.2020 

 

Partsbrev: Oppsigelse interkommunal legevakt   

 
Viser til møte i kommunestyret den 10.06.20, der sak 39/2020 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
Målselv kommune sier opp deltagelsen i det interkommunale legevaktsamarbeidet med Bardu, 
Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy med uttreden 31.12.21.  
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Unni Dahl-Thorstensen 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
SALANGEN KOMMUNE Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA 
SUOHKAN SENTRALADMINISTRASJON 

Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

IBESTAD KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Kopparvika 
7 

9450 HAMNVIK 

DYRØY KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

 9311 BRØSTADBOTN 

Elin C. Aas    
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Målselv kommune  
Fellestjenester 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Bardu kommune 
Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/531-44 Unni Dahl-Thorstensen/45282533 16.06.2020 

 

Partsbrev: Revidert samarbeidsavtale for interkommunal legevakt IKL   

 
Viser til møte i kommunestyret den 10.06.20, der sak 38/2020 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 
Målselv kommune godkjenner vertskommunesamarbeid for felles legevakt mellom kommunene 
Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu.  
 
 
 
Til informasjon: 
Målselv kommune godkjenner ikke den nye samarbeidsavtalen om felles legevakt mellom 
kommunene Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Unni Dahl-Thorstensen 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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 Side 2 av 2

 
Kopi til: 
DYRØY KOMMUNE Dyrøytunet 

1 
9311 BRØSTADBOTN 

SALANGEN KOMMUNE Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
 
IBESTAD KOMMUNE 

 
Kopparvika 
7 

 
9450 

 
HAMNVIK 

 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA 
SUOHKAN SENTRALADMINISTRASJON 

 
Nessveien 7 

 
9357 

 
TENNEVOLL 

 
Elin C. Aas 
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Sørreisa kommune  
Personal, utvikling og service 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Storveien 20, 9310  Sørrieisa 77 87 50 00 47050200147 940755603 
Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 2 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   Saksbehandler  Dato 

2018/299- 23  Grete Nybakk Vaeng, tlf  41511254  19.06.2020 
Deres ref: E-post:   
 grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no   

  

Organisering av fastlegetjenesten i Sørreisa 

 
  

Kommunestyrets behandling av sak 41/2020 i møte den 18.06.2020: 

 

Vedtak 

1. Sørreisa kommune sier opp gjeldende avtale om vertskommunesamarbeid om felles 
Fastlegetjeneste for Dyrøy og Sørreisa kommuner. 

2. Oppsigelstiden er i avtalen satt til et år. Dato for faktisk opphør settes til 01.07.21. 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Stig Jonny Haugen  Grete Nybakk Vaeng 
rådmann  konsulent     
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 Side 2 av 2

 
Kopi til: 
Ann Kristin Evenstad    

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  26.08.2020  2019/14332 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Solveig Bjørn, 77642051 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  

Avslutning av tilsyn 

Vi har gjennomført tilsyn med Dyrøy kommune i perioden fra 07.01.2020 og frem til i dag. Temaet 
for tilsynet var kommunens plikt til å påse at barnehagen drives etter barnehageloven med 
forskrifter.  I vår foreløpige tilsynsrapport av 24.06.2020 fikk dere frist til 10.08.2020 for å uttale dere 
til våre vurderinger og konklusjoner i rapporten.  

I foreløpig tilsynsrapport varslet vi pålegg om retting. Kommunen har sendt inn redegjørelse og 
erklæring om at bruddene er rettet innen fristen for tilbakemelding på foreløpig rapport. Det betyr 
at Fylkesmannens konklusjoner om regelbrudd har falt bort. 

Basert på kommunens redegjørelse og vedlagt dokumentasjon, legger vi til grunn at dere har rettet 
regelverksbruddene. Vi avslutter derfor tilsynet. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Liv Hanne Huru (e.f.) 
leder for barnehageseksjonen 

  
 
Solveig Bjørn 
seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg: Endelig tilsynsrapport 
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Dyrøy kommune         26.08.2020 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 
 

 

 

 

 

 

TILSYNSRAPPORT 
 

Barnehagemyndighetens plikt til å gi veiledning og føre tilsyn 
med barnehager, jf. barnehageloven §§ 8 og 16 

 

Dyrøy kommune 
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Sammendrag 

Vi fører tilsyn med Dyrøy kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er 
barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagen drives etter gjeldende regelverk 
og hvilke virkemidler myndigheten benytter for å påse dette.  

Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal bidra til at alle barn i barnehagene 
skal ha et godt barnehagetilbud. Fylkesmannen legger barnekonvensjonen til grunn ved 
tilsyn med kommunens barnehagemyndighet. Artikkel 3 tydeliggjør at hensynet til 
barnets beste skal komme først og være grunnleggende i alle tiltak og vedtak som 
berører barnet.  
 
Tilsynet var planlagt som et stedlig tilsyn med varsel, innhenting av dokumentasjon og 
egenvurdering i RefLex, men ble på grunn av koronautbruddet utsatt og gjennomført 
digitalt. Tilsynet var planlagt gjennomført 12. mars, men ble utsatt til 3. juni.  
 
På gjennomføringsdagen ble det avholdt åpningsmøte og det ble gjennomført intervju 
med kommunalsjef, styrer og to pedagogiske ledere i barnehagen.  
 
Konklusjoner er framkommet på bakgrunn av dokumenter sammenholdt med det som 
kom fram i intervjuene. I forkant av tilsynet er det avholdt et veiledningsmøte der tema 
for tilsynet ble gjennomgått. 
 

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med barnehagen, med 
undertemaene risikovurderinger, veiledning, gjennomføring av tilsyn og reaksjoner i 
tilsyn. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som 
barnehagemyndighet. 

Fylkesmannen vurderer at Dyrøy kommune som barnehagemyndighet er kommet godt i 
gang med å systematisere arbeidet med å påse at barnehagen etterlever eierpliktene i 
barnehageloven. Barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn med barnehagen og 
formidlet sine vurderinger og konklusjoner av barnehagens praksis skriftlig i en 
tilsynsrapport.  

I tilsynet har Fylkesmannen kommet fram til at barnehagemyndigheten har kunnskap om 
de pliktene barnehageeier har etter barnehageloven. 

I foreløpig tilsynsrapport vurderte Fylkesmannen at manglende referat og skriftlighet i 
kontakten mellom barnehagemyndigheten og barnehagen gjorde det vanskelig for 
Fylkesmannen å vurdere om barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan barnehageeier oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 

Vi konkluderte også i foreløpig rapport at det var vanskelig for Fylkesmannen å se om 
kommunalsjefen i kontakten med barnehagen opptrer som barnehageeier eller 
barnehagemyndighet.  

Barnehagemyndigheten har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten innen 
fristen 10.08.20.  

Vi har ikke fått dokumentert at alle aktivitetene i de nye rutinene er gjennomført, da 
enkelte aktiviteter ligger frem i tid. Vi har likevel vurdert at det er sannsynlig at 
aktiviteten vil bli gjennomført slik som den er planlagt.  
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Fylkesmannens vurdering er at de tiltakene kommunen gjør er tilstrekkelig til å etablere 
en lovlig praksis, og at det er sannsynliggjort at kommunen vil følge den nye praksisen 
fremover. Våre tidligere vurderinger faller derfor bort og endelig rapport er endret. 

Vi har behandlet kommentarene fra dere under hvert av de aktuelle temaene i denne 
rapporten. 
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1 Innledning 

Vi fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første 
ledd, jf. kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med 
forskrifter. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 
tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. Vi vil måtte 
behandle personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om kommunen 

Dyrøy kommune har 1083 innbyggere og en kommunal barnehage med 30 barn. 
Barnehagen har en styrer og tre pedagogiske ledere i tillegg til øvrige ansatte. 

I delegeringsreglementet for Dyrøy kommune, vedtatt i kommunestyret 11.10.2018, er 
rådmannen og/eller hans stedfortreder kommunalsjef er delegert avgjørelsesmyndighet 
etter barnehageloven.  

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Dyrøy kommune i brev av 07.01.2020. Dere ble pålagt å levere 
dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med barnehagen med 
følgende undertemaer: 

1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven §§ 8 og 16. 

2. Veiledning jf. barnehageloven § 8 

3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven § 16 

4. Reaksjoner i tilsyn, jf. barnehageloven §16 

 

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

Formålet med tilsynet er å sikre at barn og unge får et likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet og at tilsynet skal bidra til at kommunen følger regelverket.  

 
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 24.06.20. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner. Dere har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten 
innen fristen 10.08.20. Vi har behandlet kommentarene fra dere under hvert av de 
aktuelle temaene. 
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2 Risikovurderinger 

2.1 Rettslige krav 

§ 8 første ledd: «Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning 
og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» 

Første ledd fastslår at kommunen er barnehagemyndighet og at kommunen har en plikt 
til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen skal ved 
godkjenning og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med 
de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Kommunen har det 
overordnede ansvaret for å sikre at barn får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Ved 
siden av tilsyn er aktiv og god veiledning et viktig virkemiddel for å oppnå gode 
barnehager. Veiledning og tilsyn er to ulike oppgaver kommunen har for å sikre at 
barnehagetilbudet er godt og forsvarlig.  

Kommunen har plikt til å påse regeletterlevelse i den enkelte barnehage. Dette 
forutsetter at barnehagemyndigheten må ha kunnskap om alle barnehagene i kommunen 
og oversikt over eierpliktene i barnehageloven. Informasjon om barnehagene kan 
barnehagemyndigheten for eksempel skaffe seg fra brukerundersøkelser, 
bekymringsmeldinger, årsplaner, BASIL og lignende. 

På bakgrunn av kunnskapen om barnehagene må barnehagemyndigheten vurdere i 
hvilke barnehager risikoen for lovbrudd er størst og deretter vurdere hvilke konsekvenser 
et lovbrudd vil få for barna.   

Denne kunnskapen må barnehagemyndigheten bruke for å kunne ta stilling til hvordan 
de skal påse regeletterlevelsen i barnehagene – om det skal skje ved tilsyn og/eller 
veiledning. 

2.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

1. Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter 
barnehageloven? 

For å oppfylle sitt ansvar som barnehagemyndighet om å påse regeletterlevelse i 
barnehagene, må kommunen ha en oversikt over hvilke lovkrav den skal veilede i og føre 
tilsyn med.  

Barnehagemyndigheten har svart ja på dette spørsmålet i sin egenvurdering i RefLex og 
skriver der at pliktene kommer fram av lov og forskrifter og at kommunen har et aktivt 
forhold til lovverket.  

I intervju kom det fram at barnehagemyndigheten oppdaterer seg på barnehageloven og 
eierplikter ved å be om veiledning, i interkommunalt samarbeid og ved å delta på 
Fylkesmannens regelverkssamlinger og nyhetssendinger. 

Fylkesmannen har mottatt tilsynsplan for tilsyn med Dyrøy barnehage hvor det er vist til 
at barnehagemyndigheten skal se til at barnehagen drives i henhold til regelverket. 
Dyrøy kommune bør også i tilsynsplanen vise til hvilke bestemmelser/eierplikter i 
barnehageloven den skal føre tilsyn med.  

23



Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten har oversikt over barnehageeiers 
plikter etter barnehageloven. 

Selv om vi konkluderte i foreløpig tilsynsrapport med at barnehagemyndigheten har 
oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven, vil vi påpeke at det er positivt 
at barnehageeiers plikter og lovparagrafer til pliktene er tatt inn i revidert tilsynsplan 
som er utarbeidet etter foreløpig rapport. Dette tydeliggjør for barnehagen/eier hvilke 
plikter som kan være gjenstand for barnehagemyndighetens ansvar for å påse 
regeletterlevelse i barnehagen. 

2. Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan 
barnehageeier oppfyller sine plikter etter barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre 
risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om 
barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må 
barnehagemyndigheten innhente det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan 
ikke barnehagemyndigheten vurdere risikoen for brudd på regelverket og behov for 
veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om regelverket er kjent, forstått og 
overholdt av barnehageeierne. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at det er tett dialog mellom myndigheten og 
barnehagen, og at de har jevnlige møter.   

I intervju kom det fram at barnehagemyndigheten mener det er lett å skaffe kunnskap 
om barnehagens praksis fordi de bare har en barnehage i kommunen. 
Barnehagemyndigheten får kunnskap om hvordan barnehagen oppfyller sine plikter 
gjennom årsmeldingen i BASIL per 15.12, møter hvor enkeltsaker tas opp og tett dialog 
med styrer. Det er opplyst i intervju at det ikke er skrevet referat fra disse møtene, og 
intervjuobjektene kunne ikke gjengi hvilke saker som har vært behandlet i møtene. 

Det kom fram i intervju at barnehagen sender inn årsplan til kommunen, men at det ikke 
er rutine for å gi tilbakemelding på den til barnehagen. Kommunalsjef opplyser at det er 
gjort ved ett tilfelle. I intervju kom det fram at det var uklart om de ansatte hadde 
oppfattet det som en tilbakemelding på årsplanens innhold og om den oppfyller 
rammeplanens krav. 

Det ble opplyst i intervju at barnehagen bruker kommunens arkivsystem. 
Kommunalsjefen får på denne måten informasjon om saker som klager og annet som 
barnehagen mottar. Barnehagemyndigheten har sendt inn kopi av to 
klager/henvendelser fra foreldre, som dokumentasjon ved vårt tilsyn. Den ene saken er 
svart ut av kommunalsjefen etter samtale med styrer og den andre ble besvart av styrer. 
Det ble opplyst i intervju at begge sakene er avsluttet.   

Det er vanskelig for Fylkesmannen å se om kommunalsjefen i ovennevnte saker opptrer 
som barnehageeier eller barnehagemyndighet. Fylkesmannen forstår at det i en liten 
kommune som Dyrøy kan være svært krevende å ivareta en avstand som 
barnehagemyndighet. Når kommunalsjefen svarer på klagen som barnehageeier, er det 
vanskelig for kommunalsjefen og samtidig påse barnehagens regeletterlevelse i sakene. 
Det er viktig at kommunen skiller de to rollene, og organiserer oppgavene den har som 
barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier. 
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Kommunalsjefen opplyste at det er ønskelig at barnehagen skal skrive årlig 
tilstandsrapport til politikerne i oppvekst og omsorgsutvalget. Det ble også opplyst at 
kommunen skal innføre sektormøter nå i juni 2020, da skal det skrives referat fra 
møtene.  

Vi har mottatt kopi av en innkalling til samarbeidsmøte 12.04.19 med barnehagens 
styrer. Følgende saker sto på agendaen: status for styrer, status sykefravær, søknader 
neste barnehageår, ansettelser, bemanning, prosjekter, kvalitetssystem, vedtekter og 
PPT. Det foreligger ikke referat fra møtet. Fylkesmannen vurderer at disse sakene 
berører kommunen som barnehageeier og kan derfor ikke betegne møtet som 
myndighetsutøvelse. Det er derfor vanskelig for oss å vurdere om kommunalsjefen 
opptrer i rollen som barnehageeier eller barnehagemyndighet i kontakten med 
barnehagen. 

I barnehagemyndighetens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport tas Fylkesmannens 
krav om skriftlighet til etterretning. I punkt 5 i revidert tilsynsplan er det opplyst at det 
skal skrives referat fra sektormøter og at det i referatet skal presiseres når 
kommunalsjefen opptrer som barnehagemyndighet. Det er videre i revidert tilsynsplan 
under punkt 6 tydeliggjort hva barnehagemyndigheten skal legge til grunn for sin 
risikovurdering og hvilke rutiner som skal følges for å innhente informasjon. 

Fylkesmannen mener at det er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig 
kunnskap om hvordan barnehageeier oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 

3. Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre 
risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? 

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende 
vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i 
barnehageloven med forskrifter. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på 
bakgrunn av informasjon om regeletterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle 
barnehagene. 

Barnehagemyndigheten har svart ja på kontrollspørsmålet i RefLex, og opplyser at det 
ikke er gjort skriftlig risikovurdering for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn før i 
2020, men at det ble gjennomført en skriftlig risikovurdering i 2020.  

Fylkesmannen har mottatt et skjema som viser en risikovurdering av Dyrøy barnehage 
av 03.02.2020, utført av kommunalsjefen. Skjemaet er bygd opp rundt «sannsynlighet» 
og «konsekvens». Områder som skjemaet tar for seg er barnehagens vedtekter, 
barnehagens innhold, medvirkning, personalet, foreldrebetaling, politiattest, 
taushetsplikt, opplysningsplikt, spesialpedagogisk hjelp, deltakelse i kompetanseutvikling 
og varslinger/bekymringsmeldinger. 

Fylkesmannen mener det er positivt at myndigheten har utarbeidet en risikovurdering, 
men ser at særlig punktet om barnehagens innhold bør konkretiseres og knyttes opp mot 
bestemmelsene i barnehagelov og rammeplan. Vi minner om at spesialpedagogisk hjelp 
er en myndighetsoppgave.  

Fylkesmannen har bare mottatt et utfylt skjema for risikovurdering, men ingen 
bakgrunnsdokumentasjon som viser begrunnelse for valg av tema ved tilsyn. Vi ser av 
skjemaet at det for eksempel er sannsynlig med lovbrudd på området barnehagens 
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innhold, og at konsekvensen kan være farlig. Vi har imidlertid ikke fått dokumenter, logg 
eller referat fra møter som kan begrunne dette. 

I notat av 5.2.20 etter klage fra en mor på barnehagens psykososiale miljø, skriver 
barnehagemyndigheten at tilsyn vil bli vurdert ved flere henvendelser som gjelder dette 
temaet. Vi kan ikke se at psykososialt miljø er et eget tema i skjemaet for 
risikovurderingen. 

På bakgrunn av risikovurderingen gjennomførte barnehagemyndigheten tilsyn med 
barnehagen i 2020, der tema var politiattest og opplysningsplikten til barnevernet. I 
intervju ble det opplyst at temaene ble valgt fordi brudd på regelverket på disse temaene 
vil få store konsekvenser for barn. Vi har ikke fått annen dokumentasjon som viser 
hvorfor temaene ble valgt. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker den informasjon den har om barnehagen, vil 
ikke temaene for tilsyn og veiledning være i tråd med de faktiske behovene. 

Barnehagemyndigheten skriver i tilbakemeldingen til foreløpig rapport at siden 
Fylkesmannen ser det som positivt at myndigheten har utarbeidet et skjema for 
risikovurdering, oppfatter kommunalsjefen at pålegg som ble varslet i foreløpig rapport 
ikke er knyttet til risikovurderingen. 

Fylkesmannen vil presisere at varslet pålegg var gitt fordi det ikke var godt nok 
synliggjort hvilke opplysninger som lå til grunn for innholdet i risikovurderingen og 
hvordan disse opplysningene var innhentet. 

Vi mener at barnehagemyndigheten nå i tabell under punkt 6 i revidert tilsynsplan, har 
tydeliggjort hvilken kunnskap risikovurderingene skal bygge på og rutiner for innhenting 
av opplysningene.  

Fylkesmannen mener at barnehagemyndigheten nå har sannsynliggjort at den vil bruke 
innhentet kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og 
tilsyn. 

4. Er barnehagemyndighetens risikovurdering basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når 
den vurderer risiko for brudd i regelverket, jf. barnehageloven § 8 første ledd. Dette 
betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller 
barnehageeier. De rettslige kravene følger ikke alltid lovteksten. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den har oppdatert og gjeldende forståelse av 
barnehageloven, og at det er utarbeidet egen mal for risikovurdering som skal ivareta 
dette. 

I intervju framkommer det at barnehagemyndigheten oppdaterer seg på barnehageloven 
på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, ved å delta på Fylkesmannens 
regelverkssamlinger og på Fylkesmannens nyhetssending. Fylkesmannen har fått tilsendt 
skjema for risikovurdering som er kommentert i punktet ovenfor.  

Det er ikke vist til barnehagelovens bestemmelser/eierpliktene i risikovurderingen. 
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Barnehagemyndigheten har i sin tilbakemelding til foreløpig tilsynsrapport vist til at 
eierpliktene var implisitt for temaene i skjema for risiko- og sårbarnehetsanalyse som ble 
brukt i Dyrøy kommune, men har nå endret slik at henvisning til regelverket er tatt med i 
ROS-skjemaet. Skjemaet er på denne måten blitt mer konkret og tydelig. Det ligger også 
en oversikt over barnehageeiers plikter i tilbakemeldingen vi har mottatt.   

Fylkesmannen vil påpeke at det ikke var vår hensikt å be barnehagemyndigheten fjerne 
områdene spesialpedagogisk hjelp, kompetanseutvikling og henvendelser fra foreldre fra 
ROS-skjemaet, da barnehagens praksis også på disse områdene kan være nyttig 
grunnlag for risikovurderingen.  

Vi ser og at barnehagemyndigheten har tatt med barnehagens innhold som tema for 
risikovurdering. Her vil vi anbefale at rammeplan for barnehagen, som er barnehagens 
læreplan konkretiseres/tematiseres og tas med under temaet barnehagens innhold. 

Fylkesmannen vurderer på grunnlag av det arbeidet barnehagemyndigheten har gjort 
etter foreløpig tilsynsrapport, med å revidere tilsynsplanen og tydeliggjøre sin forståelse 
av regelverket, at barnehagemyndigetens risikovurderinger baseres på oppdatert og 
gjeldende forståelse av barnehageloven. 

5. Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med sine 
risikovurderinger? 

For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine 
risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av 
kunnskapene vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil 
barnehagemyndigheten få et bilde av hvor regeletterlevelsen eventuelt er mangelfull. På 
bakgrunn av denne informasjonen må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler; 
veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en 
slik måte at den bidrar til økt regeletterlevelse i barnehagen. Dersom 
barnehagemyndigheten ikke bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke 
sin plikt til å påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven § 8 første og femte ledd og §16 
første og andre ledd. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den gjennomfører tilsyn og veiledning basert 
på risikovurderinger, og at de har utarbeidet egen mal for risikovurdering. 

Barnehagemyndigheten skal aktivt gi informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i 
barnehageloven med forskrifter. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren.  

I intervju ble det opplyst at barnehagemyndigheten har gjennomført veiledning på 
temaet spesialpedagogisk hjelp med pedagogiske ledere med bakgrunn i at de hadde 
behov for kompetanseheving på området. Det går fram av innsendt innkalling at møtets 
innhold var gjennomgang av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Fylkesmannen har 
ikke mottatt referat fra møtet.  

Vi gjør oppmerksom på at det er kommunen som barnehagemyndighet som er forpliktet 
til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, det 
vil si at dette temaet ikke er en eierplikt. Vi vil likevel understreke at det er positivt at 
barnehagemyndigheten gir ansatte opplæring i temaet. 

Fylkesmannen har ikke fått opplysninger, skriftlig eller i intervju om annen veiledning. 
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Vi har mottatt varsel om tilsyn og tilsynsrapport fra tilsyn som ble gjennomført i februar 
2020 med Dyrøy barnehage. Det går fram av varselet at tilsynet gjennomføres på 
grunnlag av risikovurdering og etter samtale med styrer. Tre involverte ansatte gjorde 
egenvurdering i RefLex i forkant av tilsynet. Etter Fylkesmannens vurdering burde alle 
ansatte fylt ut egenvurderingen i RefLex for å gi et bedre kunnskapsgrunnlag. Det kom 
også fram i intervju at ansatte ikke kjente til innholdet i tilsynet. 

Vi har tidligere konkludert med at Dyrøy kommune ikke i tilstrekkelig grad bruker sin 
kunnskap om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning 
og tilsyn. I dette spørsmålet skal det vurderes hvorvidt kommunen gjennomfører 
veiledning og tilsyn i tråd med en slik vurdering.  

Det går fram av revidert tilsynsplan at det skal skrives referat fra sektormøter og at det 
skal gjennomføres årlig ROS-analyse av barnehagens regeletterlevelse. Ros-analysen 
skal skriftliggjøres og gjennomgås med barnehagen. Vi har fått tilsendt tiltaksplan som 
skal fylles ut når det gis veiledning. Barnehagemyndigheten har tatt til etterretning at 
innholdet i framtidig veiledning skal skriftliggjøres. 

Fylkesmannen vurderer at Dyrøy kommune oppfyller kravet om å gjennomføre sin 
veiledning i tråd med sine risikovurderinger. 

3 Veiledning 

3.1 Rettslige krav 

Det framkommer i merknadene til § 8 i barnehageloven at kommunen har et 
veiledningsansvar overfor barnehageeier. Ved siden av tilsyn er aktiv og god veiledning 
et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager. Veiledning og tilsyn er to ulike 
oppgaver kommunen har for å sikre at barnehagetilbudet er godt og forsvarlig 

Aktiv og god veiledning av regelverket er et viktig virkemiddel for å oppnå gode 
barnehager og effektiv etablering og drift. Ved god veiledning kan man ofte få endret 
forhold til det bedre slik at det ikke er nødvendig med pålegg om retting eller stenging. 
Veiledningen skal være av en slik art at den er egnet til å påse regeletterlevelse og 
hindre regelbrudd. 

3.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

6. Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven? 

Barnehagemyndighet må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den 
aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med 
forskrifter, jf. barnehageloven § 8 første ledd. Barnehagemyndigheten må vite hvilke 
rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid 
direkte av lovteksten. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den bruker veiledning som virkemiddel for å 
påse regeletterlevelse etter barnehageloven hos barnehageeier og at veiledningen er 
basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven.  
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Barnehagemyndigheten opplyser at veiledning fra barnehagemyndigheten i hovedsak har 
knyttet seg til spesialpedagogisk hjelp. Veiledningen på dette temaet har vært 
gjennomført med pedagogiske ledere. Videre har barnehagemyndigheten opplyst at det 
er gjennomført møter knyttet til temaet ved flere anledninger. Outlook er brukt som 
innkalling til en del av møtene. 

Fylkesmannen har mottatt innkalling til et møte med pedagogiske ledere 18.11.2019 
hvor mal for årsrapport skulle diskuteres. Fylkesmannen har mottatt denne malen. I 
malen er det vist til gammelt lovverk, og ikke til barnehagelovens bestemmelser i 
kapittel VA om spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. 

I ny tilsynsplan for Dyrøy barnehage 2020 er det vedlagt en mal for oppfølging av 
veiledning som skal brukes i det videre arbeidet. Det er ikke bekreftet at denne malen er 
tatt i bruk. 

I intervju kom det fram at barnehagemyndigheten ikke har formalisert veiledning 
skriftlig, men at framtidige møter skal skriftliggjøres. Fylkesmannen mener det er 
nødvendig med skriftlighet, slik at temaene huskes og kan følges opp. 

Barnehagemyndigheten har i sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport tatt til 
etterretning at den må synliggjøre hvordan kommunen skiller på rollen som 
barnehagemyndighet og barnehageeier når det gis veiledning. Det går fram av kapittel 5 
i revidert tilsynsplan at det skal presiseres i referat fra sektormøter når kommunalsjefen 
opptrer som barnehagemyndighet. 

Barnehagemyndigheten har og tatt til etterretning at innholdet i veiledningene skal 
skriftliggjøres slik at temaene huskes og kan følges opp etter veiledning. Dette framgår 
av revidert tilsynsplan og vedlagt tiltaksplan etter veiledning. Det kan være utfordrende 
for Fylkesmannen å vurdere om nye opplysninger i revidert tilsynsplan vil bli fulgt opp i 
praksis fordi har ikke fått dokumentert at alle aktivitetene i de nye rutinene er 
gjennomført. Enkelte aktiviteter ligger frem i tid, slik som å føre referat fra møter o.l. Vi 
vurdere likevel at det er sannsynlig at aktivitetene vil bli gjennomført slik som de er 
planlagt. Vi vil derfor ikke vente med vår konklusjon til vi får dokumentert at alle 
aktiviteter er gjennomført. 

Fylkesmannen er kommet til at ny praksis som kommer fram i ny tilsynsplan 
sannsynliggjør at veiledningen bygger på oppdatert og gjeldende lovforståelse.  

4 Gjennomføring av tilsyn 

4.1 Rettslige krav 

§ 16 første ledd: “Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

Kommunen er etter barnehageloven § 16 tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at den 
enkelte barnehage drives etter barnehageloven og ellers er forsvarlig. Kommunestyret 
bestemmer hvilket organ tilsynet skal legges til jfr. kommuneloven §§ 10, 12 og 23 nr. 
10. Tilsynet må være av en slik art at tilsynet er egnet til å påse regeletterlevelse. 

For å kunne påse regeletterlevelse gjennom tilsyn må barnehagemyndigheten innhente 
informasjon om barnehagene. Deretter må barnehagemyndigheten vurdere forholdene 
opp mot lovkrav og konkludere med om forholdene er ulovlige eller uforsvarlige.  
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Barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner må formidles skriftlig til 
barnehageeier.  

4.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

7. Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig 
for å påse regeletterlevelse etter barnehageloven hos barnehageeier?  

Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig, jf. 
barnehageloven § 8 første og femte ledd og § 16 første og andre ledd. Tilsyn er kontroll 
av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Dette 
innebærer at barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er 
regulert i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og 
innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av praksis som ikke er i samsvar med 
regelverket. Vurderingen av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på 
barnehagemyndighetens risikovurdering. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de bruker tilsyn som virkemiddel der det er 
nødvendig for å påse regelverketterlevelse i barnehagen, og sier i intervju at tilsyn er et 
nyttig verktøy for å bli bevisst eierpliktene og tolkning av eierpliktene. Myndigheten viser 
også til tilsynsplanen og risikovurdering. 

Fylkesmannen har mottatt tilsynsplan, tilsynsvarsel, tilsynsrapport og intervjuguide fra 
tilsyn med Dyrøy barnehage 19.2.2020. Vi har også mottatt risikovurdering av 3.2.2020. 
I risikovurderingen er det som nevnt i kapittel 2 om risikovurdering, mange områder som 
skal vurderes. Politiattest og opplysningsplikt til barnevernet er temaer som er vurdert 
med høy risiko i skjemaet. 

Tilsynet var stedlig, og tema for tilsynet var politiattest jf. barnehageloven § 19 og 
opplysningsplikt til barnevernet jf. barnehageloven § 22. Det ble opplyst i intervju at 
tilsynet ble evaluert med de som hadde vært involvert, men at det ikke var gitt 
informasjon om dette til det øvrige personalet. 

Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten i dette tilfellet har brukt tilsyn som 
virkemiddel der det er nødvendig ut fra egen risikovurdering.  

8. Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende forståelse 
av barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når 
den fører tilsyn, jf. barnehageloven § 16 første og andre ledd. Barnehagemyndigheten 
må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet 
følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige 
rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å 
klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeier. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at tilsynet er basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven. 

Fylkesmannen har mottatt tilsynsvarsel. I tilsynsvarselet datert 4.2.2020 henviser 
barnehagemyndigheten til at tilsynet gjennomføres med hjemmel i § 16 i 
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barnehageloven. I tillegg er det vist til § 19 politiattest og § 22 opplysningsplikt til 
barnevernet, som er tema for tilsynet. 

Fylkesmannen vurderer at det gjennomførte tilsynet er basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven. 

 
9. Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsynet som gjør at den 

kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehageeiers praksis til å 
kunne vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i 
barnehageloven med forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at 
barnehagemyndigheten må opplyse saken så godt som mulig før den fatter vedtak. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de involverte har fylt ut egenvurdering i 
RefLex, det er innhentet skriftlig dokumentasjon og at det er gjennomført intervju med 
de involverte. Videre går det fram av varsel om tilsyn at barnehagens leder er pålagt å 
fylle ut egenvurdering i RefLex for politiattest i barnehager og at styrer og de to ansatte 
er pålagt å fylle ut egenvurdering for barnehagepersonalets opplysningsplikt til 
barnevernet. 

Det går fram av varsel om tilsyn at barnehagen er bedt om å sende inn årsplan, oversikt 
over ansatte og sjekk av politiattest for dem, oversikt over antall meldinger til 
barnevernet, eventuell dokumentasjon som viser at meldeplikten til barnevernet har 
vært tema for veiledning av personalet og eventuelle rutiner som omhandler 
meldeplikten til barnevernet. Det er bekreftet i tilsynsrapporten at barnehagen har sendt 
inn dokumentasjon som barnehagemyndigheten har bedt om. 

Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten innhenter informasjon som er 
nødvendig for å kunne vurdere og konkludere på om barnehagen oppfyller 
barnehageloven. 

10. Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om barnehageeier 
oppfyller lovkravene i barnehageloven? 

For å påse regeletterlevelse, må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om 
praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne 
konkludere må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle 
rettskravene, jf. barnehageloven § 8 første og femte ledd og § 16 første og andre ledd. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de vurderer og konkluderer på om barnehagen 
oppfyller lovkravene i barnehageloven. 

Fylkesmannen har mottatt tilsynsrapporten fra tilsynet i 2020 og ser av den at det er 
gjort konkrete og tydelige vurderinger og konklusjoner på begge temaene. 

Det er bekreftet i intervju at tilsynsrapporten er oversendt barnehagen. 

Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten i skriftlig rapport har vurdert og 
konkludert på om barnehagen oppfyller lovkravene på de aktuelle temaene. 
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11. Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og konklusjoner 
skriftlig til barnehageeier? 

Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig 
til barnehageeieren, uavhengig om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller 
ikke. Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være 
vanskelig for barnehageeier å endre sin praksis uten at den får vurderingene og 
konklusjonene fra tilsynet skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd 
på regelverket, tilsier likevel de ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og 
god forvaltningsskikk at barnehageeier har krav på å få vite hvilke vurderinger som er 
gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon barnehagemyndigheten har landet på. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de formidler sine vurderinger og konklusjoner 
skriftlig til barnehagen, og viser til tilsynsrapporten av 20.2.2020. 

Det er bekreftet i intervju at barnehagen har mottatt tilsynsrapport, men at resultatet av 
tilsynet ikke er tatt opp i samlet personalgruppe. 

Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten formidler sine vurderinger og 
konklusjoner skriftlig til barnehagen. 

5 Reaksjoner og vedtak i tilsyn 

5.1 Rettslige krav 

Der barnehagemyndigheten konkluderer med ulovlige eller uforsvarlige forhold, må 
barnehagemyndigheten følge opp at lovbruddene rettes, ved å gi pålegg eller veiledning. 
Ifølge barnehageloven § 16 andre ledd, kan kommunen gi pålegg om retting. Dersom 
fristen for å utføre pålegget ikke overholdes kan tilsynsmyndigheten vedta tidsbegrenset 
eller varig stenging av virksomheten. Pålegg om retting og pålegg om midlertidig eller 
varig stenging skal gis i form av enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler skal følges. 
Kommunen må følge opp at den enkelte barnehage retter ulovlige eller uforsvarlige 
forhold i samsvar med pålegget. 

Kommunens tilsynsvirksomhet er utøvelse av offentlig myndighet. Utøvelsen må derfor 
skje i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper om likebehandling og forsvarlighet.  

5.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

12. Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller    
hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen? 

Pålegg om stenging og retting er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b. Ved 
enkeltvedtak skal kommunen varsle parten, som er barnehageeier, jfr. forvaltningsloven 
§§ 16 jfr. 2 bokstav e. Formålet med forhåndsvarselet er at parten skal kunne imøtegå 
kommunens anførsler og få anledning til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak. 
Forhåndsvarsel (varsel før enkeltvedtak) skal som hovedregel være skriftlig. 
Forhåndsvarsel skal forberede barnehageeier på det vedtaket som kan komme, og gi 
barnehageeier mulighet til å uttale seg og ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten 
kan gi forhåndsvarselet i tilsynsrapporten.  
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Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

13. Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslig og faktiske 
grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket 
innebærer for barnehageeier og en frist for uttalelse? 

I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i 
barnehageloven med forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om 
hvilke forhold som er lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten skrive hva den har 
sett på i tilsynet. Dette omfatter både de faktiske forholdene og hvilke vurderinger den 
har gjort. Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære for barnehageeieren, for 
eksempel om å rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. Forhåndsvarselet må gi 
barnehageeieren frist for å uttale seg. Vanligvis er fristen to uker. 

Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

14. Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i tilfeller der den har 
konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig? 

Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der den har 
funnet at et forhold er i strid med barnehageloven med forskrifter, eller er uforsvarlig, jf. 
barnehageloven § 16 andre ledd første punktum. 

Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

15. Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg om retting til 
barnehageeier? 

Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket 
som ble avdekket under tilsynet. Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen 
skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for at barnehageeier skal kunne rette 
regelverksbruddet. 

Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

16. Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på barnehageloven har 
blitt rettet? 

Barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeier korrigerer ulovlig praksis 
slik at praksis blir i samsvar med barnehageloven og dens forskrifter. Dersom 
barnehagemyndigheten gir pålegg om retting, må barnehagemyndigheten følge 
forvaltningslovens bestemmelser og utforme vedtaket skriftlig. Barnehagemyndigheten 
kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeier har sannsynliggjort at brudd på regelverket 
er rettet. 

Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 
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17. Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der 
barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der 
forholdet ikke lar seg rette? 

Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der 
barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke 
lar seg rette. 

Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

18. Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til fylkesmannen til 
orientering? 

Barnehagemyndigheten skal sende en kopi av vedtaket til fylkesmannen. 

Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

19. Inneholder pålegg om retting eller stenging (eller underrettelsen om 
pålegget):  

a) Informasjon om det rettslige grunnlaget for pålegget? 
b) Det faktiske grunnlaget for pålegget? 
c) Kommunens vurdering av faktiske forhold opp mot rettslige krav? 
d) Klageadgang? 
e) Klagefrist? 
f) Klageinstans? 
g) Fremgangsmåte ved klage? 
h) Opplysninger om å se sakens dokumenter? 
i) Opplysninger om adgangen til å be om utsatt iverksetting? 

Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til 
grunn for avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske 
forhold den har brukt i sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende 
for skjønnet. Dette er sentralt for at barnehageeier skal kunne forstå både begrunnelsen 
for vedtaket og hvilke konsekvenser det får.  

Barnehageeier har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at 
barnehageeier kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. 
Klagefristen er minimum tre uker. 

Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må 
opplyse om at fylkesmannen er klageinstans. Klagen skal sendes til 
barnehagemyndigheten først for forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan 
oppheve eller endre vedtaket sitt til gunst for barnehageeier. Dersom 
barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt vedtak, skal den sende klagen 
til fylkesmannen for behandling. Barnehagemyndigheten kan ikke sette begrensinger i 
klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet. 

Vedtaket må opplyse om barnehageeiers rett til å se sakens dokumenter. Videre må 
vedtaket inneholde informasjon om barnehageeiers rett til å be om at vedtaket ikke blir 
iverksatt før klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. 
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Dyrøy kommune har ikke gitt reaksjoner i tilsyn og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

6 Fylkesmannens konklusjon 

Fylkesmannen konkluderer med at Dyrøy kommune påser at barnehagene drives etter 
lov om barnehager med forskrifter.  

Tilsynet avsluttes. 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 

 
 

Solveig Bjørn     Vibeke Gjendemsjø 
tilsynsleder     tilsynsmedarbeider 
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon 
 

1. Organisasjonskart for kommunen er vedlagt som vedlegg.  
 

2. Delegasjonsreglementet er vedlagt med utklipp som vedlegg.  
Hele dokumentet er vedlagt som vedlegg A. Delegasjon for barnehagelov fremkommer i 
kapittel 4 på side 8. Definisjon av begrepet «rådmannen» fremkommer i pkt 1.6 s.6-7.  

 
3. Planverk som oversendes:  

a. Handlingsplan omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn  
b. Overgang barnehage/skole  
c. Årsplan Dyrøy barnehage  

 
4. ROS-analyse er lastet opp i RefLex pkt 1.3. Grunnlaget for ROS-analysen fremkommer i 

tilsynsplanen (vedlegg 7) og mal for ROS fremkommer i tilsynsplanen.  
 

5. Veiledning av barnehager er beskrevet i RefLex.  
 

6. Oversikt over veiledningmøter er redegjort for i RefLex.  
 

7. Tilsynsplan er vedlagt. Maler for tilsyn inngår i denne. For øvrig vises det til redegjørelse i 
RefLex.  

 
8. Det er gjennomført ett tilsyn i barnehagen. Dokumenter fra dette er lastet opp i RefLex. 

Intervjuguide baserer seg på semistrukturert intervju (ref: Postholm, M.B. (2010) Kvalitativ 
metode – en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier, Oslo: 
Universitetsforlaget).  

 
9. Se pkt 8  

 

10. Mottatt en klage/henvendelser i 2019, samt en i 2020. Disse er unntatt offentlighet. 
Henvendelse en mottatt september 2019, henvendelse to februar 2020. Referanse i 
sakarkivsystemet vårt er hhv 2019/622 (tre poster i mappa) og 2018/22-15. Beskrivelse av 
oppfølging fra barnehagen på andre henvendelse har saksnummer 2018/22-16. Disse kan 
ettersendes om ønskelig. I tillegg er en klage knyttet til avslag på redusert foreldrebetaling 
behandlet. Denne utløste endring i vedtaket.  

 
11. Det er ikke gjennomført uanmeldte tilsyn fra 2016-2020 

 

12. Redegjørelse i RefLex 

36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



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 4 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   Saksbehandler  Dato 

2019/2467- 7  Tove Marie Sletten, tlf  93057652  17.07.2020 
Deres ref: E-post:   
 tove.sletten@sorreisa.kommune.no   

  

2. Kvt. og 1. halvårs-rapport 2020 fra barneverntjenesten 

 
  

Duplikat; Original dokument 2019/247-5 ble «ødelagt» i Elements. (Helene Aspevoll)  

 

Rapportering fra barneverntjenesten, status pr 1. kvartal 2020.  

 
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 
1.      Kvartal 2020 13/11 0/0 0/0 4/3   
2. Kvartal -20      
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 Side 2 av 2

 
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 
1.kvt 9/8 0/0 10/5 0/0 0/0 8/4 2/1 0/0 
2. kvt.         

*Dette er tall fra første halvår. Tallmateriale for andre halvår mangler 
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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 7/3 0/0 - 1/0 14/07 2/0 28/0 
1.kvartal 7/3 0/0 - ? ?  1/0 14/0 
        

  
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% 

1.kvt. 
2020 

17 11 gjennomførte besøk 
6 manglende besøk 

6 av 17 barn ble berørt 

  
35% 

    
*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     
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2019/584 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Gebyrregulativ 2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 18/20 15.09.2020 
Formannskapet   
Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Satsene for foreldrebetaling i barnehage settes lik nasjonal makspris. 
2. Satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk justeres til tillatte makssatser.  
3. Med unntak av satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk foreslås følgende satser økt 

3,0 % - for 2021.  
- SFO-plass,  
- kulturskolen og kulturhagen,  
- tjenester fra Dyrøy omsorgssenter,  
- egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester,  
- dagtilbud hjemmeboende,  
- døgnsats for Dyrøy sykehjem 

 
4. Øvrige betingelser i gebyrregulativet beholdes.  
 
5. Virkningspunkt settes til 1. januar 2021, med mindre vedtekter og/eller forskrifter og lovverk 
legger føringer som vil tilsi annet.  
 
 

Kort sammendrag 

Ved årlig budsjettbehandling legges gebyrsatser frem for politisk vedtak. Dette regulativet inneholder 
ikke VAR-området, men brukerbetalinger innenfor barnehage, SFO, helse og utleieboliger. 

 

Saksopplysninger 

 
Det er lagt til grunn en årlig økning på 3% på de fleste faktorer. Dette for å i hovedsak kompensere 
for lønns- og prisvekst.  
 
Makssats for barnehage gjøres kjent i forbindelse med fremlegging av revidert nasjonalbudsjett. 
Disse er ikke klare på nåværende tidspunkt. Fjorårets økning var på 145 kr/mnd.  
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For matpenger er dette et nettoregnskap. Disse inntektene dekker matutgiftene og innkjøp av f.eks 
bestikk og annet materiell som anses som forbruksartikler i fbm serveringen. 
 
Husleien i pleie og omsorg justeres i henhold til konsumprisindeksen.  
 
I desember kommer rundskriv som regulerer satser for korttid og dag/natt opphold. Satsene tilsvarer 
makssatser slik de er i 2020.  
 
 

Administrasjonens vurdering 

Lovverket åpner for å øke gebyrsatsene/brukerbetalinger overfor det offentlige. Generelt anbefales 
det å justere årlig til omtrent lønns- og prisvekst. Årsakene er at inntekter dermed sikres for videre 
tilbud av tjenester i det offentlige, og at ikke egenbetalinger blir hengende etter over tid, som igjen 
kan føre til store svingninger når det vedtas økninger.  
 
For 2020 var reguleringen litt lavere enn lønns- og prisvekst. 3% som foreslås for årets regulering 
(2021) kan vise seg å være litt høyere enn lønns- og prisvekst. Over tid bør det legges til grunn en 
regulering i tråd med generell lønns- og prisvekst.  
 
Foreslåtte satser fremkommer av vedlegg. Satser som ikke er klare vil justeres i gebyrregulativet når 
disse foreligger. Disse følger av innstillingens pkt 1 og 2.  
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  Oppdatert 31.08.20

1 

 
 Gebyrregulativ Dyrøy kommune       
Kommunestyret har i møte 18.12.19 vedtatt følgende betalingssatser for kommunale tjenester i 2020:  
Forslag satser 2021 er i fet skrift. Beløp i (parentes) er satsene for 2020.  
 
For barnehagesatsene er maksprisen fra 2020 (3135,- kr) i fet skrift. Det foreslås i eget vedtakspunkt en 
regulering i tråd med ny makspris når denne foreligger.   
  
  

 Barnehagesatser – 2020 (jfr vedtakspunkt 1) 

Antall dager   Prosent   Barnehageplass   Matpenger   Sum    

 2   40%   1 354,- (1 291,-)   128,- (128,-)   1 482,-    

 2 og 3   50%   1 693,- (1 615,-)   160,- (160,-)   1 853,-    

 3   60%   2 031,- (1 937,-)   192,- (192,-)   2 223,-    

 4   80%   2 709,- (2 583,-)   256,- (256,-)   2 965,-    

 5   100%   3 135,- (2 990,-)   320,- (320,-)   3 455,-    

 
Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Prisene i tabellen er pr. måned.  
 
For tildelte plasser med fra 40 % til 100 % oppholdstid; betales det forholdsmessig andel av full 
sats. For delte plasser (mindre enn 100 % tildelt oppholdstid) betales et tillegg på 8 %.  
 
Salg av dagplasser til barn som allerede har plass i barnehagen: Kr 220,- (210,-) pr. dag. I tillegg 
kommer kostpenger med kr 15,- (15,-) pr. dag.  
 
Søskenmoderasjon 30 %. Presisering: Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og 
SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon; dvs. at det betales full sats for 1. 
barn i barnehagen og 30 % moderasjon for 2. barn. Barnehageloven regulerer dessuten at det 
betales 50 % fra og med barn nr. 3.  
 
I tillegg betales det kostpenger med kr 320,- pr. mnd. (320,-) for 100 % plass. For tildelte 
plasser med fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. Satsen 
fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon.  
Barn i familier med lav inntekt kan ha krav på gratis kjernetid eller reduksjon i 
foreldrebetaling.   
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  Oppdatert 31.08.20

2 

 

Skolefritidsordninga (jfr vedtakspunkt 3) 

 For inntil 6 timer   948,- (920,-)    

 For inntil 12 timer   1 391,- (1350,-)    

 For inntil 20 timer   1 957,- (1 900,-)   

 For inntil 28 timer   2 781,- (2 700,-)    

 

 

Kulturskolen (jfr vedtakspunkt 3) 
 

 Elevkontingent pr. semester (vår/høst): En elev/en type undervisning   1 611,- (1 564,-)    

 To elever/to typer undervisning   2 821,- (2 739,-)    

 Tre elever/tre typer undervisning   4 031,- (3 914,-)    

 Fire elever/fire typer undervisning   5 239,- (5 086,-)    

 

 

Musikkbarnehage/Kulturhage (jfr vedtakspunkt 3)  
 
Musikkbarnehagen (førskolebarn), pris pr. barn pr. halvår: 407,- (395,-).  
Kulturhagen (1. og 2. klasse), pris pr. barn pr. halvår: 407,- (395,-).  
 
Instrumentleie 400 ,-.(400,-)  
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  Oppdatert 31.08.20

3 

Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter (jfr vedtakspunkt 3) 
 
Salg av mat til pensjonærer i omsorgsboligene/hybler på Dyrøy omsorgssenter:  
 

 Lunsj   kr. 35,- (30,-)    

 Middag – inkl. kaffe/kake   kr. 121,- (117,-)    

 ½ porsjon   kr. 78,- (76,-)    

 Utkjøring   kr. 200,- pr. måned (200,-)   

 Full kost   kr. 194,- (188,-)    

 

Vask/alarm 

 Tøyvask   kr. 441,- (428,-)    

 Alarm   kr. 340,- (330,-)    

 Spesialalarm   kr. 340,- (330,-)  
 
 
 

  

  
 
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (jfr vedtakspunkt 3) 
 
I medhold av forskrifter om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i 
institusjon m.v. med endring av desember 1994, innføres egenbetalingsplikt for mottakere av 
praktisk bistand og opplæring i henhold til lov om sosiale tjenester, etter abonnementssystemet.  
 
Følgende satser benyttes:  
 

Netto inntekt   Abonnement pr. mnd.  
 Husstandens netto inntekt, inntil 2 G   kr. 211,- (205,-) 
 Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G   kr. 877,- (851,-)  
 Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G   kr. 1423,- (1382,-)  
 Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G   kr. 1916,- (1860,-)  
 Husstandens netto inntekt, 5 G og over   kr. 2446,- (2375,-)  
Hjemmel: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §10 
 

Fritak fra å betale abonnement gis ved fravær i en hel kalendermåned.  

Egenandel kan likevel ikke overstige kommunens kostpris for hjelp gitt innafor en 
kalendermåned. 
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  Oppdatert 31.08.20
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Vederlag for korttidsopphold i sykehjemmet (jfr vedtakspunkt 2) 
Vedtatt i kommunestyremøte 18.03.02, sak 2/02:  
 
Vederlag for opphold i institusjon følger den til enhver tid gjeldende forskrift for slikt vederlag. 
Vederlaget skal beregnes etter høyeste godkjente sats.  
 
Satser for 2021 justeres i henhold til rundskriv som kommer i desember. 
 
For tiden gjelder følgende satser:  
 

a) Vederlag for korttidsopphold i institusjon kr 170,- (165,-) pr. døgn (gjeldende fra 
01.01.2020 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4).  

b) Vederlag for dag- og nattopphold settes til kr 90,- (85,-) pr. gang (gjeldende fra 
01.01.2020 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4). 
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Husleie utleieboliger - bestemmelser (jfr vedtakspunkt 2) 
I. Generelt  
 
Merk husleielovens bestemmelser når det gjelder husleieøkning, som bare kan foretas når  
 

a) husleien er lav sammenlignet med markedsprisen der boligen ligger (3 måneders 
varsling). 

b) indeksregulering med økning i konsumprisindeksen (1 måneds varsling). For 2019: KPI 
= 1,3% økning.  

 
Arealberegningsmetode etter Husbankens regler for areal - BA.  
 
II. Varige leieforhold.  
Satser gjelder pr. mnd.:  
a.  

Standard   BA inntil 60 m²   BA 61-100 m²  
 Normal   92,04 (90,86)   52,65 (51,97)  
 God   98,62 (97,35)   58,82 (57,85)  
 
b. Kvadratpris på lys/varme kr 25,06 (24,74) pr. m².  
c. Kvadratpris på renhold kr 7,39 (7,30) pr. m².  
d. Garasjeleie fastsettes til kr 467,74 (461,74) pr. mnd.  
e. For møblering betales fra kr 12,26 (12,10) til kr 19,52 (19,27) pr. m² pr. mnd. avhengig av 
standard.  
f. Varsel om endringer i leiesatsen til leietakere skjer i samsvar med husleielovens regler.  
 
Det betales depositum før innflytting på 1 månedsleie. Dette skal ved utflytting evt. dekke for 
mangelfullt renhold, slitasje utover normalen, restanse på husleie og lignende.  

 
III. Kortvarige leieforhold.  
 
Som korttidsutleie defineres leieforhold for kortere tid enn 3 mnd. Dette vil fange opp de aller 
fleste leieforhold i denne kategori – og majoriteten er av langt kortere tidsrom; fra 1 døgn og 
oppover til ”noen dager”.  
 

a) Hybler. Vi har 3 stk. hybler der det hyppigst forekommer slik korttidsutleie.  
- For utleie 1 – 7 dager: Månedsleie/30 x 2.  
- Utleieperiode utover 7 dager – inntil 3 mdr.: Månedsleie/30 x 1,5 

b) Øvrige boliger:  
- For utleie fra 1 dag og inntil 3 mdr.: Månedsleie/30x1,5.  

 
Felles: Utleies inkl. strøm; dagsats = månedssats/30. Renhold ved utflytting = månedssats. 
Som hovedregel møblert; dagsats = månedssats/30.  
 
Det kreves ikke depositum.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 02.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Inntreden i Astafjordlegen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 20/20 09.09.2020 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/20 14.09.2020 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 19/20 15.09.2020 

 

Vedlegg 
1 Høringssvar LHL 
2 Høringssvar Pensjonistforeningen 
3 Høringssvar Sanitetsforeningen 
4 Astafjordlegen prosjektgruppens utredning 21.6.18 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 
Behandling i Eldrerådet – 09.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 09.09.2020  

 
 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 14.09.2020:  
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Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  – 14.09.2020  

 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune har legevaktsamarbeid med Bardu interkommunale legevakt der leger fra Målselv, 
Bardu, Salangen og Lavangen dekker vaktene. Dyrøy kommune kjøper smittevernoverlegetjeneste fra 
Astafjordlegen. Legesamarbeidet med Sørreisa kommune er oppsagt med virkning fra 01.07.2021. Dyrøy 
kommune skal ha på plass en legetjeneste til 01.07.2021.  
 

Saksopplysninger 

Tidligere relevante saker: 
27.04.2017: KS vedtak om Deltakelse i utredning av Astafjordlegene (KS sak 13/17). 
20.06.2018: Rapporten «Prosjekt – Astafjordlegen» ferdigstilt.  
03.06.2019: Høring til lag og foreninger om veivalg i legetjenesten. 
13.06.2019: KS vedtak om opprettholdelse av legesamarbeid med Sørreisa (KS Sak 34/19) 
27.02.2020: KS vedtak (sak 16/20) om deltakelse i Bardu IK legevakt fra 01.04.2020. 
19.05.2020: KS godkjenner avtale med Bardu IKL (sak 34/20) og 
19.05.2020:  avtale med Astafjordlegen om IK overlege (sak 35/20). 
18.06.2020: Sørreisa kommune sier opp legesamarbeidsavtale med Dyrøy 
18.06.2020: Kommunestyrevedtak i Dyrøy (sak 65/20):  

 
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. 

 
 
 
Avtale om legesamarbeid med Sørreisa opphører fra 01.07.21. Avslutning av samarbeidet skjer 
etter vedtak i Sørreisa kommunestyre, sak om oppsigelse var samme dag klar for behandling i 
Dyrøy kommunestyre. Dette er en tidligere påpekt konsekvens av legevaktbyttet, da legevakten 
er avhengig av deltakerkommunenes leger for å dekke vakter.  
 
Kommunestyret har gjennom tidligere vedtak pekt på deltakelse i Astafjordlegen som et 
alternativ til samarbeidet med Sørreisa. Rapporten «Prosjekt – Astafjordlegen» ble ferdigstilt i 
juni 2018, og danner grunnlaget for oppbyggingen av dette samarbeidet. Formell oppstartsdato 
for Astafjordlegen var 1. september 2019, med kommunene Lavangen, Salangen og Ibestad som 
deltakere. Dyrøy kommune valgte da å fortsette samarbeidet med Sørreisa kommune. 
Avgjørelsen var i stor grad basert på at et skifte ville føre til opphør av legevaktsamarbeidet mot 
Finnsnes IKL. 
 
Dyrøy kommune inngikk fra 01.04.20 legevaktsamarbeid med Bardu kommune. 
Det er også inngått avtale med Astafjordlegen om kommunoverlegefunksjonen. 
 

Administrasjonens vurdering 

Vurdering 
Samarbeid om legetjenester har oppstått som en konsekvens av at det er utfordrende å rekruttere 
og beholde nødvendig fagkompetanse til kommunene. Samtidig er det økende krav til veiledning 
av turnusleger (LIS1) og leger i spesialisering (LIS3). Dette tilsier at det ikke er et alternativ for 
Dyrøy å forsøke å løse disse oppgavene alene. 
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Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved legekontorene i deltakerkommunene. 
Det betyr at legekontoret i Dyrøy skal være bemannet mandag til fredag. Noe tid vil settes av til 
felles faglig utvikling. I tillegg kan det påregnes annet fravær som påvirker kapasiteten, dette kan 
være kurs, fri etter legevakt, sykehjemsoppfølging og sykefravær. Ved stor kapasitetssvikt vil 
reserveløsningen være å bemanne fra annet legekontor i Astafjordlegen for å sikre daglegevakt 
lokalt.  
 
Dersom det fattes en avgjørelse om å ikke delta i Astafjordlegen, vil det medføre at Dyrøy 
kommune må finne alternative løsninger for både legevakt, kommuneoverlege og legetjeneste.  
Vedlagte uttalelser fra pensjonistforeningen, sanitetsforeningen og LHL – Dyrøy spriker. 
 
Ut ifra utviklingen i legesamarbeidene og helheten i disse, anser administrasjonen det som 
hensiktsmessig og nødvendig at Dyrøy kommune innlemmes i Astafjordlegen. 
 
Økonomi 
Tallgrunnlag for kostnader satt opp mot dagens løsning vil legges fram når de er klare.  
I henhold til utredningen som ble utført i 2018, viser tallene at løsningen i utgangspunktet kan bli 
noe dyrere enn det samarbeidet vi har hatt med Sørreisa. Usikkerhetsmomenter innen denne 
beregningen vil være: 
 

1. legenes lønnsnivå (Ansiennitet og utdanningsnivå) 
2. Inntjeningspotensialet i forhold til refusjon fra Helfo. (Dette knyttes direkte til antall og type 

konsultasjoner). 

Beregninger på kostnad legges fram i møtet med oppdatert tallgrunnlag.  
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Vedtak 

1. Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlege-samarbeidet, som er etablert mellom kommunene 
Ibestad, Lavangen og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 
vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 
blir samarbeidskommuner. 
 

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16.  
 

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem dager 
i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. Videre 
bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag. 
 

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 
kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 
ansvarsområder, herunder faglig ledelse. 
 

5. 100% stilling som administrativ leder er opprettet. 
 

6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelsen av Astafjordlegene ansettes i 
Astafjordlegene men med et spesifikt arbeidssted. Det er behovet for opprettholdelse av 
legekontor i hver kommune som bestemmer hvilke tjenestesteder den nyansatte blir ansatt på. 
Ved behov må ansatte påregne å jobbe ved andre legekontor. 
 

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
 

8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 
 

9. Det innføres felles system for pasienthåndtering og telefon. Elektroniske system for pasientenes 
kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk bruk innenfor 
lovens begrensninger av teknologiske hjelpemidler. 
 

10. Eksisterende kostnader ved drift av de respektive legekontorene dekkes av de respektive 
kommunene. Merkostnadene ved innføring av Astafjordlegene fordeles slik: 20% fordeles likt og 
80% fordeles etter befolkningstall. 
 

11. Det nedsettes en egen referansegruppe bestående av rådmenn/administrasjonssjefer fra alle 
deltakende kommuner. Vertskommunen, Salangen kommune, har ansvaret for å innkalle og 
informere referansegruppen. Salangen kommune har prosjektlederansvaret frem til 
administrativ leder har tiltrådt. 
 

12. Dyrøy kommune er innforstått med at dersom en kommune trekker seg fra samarbeidet, så vil 
andelen felleskostnader øke.  
 

13. Dyrøy kommune sin eventuelle merkostnad legges inn i budsjettet for budsjettåret 2021.  
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Til 
Dyrøy kommune 
v/Karl Johan Olsen.      22.08.2020 
 
 
Angående høring om ny legetjeneste /legevakt. 
 
Vi har forstått at legevakt og legetjenester må ses i sammenheng, og vil derfor 
si noe om begge deler. 
Legevakttjenesten har vært endret i forholdsvis  kort tid, så vi har ikke så 
mange fysiske erfaringer her, men et medlem hos oss skadet seg for en tid 
siden og i den forbindelse vil vi gjerne komme med noen spørsmål, 
kommentarer. 

 Behandlingen på legevakten var helt grei, men er det fast regel at hvis 
vedkommende skal videre til sykehus så velges det alltid Narvik sykehus? 

 Kan pasienten be om å få reise videre til Tromsø eller Harstad sykehus? 
 Ved kontroll og videre behandling opplevde pasienten at reise til og fra 

Narvik ble svært slitsomt. Drosje hjemmefra til E6. Buss videre til Bjerkvik  
og vente på drosje der som kjørte til Narvik.  
Dette er ikke akseptabelt når pasienten kunne tatt hurtigbåt til Tromsø 
eller Harstad. For pasienter som er svært gamle eller syke bør dette tas 
med i betraktning.(Det har vel også en samfunnsøkonomisk side.) 

 Lhls medlemmer har ofte en følgesykdom som hjerteproblem , 
lungesykdommer med fare for hjerneslag, diabetes osv. Hvis disse får 
akutte problem, vil det være viktig at de blir sendt videre fra legevakt til 
sykehus hvor de ev. har vært behandlet tidligere eller hvor de har 
eksperter på sykdommen. Det kan gi trygghet til pasienter med kroniske 
sykdommer. 

 
 Når det gjelder legetjenesten, ser det ut for oss som om organiseringen 

av denne er helt grei.  
Vi er spesielt fornøyde med at det ev. vil bli legebemanning på Dyrøy 
legekontor fem dager i uken og at legene blir knyttet til en kommune. 

 
 Vi ser at bruken av teknologiske hjelpemidler skal utvides. Vi ber om at 

det i den forbindelse tas hensyn til eldre som ikke bruker disse til daglig. 
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 Økonomi. Vi har oppfattet at hovedgrunnen til at Dyrøy kommune 
endret legevakt og legetjeneste var at prisen for å fortsette med 
samarbeid mot nye Senja kommune ble for høy. Vi undres nå på dette 
når man sier at det blir dyrere å drifte legetjenesten enn det vi har i dag. 
Vi ønsker gjerne å få en forklaring på om det likevel lønner seg for 
kommunen å endre legetjenesten? 

 
I Lhl Dyrøy er det pr dato ganske stor tvil og skepsis til den nye ordningen. De 
fleste som uttaler seg ønsker fortsatt legesamarbeid med Sørreisa og legevakt 
på Finnsnes. 
 
Det vil derfor være fint om vi kan få tilbakemelding på våre innspill slik at vi får 
best mulig kunnskap om den nye ordningen. Det kan gi oss bedre grunnlag for å 
vurdere denne. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Lhl Dyrøy 
v/May Johnsen,leder. 
 
 
Epost:johnsenmay@outlook.com 
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EäcvRøvKOMMUNE

Dyrøy Pensjonistforening

2 1. AUG
v/Edgar Øvre 2020

Fossmoveien 15 S.beh.: K) 0 Saksnr.: 3—7" “CT"

Kopi: §:
9311  Brøstadbotn

Dyrøy kommune

v/kömmunalsjef helse og omsorg

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn.

Vedr. brev  datert  17.07.20 N hørin om le et‘eneste.

Dyrøy Pensjonistforening tok opp overnevnte sak til høring i medlemsmøte 19. 08.2020.

Av 19  frammøtte  stemte 18 for samarbeide med Sørreisa og en ville avgi stemme på LHL.

møte.

Med hilsen

Dyrøy Pesjonistforeing

Edgar Øvre

&7/97  W

Dyrøy pensionisiforrrv'“?

9311BRESTADSCa_ )
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Vedlegg:

Karl Johan Olsen

lforbindelsen med høringen kom det endel spørsmål som jeg ikke kunne svare på:

Spørsmål som: Kan man ha samme fastlege som før ? . Er der rønken på Setermoen eller må

man til Finnsnes ? . Hva med sykehus må man til Narvik eller ?.

Håper du har mulighet en gang å komme på et møte og orienter (svare ), jeg kontakter deg

senere når det passer.

Mvh

F(orDyrøy Pens'onistforening
- .  fl. q/ '

äøvre K
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Fra: Hilde Espejord (h.espejord@gmail.com)
Sendt: 10.08.2020 22:16:32
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Høring om legetjeneste 2017/1100
Vedlegg: 
Brøstadbotn Sanitetsforening har i styremøte 10.08.2020 gjort følgende vedtak om fremtidig legesamarbeid: Styret bifaller at Dyrøy
kommune inngår legesamarbeid med Ibestad, Lavangen og Salangen og innlemmes i Astafjordlegen. Det er viktig for oss at
legekontoret bemannes alle dager.

Vennlig hilsen
Hilde Espejord
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Prosjekt - Astafjordlegen 
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Sammendrag 

Iverksetting av prosjekt Astafjordlegen har bakgrunn i at det gjennom en periode over mange år har 

vist seg at det i større eller mindre grad er blitt mer krevende å rekruttere og beholde leger til 

kommunehelsetjenesten.  

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor i hver 

kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger og øvrige 

medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende arbeidssteder. Det motiveres 

og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling kan ambulere mellom 

de ulike legekontorene. Personer som ansettes etter iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et 

tjenestested men med plikt til å ambulere ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. 

Kjøring mellom ulike tjenestesteder foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av 

Astafjordlegen. Det innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet 

ivaretar bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 

administrativt av en administrativ leder (stillingen nyopprettes). Kompetanseheving av leger og 

øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til systematisk videreutvikling for mottak og 

oppfølging av turnusleger og studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

felles telefonsystem, og kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til 

Kommunelovens §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system for 

pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere grad kan gi 

den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til mindre ventetid for 

pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere å benytte dagens 

kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel gjennom at spesialister i 

allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og studenter, eller at andre 

medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire kommunene. Kommunene kan 

videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. Felles faglig og administrativ ledelse vil 

føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse 

med kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling. Videre vil det bli lettere å planlegge for 

rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere, samt at mulighetene for veiledning og 

kompetanseheving forenkles. 

 

Sjøvegan 28. mai 2018 

ARBEIDSGRUPPA FOR PROSJEKT ASTAFJORDLEGEN 

 

Karl-Johan Olsen         Anita Dahl-Solbakken      Kjell-Are Pettersen   

Dyrøy kommune          Ibestad kommune            Lavangen kommune 

 

Lars A. Nesje   

Salangen kommune  

 

 

70



2 
 

Innhold 
1.0 Bakgrunn ..................................................................................................................................... 3 

2.0 Hovedmål og arbeidsoppgaver for fase 2 ................................................................................... 4 

2.1  Prosjektmål for fase 2 ............................................................................................................. 4 

2.2  Fokusområder og arbeidsoppgaver fase 2 .............................................................................. 5 

3.0 Prosjektorganisering ................................................................................................................... 6 

4.0 Organisering av legetjenesten i Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen .................................... 6 

4.1 Kart over kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen .............................................. 7 

4.2 Folketallsutvikling ................................................................................................................... 8 

4.3 Avstander mellom legekontorene .......................................................................................... 8 

5.0 Tiltak og løsninger ....................................................................................................................... 8 

5.1 Generelle forhold .................................................................................................................... 8 

5.2 Faglig og administrativ ledelse ................................................................................................ 9 

5.3 Forholdet til etablerte legevaktordninger .............................................................................. 9 

5.4 Kommuneoverlegefunksjon .................................................................................................. 10 

5.5 Praktiserende leger ............................................................................................................... 11 

5.6 Medarbeidere på legekontorene .......................................................................................... 13 

5.7 Felles pasientjournalhåndtering ........................................................................................... 14 

5.8 Felles telefonsystem ............................................................................................................. 14 

5.9 Faglig utvikling ...................................................................................................................... 15 

5.10 Merkostnader for drift av legekontorene ved innføring av Astafjordlegen ............................. 16 

6.0 Alternativer og anbefaling ........................................................................................................ 18 

 

  

71



3 
 

1.0 Bakgrunn  
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 

fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Gjennom 2016 har de 

fire kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Prosjektet har tatt 

utgangspunkt i Senjalegen, og med utgangspunkt i dette prosjektet ønsker kommunene å 

utvikle en modell, tilpasset egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i de respektive kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært 

krevende. Fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant, og utbredt 

bruk av vikarleger fra vikarbyrå har vært benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig 

kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike 

samarbeidsordninger har ikke i tilstrekkelig grad gitt befolkningen den 

primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor med én til tre leger gjør det vanskelig å 

planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med 

hensyn til legevakt, der de respektive kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en 

svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er også stor fare for at det systematiske 

samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 

rådmennene/administrasjonssjefene der målet var å avklare om det var ønskelig med et 

interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 

gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 

2016 og førte til likelydende politiske vedtak i alle kommunestyrene. 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegen til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at 

fase 2 er gjennomført. 

Fase 2. 

Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 

ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 

rådmenn/administrasjonssjefer i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 

prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 

Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 
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Fase 3. 

Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 

med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

2.0 Hovedmål og arbeidsoppgaver for fase 2 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen skal med utgangspunkt i Senjalegen 

utvikle egen modell kalt Astafjordlegen, som skal tilpasses ønsker og behov hos de fire 

kommunene. 

2.1  Prosjektmål for fase 2 

1. Utvikle en modell Astafjordlegen slik at befolkningen i Dyrøy, Lavangen, Ibestad og 

Salangen får et fullgodt legetilbud i egen kommune. Herunder ivareta 

allmennmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver som kommunene er pålagt. 

 

2. Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, 

foreta økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). 

 

3. Med den detaljerte prosjektbeskrivelsen som bakgrunn skal det utarbeides et 

saksfremlegg med nødvendige vedlegg som kan legges frem for de respektive 

kommunene for politisk behandling. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 

spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 

beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

I nesten alle OECD land er det ifølge Ono med flere (2014) slik at leger er fordelt ulikt 

mellom ulike regioner. I følge Holte (2015) finnes det ikke vitenskapelige studier som 

dokumenterer at ustabil legetjeneste som fører til vikarbruk, påvirker helsen til folk. 

Imidlertid er det ifølge Cabana og Jee (2004) påvist positiv sammenheng i forhold til 

kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient, og utbyttet dette gir pasienten. Spesielt er 

slik kontinuitet viktig for mennesker som er kronisk syke. Det er av Grobler med flere (2015) 

beskrevet fire strategier for å påvirke helsepersonell til å arbeide i områder med 

personellmangel: 

- Utdanning (for eksempel via fortrinnsrett, god praksistilrettelegging med mer). 

- Reguleringer (for eksempel fordelinger av leger i primær- og spesialisthelsetjenesten 

og påvirkning av geografisk spredning). 

- Finansielle (for eksempel inntekt som har kortsiktig effekt, men ingen dokumentert 

langsiktig effekt). 

- Personlig eller profesjonell støtte (for eksempel ikke-økonomisk støtte men faglig 

utvikling). 
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2.2  Fokusområder og arbeidsoppgaver fase 2 

Fokusområdene og oppgavene er satt opp stikkordsmessig i uprioritert rekkefølge. Lista er 

ikke utfyllende og en av oppgavene i forbindelse med fase 2 vil være å utdype, konkretisere 

og prioritere lista (herunder kravet til involvering av ansattes organisasjoner samt forholdet 

til gjeldende lov- og avtaleverk): 

- Eksisterende stillingshjemler som kommunene har, skal videreføres. 

- Ved nytilsettinger, må tilsatte være villig til å samarbeide praktisk og faglig som 

beskrevet. 

- Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene, og være bemannet med lege 

og medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

- Videreføre og videreutvikle samarbeidsavtaler med UiT Norges Arktiske Universitet 

(Tromsø). 

- På sikt er det ønskelig å kunne inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid. 

- For leger som skal betjene de mindre legekontorene, er det hensiktsmessig at de 

også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder. 

- Det forventes at det tilrettelegges felles faglige møter, både for leger og øvrige 

medarbeidere. 

- Forholdet til etablerte legevaktordninger, og krav til disse. 

- Det etableres felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern, legale krav, krav 

om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger (også ved fravær blant legene) 

er ivaretatt. 

Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å 

kunne drifte et felles journalsystem (EPJ).  

- Kompetanse- og bemanningskrav i akuttforskriften er utsatt til 2020. Kommunene 

plikter å etablere bakvaktsordning for leger i vakt, som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene. Videre at helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha 

gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i vold og overgrepshåndtering. 

- Ta hensyn til at et overordnet interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt kan føre 

til ytterligere samarbeid (Kommunale, akutte døgnplasser, KAD, innen rus/psykiatri, 

helsesøstertjeneste, psykososialt kriseteam, jordmortjeneste, folkehelsearbeid, 

visuelle tjenester med mer). Dette punktet ligger utenfor prosjektets mandat, men 

må hensyn tas ved implementering av eventuell ny organisasjonsmodell. 
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3.0 Prosjektorganisering 

Prosjekteier; 

Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 

Roe Jenset, på vegne av oppdragsgiver. 

 

Styringsgruppe; 

Roe Jenset (leder)    Rådmann i Ibestad kommune 

Karl-Johan Olsen    Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Erling Hansen    Rådmann i Lavangen kommune 

Frode Skuggedal   Administrasjonssjef i Salangen kommune 

 

Prosjektleder; 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 

Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege i Lavangen kommune 

Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO i Ibestad kommune 

Lars A. Nesje     Kommuneoverlege i Salangen kommune 

Referanser; 

Helen Brandstorp (leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT) med flere. 

Evy Nordby (Senjalegen). 

 

4.0 Organisering av legetjenesten i Dyrøy, Ibestad, Lavangen og 

Salangen  

Per 1.4.18 er det et legekontor i hver av de fire kommunene. Felles for alle disse 

legekontorene er at de lokalisert i hensiktsmessige lokaler med god adkomst og godt 

medisinsk utstyr som kreves og forventes på et moderne legekontor.  

Kontoret i Dyrøy er bemannet mandager, onsdager og fredager mens de øvrige er 

bemannet alle hverdager innenfor normal arbeidstid. I Dyrøy er det totalt syv legedager i 

løpet av ei uke. Seks av disse er fordelt på hver av de tre dagene nevnt ovenfor med to leger 

på hver dag, og den syvende dagen er avsatt til institusjon. 

I Dyrøy er legekontoret samlokalisert i Brøstadbotn sammen med 

kommuneadministrasjonen, NAV, fysioterapi, ambulanse og helsestasjon. Det er kort veg 

mellom legekontoret og sykehjemmet.  
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På Ibestad er legekontoret samlokalisert med Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon, 

fysioterapitjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten, NAV og sykehjemmet i Hamnvik 

sentrum. Det er gangavstand fra legekontoret til ambulansestasjon og 

kommuneadministrasjonen. 

I Lavangen er legekontoret nylig flyttet fra Soløy til Tennevoll, og er nå samlokalisert med 

helsestasjonen. Den nye lokaliseringen er nær både sykehjem og kommuneadministrasjon. 

I Salangen ligger legekontoret på Sjøvegan, og er samlokalisert med ambulanse, 

helsestasjon, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. 

Det er gangavstand både til sykehjem og kommuneadministrasjon. 

Nærhet til ambulansetjenesten er viktig, og opprettholdelse av dagens struktur er av 

vesentlig betydning i forhold til den akuttmedisinske beredskapen for innbyggerne. 

Kommunene Dyrøy og Lavangen har i tillegg valgt å utdanne deltidsmannskaper i 

Brannvesenet i forhold til «First responder» for å styrke beredskapen ved hjerte- 

lungeredning. Det ligger forpliktelser for samtrening mellom alle aktører som inngår i den 

akuttmedisinske beredskapen, og det må prioriteres og tilrettelegges for at dette i 

tilstrekkelig grad blir utført. 

 

4.1 Kart over kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 
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4.2 Folketallsutvikling 

Kommune 2010 2017 Endring 

Dyrøy 1233 1138 -95 

Ibestad 1408 1394 -14 

Lavangen 1012 1076 +64 

Salangen 2211 2220 +9 
 Kilde: Kommuneprofilen 

Totalt folketall per 31.12.17 for de fire kommunene = 5828 innbyggere. Ved utgangen av 

2010 var befolkningstallet 5864. Det er syv år mellom de ulike tellingene og i perioden har 

det vært en nedgang i folketallet på 42 personer. 

 

4.3 Avstander mellom legekontorene 

Brøstadbotn Hamnvik 49 km 

Brøstadbotn Tennevoll 54 km 

Brøstadbotn Sjøvegan 30 km 

Hamnvik Tennevoll 63 km 

Hamnvik Sjøvegan 44 km 

Tennevoll Sjøvegan 18 km 

 

Kjøreavstandene mellom de fire legekontorene, Brøstadbotn (Dyrøy), Hamnvik (Ibestad), 

Tennevoll fra og med 1.6.18 (Lavangen) og Sjøvegan (Salangen) er i snitt 43 km. Samtlige 

avstander er under 70 km. Mellom Sjøvegan og Hamnvik vil det enkelte dager på vinteren 

kunne være stengt enten på grunn av ras eller fare for ras. Videre er kvaliteten på vegene av 

noe varierende standard. På tross av dette anses alle avstandene og strekningene å være 

innenfor akseptabel dagpendleravstand. 

 

5.0 Tiltak og løsninger 

Med bakgrunn i prosjektets mandat, prosessen som er gjennomført og beskrevet ovenfor, 

drøftes aktuelle utfordringer og problemstillinger i dette kapittelet. 

 

5.1 Generelle forhold 

Detaljene i gjennomføringen vil i liten grad bli beskrevet. Arbeidsgruppa anbefaler å vedta 

prinsippene rundt Astafjordlegen i dette stadiet av prosjektet. Når disse eventuelt er fattet 

vil det være opp til den nye organisasjonen å detaljplanlegge og implementere. Dialog med 

fagforeningene vil stå sentralt i dette arbeidet, noe som på grunn av ressurstilgang ikke har 

vært prioritert i denne fasen av prosjektet.  

I prosjektets mandat fremkommer det at man skal sette seg inn i, og benytte erfaringer fra, 

innføringen av Senjalegen der dette ikke går ut over oppdragets rammer. Videre ble det 

forutsatt at prosjektet skulle ha dialog med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og deres 
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erfaringer/forskning i forhold til denne typen samarbeid. Der det er naturlig vil erfaringer fra 

ovenfor nevnte, helt eller delvis bli henvist til. 

Felles for kommunene er at de på ulik måte prioriterer, planlegger, organiserer, 

tilrettelegger for og tar imot turnuskandidater, legestudenter og andre studenter. Det er 

krevende å gjennomføre dette på en optimal måte både for turnuskandidat/student og 

arbeidsgiver, men erfaringene konkluderer med at det er svært hensiktsmessig å fortsette 

med å videreutvikle dette arbeidet. Turnuskandidater/studenter som blir tatt godt imot og 

får godt faglig og sosialt utbytte av sin utplassering får først og fremst relevant faglig påfyll, 

men de blir også gode ambassadører for det stedet de har vært. Dette både i forhold til selv 

å komme tilbake, men også for å påvirke andre. Utplassering av turnuskandidater/studenter 

virker rekrutteringsfremmende, og bør inngå som en viktig del av den fremtidige 

organiseringen. 

 

5.2 Faglig og administrativ ledelse 

En av nøkkelfaktorene for at innføringen av Senjalegen ble vellykket var fokus på, og 

strukturering av, den faglige og administrative ledelsen. Det anbefales at det overordnede 

faglige ansvaret tillegges en av legene med kommuneoverlegefunksjon. Det er ikke 

nødvendig at administrativ leder er lege, men det kreves gode lederegenskaper og 

ledererfaring. Senjalegen har ansatt administrativ leder med sykepleierbakgrunn. Ved 

ansettelse av administrativ leder for Astafjordlegen bør ledererfaring vektes i sterkere grad 

enn faglig bakgrunn.  

Det anbefales at det ansettes en person i 100 % stilling for å implementere, iverksette og 

drifte Astafjordlegen. Det anbefales ikke at det ansettes administrativ leder i deltidsstilling, 

da dette ikke vil gi tilstrekkelig fokus til å kunne utføre en optimal jobb. Ved ansettelse i hel 

stilling bør det vurderes hvorvidt leder kan tillegges relevante merkantile oppgaver. 

Alternativt om disse helt eller delvis kan tillegges noen av de øvrige medarbeiderne, eller at 

de kjøpes hos en eller flere av de samarbeidende kommunene.  

 

5.3 Forholdet til etablerte legevaktordninger 

Fra mai 2018 har nasjonale myndigheter, i henhold til akuttmedisinforskriften, lagt opp til at 

leger må være spesialist i allmennmedisin for å kunne gå selvstendig legevakt. Alternativt at 

det kan gås legevakt med en spesialist i allmennmedisin som går bakvakt (iverksettelse av 

den nye forskriften er utsatt til 2020). Per i dag har Dyrøys innbyggere legevakt på Finnsnes 

sammen med kommunene Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Kommunene Ibestad, 

Lavangen og Salangen har felles legevakt på Setermoen sammen med Bardu og Målselv 

kommune. Det er slått fast at prosjekt Astafjordlegen ikke skal ta for seg dagens 

legevaktordning. Imidlertid er det grunn til å påpeke at dersom den nye 

akuttmedisinforskriften iverksettes som forutsatt vil dette kunne få vesentlig betydning 

både i forhold til å rekruttere leger, men også for å beholde leger i deltakerkommunene.  
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I henhold til høringsnotatet fra kommuneoverlegene for de kommunene som sokner til 

legevakta på Setermoen ble det ved en opptelling funnet at 72 % av legevaktene i en 4 

måneders periode ble utført av leger som etter reglene fra 1.5.18 vil trenge bakvakt. Videre 

fremgår det at 1/3 av legene som inngår i vaktplanen er kompetente til selvstendig vakt, 

men at enkelte kan søke vaktfritak på grunn av alder (etter fylte 60 år). Dersom kravet om at 

leger med bakvakt skal ha utrykningsplikt, vil det kunne føre til at vaktbelastningen blir så 

stor for legene at det blir vanskelig både å beholde de som per dato er i kommunene eller å 

rekruttere nye. Videre vil den nye forskriften kunne bli avgjørende for om det kan 

opprettholdes eget legevaktdistrikt i vår region.  

Flyttes nærmeste legevakt for eksempel til Narvik vil det bli enda lengre for den enkelte lege 

å reise fra bosted til legevakta, som igjen kan virke hemmende på å rekruttere og beholde 

leger og det medfører betydelig lengre reisevei for publikum. 

 

5.4 Kommuneoverlegefunksjon 

Ved inngangen til 2018 har Lavangen og Salangen kommuneoverlege med 40 % stilling hver 

Dyrøy samarbeider med Sørreisa og er som nevnt i legevaktdistrikt med de øvrige 

kommunene i Midt-Troms. Disse kommunene har samlet 1,5 årsverk. Dyrøy og Sørreisa 

deler på 0,5 årsverk. Det vil si 0,25 årsverk i Dyrøy. Ibestad har per dato ikke definert 

størrelse på funksjonen. I følge SSB (2016) ligger landsgjennomsnittet for kommuneoverlege 

på 0,5 årsverk per 10000 innbyggere. For Troms er gjennomsnittet på 0,7 årsverk, mens 

Samfunnsmedisinernes organisasjon – LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) hadde i 2012 

en anbefaling på 1,0 årsverk per 10000 innbyggere.  

Ofte tillegges kommuneoverlegefunksjonen til fastleger, og det anbefales at 

kommuneoverleger er spesialister i samfunnsmedisin. Oppgavene som skal utføres er både 

lovbestemte innenfor Lov om helse- og omsorgstjeneste, Lov om psykisk helsevern, Lov om 

smittevern, Lov om folkehelse samt Dødsårsakregisterfunksjon. I tillegg kommer de ikke-

lovpålagte oppgavene der det ofte er forventninger om ansvar selv uten tildelt myndighet. 

Det er ulikt hvordan de fire kommunene har organisert helsesjeffunksjonen. Bakgrunnen for 

valg av organisering er forskjellig, og avhenger for eksempel av om kommunen er organisert 

etter 2- eller 3-nivåmodell. Det tilrådes at den enkelte kommune på fritt grunnlag fortsetter 

å organisere sin helsesjeffunksjon, og at dette i sin helhet holdes utenfor Astafjordlegen. 

Etter iverksetting av fase to i prosjekt Astafjordlegen har det vært rettet en forespørsel fra 

kommunene Bardu og Målselv i forhold til mulig felles kommuneoverlegefunksjon for alle 

kommunene som sokner til den interkommunale legevakten på Setermoen. Prosjektet har 

deltatt på møte med de nevnte kommunene, og i etterkant av dette har arbeidsgruppa 

anbefalt at man ikke tiltrer forslaget. Begrunnelsen for dette er at de fire samarbeidende 

kommunene ønsker å avklare hvorvidt Astafjordlegen skal etableres, og at man innenfor 

denne rammen vil etablere en slik fellesfunksjon. Videre ønsker man ikke å tiltre et slikt 

samarbeid på grunn av geografiske avstander og sårbarhet ved fravær. 
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Arbeidsgruppa ønsker imidlertid å etablere felles kommuneoverlegefunksjon innenfor 

rammene av Astafjordlegen. Det påpekes at arbeidsoppgavene må fordeles på flere 

personer, der en kan få det overordnede ansvaret. Ved å fordele ansvaret på flere personer 

vil disse kunne spesialisere seg innenfor ulike fagfelt, og det vil kunne bli lettere å rekruttere 

til funksjonen. Dette gir også rom for stedfortrederfunksjon og større robusthet ved fravær. 

Det anslås å være behov for 1 årsverk til kommuneoverlegefunksjon (se vedlegg 1) 

 

5.5 Praktiserende leger 

Per dato er legene i Lavangen og turnuskandidater lønnet av kommunen. I Ibestad og 

Salangen er det en blanding av kommunalt ansatte leger og næringsdrivende leger med 

driftstilskudd. Legene som praktiserer i Dyrøy er ansatt i Sørreisa kommune.  

Det er til sammen 11 leger med ulik stillingsstørrelse som praktiserer. Antallet 

turnuskandidater er varierende og telles ikke med her. Det påpekes imidlertid at det er 

viktig å satse på turnuskandidater. Dette både i forhold til den totale legedekningen, men 

også i forhold til å rekruttere turnusleger til faste stillinger, samt at disse både kan og vil 

være gode ambassadører for rekruttering av andre leger.  

I Dyrøy er det to stillinger på 60 %. Bortsett fra Dyrøy er det 4 kvinner og fem menn med en 

gjennomsnittsalder på 44,8 år og av disse er det to personer som er spesialister i 

allmennmedisin, samt en person som er ferdig med sin spesialistutdanning i løpet av høsten 

2018. I tillegg er den ene kommuneoverlegen spesialist i allmennmedisin, men 

vedkommende praktiserer ikke. Tre av de ni legene er 60 år eller eldre, og dette kombinert 

med naturlig jobbrotasjon vil føre til store rekrutteringsutfordringer de nærmeste årene. 

Erfaringer både fra Senjalegen og i forhold til arbeidsgruppas egne ønsker og erfaringer 

tilsier at det bør være minimum to leger i tillegg til medarbeidere for hver enkelt legedag 

(normal arbeidsdag). Begrunnelsen for dette er å kunne overlappe hverandre faglig og på 

den måten gi innbyggerne et optimalt tilbud:  

«Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet 

med 2 leger (hvorav den ene kan være turnuskandidat) og to medarbeidere, normalt 

på alle hverdager» 

Med fire legekontor vil dette kreve 40 legedager, mens det totale antallet legedager som 

produseres per i dag er 47. I forhold til de 47 legedagene er det viktig å ta hensyn til at 

Dyrøy per dato har lege tre av fem uke dager, og da bemannet med to leger. Det vil si seks 

legedager fordelt på 2 x 60 % stilling. For å sikre minimumsdekning med to leger på jobb alle 

hverdager også i Dyrøy så må Dyrøy øke stillingsressursen med 0,8 årsverk (fire legedager). 

Totalt antall legedager som produseres i løpet av ei arbeidsuke blir 51.  

Dersom Astafjordlegen innføres, videreføres stillingshjemlene som kommunene har i dag. 

gjennomføres det virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det må 

avklares hvorvidt det er mulig og ønskelig at også dagens kommunalt ansatte og selvstendig 

næringsdrivende ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling ambulerer mellom de 
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ulike legekontorene. Ved å stimulere til dette vil det være mulig å holde alle fire 

legekontorene åpne med minimum to leger til stede på hvert kontor hver dag. Videre vil det 

være mulig å gjennomføre fagdager og en vil være mindre sårbare enn i dag i forhold til 

ferie, permisjoner, sykdom med mer.  

For å lykkes er det viktig med god dialog med den enkelte lege og deres organisasjon, og 

merarbeidet/merbelastningen må kompenseres på en hensiktsmessig måte. I Senjalegen 

har de organisert seg slik at de kjører i arbeidstiden og at kjøring foretas i kjøretøy 

administrert av Senjalegen. Utfordringen med kjøring i arbeidstiden er at antallet timer hver 

enkelt lege behandler pasienter synker (legetimer). Hvor stor nedgang i antallet legetimer 

produsert per dag dette vil føre til, avhenger av kjørelengden. I Senjalegen (all utkjøring 

foretas fra Silsand i Lenvik) er nedgangen på over 30 % i forhold til kontoret på Skaland 

(nåværende Berg kommune).  

Ved nyrekruttering må det være fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelser og ved hvilket av 

de fire legekontorene stillingshjemlene plasseres. Ansatte tilsettes i Astafjordlegen med 

arbeidssted spesifisert til et av de fire legekontorene, og fordeles ut fra behovene til enhver 

tid, samt preferansene for den/de som skal tilsettes. 

For å oppnå et felles fagmiljø, gode samarbeidsrelasjoner og et godt tjenestetilbud for 

kommunens innbyggere må leger som skal tilsettes ved behov påregne å ha arbeidsdager på 

andre kontorsteder enn der den primære ansettelsen er foretatt. 

Kjøring fra primært arbeidssted til andre lokasjoner er å anse som arbeidstid og kan foretas 

innenfor normal arbeidstid og i kjøretøy som driftes av Astafjordlegen. 

Der legen er selvstendig næringsdrivende, mottar de pasientegenandeler og refusjoner fra 

HELFO. Disse legene betaler husleie til kommunen og kommunen yter basistilskudd per 

capita, til den enkelte legen. Basistilskuddet ligger i rammeoverføringene til kommunene.  

Der legene er fastlønnet beholder kommunen basistilskuddet, og kommunen mottar 

pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO. Legene betaler ikke husleie og kommunen 

betaler lønn til den enkelte legen. 

I 2015 ble leger ansatt i Senjalegen godtgjort slik: 

- Grunnlønn i 100 % stilling kr 720.000,- per år.  

- Spesialister i allmennmedisin gis et tillegg på kr 100.000,- per år.  

- Hver lege gis 20 % av inntjeningen på sine pasienters innkrevde egenandel, og 20 % 

av tilhørende innkrevde refusjoner fra HELFO.  

- Leger som betjener utekontor gis et lønnstillegg på kr 50.000,- per år. 
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5.6 Medarbeidere på legekontorene 

Ifølge Nasjonalt senter for distriktsmedisin er involvering av øvrige medarbeidere en 

fellesnevner for å lykkes i forhold til arbeid med å bedre legedekningen. Ved utgangen av 

mars 2018 er det gjennomført møte med medarbeiderne på samtlige fire legekontor. I disse 

møtene har prosjektet, status for prosjektet og den videre fremdriften blitt presentert. I 

samtlige av disse møtene har det vært uttrykt tilfredshet med å få informasjon. Det ble 

påpekt fra medarbeiderne at man ser behovet for prosjektet, men at man er opptatt av 

hvordan egen fremtidig arbeidssituasjon vil bli, og at eventuelle endringer må skje i nær 

dialog med medarbeiderne samt at eventuelle endringer ikke må føre til økt 

arbeidsbelastning i forhold til ukompensert arbeidstid osv. Det er imidlertid uttrykt klart at 

nye arbeidsoppgaver fulgt opp av kompetanseheving og samarbeid med andre er ønskelig.  

Som det fremkommer av tabellen i kapittel 4.3 «Fordeling av yrkesgrupper, kjønn og 

stillingsprosent» er det samlet sett svært god og variert kompetanse blant medarbeiderne.  

Det er til sammen 13 kvinner med følgende utdanning og stillingsstørrelse: 

Det er tre sykepleiere med totalt 2,5 årsverk. Dyrøy (70 %), Ibestad (80 %) og Salangen (100 

%). I Dyrøy har sykepleieren videreutdanning som kreftsykepleier og i Ibestad som 

diabetessykepleier.  

Samtlige fire kommuner har helsesekretærer fordelt på seks personer og 4,0 årsverk. Dyrøy 

(100 %), Ibestad (80 %), Lavangen med tre personer (80 %, 60 % og 60 %) og Salangen (20 

%). 

Det er to bioingeniører med henholdsvis 70 % og 80 % stilling, og begge disse jobber i 

Salangen. 

Salangen har også to andre medarbeidere i 100 % og 30 % stilling, og for disse er det ikke 

spesifisert utdanning.  

Aldersspredningen på medarbeiderne er fra 26 år til 64 år med en gjennomsnittsalder på 

43,2 år. Tre av medarbeiderne er over 60 år, og dette sammen med naturlig jobbrotasjon 

gjør at samarbeidskommunene også i forhold til sine medarbeidere vil ha utfordringer med 

rekruttering i årene som kommer. 

De fire kommunene har god og allsidig kompetanse blant sine medarbeidere og bør 

systematisk jobbe med å videreutvikle og spre denne. 

Det anbefales at det utarbeides plan for rekruttering av medarbeidere. Hver lokasjon bør ha 

minimum to medarbeidere med særlig tanke på å redusere sårbarhet i forhold til 

permisjoner, ferie og sykdom. Ved nyansettelse må det i hvert enkelt tilfelle gjøres ei 

vurdering av hvilken type kompetanse som skal etterspørres. Dette for å ivareta den enkelte 

kommune sitt behov, men også for å sikre at Astafjordlegen til enhver tid har godt 

sammensatt kompetanse blant sine medarbeidere. 

Medarbeiderne og deres organisasjoner må gis anledning til medbestemmelse i forhold til 

den praktiske organiseringen. Imidlertid bør det ligge til grunn for nyrekruttering at disse i 
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likhet med nyrekrutterte leger må påregne å ambulere mellom de ulike lokasjonene. Slik 

ambulering må kompenseres på lik linje med de ordninger som blir gjort gjeldende for 

legene (for eksempel kjøring i arbeidstid). I forbindelse med innføring av Astafjordlegen må 

det tilrettelegges for at medarbeidere på legekontorene kan møtes til strukturert oppfølging 

av faglig utvikling, utvikling av nye samarbeidsrelasjoner samt at medarbeiderne gis tilbud 

om økt kompetanse innen akuttmedisin. Et høyt kompetansenivå blant medarbeiderne i 

forhold til akuttmedisin vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i den enkelte kommunen. 

 

5.7 Felles pasientjournalhåndtering 

Det er mulig å innføre felles pasientjournalhåndtering for to eller flere kommuner. I følge 

Fylkeslegen i Troms er ei forutsetning for dette med innføring av eget 

organisasjonsnummer. Både Senjalegen og ETS-samarbeidet (Evenes, Tjeldsund og 

Skånland) er organisert etter vertskommuneprinsippet med felles organisasjonsnummer og 

felles pasientjournal. 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen deltar alle i ulike former for 

interkommunalt samarbeid. I henhold til Kommunelovens §28a gis det mulighet til at en 

kommune kan utføre tjenester i og for en eller flere andre kommuner.  

Kommuneloven §28a «overføring av myndighet til vertskommune» 

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder deleger 

myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a 

(offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28b og 28c hvis den 

aktuelle lov ikke er til hinder for det. 

Det er tre typer samarbeid som kan iverksettes: 1) Administrativt vertskommunesamarbeid 

og 2) vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd. Hos de deltakende kommunene er 

det gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid der en av kommunene 

tillegges eller påtar seg vertskommunerollen. Det siste alternativet er 3) interkommunalt 

selskap som passer best for tilnærmet forretningsdrift som for eksempel avfallsselskap. 

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid i 

henhold til §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

 

5.8 Felles telefonsystem 

I prosjektets oppdrag er innføring av felles telefonsystem et av temaene. Dette temaet var 

et av de momentene som ble drøftet i møtene med medarbeiderne på de ulike 

legekontorene. Her fremkom det at de fleste så positivt på dette, og at et slikt felles system 

ville bidra til å gi pasientene et enda bedre tjenestetilbud. Slik situasjonen er nå kan det 

være nødvendig å stenge sentralbordet dersom kontoret holder felles kurs eller møter. I en 

slik situasjon vil brukerne oppleve at legekontoret er utilgjengelig. Spesielt for de mindre 
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legekontorene vil det samme være gjeldende både ved sykdom og ved avvikling av ferie og 

permisjon. Innføring av felles telefonsystem vil gi økt tilgjengelighet til det enkelte 

legekontor. Ved innføring av felles telefonsystem forutsettes at det utvikles god dialog og 

samarbeid mellom de enkelte legekontorene og de medarbeiderne som har ansvar for å 

følge opp telefoniske henvendelser. Ved innføring av felles telefonsystem vil det være ei 

forutsetning at system for felles pasientjournalhåndtering blir innført. Ved innføring vil det 

til enhver tid kunne tilrettelegges for raske besvarelser av telefonhenvendelser.  

Det opprettes felles telefonsystem med rullerende svarfunksjon mellom kontorene. 

Alarmvakt kan vurderes lagt til et av kontorene etter nærmere avtale. I livstruende 

tidskritiske situasjoner er det et lovkrav at nærmeste lege gir nødvendig helsehjelp. 

Det anbefales at parallelt med innføring av felles telefonsystem videreutvikles det 

elektroniske systemet for kommunikasjon med legekontorene. Dette systemet må 

markedsføres på en slik måte at det motiverer til økt bruk. Dette vil være tidsriktig spesielt 

for yngre brukere, og vil i tillegg bidra til mindre trykk på telefon og fysisk oppmøte. 

 

5.9 Faglig utvikling 

Tradisjonelt har den enkelte kommune i sin helhet forestått å rekruttere og beholde leger. 

Ofte har dette ført til utstrakt og dyr vikarbruk, mye vakanser og stor turn over. Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin påpeker at i de kommunene og regionene der man har lyktes 

med å endre den tradisjonelle metodikken for å rekruttere og beholde leger, så har de 

særlig vektlagt å utvikle kompetansen både til den enkelte legen, men også til hver enkelt av 

de øvrige medarbeiderne. Både Senjalegen og i Alta kommune er det satset på å utdanne 

medarbeiderne i forhold til akuttmedisin. På den måten opprettholdes et godt 

akuttmedisinsk tilbud på det enkelte legekontoret selv om antallet legedager og legetimer 

er redusert. Dette kommer innbyggerne til gode, og virker motiverende og stimulerende 

både på de medarbeiderne som er ansatt og i forhold til rekruttering av nye.  

Hvilken type faglig utvikling det skal legges til rette for både ovenfor leger og øvrige 

medarbeidere må fremkomme gjennom utvikling av kompetanseutviklingsplan. 

Kompetanseplanen utarbeides med bakgrunn i krav, ønsker og behov sett i forhold til 

dagens gruppe ansatte og deres utviklingsønsker og potensial. I tillegg må 

kompetanseutviklingsplanen ta hensyn til fremtidige behov for rekruttering og derigjennom 

rotasjon av kompetanse og behov for endret kompetanse. 

 

I Senjalegen var det i 2015 et betydelig antall ukentlige kontakter mellom pasienter og det 

enkelte legekontor, som ikke ble foretatt av leger, men øvrige medarbeidere. Ved å 

organisere tjenestetilbudet slik blir det mindre sårbarhet i forhold til om et legekontor 

enkelte dager ikke er bemannet med lege. Omfanget av en slik organisering må fastsettes 

sammen med de enkelte medarbeiderne og under ledelse av faglig og administrativ 

ansvarlig. I tillegg til kompetanseheving for medarbeidere, anbefales systematisk bruk 

innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 
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5.10 Merkostnader for drift av legekontorene ved innføring av Astafjordlegen 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 

felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 

 

Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,8 årsverk. 

Med utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 

spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 

80 % = kr 696.000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 863.040  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  

80 % av kr 270.000 = kr 216.000 per år.  

Total merutgift per år: Lønn inkludert sosiale utgifter kr 863.040 minus pasientegenandeler 

og refusjoner fra HELFO kr 216.000 = kr 647.040 

Per dato har Lavangen og Salangen til sammen 0,8 årsverk som kommuneoverlege, og Dyrøy 

0,25 årsverk. 1 årsverk som kommuneoverlege for de fire kommunene fordeles likt på hver 

av de fire kommunen. Med utgangspunkt i Senjalegen utgjør et årsverk kr 870.000 x 1,24 

(sosiale utgifter) = 1.078.800:4 = kr 269.700. For Lavangen og Salangen vil det bety en 

besparing på 0.15 årsverk i forhold til dagens forbruk. For Dyrøy vil kostnaden bli som for 

dagens nivå og for Ibestad vil det bli en merkostnad på kr 269.700. 

Merkostnad Dyrøy =   kr 647.040  

Merkostnad Ibestad =  kr 269.700 

 

*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 

kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 

forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 

anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 

øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  

Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 

Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 

kr 200.000 per år. 
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Møtearenaer og intern nettverksbygging:  

Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 

Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 

kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  

Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 

telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 

Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 

dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 

to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 

Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 

befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 

folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 

Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 

Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 

Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 

Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 

Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 

Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 
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Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 
kostnader 

SUM 

Dyrøy Kr 647.040 Kr 361.894 Kr 1.008.934 

Ibestad Kr 269.700 Kr 423.564 Kr 693.264 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

6.0 Alternativer og anbefaling 

ALTERNATIV 1 – Nullalternativet: 

Nullalternativet innebærer at kommunene fortsetter i henhold til dagens organisering. 

Alternativet vil innebære trygghet i forhold til at både ansatte og kommunens innbyggere vil 

ha et kjent tilbud. Velges dette alternativet vil utfordringene slik de er per i dag med 

vanskelig rekruttering, vakante stillinger og derigjennom ustabilt tjenestetilbud til 

innbyggerne i de fire kommunene fortsette. 

Arbeidsgruppa tilrår at dette alternativet ikke benyttes da utfordringene med å rekruttere 

og beholde både leger og øvrige medarbeidere vil bli uforholdsmessig store ved dette 

alternativet. 

 

ALTERNATIV 2 – Senjalegen: 

Dette er et sentraliseringsalternativ, som i prosjekt Astafjordlegen er beskrevet som 

uaktuelt. Prosjektgruppa vil imidlertid understreke at drift av Senjalegen gjennom flere år 

også har gode erfaringer. En analyse utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at 

det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde utekontor fremfor å sentralisere hele 

legetjenesten. For Senjalegen var den beregnede innsparingen (transport og tidskostnader 

for pasienter og ledsagere) for samfunnet på 8,3 millioner kroner, mens kostnadene med 

drift (husleie, lønn, transport av ansatte og åpningstider) beløp seg til 1,5 millioner kroner. 

Gjennom Senjalegen har det vist seg at flere søker på stillinger som lyses ut, og at de blir i 

jobben fem år eller lengre. En av de største utfordringene for Senjalegen for å bemanne 

utekontorene (Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet) med det antallet legedager som er 

fastsatt må kjøring foretas i arbeidstiden. For Senjalegen har dette som nevnt i kapittel 5.5 

ført til en reduksjon på over 30 % i antallet legetimer som produseres. Med denne 

organiseringen vil det være grunn til å anta at det ved nyrekruttering av øvrige 

medarbeidere vil kunne bli utfordrende. Produseres det legedager kun noen få dager i uka 

vil det være mindre attraktivt å være for eksempel helsesekretær på de øvrige ukedagene. 

Skal dette bli effektivt og ikke minst attraktivt vil man være helt avhengig av at 

medarbeiderne gis nye oppgaver slik at arbeidsdagene blir meningsfulle. Et annet element 

med denne typen organisering vil kunne være at de innbyggerne som normalt sokner til det 

spesifikke legekontoret samlet får så begrenset tilgang på legetimer at de bytter fastlege til 

et annet legekontor og derigjennom får økt avstand til egen fastlege. I en forlengelse av 
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dette vil en ytterligere sentralisering og nedleggelse av mindre legekontor kunne bli en 

konsekvens.  

Arbeidsgruppa tilrår at heller ikke dette alternativet benyttes. Dette først og fremst fordi det 

ligger utenfor oppdraget, dernest fordi alternativet gir for mange usikkerhetsmomenter og 

at antallet legedager og legetimer blir redusert. 

 

ALTERNATIV 3 – Astafjordlegen: 

Astafjordlegen vil for kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen være en ny måte å 

organisere legetjenesten på. Modellen forutsetter at det skal være legekontor i alle fire 

kommunene. Disse skal holdes åpne innenfor normal arbeidstid alle hverdager. Alle fire 

legekontorene skal innenfor dette bemannes med minimum to leger og to medarbeidere 

samtlige hverdager. Det inngås avtale i forhold til vertskommunemodell med Salangen 

kommune som vertskommune. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

telefonsystem. Rådmenn/administrasjonssjefer utgjør styre/styringsgruppe og det 

utarbeides egne regler for samarbeidet. Astafjordlegen ledes faglig av en 

kommuneoverlege. I tillegg ansettes det administrativ leder (nyopprettet hel stilling) med 

bred ledererfaring og kompetanse. Astafjordlegen opprettes med eget 

organisasjonsnummer, og det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til 

Arbeidsmiljølovens §16. Nåværende ansatte (både leger og øvrige medarbeidere) 

opprettholder sine arbeidsbetingelser, og stimuleres til å påta seg arbeidsoppgaver ved 

behov også på et eller flere av legekontorene utenom eget ansettelsessted. Nyansatte må 

som en del av sitt ansettelsesforhold påregne å reise til øvrige legekontor ved behov. 

Astafjordlegen vil gjøre det enkelte legekontoret mindre sårbart i forhold til ferie, permisjon 

og sykdom og vil gi et godt utgangspunkt for kompetanseheving, oppfølging av studenter, 

felles møter og samhandling med spesialisthelsetjenestene og ulike utdanningsinstitusjoner. 

Samlet vil Astafjordlegen bidra til å sikre bedre legetjeneste for den enkelte innbygger. Det 

skal tilrettelegges for kompetanseheving for alle ansatte, og ved arbeid utenfor primært 

ansettelsessted foregår transporten i arbeidstiden med leasede kjøretøy. Innføringen av 

Astafjordlegen vil medføre økte kostnader, men disse vil langsiktig bli innspart helt eller 

delvis ved at leger og øvrige medarbeidere i økt grad blir værende i jobben over flere år. 

Astafjordlegen vil gi den enkelte bruker en stabil legetjeneste som totalt vil virke positivt på 

den totale samfunnsøkonomien. Det vil være mulig å innføre Astafjordlegen dersom en av 

de fire kommunen beslutter å ikke delta, men det tilrådes ikke å fortsette dersom kun to 

kommuner ønsker å samarbeide. 

Arbeidsgruppa tilrår at Astafjordlegen innføres og at de fire kommunene fatter likelydende 

vedtak inkludert plan for implementering av Astafjordlegen. 
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VEDLEGG 1 

Stillingsramme for kommuneoverleger i Astafjordlegen 

Notatet oppsummerer faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger. 

I vårt område er mange ulike oppgaver tillagt kommuneoverleger, andre kommuneleger og 

helsesjefer og kommunenes organisering er ikke ensartet. 

Oppgavene omfatter:  

• Faglig og eventuelt administrativ ledelse av kommunal helsetjeneste, herunder drift 

og ledelse av legekontor, medisinskfaglig ansvar for helsestasjon, 

rehabiliteringstjeneste, omsorg for psykisk utviklingshemmede, hjemmesykepleie og 

sykehjem 

• Internkontroll og prosedyreutvikling i helsetjenesten 

• Veiledning av turnusleger (LIS1- leger) og leger i spesialisering i allmennmedisin 

(ALIS)  

• Tilsyn, planarbeid og saksbehandling innen beredskap, folkehelse, miljørettet 

helsevern, smittevern, psykisk helsevern og allment planarbeid 

Siden disse oppgavene kan organiseres, ledes og fordeles på mange måter, vil også 

stillingsrammen for å ivareta dette være fleksibel. Dersom rammen reduseres, vil flere 

oppgaver måtte fordeles på andre leger innenfor deres fastlønnsramme.  

Oppsummering av faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger  

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialitetsregler for samfunnsmedisin. 

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har vedtatt en målbeskrivelse for 

spesialiteten. Følgende er utdrag fra denne: 

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å: 

• ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de 

samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand 

• tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende 

tiltak.  

• Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer 

• anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser 

• utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter.  

2.2.1. Kommunehelsetjeneste 

Samfunnsmedisinsk praksis i en kommune har som mål å belyse og gi innsikt i: 
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• hva slags lovpålagte oppgaver som finnes i kommunen, som miljørettet helsevern, 

smittevern og helseberedskap 

• hvordan helsetjenestene forvaltes og hvordan beslutninger tas i et samspill mellom 

profesjonell rådgivning og politiske prosesser  

• hvordan helsetjenestene kan utvikles på bakgrunn av de epidemiologiske, 

personalmessige, forvaltningsmessige og økonomiske forholdene i samfunnet  

• utvikling og bruk av virksomhetens systemer for styring og evaluering av driften 

• samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommuneforvaltningen, frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner  

• bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeid 

• helsemessig og sosial beredskap, som risiko- og sårbarhetsanalyser, katastrofeplaner 

i forhold til helse- og sosialtjenesten, smittevernplan herunder pandemiberedskap. 

• bidrag til et helhetlig helsetjenestetilbud for innbyggerne, gjennom samarbeid 

mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrig statlig 

helseforvaltning.  

Kommuneoverlegens oppgaver er dels fastsatt i lov. 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5: Kommunen skal ha en eller flere 

kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller 

instruks.  

• Psykisk helsevernloven § 3.1: Foreligger det behov for legeundersøkelse som nevnt i 

første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen 

…, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan 

vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. Kommunelegens vedtak om 

tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig.  

• Smittevernloven § 7-2: Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet 

som pålegges i loven her; Planarbeid for smittevern og beredskap •  Oversikt •  

Forebyggende arbeid og akutt problemløsende •  Informasjon; 

• Folkehelseloven (Hastekompetanse og rådgiver) § 9: Myndighet innen MHV i 

hastesaker § 27: Samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen. Det skal ansettes en 

eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta 

blant annet: -  samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 

til 7, inkl. epidemiologiske analyser, jf. § 5 - hastekompetanse … i saker innen MHV, 

smittevern og helsemessig beredskap - andre oppgaver delegert fra kommunestyret. 

• Dødsårsaksregisterforskriften § 2-3: Kommunelegen skal kontrollere at skjema, jf. § 

2-2, er nøyaktig og fullstendig utfylt, og videresende skjema til Dødsårsaksregisteret 

senest to måneder etter at det er mottatt. Dersom det er nødvendig, skal 

kommunelegen innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den 

person meldingen gjelder, før vedkommende døde.  
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Avtalefestede oppgaver: 

• Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom fastleger og kommunen. 

Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i samarbeidsutvalget 

og er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp saker hvor det er nødvendig 

• SFS 2305 om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten:  

§ 13 Samfunnsmedisin  

13.1 Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. …  

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin – eller det skal 

legges til rette for slik utdanning.  

13.3 Kommunen skal tilstrebe at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % 

av full stilling.  

13.4 For å sikre …, kan det etableres kommunal eller interkommunal 

beredskapsordning 

 

Andre oppgaver 

 

• Medisinskfaglig rådgivning  

o Oppfølging av fastleger/Legevakt  

o Organisering av tjenesten 

o Planarbeid  

o Kvalitetsarbeid/ Internkontroll  

o Medarbeidersamtaler 

o Bekymringsmeldinger fra befolkningen, politi, ambulanse eller ansatte 

o  Tvang: 

▪ Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-2, § 10-3 og §10-

4  

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 
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Orientering fra Bardu Legevakt vedrørende spørsmål fra LHL 
 
 

 
- Narvik sykehus er geografisk klart nærmest IKL Bardu og er dermed det sykehuset som 

benyttes primært.  
- Ved akutte livstruende hendelser kjøres pasienten direkte inn til sykehus, valg av 

behandlingssted avgjøres oftest av AMK og blir ofte UNN Tromsø pga behov for direkte 
tilgang til høyspesialisert kompetanse. Legevakten er ved slike innleggelser ikke involvert i 
avgjørelser rundt sykehusvalg.  

- Valg av behandlingssted avgjøres av flere faktorer. Viktigst er kompetanse og transporttid, 
men også kapasitet og praktiske hensyn vektlegges.  

- Kompetanse: Innad i UNN er det funksjonsfordeling, og for noen fagområder finnes 
kompetansen kun på UNN Tromsø som blir primær-sykehuset. En vurdering av kompleksitet i 
en problemstilling, usikkerhet mht diagnose med mer kan også gjøre at Tromsø benyttes 
primært. For en del ortopediske problemstillinger, med behov for operasjon, er Harstad ofte 
et godt alternativ.  

- Transporttid er avgjørende ut fra særlig to vurderinger; pasienten raskest mulig til 
behandling, samt tid en ambulanse bindes opp i et oppdrag. Transport til Tromsø binder opp 
en ambulanse nesten dobbelt så lenge som tilsvarende Narvik-tur og svekker beredskapen i 
legevaktsdistriktet tilsvarende.  

- Kapasitet. UNN styrer pasientflyten noe etter kapasitet. Dette er variabelt, og opplyses ved 
legevaktsleges henvendelse til sykehuset den aktuelle dagen. 

- Praktiske forhold. Dersom en pasient sogner til del av legevaktsdistriktet som er 
transportmessig mye nærmere ette av sykehusene, har pårørende i en av byene eller under 
aktiv oppfølging ved en spesifikk avdeling tillegges dette vekt og det forsøkes tilrettelagt for 
innleggelse i det sykehuset som er best for pasienten.  

- Kontroller. Dette er forhold som styres av UNN, ikke innleggende lege/legevakt. I hovedsak 
er min erfaring at UNN er fleksible og velger kontrollsted der det er mest praktisk for 
pasienten og billigst for samfunnet. 

- Teknologiske løsninger er etablert i akuttkjeden til bruk ved utrykning av ambulanse. Vi 
opplever å ha adekvat kommunikasjon for å avgjøre gangen i et akuttmedisinsk oppdrag.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 19.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PPT 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 20/20 15.09.2020 
Kommunestyret   
Formannskapet   

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune inngår samarbeid med Senja og Sørreisa vedrørende PPT fra 1.januar 
2021. 

 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune er i oppsigelsestiden knyttet til samarbeidet vedrørende PPT med Salangen og 
Lavangen kommuner. Denne avtalen ble sagt opp før inngangen til 2020 og løper til 31.12.2020.  
 
Dette saksframlegget skal ta stilling til valg av ny løsning for PPT fra 1.januar 2021.  
 

Saksopplysninger 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal rådgivende tjeneste som fungerer som 
sakkyndig instans i spørsmål om barn, unges og voksnes opplæringssituasjon og behov for 
spesialpedagogisk opplæring eller spesialundervisning. Kravet til å ha en PP-tjeneste er regulert 
i opplæringslovens §5-6 og barnehagelovens §19c.  

I Midt-Troms eksisterer det i dag tre PPT-kontor. Dyrøy kommune har et samarbeid knyttet til 
PPT med Salangen og Lavangen kommuner. Målselv/Bardu har ett felles PPT-kontor og 
Senja/Sørreisa har et samarbeid knyttet til PPT-kontor.  

Tidlig i 2019 sonderte Sørreisa mulighetene for ulike løsninger når det gjelder PPT med 
bakgrunn i at Lenvik sa opp alle interkommunale avtaler i forbindelse med etableringen av Senja 
kommune. Sørreisa valgte senere å inngå avtale med Senja.  

Våren 2019 ble det i Dyrøy kommune behandlet saker knyttet til tilsyn (Oppvekst og 
omsorgsutvalget) ved PPT og økonomi for PPT (formannskapet). Det var ytret ønske fra PPT om 
økt bemanning, selv om bemanningen i forhold til elevtall var høy sammenlignet med andre 
PPT-kontor. Det er kun Svalbard og Skjervøy som i dag driver egne PP-tjenester i Troms. Øvrige 
kommuner inngår i samarbeid med andre kommuner. For de mest nærliggende PP-tjenester var 
bemanningssituasjonen slik våren 2019: 
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Kommune Stillinger Elever Elever pr stilling 

Dyrøy, Lavangen, Salangen 2,5 494 197,6 

Målselv, Bardu 4,9 1183 241,4 

Balsfjord, Lyngen, Storfjord 4,1 1056 257,6 

Senja, Sørreisa 5,5 2150 390,1 

 

Det er også slik at det for vår PP-tjeneste er stor nedgang i elevtall. Dette vises i framskrivinger 
som kan innebære at det vil være mer aktuelt å kutte i tjenesten fremfor å øke den. Om man 
legger til grunn oppdaterte elevtall ett år etter at utredningen startet er samlet elevtall i Dyrøy. 
Lavangen og Salangen 468.  

I kommunestyret 11.april 2019 ble mandatet for utredningen av fremtidig organisering av PPT 
fastsatt. Vedtaket, som var i to punkter, ble slik:  
  

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i 
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med 
Salangen kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene.  

2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  

  
Dyrøy kommune er del av en kompetanseregion som driver kompetanseutvikling innenfor skole og 
barnehage. Kompetanseregionen består av fem kommuner (Dyrøy, Salangen, Lavangen, Målselv og 
Bardu). Det ville derfor være interessant å se på mulighetene for å samle ressurser innenfor PPT og 
kompetanseregionen.  
 

Mandatet tydeliggjorde tre ulike alternativ: 

 
 a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
 b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket 
med eller uten Sørreisa.  
 c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Første steg i utredningen var å avklare om Salangen og Lavangen hadde interesse av å delta i en 
utredning av fremtidig PP-tjeneste. Etter at det var avklart at disse kommunene ikke ble med på 
utredningen startet avklaringer med aktuelle samarbeidsparter. Dette førte fram til en behandling i 
oktober 2019 der vedtaket ble å si opp eksisterende avtale. På dette tidspunkt ønsket Salangen og 
Lavangen likevel å delta i utredningen av ny PP-tjeneste. Det var derfor vesentlig å gi tid nok til 
denne prosessen for å avklare om det var et reelt alternativ å skape en felles tjeneste for de fem 
kommunene som inngår i kompetanseregionen Dyrøy er en del av.  
 
Tidslinjen under beskriver fremdriften i utredningen. 
 

Dato Hva Resultat/vurdering 
3.april  Saksframlegg til formannskapet knyttet til 

bemanningssituasjonen ved PPT 
(vedlagt) 
 

 

11.april Kommunestyret fatter vedtak om utredning 
(saksframlegg vedlagt) 
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Dato Hva Resultat/vurdering 
12.april Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122- 11 
og 2017/1122-12 
(vedlagt) 

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april 

25.april Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen). 

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning. 

30.april Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen). 

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå. 

2.mai Likelydende forespørsler sendes Bardu, Målselv, 
Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 2017-1122 
14,15,16 og 17). Bes om å avklare om samarbeid 
er aktuelt, samt seks spørsmål knyttet til 
organisering av og kvalitet i tjenesten. 
(vedlagt) 

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort mer i 
saken før etter Sørreisas 
beslutning. 

6.mai Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv 

Positiv til utvidelse 

6.mai Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse 
(vedlagt) 

Besvart noen av 
spørsmålene i vår 
henvendelse. 

8.mai Avklaring fra Senja 
(vedlagt) 

Positiv til utvidelse 

27.mai Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 
konkrete spørsmål i henvendelse 
(vedlagt) 

Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse. 

20.juni Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles 
PP-tjeneste med Senja. 

Om Sørreisa hadde valgt å gå 
sammen med Bardu/Målselv 
ville Senja- alternativet vært 
utelukket for Dyrøy. 

9.august Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig organisering 
av sin PP-tjeneste. 
(vedlagt) 

 

23.august Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at avtalen 
sies opp. Salangen fastslår i møtet at de da kan 
være med å se på fremtidig samarbeid mot PP-
tjenesten i Bardu/Målselv. 

 

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker 
å se på andre løsninger. 

26.august Saksframlegg ferdigstilles til politisk 
behandling. 
(vedlagt) 
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Dato Hva Resultat/vurdering 
2.sept Oppvekst og omsorgsutvalget følger 

rådmannens innstilling i sin innstilling til 
kommunestyret. 

 

17.sept Dyrøy mottar kopi av henvendelse fra Salangen på 
vegne av PPT DLS om å vurdere samarbeid med 
Målselv, Bardu 
(vedlagt) 

 

10.oktober Kommunestyret følger utvalgets innstilling. 
Vedtaket: 

 
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til PP-

tjeneste sammen Salangen og Lavangen 
kommuner innen 1.januar 2020. 

2. Det legges fram ny sak til behandling 
vedrørende valg av fremtidig PP- 
organisering fra utløpet av dagens avtale. 

3. Ny organisering av PP-tjenesten kan 
iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden om 
Salangen kommune og Lavangen kommune 
samtykker i dette. 

 

20.nov  Avklaringsmøte knyttet til eventuelt   
 samarbeid (Målselv, Bardu, Salangen, 
 Lavangen, Dyrøy)  
 (referat vedlagt) 

Skal gjennomføres 
utredning av eventuelt 
samarbeid. Resultatet skal 
foreligge innen 30.4.20 

1.januar Oppsigelsestiden starter å løpe. Oppsigelsestiden er ut 
2020. Opp til øvrige 
kommuner å eventuelt ta 
stilling til vedtakets punkt 3. 

4.mai Brev fra Målselv til Salangen kommune der det gis 
tilbud om å inngå i tjenesten for Målselv, Bardu. 
(vedlagt) 
 

 

 

27.mai Mottatt kopi på svar fra Salangen. 
(vedlagt) 

Salangen ønsker ikke å gå 
inn i PP-tjenesten for 
Målselv/Bardu 

4.juni Oppfølgingshenvendelser til Målselv og Senja (med 
kopi til Bardu og Sørreisa) 
 
(vedlagt) 

 

16.juni Svar mottatt fra Målselv 
 
(vedlagt) 

 

19.juni Svar mottatt fra Senja 
 
(vedlagt) 

 

25.juni Ny oppfølging til PPT Senja knyttet til eventuelt 
forhold til kompetanseregionen 
 
(vedlagt) 

 

26.juni Svar fra PPT Senja 
 
(vedlagt) 
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 Mandatet vedtatt 11.april 2019 avklarer tre hovedområder som utredningen skal gi svar på. 
Nærmere beskrivelser av disse fremgår av vedlegg. De tre hovedområdene er  
  
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kommune kan påvirke tilbudet  
3. Økonomi  

 

Kvalitet i PP-tjenesten 

Det tas utgangspunkt i Udirs beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesten1. PPT har to 
lovfestede oppgaver (jfr opplæringsloven §5-6, andre ledd):  

- PPT skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering når loven krever det 

- Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 
behov (PP-tjenestens systemrettede arbeid) 

 

Dette var utgangspunkt for fire av spørsmålene som ble stilt i de opprinnelige 
henvendelsene til PPT kontorene våren 2019. De fire spørsmålene var: 

1. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de 
fasene for enkeltbarn og elever som er beskrevet over? (vises til individrettet arbeid)  

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på 
systemnivå? 

3. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke 
muligheter ser man i en utvidelse av tjenesten?  

4. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage 
og/eller skole?  

 
I vår henvendelse våren 2020 gjøres det avklaringer og det åpnes for eventuell supplerende 
informasjon.   

 

Oppsummering av svar: 

Spørsmål Målselv Senja 

Individ Bruker nasjonale maler for 
arbeidet.  

Faste møtestrukturer.  

Rask oppstart av 
sakkyndigarbeid. Noe mer tid til 
skriftlig fullføring, men tett 
dialog.  

Det vises til spesialpedagogisk 
håndbok.  

System Deltakelse i flere faglige nettverk 
og utviklingsarbeid. 

Fra 2020 en tettere kobling mot 
kompetanseregionen.  

Det vises til spesialpedagogisk 
håndbok.  

 
1 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
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Kompetanse Alle ansatte har mastergrad 

Logoped 

I gang med spesialistutdanninger 

Ansatte har mastergrad (inkl en 
logoped) 

Diverse videreutdanninger 
innenfor systemarbeid, språk, 
flerspråklighet.  

 

Sakkyndig Ikke mottatt som forespurt Mottatt sakkyndig.  

 

 

 

Påvirkningsmulighet i tilbudet 

Det ble våren 2019 stilt følgende spørsmål 

- Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 
tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten?  

 

Oppsummering av svar: 

Spørsmål Målselv Senja 

Påvirkning Målselv kommune 
vertskommune.  

Eget styre med rådmenn fra 
deltakende kommuner og en 
representant fra de ansatte. 
Styret velger leder selv.  

Senja kommune driver tjenesten.  

Styringsgruppe med representanter 
fra tjenesten samt rådmenn. Møte 
minst en gang pr år eller når det 
kreves av en av partene. 

Skriftlig informasjon fra 
vertskommunen til 
samarbeidskommuner gjennom ½ 
års rapport og årsmelding.   
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Økonomi 

Våren 2019 ble det stilt følgende spørsmål 

- Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss?  

 
Våren 2020 ble dette fulgt opp og bedt om verifisering. Det ble også spurt om fordelingsnøkkel 
som skulle ligge til grunn.  
 
Oppsummering av svar: 

Spørsmål Målselv Senja 

Økonomi Anslag på ca 450.000,-.  

Stilles spørsmål ved om tjenesten 
bør økes fra beregnet 0,3 stillinger 
til 0,5 stillinger. I så fall vil 
kostnaden øke.  

Anslag 435.000,- (2019-tall) 

 

Fordelings-
nøkkel 

 

netto utgifter fordelt på antall 
barn i skole og barnehage. 

10% av adm.kostnader 

Kostnader utøvende bemanning 
etter elevtall i grunnskolen 

 
 
Øvrige elementer 
 
Ut over det som er forespurt om er det også to øvrige momenter som bør synliggjøres.  
 

a) Tverrfaglig samarbeid 
 
Det vil i fremtiden komme sterkere føringer nasjonalt som vil kreve ett tettere samarbeid 
mellom PPT og kompetanseutvikling i skole og barnehage. Statped skal også bygges ned og en 
del av deres oppgaver vil overføres til kommunene (PPT).  Det vil videre komme sterkere krav 
om samarbeid på tvers av tjenester. Dette vil kunne involvere PPT, barnevern, 
helsesøstertjeneste, psykologtjeneste osv. Dyrøy har egen helsesøstertjeneste, men har i dag 
etablert samarbeid med Sørreisa knyttet til barnevern og psykolog.  
 
Kompetanseutviklingen for skole og barnehage (Dekomp og Rekomp) fungerer i dag godt for 
Dyrøy kommune. Her er Dyrøy i et samarbeid med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen. I 
2020 har PPT blitt knyttet sterkere opp mot denne kompetanseutviklingen. En del av 
utredningen har belyst om en felles tjeneste her kunne være aktuelt. Dette har i løpet av våren 
vist seg å ikke være aktuelt for alle kommunene. Det er vanskelig å fremskrive endringer i slike 
oppfatninger fra øvrige kommuner. Det var derfor ønskelig å avklare med PPT Ytre Midt-Troms 
hvordan de stilte seg til eventuell deltakelse i kompetansenettverker for indre Midt-Troms. 
Dette stiller de seg positive til (vedlegg). 
 

b)  Tilhørighet 
 
Som punktet over viser har vi i dag samarbeid med andre kommuner i ulike retninger. Det er 
også slik at det nylig har blitt endringer knyttet til legevakt (fra Senja til Bardu), mens nye 
tjenester er etablert med Sørreisa (kommunepsykolog). Det foregår en utredning av fremtidig 
interkommunalt barnevern og legetjeneste. Nasjonale krav på ulike fagfelt vil også innebære 
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økt samarbeid på tvers av kommunegrenser. Hvorvidt det er en time til Målselv eller 45 min til 
Finnsnes vurderes ikke som avgjørende i denne sammenheng. Det er likevel forståelig at 
tilhørighet kan være et politisk spørsmål. Fra administrativt hold er det vanskelig å legge til 
grunn tilhørighet i en utredning som dette. Senja kommune har posisjonert seg som en 
«generalistkommune». Tidligere forsøk på å etablere strukturer mellom Målselv, Bardu, 
Sørreisa og Dyrøy har foreløpig ikke gitt resultat, og betinger en gjensidig forpliktelse. Siden 
alternativene når det gjelder tilknytning er sprikende i flere retninger legges det til grunn at det 
vil være lignende problemstillinger innenfor noen tjenester uavhengig av hvilken løsning man 
velger.   
 
 
Videre prosess  
 
For Dyrøy vil videre prosess være slik: 
 

Dato Hva Resultat/vurdering 
15.september Behandling i Oppvekst og Omsorgsutvalget Innstilling sendes til 

formannskapet 
24.september Behandling i formannskapet Innstilling sendes til 

kommunestyret 
1.oktober Behandling i kommunestyret Resultat av behandlingen 

meddeles Målselv og Senja. 

Oktober-
desember 

Praktiske avklaringer i forbindelse med etablering 
av ny tjeneste 

 

1.januar 
2021 

Oppstart i ny tjeneste  

 
 

Administrasjonens vurdering 

 
I budsjettet for 2020 er det avsatt 565.000,- som andel for vår interkommunale andel av PP-
tjenesten i samarbeid med Salangen og Lavangen. I regnskapet for 2019 fremkommer det at 
Dyrøy betalte 571.356,- inn til dette samarbeidet. Begge de alternativene vi står overfor vil være 
betydelig rimeligere enn det vi i dag er en del av. Dette innebærer også at bemanningen vil 
reduseres. Det er likevel administrasjonens vurdering at kvaliteten i tjenesten vil bli betydelig 
høyere selv om «forventet stillingsstørrelse» brukt i Dyrøy vil være mindre enn i dag. Det ansees 
ikke som vesentlig forskjell mellom alternativene Målselv og Senja på dette området.  
 
Når det gjelder muligheten til å påvirke tjenesten er det forskjell mellom de to alternativene. I 
alternativet med Målselv vil det være et styre bestående av Målselv, Bardu og Dyrøy samt en 
representant for de ansatte. Dette samsvarer med den organiseringen som ligger til grunn for det 
alternativet vi dag er en del av.  
 
Om alternativet Senja/Sørreisa velges vil det være Senja som driver tjenesten og Dyrøy kjøper 
denne. Det vil være en styringsgruppe og skriftlige rapporteringer til samarbeidskommuner. 
Dette gjør at Dyrøys innflytelse vil kunne bli mindre enn ved alternativet Målselv. Samtidig er 
erfaringene fra dagens organisering at selv om man er del av et styre, vil man i begrenset grad 
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kunne påvirke tjenesten da det vil være opp til vertskommunen å drive tjenesten og 
implementere eventuelle bestemmelser i styret. 
 
Både en tjeneste sammen med Målselv og Bardu og en tjeneste sammen med Senja og Sørreisa 
vil heve kvaliteten i forhold til den tjenesten Dyrøy i dag er en del av. I rapporteringen oktober 
2019 er fortsatt 4,9 stillinger rapportert ved Målselv/Bardus kontor, mens Senja/Sørreisa har 
6,5 stillinger. Begge disse PP-kontorene drives i dag med ansatte som har mastergrader og 
logopedkompetanse. I så måte stiller begge tjenestene sterkt.  
 
For å kunne vurdere individarbeid er det etterspurt eksempel på sakkyndig vurdering. Dette er 
mottatt fra Senja, men ikke fra Målselv. Det er derfor vanskelig å vurdere kvaliteten på dette 
for Målselv, men for Senjas del inneholder den de lovpålagte krav. Den sakkyndige vurderingen 
som er mottatt er på et betydelig høyere nivå enn det Dyrøy kommune i dag mottar.  
 
Det er også andre momenter som inngår i individarbeidet. Målselv viser til nasjonale maler og 
mange tiltak man i dag er en del av/driver, mens Senja viser til spesialpedagogisk håndbok 
(vedlegg). Også for systemrettede tiltak gis det eksempler og referanser.  
 
De nasjonale ressursene som finnes på fagfeltet kan være gode utgangspunkt for utvikling av 
egen praksis. De tilfredsstiller lovkrav og kan gi inspirasjon og holdepunkter som kan tilpasses 
lokale forhold. Slik administrasjonen ser det vil det likevel være helt avgjørende å etablere egne 
rutiner og fremgangsmåter for hvordan arbeidet gjøres. Både for at dette skal være 
rolleavklarende (hvem gjør hva?) og at det skal angis tidsfrister. Ved å ha slike rutiner på plass 
vil det fra et ledelsesperspektiv være mulig å følge opp de forløp som finnes i spesialpedagogisk 
arbeid. Et slikt verktøy vil derfor bidra til tydelige avklaringer av forventninger.  
 
En manglende skriftliggjøring av rutiner har vært et av de vesentlige momenter som har vært 
tatt opp fra Dyrøy kommune i dagens etablerte samarbeid. Det ansees derfor som helt 
avgjørende for kvaliteten på tjenesten å ha et slikt verktøy. Å ha et slikt verktøy vil være svært 
gunstig i en implementeringsfase av en ny PP-tjeneste. Dette betyr ikke at spesialpedagogisk 
håndbok Ytre Midt-Troms er uten feil og et ferdig verktøy, men det har gode muligheter for å 
være det utgangspunktet Dyrøy kommune trenger for å kunne sikre tjenester som skal leveres 
for barn og unge i kommunen fremover.   
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 02.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PP-tjeneste 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret   
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i 
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene. 

2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
Kort sammendrag 
Dagens PP-tjeneste for Dyrøy er et interkommunalt samarbeid med Salangen og Lavangen. Dette 
er en liten og sårbar tjeneste. Dyrøy kommune har nettopp hatt tilsyn på saksbehandlingstid i PP-
tjenesten. Her har vi i dag ikke et system som sikrer saksbehandlingstid i spesialpedagogiske 
saker. En utredning av alternative organiseringer i fremtiden vil kunne avklare hva som kan 
gjøres for at Dyrøy kommune skal ha en best mulig kvalitativ tjeneste for våre elever og barn 
under opplæringspliktig alder. 

Saksutredning 
Oppvekst og Omsorgsutvalget gjorde 26.mars vedtak i RS 9/19 der man ber administrasjonen 
utrede organisering av PP-tjenesten, hvor en også ser på et mulig utvidet samarbeid innenfor 
kompetansenettverket (Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv). I denne utredningen kan 
alternativet med Sørreisa kommune også inngå. 
 
Det er administrasjonens vurdering at mandatet for en slik utredning bør forankres i 
kommunestyret. Da gjennom en klargjøring av hva utredningen skal inneholde, og hvilke 
leveranser den skal gi. Administrasjonen vil her synliggjøre hva som forventes avklart i en slik 
utredning.  
 
Gjeldende regelverk 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT. Hvordan det systemrettede arbeidet skal foregå 
fremgår ikke eksplisitt av lovteksten, men loven fastsetter at det både skal arbeides systemrettet, 
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og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. Denne er en 
del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes.  
 
Dagens organisering 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler. Den økonomiske fordelingsmodellen mellom 
kommunene baserer seg på elevtall i skolen og barnetall for barn under opplæringspliktig alder. 
For 2018 var Dyrøys andel av utgiftene 24%. 
 
Det er etablert en styringsgruppe for PPT som består av øverste administrative nivå i de tre 
kommunene.  
 
Sørreisa kommunes rolle i prosessen 
Som en konsekvens av etableringen av Senja kommune er alle interkommunale samarbeid der 
Senja-kommunene inngår sagt opp fra 1.1.19. Avtalen går ut 31.12.19. Dette berører Sørreisa 
kommune som i dag er en del av PP-tjenesten med vertskommune Lenvik. Sørreisa gjorde, som 
følge av dette, et vedtak i formannskapet som ga rådmannen mandat til å sondere mulige 
organiseringer av fremtidige PP-tjenester. I den forbindelse har Sørreisa definert tre mulige 
løsninger for deres PP-tjeneste.  
 

- Videreføre et samarbeid med Senja. 
- Inngå i ett samarbeid med Målselv og Bardu PP-tjeneste. 
- Inngå i ett samarbeid med Dyrøy, Lavangen og Salangens PP-tjeneste.   

Sørreisa har gjort henvendelser til alle disse kommunene. Denne henvendelsen har vært drøftet 
og besvart i styringsgruppa for PPT Dyrøy, Lavangen og Salangen. Det har vært kontakt med 
administrasjonen i Sørreisa i ettertid der det er bekreftet at de økonomiske aspekt av de tre 
alternativene ikke var veldig ulike. Deres vurdering er at de utelukker alternativet Dyrøy er en 
del av, med bakgrunn i den geografiske avstanden fra Sørreisa til der tjenesten i dag er lokalisert.  
Sørreisa ønsker å utrede de to andre alternativene videre og har en intensjonell tidshorisont for 
avklaring før sommeren (fremgår i saksframlegg til formannskapet i Sørreisa).  
 
Dyrøy kan, om mulig, ta del i prosessen sammen med Sørreisa for å kunne være med å påvirke 
alternative organiseringer. I etterkant av at Sørreisa har gjort sitt valg vil det kunne bli slik at 
man eventuelt velger mellom etablerte løsninger uten mulighet til å være med å påvirke. 
 
Alternative organiseringer av PP-tjeneste 
En utredning av fremtidig organisering av PP-tjenesten kan ta utgangspunkt i dagens 
organisering. Om man legger til grunn de alternativene Sørreisa utreder vil de tre alternative 
organiseringene være  
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen 
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med 

eller uten Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune. 

 
Elementer i utredningen 
Udirs beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesteni bør legges til grunn for PP-tjenestens 
leveranser.  
 
I det individrettede arbeidet skal PP-tjenesten bistå i følgende saker  
 
- spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a) 
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- tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h) 
- tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd) 
- spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd) 
- tegnspråkopplæring (opplæringsloven §§ 2-6) 
- punktskriftopplæring m.m. (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10) 
- alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 4A-13, 
barnehageloven § 19) 
- spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2) 
 
Listen er ikke uttømmende.  
 
Det skal utarbeides sakkyndig vurdering der det kreves. Dette skal gjøres snarest mulig og 
innenfor lovens reguleringer av saksbehandlingstid.  
En forenkling av faser i spesialpedagogisk arbeid for ett enkelt barn kan gjøres slik 
 

1. Arbeid før henvisning 
2. Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
3. Kommunens vedtak 
4. Implementering og oppfølging av vedtaket 

Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
For de ulike scenario må det utredes på hvilken måte Dyrøy kommune kan påvirke, og ha 
innflytelse, på tjenestens leveranser og kvalitet. Det bør tillegges stor vekt at Dyrøy har mulighet 
til aktiv påvirkning av tjenesten gjennom styringsgruppe eller tilsvarende samarbeidsforum.   
 
Økonomiske forhold vil være en viktig del av utredningen. Da med tanke på pris, samt 
fordelingsnøkkel.  
 
Oppsummert bør utredningen gi svar på disse forhold: 

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kommune kan påvirke tilbudet 
3. Økonomi 

Administrasjonens vurdering 
Dagens PP-tjeneste med Salangen og Lavangen er en liten og sårbar PP-tjeneste. Det er også slik 
at det nylige tilsynet har avdekket et behov for å bedre saksbehandlingstiden i saker knyttet til 
sakkyndig vurdering. PP-tjenesten vil ikke alltid påvirke alle elever i skolen, men den har 
potensiale til å gjøredette indirekte gjennom systemarbeid. Derimot kan PP-tjenesten være svært 
avgjørende for enkeltelever i skolen eller enkeltbarn i barnehage. Da gjerne barn som kan være 
særlig sårbare.   
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Administrasjonen har et ansvar for å til enhver tid søke de beste løsning for innbyggerne i Dyrøy 
kommune. En utredning vil uavhengig av utfall kunne bygge opp under dagens tjeneste eller 
vurdere et annet alternativ som en bedre løsning.  
 
Interkommunale samarbeid er en del av en større helhet. Det involverer andre kommuner som er 
samarbeidspartnere på hver sine fagområder. Det er administrasjonens anbefaling at disse 
forhold ikke legges til grunn for hvilke alternativer som skal utredes, men at de er en del av 
vurderingen når endelig konklusjon skal gjøres etter at utredningen foreligger. 
 
Administrasjonen anbefaler at man inviterer Salangen og Lavangen, som er en del av dagens 
tjeneste, til å være med i utredningen av ulike alternativer. Det anbefales likevel at om disse 
kommunene ikke ønsker å gjennomføre en utredning sammen med Dyrøy, så bør Dyrøy gå 
videre med utredningen.  
 
  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
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 LAVANGEN KOMMUNE SKOLESJEFEN 

Nessveien 7 
9357  TENNEVOLL 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
12.04.2019 

 

Forespørsel om deltakelse i utredning av fremtidig PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde i politisk sak 20/19 følgende vedtak: 
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i   
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling. 

 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes: 
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket 
med eller uten Sørreisa.   
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  

 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-
tjenesten. Disse tre forholdene er 
 

1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten 
3. Økonomi 

Kommunalsjef i Dyrøy vil gjennomføre utredningen, eventuelt med innhentet støtte fra aktuelle 
parter. Vi henvender oss til Lavangen for å høre om det er aktuelt for Lavangen å ta del i en slik 
utredning, eventuelt om man ønsker å se på noen av alternativene Dyrøy skal utrede. En lignende 
henvendelse går til Salangen kommune.  
 
Vi ber om at vi mottar tilbakemelding på dette snarest, og senest i forbindelse med møte i 
styringsgruppa for PPT 29.april. 
 
Med hilsen 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 SALANGEN KOMMUNE 

SENTRALADMINISTRASJON 
Strandveien 33 
9350  SJØVEGAN 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
12.04.2019 

 

Forespørsel om deltakelse i utredning av fremtidig PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde i politisk sak 20/19 følgende vedtak: 
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i   
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling. 

 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes: 
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket 
med eller uten Sørreisa.   
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  

 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-
tjenesten. Disse tre forholdene er 
 

1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten 
3. Økonomi 

Kommunalsjef i Dyrøy vil gjennomføre utredningen, eventuelt med innhentet støtte fra aktuelle 
parter. Vi henvender oss til Salangen for å høre om det er aktuelt for Salangen å ta del i en slik 
utredning, eventuelt om man ønsker å se på noen av alternativene Dyrøy skal utrede. En lignende 
henvendelse går til Lavangen kommune.  
 
Vi ber om at vi mottar tilbakemelding på dette snarest, og senest i forbindelse med møte i 
styringsgruppa for PPT 29.april. 
 
Med hilsen 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 Sørreisa kommune 

Storveien 20 
9310  SØRREISA 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

 
Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til, Målselv kommune, Senja kommune og Bardu kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
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Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
 
En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Sørreisa i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 MÅLSELV KOMMUNE 

Mellombygdveien 216 
9321  MOEN 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

 
Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til, Bardu kommune, Senja kommune og Sørreisa kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
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Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
 
En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Målselv i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 Bardu kommune 

Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til, Målselv kommune, Senja kommune og Sørreisa kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
 
Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
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En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Bardu i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 hogne.eidissen@senja.kommune.no 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til Målselv kommune, Bardu kommune og Sørreisa kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
 
Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
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En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Senja i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
ole.mikkelsgard@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 9724 18 005 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/325-6 Erik Myre/41553373 03.05.2019 

 

Ad utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

 
Dere er kjent med at Målselv og Bardu driver PPT i lag. Dette svaret kommer da på vegne av 
styret i PPT og dermed både fra Målselv og Bardu. Vi har i styret drøfta vår holdning i 
forbindelse med tilsvarende spørsmål fra Sørreisa.  
Vi er positive til slike samtaler og vurderinger. 
Dere vil motta et svar fra oss etter hvert, men det vil nok ta litt tid uten at jeg kan si noe mer 
spesifikt om når.  
Dere hører fra oss.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
Konstituert rådmann 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
BARDU KOMMUNE Altevannsveien 16 9360 BARDU 
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
ole.mikkelsgard@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 9724 18 005 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/325-8 Erik Myre/41553373 06.05.2019 

 

Svar på spørsmål ang utredning av utvidet PP-tjeneste 

Viser til henvendelse om mulig framtidig samarbeid. Vi har nå vurdert henvendelsen og 
konkludert med at vi er positive til ei utredning mot et evt fremtidig samarbeid.  
PPT for Bardu og Målselv har drevet godt over år med en svært stabil arbeidsstokk, 4 
fagstillinger + merkantil stilling. 
Fordelingsnøkkelen økonomisk mellom Målselv og Bardu har vi laga med bakgrunn i antall barn 
og ungdom i målgruppa. Dette har vi bare videreført i vår beregning i forhold til dere.  
Dette er for å gi en pekepinn. Det er mulig det vil være riktig å legge inn et grunnbeløp i 
beregningsmodellen hvis kommunene får så stor forskjell på størrelse som vi her snakker om. 
Slik sett bør beregninga sees på som et minimumsbeløp.  
Avhengig av lokalisering vil store avstander i tjenesten også generere større kostnad pr barn.  
Mer detaljer får vi komme tilbake til hvis det skulle bli aktuelt.  
Med samme kostnadsnøkkel som dagens ordning hos oss, vil brutto kostnad for Dyrøy bli på vel 
400 000 kroner. (Se vedlegg) 
Videre kan vi nevne at Bardu og Målselv har i denne summen en ansatt logoped i 40 % stilling 
som er knytta til tjenesten. Dermed ligger det også en logopedtjeneste i «tilbudet». Denne vil 
kunne trekkes ut dersom det ikke er interessant. 
 
Når det gjelder deres konkrete spørsmål om ordninga har leder for tjenesten svart følgende:  

a. Tilgang på skriftlige rutiner 
PPT for Bardu og Målselv følger Udirs. veiledere, samt årshjulet (utarbeidet av Walter Frøyen, leder for 
PPT Oslo kommune) mht. vårt arbeid før henvisning og utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Hjemmesiden 
vår inneholder de skjema vi forventer at barnehage/skole/voksenopplæring benytter ved henvendelse til oss. 
Der finner man også årshjulet for barnehage og skole. Vi har faste Ressursteammøter i alle barnehager og 
skoler hvor fokuset er på hvordan man best mulig kan tilrettelegge for et tilpasset læringsmiljø. Det er også 
her man drøfter om barn bør henvises til PPT. I tillegg til Ressursteam, har vi i Målselv kommune 
tverrfaglige møter i regi av Sjumilssteget. I Bardu kommune har vi en litt annen variant av det tverrfaglige 
møtet (ofte knyttet til Ressursteam), og er i gang med å etablere BTI.  
 
Vi prøver å være en tilgjengelig tjeneste (mail, telefon) og vi prioriterer å være mye ute i barnehager og 
skoler. Vi kommer relativt raskt inn i nye saker, men vi er ikke alltid like raske med å ferdigstille 
sakkyndige vurderinger. Dette kompenserer vi med en tett dialog med våre samarbeidspartnere. Med dagens 
saksmengde kan det noen ganger ta inntil 6 mnd før sakkyndig vurdering er sendt ut. Målet er å redusere 
denne saksbehandlingstiden. 

118



 
 Side 2 av 2

 
PPTs rolle i implementering og oppfølging av vedtaket skjer ofte i Ressursteam. Rektor/styrer er alltid 
tilstede her.  
 
b. PPTs systemarbeid 
Vi er en tjeneste som består av 4 ped.psyk.rådgivere. Mottar ca 100 nye henvisninger pr. år og har til enhver 
tid ca 80-90 aktive enkeltsaker pr. rådgiver. I tillegg har vi klasser som vi følger opp med observasjon/ 
veiledning. Vi deltar i omtrent alle utviklingsprosjekt i det pedagogiske feltet i kommunene, men i ulik 
grad. Vårt eget initierte systemarbeid foregår i Ressursteam, gjennom nettverkene vi driver og i 
læringsmiljøet til barnet (når barnet eller klasser er henvist til oss). Ettersom vi har mange enkeltsaker å 
følge opp, samtidig som vi ønsker å ha fokus på systemrettet arbeid (spesielt tiltaksdelen), har vi prioritert å 
koordinere nettverk innenfor Autisme, Retts syndrom, IKT hjelpemidler (sammen med Statped), et 
barnehagenettverk, Zippys venner m.m. I nettverkene deltar det ofte fra begge kommuner. 
 
c. Kompetansen i tjenesten er som følger: 
En merkantilt ansatt i 50 % stilling, en kommunelogoped i 40 % stilling, samt 4 ped.psyk.rådgivere. Alle 
har master/hovedfag innenfor spes.ped/ped. og mange års erfaring fra skole/PPT. Alle ped.psyk.rådgivere er 
i gang med spesialistutdanning i regi av Utdanningsforbundet. Vi opplever å ha et godt arbeidsmiljø og ser 
absolutt muligheter i å utvide tjenesten. 
 
d. Tjenesten har faste styremøter.  
Styret består av to representanter fra kommuneadm. (rådmann/kommunalsjef, samt en representant for de 
ansatte og PP-leder. Styret kan påvirke innholdet i tjenesten.  

 
 
Vi håper dette svarte på henvendelsen. Vi regner med dere tar kontakt hvis dere har ytterligere 
spørsmål.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
Konstituert rådmann/Styreleder 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
BARDU KOMMUNE Altevannsveien 16 9360 BARDU 
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 Side 3 av 3

Vedlegg 
Beregning av kostnader til PPT for Dyrøy  kommune 

  
Antall barn i barnehagen 31 
Antall elever i skole 116 
Totalt antall barn i Sørreisa 147 

  
Bardu og Målselv PPT  
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2015 2 363 
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2016 2 424 
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2017 2 826 
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2018 2 700 
Lønnskostnad pr stilling inkl sosiale kostnader 832 000 

  
  
Årlig kostnad for Dyrøy (147 pr barn) 411 600 
Antall "nye stillinger" finansiert av Dyrøy 0,40 
Lønnskostnader med 0,4 stilling økning 332 800 
Rest til andre kostnader 78 800 
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Fra: Rune Hoholm (rune.hoholm@lenvik.kommune.no)
Sendt: 27.05.2019 15:11:30
Til: Håvard Johnsen
Kopi: Bengt Viken; Hogne Eidissen; postmottak@tranoy.kommune.no

Emne: Svar henvendelse PPT
Vedlegg: Svar_forespørsel angående PPT_Dyrøy kommune.docx;Sakkyndig vurdering
anonym.doc;spesialpedagogisk-handbok---3.-september-2018.pdf
Hei!

Her er svar på henvendelse angående mulighet for framtidig samarbeid rundt PP‐tjeneste mellom Senja kommune
og Dyrøy kommune.
 
Mvh
 

   
             Rune Hoholm | Kommunalsjef
             Oppvekst og kultur
             Tlf. 77 87 10 14 / Mobil 91335546
             www.lenvik.kommune.no
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Senja kommune 

v/ Rune Hoholm,  
kommunalsjef for oppvekst og kultur i Senja kommune  Finnsnes, 27.05.2019 

 

 

Dyrøy kommune 

v/ Håvard Johnsen,  
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 

 

 
 

Svar på forespørsel angående mulig samarbeid rundt PP-tjeneste 
 

Viser til henvendelse angående mulighet for samarbeid rundt PP-tjenesten. Senja kommune 
er positiv til et slikt samarbeid. Senja kommune har som utgangspunkt for et hvert samarbeid 
at det må tjene alle parter. Det vil si at det må være en rimelig økonomisk fordeling av 
utgiftene og at det også foreligger faglige fordeler for partene og innbyggerne. 

 

Om vertskommunesamarbeid 

Fellesnemnda for Senja kommune har hatt sak til behandling som omhandler «Strategi 
interkommunalt samarbeid». Strategien er vedtatt av fellesnemnda og her er utdrag for noen 
av de føringer som er lagt: 

«For Senja kommune ser delprosjekt 8.3 at det er naturlig på mange områder fra 1.1.2020 og fortsatt 
inngå i og være en aktiv deltaker i interkommunale samarbeid, og der det er naturlig vil Senja 
kommune kunne være en aktiv motor og samarbeidspart». 

«PPT Midt-Troms Er i dag organisert etter kommuneloven som et § 27 Samarbeid mellom Berg, 
Lenvik, Tranøy Torsken, Sørreisa. Lenvik kommune som har arbeidsgiveransvaret. Betaler tilskudd 
basert på elevtall. Senja kommunenes adel er på 83.2% Dette interkommunale samarbeidet opphører 
fra 1.1.2020 og PPT er foreslått organisert inn i Senja kommune under kommunalsjef oppvekst og 
kultur i Barne- og familietjenesten. Etter innspill fra Sørreisa er det ønskelig å videreføre samarbeid 
på PP-tjenesten. Delprosjekt 8.3 sin anbefaling er derfor å organisere dette etter 1.1.2020 som et 
vertskommunesamarbeid hvor Senja kommune er vertskommune». 

Som det går fram av utdraget fra strategien vil Senja kommune inngå i og være en aktiv 
deltaker i interkommunalt samarbeid. Et slikt samarbeid skal primært funderes på 
vertskommunesamarbeid etter kapittel 20 i Kommuneloven.  

Kommunelovens § 20-4 regulerer hvordan en slik samarbeidsavtale mellom kommunene 
skal utformes: 
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§ 20-4.Samarbeidsavtale (Kommuneloven) 

Når et vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale 
mellom deltakerne i vertskommunesamarbeidet. 

De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv 
vedta samarbeidsavtalen og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og 
fjerde ledd. 

Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om 
a) deltakerne i samarbeidet 
b) hvem av deltakerne som er vertskommune 
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen 
d) når oppgaver og myndighet skal overføres 
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om 
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen  

skal foregå 
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
h) hvordan samarbeidet skal oppløses 
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale. 

Avtaler om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal også inneholde 
bestemmelser om hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i nemnda. 

I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere 
fylkesmannen om at samarbeidet er opprettet. I et vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om at samarbeidet er 
opprettet. 

 

Det vil i tillegg være hensiktsmessig at samarbeidsavtalen også beskriver hvor ofte 
kommunene skal ha samarbeidsmøte, slik at de kommunene som inngår i samarbeidet har 
mulighet til å påvirke innholdet i tjenesten. 

 

Om PP-tjenestens rutiner og arbeid 

PP-tjenesten for Ytre Midt-Troms har utarbeidet en håndbok som beskriver rutiner og arbeid 
på systemnivå. Denne håndboken legges som vedlegg til dette skrivet. 

 

Om PP-tjenestens kompetanse 

PPT for Midt-Troms besitter god kompetanse på alle relevante områder PPT arbeider med. 
Alle ansatte bør ha master i spesialpedagogikk eller annen relevant utdanning. I dag har 
kontoret fire fagpersoner med master/hovedfag (inkludert en logoped) og en spesialpedagog 
som avlegger mastereksamen i løpet av 2019. Kontoret har i løpet av de siste årene tatt 
felles videreutdanning innenfor områdene systemarbeid, språk og flerspråklige. 
 
En utvidelse av tjenesten kan gi muligheter for å få ansatt psykolog eller styrke arbeidet rundt 
enkelte områder som f.eks. skolevegring, minoritetsspråklige eller systemarbeid. 
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Økonomi 
 
PPT for Senja kommune er dimensjonert med 5,5 årsverk. 
 
Det forutsettes at andre kommuner som eventuelt skal inngå i samarbeidet bidrar med 
tilsvarende dimensjonering for å kunne gi likeverdig tjenester til innbyggerne. 
Det betyr at Dyrøy kommune må bidra med ca. 0,34 årsverk i et eventuelt 
verskommunesamarbeid, noe som tilsvarer ca. 305 000 kroner. 
 
Det forutsettes også at Dyrøy bidrar med til å dekke driftskostnadene. Senja kommune 
vurderer at et minimum vil være 10 % av de totale utgiftene. Det utgjør ca. 130 000 kr. 
 
Total kostnad for Dyrøy kommune sin andel i vertskommunesamarbeid vil være  
ca. 435 000 kr. (2019-tall). Det tas forbehold om at utregningen må kvalitetssikres hvis det 
blir aktuelt å inngå et formelt samarbeid. 
 

 

 
Rune Hoholm 
Kommunalsjef oppvekst og kultur i Senja kommune 

 

 

 

Vedlegg:  

• Spesialpedagogisk håndbok  

• Anonymisert sakkyndig vurdering
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Finnsnes, den 26. august 2019

 
 

Besøksadresse: 
3. etg. Finnsnes senter/Bankbygget 

9300 Finnsnes 
e-post: pptfmt@online.no 

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
FOR MIDT-TROMS

POSTBOKS 168 – 9305 FINNSNES
TELEFON 77 85 18 30 – TELEFAX 77 85 18 31

e-post: ppt@midt-troms.no
http://www.midt-troms.no/ppt

 
 
UNNTATT OFFENTLIGHET  
 

                                                                                                                    Vår ref.  
 
Lenvik kommune 
Postboks 602 
9306 Finnsnes 
 
 
 
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING SKOLEÅRET 2019/2020. 
 
PPT for Midt-Troms har med bakgrunn i opplæringsloven § 5-3 og etter foresattes ønske 
foretatt en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. En sakkyndig 
vurdering består av både utredning og tilråding. 
 
Med henvisning til opplæringslovens § 5-4, 2. ledd, gjøres det oppmerksom på følgende: 
Elev/foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å 
uttale seg før det gjøres vedtak. Eventuelle merknader sendes innen en uke etter mottak av 
dette dokumentet til PPT for Midt-Troms, Postboks 609, 9306 Finnsnes. 
 
Elev:    
Fødselsdato:   
Adresse:   
Foresatte:   
Skole:     
 
Henvisning PPT: Dato, år 
 
Henvisningsårsak: spesifikke fagvansker 
 
Utredningen bygger på: 
- NN skoles organisering og ressurser. 
- NN skoles vurdering og kartlegging av eleven. 
- PP-tjenestens utredning: Logos (30.01.18 og 26.03.19), CCC-2, Wisc-V (20.02.18). CELF-4 
(08.04.19). 
- Utredninger fra andre instanser: Helsesøster gjennomførte hørselstest 05.02.18.  
- Drøftinger med samarbeidspartnere/Hvordan er eleven hørt? Ansvarsgruppemøte (20.03.19). 
Samtale med mor (26.03.19). Samtale med kontaktlærer og rektor (08.04.19). Samtale med 
eleven (26.03.19). Tilbakemeldingsmøte på skolen (22.05.19). 
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-Lærevansken hos eleven og andre særlige forhold som er viktig for opplæringen: 
Eleven beskrives av skolen som hjelpsom, en god lytter, muntlig aktiv og kunnskapsrik på 
emner som han interesserer seg for.  

Eleven ble henvist PPT i januar 2018 og har hatt spesialundervisning i norsk, matematikk og 
engelsk siden da. I ansvarsgruppemøtet våren 2019 forteller skolen at Eleven har hatt nytte av 
spesialundervisningen. Han viser fremgang, men det er fremdeles behov for å videreføre 
tiltaket. Skolen forteller at Eleven jobber mer motivert når oppgavene er visuelle og 
lekbaserte. Det må stilles krav til han for at han skal gjøre noe faglig og det foregår 
forhandlinger med han i forkant. Når de får han med deltar han aktivt, han opplever mestring 
og blir fornøyd.  Carlsten leseprøve for 3.trinn viser at Eleven leser 23 ord/minutt, han har 50 
% feil på innholdsforståelsen. På bokstavdiktat har han alt rett og på setningsdiktat skriver 
han 2 av 5 ord riktige. På Udir sin kartleggingsprøve i lesing har han 13 av 14 riktige på 
ordlesing, 5 av 7 riktige på å stave ord og alt riktig på leseforståelse.  
 
Eleven har diabetes type NN og det har påvirket skolehverdagen hans. Første skoleår hadde 
Eleven mye fravær grunnet sykdommen. Foreldrene oppgir at han har fint langtidsblodsukker 
(ligger på omtrent 6). 
Helsesøster har sjekket hørsel. Eleven hører godt. Synet har vært sjekket hos optiker, med 
anbefaling om at han kan benytte briller med styrke +1 når han leser. 
 
Foreldrene forteller at han er praktisk anlagt og de ønsker at skolen legger undervisningen opp 
mer praktisk. Eleven er veldig interessert i småkryp. Videre forteller de at han trives på skolen 
og har venner. Eleven deltar ikke på noen fritidsaktiviteter. Foreldrene sier at han ikke liker 
styrte aktiviteter. Hjemme er han samarbeidsvillig, men ved leksesituasjoner har han vansker 
med å konsentrere seg. Eleven takler press dårlig og det kan ende opp med at det låser seg.   
 
PPT sin utredning 
PPT gjennomførte Wisc-V 20.02.18. WISC-V er en nevropsykologisk test som måler 
kognitive evner og grunnlag for læring.  
Eleven skårer betydelig under gjennomsnittet på oppgaver som måler flytende resonnering 
(67). Deltestene innenfor flytende resonnering måler flytende intelligens, hvilket vil si evnen 
til å tenke logisk og abstrakt ut fra ikke-verbale problemløsningsoppgaver. 
Eleven skårer klart under gjennomsnittet på oppgaver som måler verbal forståelse (76) og på 
oppgaver som måler arbeidshukommelse (74) og tempo/hurtighet (77). Han gjør det bedre, 
med skårer i gjennomsnittets nedre del på oppgaver som måler visuell/motoriske ferdigheter 
(89).  
Samlet sett får Eleven en skår (69) som indikerer at han har kognitive evner betydelig under 
gjennomsnittet sammenlignet med andre barn på samme alder.  
Resultatet viser at det er signifikante forskjeller mellom visuell/motoriske ferdigheter og 
oppgaver som måler flytende resonnering og arbeidshukommelse. Dette betyr i praksis at 
Eleven er bedre på å utføre konkrete praktiske oppgaver fremfor oppgaver som krever 
problemløsningsferdigheter og som samtidig fordrer arbeidsminnet.  

Logos: 
Logos er en PC-basert diagnostisk test som dekker et bredt spekter av delferdigheter innenfor 
lesing: Leseforståelse, leseflyt, lytteforståelse, begrepsforståelse, avkodingsferdighet og ulike 
delprosesser av avkodingsprosessen.  
Eleven har tidligere var testet 30.01.18 med 14 av 18 deltester fra oppgavesett 3-5. Av disse er 
Eleven restestet med de oppgavene han hadde vansker med ved forrige testing. 10 av 18 
deltester ble gjennomført 26.03.19. Oppgavene ortografisk lesing og skille mellom ord og 
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homofone nonord ble ikke gjennomført. Dette for å ta hensyn til elevens utholdenhet og 
motivasjon i testsituasjon. Av samme årsak ble deltestene leseflyt og leseforståelse samt 
begrepsforståelse avsluttet. Eleven la merke til antall oppgaver i testene og ville ikke fortsette 
siden det var så mange oppgaver (feks 22 begrep å forklare).  
 
Resultatet viser at Eleven har fremgang på samtlige 10 deltester som er retestet. Han skårer i 
normalområdet på fonemanalyse. Han har fremdeles betydelige vansker med lytteforståelse, 
ordidentifikasjon, fonologisk lesing, bokstavlesing og diktat. På deltestene grafem-fonem-
omkoding, visuell analyse, hurtig benevning og muntlig reaksjonstid viser han moderate 
vansker. 
Eleven har fremdeles ikke sikker bokstavkunnskap og han har vansker med å gjenkalle 
fonologiske informasjon fra langtidsminnet. Han har fremdeles betydelige vansker med 
fonologisk lesing (lydering) og ordidentifikasjon. Eleven mestrer nå å lese korte, enkle ord. 
Eleven gjennomførte diktaten på PC siden han ikke ville skrive for hånd. Resultatet viser at 
han har utfordringer med rettskriving. Skrivefeilene er i form av fonologisk lydrett staving.  
Denne andre testingen med logos kan tyde på dyslektiske vansker. Det anbefales likevel at 
eleven retestes med alle deltestene i logos, slik at en eventuell dysleksidiagnose kan bli 
vurdert. Før den tid, bør skolen jobbe med logostiltak gitt på tilbakemeldingsmøte.  
 
Da Eleven ble henvist PP-tjenesten ble det gjennomført CCC-2. CCC-2 er en sjekkliste for 
vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom. Foreldrenes besvarelse viser 
ingen vansker. Skolens versjon viser vansker med sosial interaksjon. Det indikerer at eleven 
har vansker på områder som handler om språklig struktur og innhold. Dette kommer frem ved 
samtaleinitiativ, sosiale relasjoner og ikke-verbal kommunikasjon. I tillegg viser han andre 
interesseområder enn jevnaldrende. På bakgrunn av resultat fra Logos og CCC-2 ble derfor 
Eleven testet med språktesten CELF-4.  
 
CELF-4 er en test for vurdering av språkvansker, som består av 4 nivåer og 13 deltester. 
Gjennom testen vurderes språklige komponenter som er viktige for muntlige og skriftlige 
språkferdigheter, språklig hukommelse og arbeidsminne. 
Resultat av testing med CELF-4 viser følgende indeksskårer: Grunnleggende 
språkferdigheter/ IGS (83), Reseptivt språk/IRS (86), Ekspressivt språk/IES (89), Språklig 
innhold/ISI (109), Språklig hukommelse/ISH (79), Arbeidsminne/IAM (56). Resultat av testing 
viser at Eleven har grunnleggende språklige ferdigheter klart under gjennomsnittet 
sammenlignet med andre på samme alder. Språklig innhold utgjør en styrke. Eleven har størst 
vansker med arbeidsminnet. Det er ikke signifikante forskjeller mellom reseptivt og 
ekspressivt språk.  
 
I samtale med PPT gir Eleven uttrykk for at han ikke liker skole. Alt med skole er kjedelig. 
Friminutt og stikkball er det eneste han liker. Svømming og matematikk liker han minst.  
Lesing, skriving og lekser liker han ikke. Han forteller at han leser kun når han må. 
Han synes spesialundervisning er bedre enn ordinær undervisning.  
 
Oppsummert: Eleven samarbeidet godt i testsituasjonene, men trengte flere pauser og 
motivasjon for å klare gjennomføre. Samlet viser resultat fra testinger at Eleven kan ha noen 
begrensninger knyttet til teoretisk læring etterhvert som vanskegraden og mengden økes.  
Eleven vil ha behov for spesialundervisning i norsk, matematikk og engelsk. Vanskene kan 
bli mer merkbare i skolehverdagen etter hvert og kan trolig innvirke på faglig utbytte i flere 
fag. For å forebygge dette er det nødvendig med tett oppfølging der en sørger for at Eleven 
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lærer gode mestringsstrategier. I dette arbeidet er det særdeles viktig å opprettholde Elevens 
motivasjon for læring. 
 
-Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet: 
Eleven har ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i norsk, matematikk og engelsk. 
 
-Om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet: 
Vanskene i ovennevnte fag kan ikke avhjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet.  
I øvrige fag vil det være nødvendig med tilpasninger. Anbefalte tilpasninger vil bli beskrevet 
under punktet "forsvarlig opplæringstilbud". 

-Realistiske opplæringsmål for eleven. 
Norsk: Kompetansemål etter 3.- 4. trinn i alle hovedområdene.  
Engelsk: Kompetansemål etter 3.- 4. trinn i alle hovedområder. 
Matematikk: Kompetansemål etter 3.- 4. trinn i alle hovedområder. 
 
Årsrapport fra 4. trinn må være retningsgivende for oppstart av spesialundervisning på 
mellomtrinnet. 
Ved måloppnåelse er det naturlig med videre progresjon.  
 
-Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. 
Innhold i tilpasset opplæring: 
Lesing i alle fag kan være utfordrende for Eleven. Han strever med leseflyt og å få med seg 
innhold i det han leser, så det er viktig at han får nødvendig oppfølging i forhold til dette 
uansett fag. Det vil være positiv for eleven at han øver på førlesing, der han får frem den 
kunnskapen han allerede har om emnet før han starter på teksten. Førlesing handler om å 
studere bilder, bildetekst, overskrift eller lese på baksiden av boka før du starter selve 
lesingen. Når han kobler på den kunnskapen han allerede har vil dette kunne gi økt forståelse 
for innholdet og samtidig gjøre lesingen mer effektiv.  
 
Generelt er det viktig at en tar hensyn til elevens tempo. Han kan med fordel få lengre tid når 
han skal gjennomføre oppgaver. Ved prøver kan Eleven få utvidet tid og mulighet for 
muntlige prøver slik at eleven kan få vist sin kompetanse i fagene.  
 
For at lekser skal være mest mulig hensiktsmessige bør de være repetisjon av fagstoff som har 
vært gjennomgått på skolen tidligere samme dag. 
 
I alle fag bør en gi Eleven gode instruksjoner på hva som skal gjøres. Det kan være til hjelp at 
lærer modellerer hva som skal gjøres. Når Eleven gis en grundig forklaring, der en sikrer at 
han forstår, vil han kunne jobbe selvstendig og raskere med oppgaver. 
 
Generelt vil det være viktig at undervisningsøktene er varierte og der en legger inn hyppige 
pauser. I pausene kan eleven for eksempel jobbe med lystbetonte oppgaver på lærebrettet eller 
spille kort/spill. Graphogame, et spill for bokstavlæring, anbefales.  
 
En kan med fordel visualisere for Eleven hvor lenge han skal jobbe før det kommer en pause. 
Dette viste seg som nyttig i testsituasjon og kan muligens overføres til både undervisning og 
leksearbeid.  
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Eleven trenger å oppleve mestring. Opplegget rundt han krever et tett og godt samarbeid 
skole-hjem, slik at en raskt kan gjøre justeringer og endringer i opplegget, også i forhold til 
leksemengde. 
 
 
Innhold i spesialundervisning: 
Undervisningen i norsk bør ta utgangspunkt i tiltak fra Logos beskrevet i tiltaksrapport.  
I første omgang må det sikres at eleven får en sikker bokstavkunnskap (b/d, ø/æ er ikke på 
plass på nåværende tidspunkt). Videre må automatisering av avkodingsferdigheter i forhold til 
ord og tekst bør være i fokus. Eleven trenger å øve både på fonologisk og ortografisk strategi i 
forhold til avkoding. I Logos tiltaksrapport anbefales ulike spill for å automatisere 
bokstavkunnskap og ordbilder. 
Det bør jobbes med morfologisk kompetanse og bevissthet. For etterhvert å oppnå en 
ortografisk lesekompetanse blir det viktig å øve på lengre enheter i lesingen gjennom 
stavelseslesing, her anbefales læreverket "Øv og les" 1-4 fra Aud Selnes. Når 
avkodingsferdighetene er mer på plass anbefales repetert lesing for å få opp tempo og leseflyt.  

Eleven bør ha daglige økter med skrivetrening, hvor fokuset er å lytte ut lyder i ord og skrive 
ordene riktig. Her kan materiell som "Sett inn støtet" benyttes, også i forbindelse med 
hjemmelekser. I forhold til tekstskaping kan skriverammer benyttes.  
 
I spesialundervisningen bør en sikre seg at Eleven får opplæring i å bruke lese- og 
skriveprogram med lydsyntese og retteprogram, f.eks. IntoWords eller Skoleskrift 3.  
Det anbefales at eleven får opplæring i å bruke smartbøker.  
Til tekstproduksjon anbefales Book creator i tillegg til skriveprogram med lydsyntese. 
 
Bitsboard er en app hvor du kan arbeide med utgangpunkt i bildekort og lydstøtte på ulike 
måter; bygge ord, stave, finne ord til bilde, finne manglende bokstav, sporing av bokstaver, 
ordjakt, flashcards, sortere, rekkefølge, sant/usant, bingo, memory, quiz, bildejakt, kryssord, 
puslespill mm. Bitsboard gir tydelig visuell og auditiv støtte. Den egner seg blant annet godt 
til bruk i lese- og skriveopplæringen og matematikk. Det kan lages eget innhold tilpasset det 
nivået eleven er på. 

I matematikk bør det fokuseres på innlæring av strategier for å inneha grunnleggende 
ferdigheter i faget. Det bør gis direkte undervisning. Det innebærer at lærere har strukturert 
fagstoffet for eleven og veksler mellom å forklare, fortelle, vise og tegne for å sikre at eleven 
holder oppmerksomheten og motivasjonen oppe. Lærer er tett på og har god oversikt over 
hvor Eleven er i læringsprosessen. For å sikre måloppnåelse i matematikk er det viktig med 
eksplisitte instrukser, modellering, samarbeidslæring, begrepsforklaringer samt mange 
repetisjoner og daglig trening. Det er viktig at lærere, gjennom dynamisk kartlegging, følger 
med hvordan eleven tenker og lærer. Videre er det viktig å ta hensyn til svakt arbeidsminne og 
langsom progresjon. Visuell støtte kan kompensere for svakt arbeidsminne. Det samme kan 
forutsigbare rammer, tydelige og korte beskjeder samt flere repetisjoner. Bruk av konkreter og 
en praktisk tilnærming vil kunne være hensiktsmessig for Eleven.   
Språk er en viktig del av matematikken og det er derfor viktig å arbeide grundig med å utvikle 
et godt matematisk språk. Her vil det være nyttig å undervise, demonstrere og forklare 
matematiske ord og uttrykk. Ta det aldri for gitt at eleven forstår, men be eleven selv forklare. 
På den måten kan en lettere avdekke misoppfatninger. 
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I engelsk kan det også arbeides etter tiltakene i Logosrapporten. Det er spesielt viktig å 
arbeide med ordforråd og forståelse. Undervisningen bør ta utgangspunkt i muntlig aktivitet, 
selv om elementer fra de andre delområdene trekkes inn. Målet må være at eleven skal lære å 
gjøre seg forstått, både skriftlig og muntlig, på et enkelt dagligdags språk. Han må lære å 
bruke språket med tydelig uttale og intonasjon samt forstå og bruke det engelske språket ved å 
lese og skrive. Eleven bør trene på å skrive ord og setninger samt produsere enkle tekster. 
Skriveprogram med lydsyntese (IntoWords) kan brukes også i engelsk. Ulike apper eller 
nettressurser kan også benyttes i engelsk. Quizlet.com anbefales da den kan brukes til å lære 
ord, både muntlig og skriftlig. I tillegg gir den rom for rask tilbakemelding samtidig som den 
er lystbetont.  

 
Basert på kartlegginger og samtale med skolen, eleven og hans foreldre, vil det være til hans 
beste at han mottar spesialundervisning i norsk, matematikk og engelsk. Selv sier Eleven at 
han foretrekker spesialundervisning fremfor ordinær undervisning.  
 
Evaluering av spesialundervisning vil være gjennom kartlegginger, prøver og årsrapportering. 
Justering av opplegget skjer etter avtale på ansvarsgruppemøter.  
 
Organisatorisk gjennomføring: Timene kan organiseres på en mindre gruppe, men må gis 
som direkte undervisning og bør gjennomføres av spesialpedagog/pedagog.  
 
Konklusjon. 
Eleven har behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 i alle årstimer a 60 
minutter i fagene norsk, matematikk og engelsk.  
 
Den sakkyndige vurderingen har en varighet på inntil tre år. 
 
Det skal utarbeides individuell opplæringsplan (IOP), jfr. opplæringslovens § 5-5. 
 
 
Med hilsen 
 
NN        NN 
tjenesteleder                                                                          Ped.psyk.rådgiver  
 
Kopi:  Foresatte 
           Skolen  
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1. Innledning 

  

Den spesialpedagogiske håndboken er et verktøy for å kvalitetssikre det spesialpedagogiske 

arbeidet i barnehagene og skolene, og revideres årlig.  

Håndboken omfatter kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy og er  

er vedtatt i alle kommunestyrene.  

 

PPT for Midt-Troms, 20.08.2018 

Bengt Viken 

Tjenesteleder 
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Del 1:                   

Barnehage 
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 2. Lovgrunnlaget 

 

2.1 Generelt  

 

Barn under skolepliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til 

slik hjelp, jfr. barnehageloven § 19 a.  

 

Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. 

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp 

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige 

behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. 

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring 

av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. 

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte 

tilbud om foreldrerådgivning. 

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen. 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp etter denne loven for barn i 

barneverninstitusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, 

eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak. 

Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, hvem som 

skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners eller fylkeskommuners 

utgifter til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk 

hjelp for barn i barneverninstitusjon og fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk 

hjelp for barn som er pasienter i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, eller i privat 

helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak. 

 

§ 19 b. Samarbeid med barnets foreldre 

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, 

skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak. 

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet 

og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. 

Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen 

barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få 

denne oversikten og vurderingen. 

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-12, har 

barneverntjenesten rett til å ta avgjørelser etter dette kapittelet på vegne av barnet. Tilsvarende 
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gjelder ved vedtak om flytteforbud etter barnevernloven § 4-8 og vedtak om plassering etter 

barnevernloven § 4-6 andre ledd. 

§ 19 c. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om 

spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir 

utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. 

Departementet kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagogisk-psykologiske tjenesten. 

§ 19 d. Sakkyndig vurdering 

Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det 

foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp. 

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet: 

a)  om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet 

b) realistiske mål for barnets utvikling og læring 

c)    om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet 

d)    hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring 

 
e)   hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse 

      den som gir hjelpen bør ha 

 

Departementet kan gi forskrift om innholdet i den sakkyndige vurderingen. 

§ 19 e. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

Kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dersom 

vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes i vedtaket. 

Vedtaket skal inneholde: 

 

a) hva hjelpen skal gå ut på 

b) hvor lenge hjelpen skal vare 

c) hvilket timeomfang hjelpen skal ha 

d) hvordan hjelpen skal organiseres 

e) hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha 

f) tilbud om foreldrerådgivning 

  

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde 

frem til det er fattet nytt vedtak i saken. 

§ 19 f. Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har 

barnet rett til slik skyss. 
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Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Kommunen skal innlosjere barnet når daglig 

skyss ikke er forsvarlig. 

Kommunen skal fatte vedtak om og oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge, tilsyn og 

innlosjering. 

§ 19 g. Barn med nedsatt funksjonsevne 

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en 

uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en 

uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 

funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og 

virksomhetens ressurser. 

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt 

funksjonsevne. 

§ 19 h. Rett til tegnspråkopplæring 

Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en 

sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten 

gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. 

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før 

kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering 

av den pedagogisk-psykologiske tjenesten. 

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal 

det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak. 

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og 

barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. 

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde 

frem til det er fattet nytt vedtak i saken. 

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med 

rett til tegnspråkopplæring. 

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder. 
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3. Møtedefinisjoner 
 

3.1 Ressursteam 

De som skal delta i ressursteam er:  

Barnehagens ledelse og PPT. Ved drøfting av enkeltbarn møter pedagogisk leder 

og eventuelt andre. Barnehager kan velge å ha felles ressursteam.  

  

Barnehage har ansvar for å skrive og sende referat til PPT fra ressursteam.  

Saker som omhandler enkeltbarn, skal anonymiseres.  

 

3.2 Samarbeidsmøter:  

Deler av ressursteam og foreldre  

3.3 Ansvarsgruppemøter:  

Deler av ressursteam, foresatte og eventuelt andre instanser 

Barnehager har i utgangspunktet koordineringsansvar for alle møter, og leder ansvarsgruppen 

dersom annet ikke er avtalt.  

Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ressursteam 
 

4.1 Generelt om ressursteamenes oppgaver og organisering  

Barnehager skal ha ressursteam. Styrer er ansvarlig for at barnehagen har et ressursteam. 

Ressursteamet skal i utgangspunktet bestå både av virksomhetens ledelse, pedagogisk 

personell og representant fra PPT. Ressursteamet samarbeider med institusjonens øvrige 

personale etter behov og med andre samarbeidspartnere etter nærmere vurdering. 

Ansvarsgruppe 
 

Ressursteam Samarbeidsmøte 
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Ressursteamet skal være rådgivende instans for styrer. Tema for ressursteamene skal være 

systemsaker, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. I tillegg skal problemstillinger 

vedrørende barn som ikke er henvist PPT kunne drøftes anonymt i ressursteamet. 

4.2 Arbeidsoppgaver til ressursteamet 

 

- Gi råd i forhold til tiltak  

- Vurdere læremidler/pedagogisk materiell som er aktuelle i forhold til problemstillingen 

Før henvisning til PPT skal saken/problemstillingen ha vært drøftet i ressursteamet.  

4.3 Årshjul for ressursteam -  barnehage 

 

 

Første ressursteam på høsten: 

 

-  Presentasjon av barnehagens   

 satsningsområder/prosjekter 

-  Fokus på IUP-skriving 

-  Bruk av kartleggingsplaner  

 

 

Siste ressursteam før jul: 

 

- Vurdere på generelt grunnlag bruk 

 av ressurser og organisering av 

spesialpedagogisk hjelp 

-  Gjennomgang av aktive saker hos 

PPT. 

 

 

Første ressursteam etter jul: 

 

- Gjennomgang av tiltak mot mobbing 

i barnehagen  

- Gjennomgang av plan for 

krisehåndtering 

- Vurdere intern 

kompetanseheving/faglig oppdatering 

på spesialpedagogisk område 

 

 

Siste ressursteam før sommerferien: 

 

- Gjennomgang av barn som skal 

begynne på skolen.  

- Fokus på IUP-skriving 
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5. Retningslinjer for saksarbeid  

  
 

5.1 Barnehage 

 

Hva skal gjøres? Ansvar 

Fase 1: Før henvisning og utredning. 

 Bekymring for barnets utvikling - behov for 

spesialpedagogisk hjelp? 

 Tidlig observasjon, problemvurdering og tidlig 

intervensjon. Skjema: Enkel observasjon av barnet.  

 Ressursteam; problematikken drøftes i ressursteam. 

Fase 2: Henvisning til PPT. 

 Henvisende instans ber PP-tjenesten utrede barnets 

behov. 

 I forbindelse med henvisning til PPT, utarbeides 

pedagogisk rapport. 

 Foreldrene skal samtykke i henvisningen og gjøres 

kjent med alle opplysninger som overføres PPT. 

Ved henvisning til PPT skal foreldrene skrive 

under på at de samtykker til at sakkyndig vurdering 

utarbeides. 

 Oversendelse av henvisning, pedagogisk rapport og 

annen relevant kartlegging til PPT.  

Fase 3: Sakkyndig vurdering av barnets behov. 

 PPT gjennomfører en sakkyndig vurdering som 

består av utredning og tilråding. 

 PPT har plikt til å rådføre seg med foreldrene i 

arbeidet med å utforme tilbud om 

spesialpedagogisk hjelp, og skal legge stor vekt på 

synspunktene deres, jf. § 19 b 

 Foreldrene har rett til å få kunnskap om innholdet i 

den sakkyndige vurderingen. 

Fase 4: Vedtak. 

 Kommunen er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. 

Enkeltvedtaket kan gi medhold eller avslag på 

kravet om at barnet har rett til spesialpedagogisk 

hjelp. 

 Foreldrene har rett til å uttale seg før det blir fattet 

enkeltvedtak, og deres syn skal tillegges stor vekt. 

Retten til å uttale seg gjelder særlig ved avvik fra 

den sakkyndige vurderingen. 

 

 

Ansvarlig pedagog 

 

Ansvarlig pedagog 

 

Styrer 

 

 

 

Virksomhetsleder/Styrer 

Ansvarlig pedagog 

 

Styrer 

 

 

 

Styrer 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver/Virksomhetsleder 

 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver/Virksomhetsleder 
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 Før det treffes enkeltvedtak, skal kommunen årlig 

innhente samtykke fra foreldrene (skjema: 

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp).  

 Hjelpen skal inneholde tilbud om 

foreldrerådgivning. 

Fase 5: Planlegging og gjennomføring. 

 Hjelpen til barnet settes i gang i samsvar med 

enkeltvedtaket. 

 Det utarbeides individuell utviklingsplan (IUP) 

Fase 6: Evalueringsfase  

 Utarbeiding av årsrapport 

 Årsrapport sendes til foreldre, barnehageeier og 

PPT. 

 Gjentatt henvisning til PPT dersom saken har vært 

avsluttet. 

 

Barnehagefaglig rådgiver/ 

Virksomhetsleder 

 

Barnehage/PPT 

 

 

 

 

Styrer 

 

Ansvarlig pedagog 

 

 

 

Ansvarlig pedagog 

Styrer 

 

 

Styrer 
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5.2 Henvisning til PPT (fase 2 og 3) 

Henvisning til PPT for Midt - Troms skal i hovedsak gå gjennom barnehagen. Dersom barnet 

ikke går i barnehage kan andre være henviser. Henvisningen kan innbefatte ett eller flere av 

følgende områder: 

      - Utredning av behov for spesialpedagogiske hjelp 

      - Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale/systemsak 

      - Annet (spesifiser) 

 

 

Når PPT mottar henvisning starter et utredningsarbeid i forhold til barnets behov. Konklusjon 

av utredningsarbeidet munner vanligvis ut i ei sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering skal 

ta stilling til behovet for spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a i barnehageloven.  Den 

sakkyndige vurderingen gjelder så lenge behovet er uendret. Den sakkyndige vurderingen bør 

ikke være eldre enn 3 år. 

Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp, har krav på at det fattes enkeltvedtak. 

Enkeltvedtak fattes av styrer/barnehagefaglig rådgiver/forvaltning i den enkelte kommune. 

Før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal foresatte gi skriftlig samtykke til at 

dette blir gjort i henhold til barnehageloven § 19 b.  

Brukerne/foresatte skal være orientert om saksgangen og har uttalerett. En IUP utarbeides for 

alle som mottar spesialpedagogisk hjelp. 

 

5.3 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp (fase 4) 

For at det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til barnehageloven, må det 

foreligge en sakkyndig vurdering. 

 

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes når PPT har; 

- vurdert at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

 

Det skal fattes vedtak om at barnet ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp når PPT gjennom 

sakkyndig vurdering har vurdert at det ikke er behov for slikt tiltak. 

 

Styrer/barnehagefaglig rådgiver/skal ikke fatte vedtak når; 

 Det ikke foreligger en sakkyndig vurdering. 

 Foresatte ikke har gitt samtykke til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp jfr.  

§ 19b.                      

 

5.4 Individuell utviklingsplan (IUP) (fase 5) 

Alle barn som får spesialpedagogisk hjelp skal ha en individuell utviklingsplan. I Ytre Midt-

Troms har kommunene vedtatt å bruke IUP for førskolebarn. 

 

 

 

143



14 

 

5.5.1 Utforming av IUP  

 

For barn som skal ha IUP skal denne foreligge så snart som mulig og senest 4 uker, etter at 

vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp foreligger. Ferietid kommer i tillegg. 

Foreldre/foresatte er naturlige samarbeidspartnere i planprosessen.  

Ressursteam, PPT og spesialpedagog kan gi veiledning i forhold til IUP-arbeidet. 

Mål og innhold i IUP skal omhandle: 

 IUP skal beskrive mål, omfang og organisering av tiltaket. 

 områder der spesialpedagogisk hjelp er nødvendig (jfr. sakkyndig vurdering fra PPT). 

Omfanget skal beskrives i form av antall pedagog- og/eller assistenttimer i årstimer. Der 

enkeltvedtaket omfatter assistent, skal også dette innarbeides i IUP. 

Organisering skal beskrives i form av tiltak for eksempel 1:1, i ei lita gruppe eller i ei gruppe. 

Utviklingsmålene må være så konkrete, tydelige og målbare at resultatene kan evalueres i 

årsrapporten.  

5.5.2 En deltagelsesfokusert IUP –mal, spesielt tilpasset barn med omfattende og 

kombinerte lærevansker 

Kommunene har vedtatt den spesialpedagogiske håndboka med tilhørende IUP skjema. For de 

multifunksjonshemmede barna kan en deltakerfokusert IUP vurderes som planverktøy. 

Forslag til mal finnes på følgende nettsted:  

http://www.statped.no/globalassets/fag/sammensatte-

larevansker/dokumenter/iop_veileder_omfattende_kombinerte_laerevansker.pdf 

 

5.6 Årsrapport for barnehage - vurdering av den spesialpedagogiske hjelpen 

Barnehagen skal utarbeide skriftlig rapport hvert år med vurdering av den spesialpedagogiske 

hjelpen som barnet har fått.  

I rapporten skal det gjøres vurderinger i forhold til målene i den individuelle utviklingsplanen 

og i forhold til sakkyndig vurdering. Metoder og organisering skal også vurderes. 

Dersom vurderingen viser at behovet for spesialpedagogisk hjelp er endret, må IUP revideres. 

Ved større endringer må nytt vedtak vurderes. Dersom behovet for spesialpedagogisk hjelp 

ikke lenger er til stede, kan PPT skrive en ny sakkyndig vurdering som dokumenterer dette 

eller det kan fremgå av møtereferat. 

5.7 Samarbeid med foresatte og barn. 

Arbeidet med IUP skal gjøres i samarbeid med foresatte, og det skal legges stor vekt på deres 

syn. Foresatte kan være delaktige på følgende områder; når det er bekymring for utvikling, 

henvisning PPT, utredning/samtale med PPT, gi samtykke til at vedtak blir fattet, utarbeiding 

av IUP og samarbeid gjennom barnehageåret. 
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5.8 Gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp. 

Barnehagens ledelse plikter å se til at det avsettes nødvendige pedagogiske ressurser for å 

gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen i tråd med enkeltvedtaket. 

 

5.9 Klagesaker. 

Det er av avgjørende betydning at all nødvendig dokumentasjon følger klagesaken, jfr. 

punktene nedenfor, i tillegg til vedtaket og klagen. 

 

Rett til å klage på vedtak følger av forvaltningsloven § 28. Det er foresatte eller en annen med 

rettslig klageinteresse som har rett til å klage på et enkeltvedtak. 

Reglene om klageinstans finnes i barnehagelovens § 9 b. En eventuell klage om 

spesialpedagogisk hjelp skal fremmes overfor den som har fattet vedtaket. 

 Den som har fattet vedtaket må vurdere klagen; 

 Om klagen imøtekommes, fattes et nytt vedtak. 

 Dersom klagen delvis blir tatt til følge skal det fattes nytt vedtak og klager gis ny 

klageadgang. 

 Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms. 

Det følger av forvaltningsloven § 29 at klagefristen er 3 uker. Når det klages på et 

enkeltvedtak har styrer/rektor alltid adgang til å oppheve eller omgjøre sitt opprinnelige 

vedtak til gunst for klager. 

Før saken sendes Fylkesmannen i Troms må styrer påse at all nødvendig dokumentasjon er 

vedlagt; 

 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

 Sakkyndig vurdering. 

 IUP 

 Årsrapport  

 Annet 

5.10 Overgang fra barnehage til grunnskole for barn med rett til spesialundervisning: 

Barnehagen ved styrer innkaller til møte med rektor ved den skolen som barnet skal begynne 

på. Det er vanlig at følgende innkalles: Foreldre til barnet, PPT, skole, 

skolekontor/forvaltning, styrer, pedagogisk leder ved barnehagen/ansvarlig for det 

spesialpedagogiske tiltaket og eventuelt andre (f.eks. logoped, fysioterapeut, helsesøster).  

Dersom foreldrene gir sin skriftlige tillatelse til dette, skal barnehagen videresende 

dokumenter til skolen som er nødvendige i det videre arbeidet med barnet. Slik 

dokumentasjon kan være resultat av tester som er utført, IUP til barnet, og sakkyndig 

vurdering fra PPT. Skolen har et medansvar for å bli kjent med barnet før skolestart. Det vises 

her til skjema for overganger barnehage-skole. Viser for øvrig til eget hefte vedrørende 

Overgang barnehage-skole som er utarbeidet og gjeldende for Lenvik kommune.  

 

5.11 Overgang for barn som ikke går i barnehage.  

For barn som ikke har barnehageplass, og som vurderes til å ha rett til spesialundervisning 

ved skolestart, vil PPT skrive en sakkyndig vurdering som er gjeldende fra skolestart. 
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Retningslinjer for saksgang - barnehage 
 

 

Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogisk hjelp 

Hva skal gjøres ? 
 

Handlingshjulet - barnehage 
 

 

 

 

 

 

Midt-Troms region 

barnehage 

6. Handlingshjul - barnehage 
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(til internt bruk – første kartleggingsfase) 

Midt-Troms region 

barnehage 
Fortrolig 

Off.loven §5a og forv.loven  §13 

       

 Navn:   Født:  

 Barnehage:  Avdelin:  

 Ansvarlig 

pedagog: 

 Dato:  

       

 

Område Ansvarlig pedagogs vurdering 

 Ikke 

vansker 

I tvil 

(beskriv) 

Vansker (beskriv) 

A   Felles aktiviteter som: 

     * Mat 

     * Påkledning 

     * Samlingsstund 

     * Annet 

   

B   Motorikk 

     a) finmotorikk 

     b) grovmotorikk 

   

C   Atferd/Sosialt samspill    

D   Konsentrasjon/ utholdenhet    

E   Språk / artikulasjon 

 

   

F: Syn  

 

   

G: Hørsel 

 

   

H: Annet    

Kommentarer/utfyllende opplysninger: 

 

    

Dato  Ansvarlig pedagog  

 
  

6.1 Enkel observasjon av barnet – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Pedagogisk rapport - informasjon 

 

Pedagogisk rapport er et obligatorisk vedlegg ved alle nye henvisninger av individsaker fra 

barnehager til PPT.  I forbindelse med PPTs utredning av barnet, er det nødvendig med flere 

opplysninger enn de som fremkommer av henvisningsskjemaet.  Det skal derfor skrives en 

pedagogisk rapport (eget skjema) med supplerende opplysninger vedrørende det henviste 

barnet. Den sendes sammen med henvisningsskjemaet og annet relevant 

kartleggingsmateriell.  

 

Å foreta en pedagogisk kartlegging som munner ut i en rapport handler om at styrer/ansvarlig 

pedagog systematiserer sine observasjoner av barnet.  Pedagogisk rapport skal utarbeides i 

samråd med foresatte.  Kopi av pedagogisk rapport sendes til foresatte.  

 

Pedagogisk kartlegging skal gi en konkret beskrivelse av barnets funksjonsnivå: emosjonelt, 

språklig, motorisk og sosialt. En kartlegging skal være fri for tolkninger. Den skal beskrive 

fakta. Vær konkret ved beskrivelser av kartlegginger/observasjoner. Det er for eksempel ikke 

nok å skrive at barnet har språkvansker, konsentrasjonsvansker eller atferdsvansker. Det må 

beskrives konkret hva som skjer i ulike situasjoner og i forhold til ulike voksne og andre barn. 

Det skal beskrives hvilke områder barnet behersker eller ikke behersker. Gi eksempler på 

situasjoner der vanskene kommer til syne og beskriv hyppighet, varighet og intensitet. Hvor 

avpasset er atferden til situasjonen? Hvor lenge har barnet vist slik atferd? Under hvilke vilkår 

forekommer vanskene og om det er noe mønster? Hva oppleves som barnehagens 

begrensninger i møte med barnets vansker? 

 

I forbindelse med den sakkyndige vurderingen vil barnehagens pedagogiske rapport bli 

vektlagt, i tillegg til eventuelt andre instansers og PPTs egne utredninger og vurderinger. Den 

sakkyndige vurderingen skal danne grunnlag for konkrete og realistiske målformuleringer og 

tiltak i den individuelle utviklingsplanen (IUP) for barnet.  
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Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven § 13 

 

Pedagogisk rapport   

Barnets navn   

    

Født:     

   

Barnehage   

    

Barnet har   % plass i barnehagen  

   

Styrer/pedagogisk leder/ spesialpedagog:   

    

Barnet har hatt tilbud i barnehagen fra:    

 dato   

     

Barnet har hatt tilbud i     i perioden   

 Navn på barnehage  tidsrom  

       

     

Sted/dato  underskrift  

     

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

6.2 Pedagogisk rapport – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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Generell del:  

 
Punkt 1 – 5 skal fylles ut. 

 

1. Henvisningsårsak 
(flere kryss kan settes) 

 

    Bekymring for barnets språklige utvikling    

    Bekymring for barnets sosiale utvikling   

    Bekymring for barnets emosjonelle utvikling 

    Motorisk utvikling 

    Medisinske årsaker 

    Annet……………………… 

 
 

2. Barnets sterke sider:                    Kommentarer 

 

 Hvordan vil du beskrive barnets 

sterke sider og interesser? 

 

 

3.  

Hva viser observasjoner/kartlegging 

           i forhold til :  

 

                                          Kommentarer                               
 

 Barnets trivsel i barnehagen  

 

 

 Hverdagsaktiviteter 

 

 

 

 

 

4. Medisinske forhold.                   Kommentarer:   

 

 Syn  

 Hørsel  
 Spesielle omstendigheter som kan 

være av betydning for å forstå barnets 

funksjonsnivå og evt. diagnoser 

 

 

 

 

 

Spesifikk del:  
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Punkt 1 – 4 gir en beskrivelse av barnets vansker. Der barnet ikke har vansker, er det 

tilstrekkelig å kommentere kort med ok eller ingen vansker. Punkt 5 omhandler utprøvde 

tiltak og skal fylles ut. 

 

 

1. Språklige ferdigheter                        Kommentarer 
 

 Språkforståelse  

 Språklig bevissthet  

 Uttale  

 Ordproduksjon  

 Setningsproduksjon  

 Kommunikasjon  

 

 

2. Sosial og emosjonell utvikling                Kommentarer 

 Samarbeidsevne  

 Ta og opprettholde kontakt med 

andre 

 Vente på tur 

 Viser hensyn til andre 

 

 Annet:  

 

 

3. Lekestadier og lekekompetanse                      Kommentarer 
 

 Regellek  

 Sosial rollelek  

 Konstruksjonslek  

 Språkfunksjon i lek  

o Lederskap i lek  

o Konflikthåndtering i lek  

 

  

 Aggresjon  

 Utagering  

 Impulskontroll  

 Selvhevdelse  

 Stille og innesluttet  

 Bekymret/engstelig  

 Empati  
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4. Motorisk utvikling        Kommentarer 

 

 Grovmotoriske ferdigheter 

- grunnleggende grovmotoriske    

ferdigheter.  

 

 Sansemotoriske ferdigheter 

- samspillet mellom våre sanser og våre 

bevegelser: koordinasjon, 

kroppsbevissthet, den taktile sansen etc.. 

 

 Finmotoriske ferdigheter  

 

 

5. Hvilke tiltak har vært prøvd  

ut før henvisningen til PPT?  Kommentarer  

 
 Hvilke metodiske og organisatoriske 

tilrettelegginger har vært gjort?  
 

 

 Tiltakenes varighet  
 

 

 
 

Underskrift fra barnehage: 
Sted/dato: 

 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

 
 

 

 

 

Kopi: foresatte 
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Spesifikk kartlegging/observasjoner: 

 
Oversikt over kartleggingsmateriale som kan benyttes: 

 
Språklige ferdigheter: 

 

Dato for kartlegging: 

TRAS  

Alle med   

Hvilke begreper kan jeg  

Språk 5-6  

20 spørsmål om språkferdigheter: fra 5 år 

(Ernst Ottem) 
 

Askeladden  
Grorudmodellen  
Språkpermen  
Kommunikativ utvikling: Ord og fraser  
Observasjon av lek og kommunikasjon i de første 

utviklingsår 0 – 18 mnd. 
 

MIO- observasjon av matematisk utvikling  

2 – 5 år  
 

Annet:  
 

Atferd: 
 

Kala – kartlegging av lekeatferd  
Alle med  
ASQ (ages and stages questionnaires)  
Sosiogram   
Annet:  
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 
POSTBOKS 609,  9306 FINNSNES 

TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 

 

 

 

 

 

Henvisning til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 
Henvisningen gjelder (sett kryss) 

  Utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp. Vi/foresatte samtykker i utarbeidelse av sakkyndig  vurdering 

 

 

 

Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale  

 

   

 Annet (spesifiser):  

  

    

 

Personalia 
Etternavn: Fornavn: Fødsels- og personnr:  

   
   

Kjønn:  Telefonnr:   Mobilnr:  
 

Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

Navn på barnehage:  Avdeling/base:  
   

Søsken (navn og alder):  

 

Foreldreansvar:  

          

  mor  far  begge  andre  

 

 

Hvor bor barnet? 

          

  mor  far  begge  andre  

 

 

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

 

6.3 Henvisningsskjema – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Henvisningsgrunn: 

 

 
Ressursteam 

 

Barnet ble drøftet i ressursteam: Dato   

 
Samarbeidsinstanser (hvilke, dersom andre hjelpeinstanser er kontaktet) 

 

 

 

Henvisende barnehage 

 
Barnehage  

 
Kontaktperson  Telefo

n 

 

 
Adresse  Postnr:  Poststed:  

 

Underskrift fra barnehage: 
Sted/dato: 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

Foresatte samtykker i henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Foresatte samtykker i at det 

gjøres vedtak i forhold til spesialpedagogisk hjelp når sakkyndig vurdering foreligger: 

 
Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge Underskrift far/verge 

 

 

 

 

Vedlegg til henvisning: 

 

 

          Pedagogisk rapport 

 

          Kartlegginger: ……………………………………………………………………… 

 

          Annet, spesifiser:……………………………………………………………………. 
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Samtykkeerklæring 

Jeg/vi samtykker også i at PPT kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra/eller 

samarbeide med følgende instanser: 
 

  ja  nei Hvis ja, kryss av for hvilke instanser nedenfor 

 
 
  Helsetjeneste  Sosialtjeneste  Fysioterapeut  Barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk(BUP) 
 
 

  Barnevernstjeneste  Andre, spesifiser:   

 

Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge Underskrift far/verge 

 

Dette samtykket gjelder for inneværende barnehageår. Samtykket kan endres eller trekkes 

tilbake ved skriftlig henvendelse til PPT. 
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Unntatt offentlighet § 13 

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Barnets navn:  

Født:  

Barnehage:  

 

Foresatte skal gi sitt samtykke til at det blir gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp  jfr. 

barnehageloven § 19 b:» Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett 

til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det 

fattes vedtak.» 

De foresatte har med visse unntak anledning til å se sakens dokumenter, jfr. forvaltningsloven 

§§ 18 og 19. 

Sett kryss. 

  

 Jeg/vi samtykker til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter §19 e i 

barnehageloven. 
 

 Jeg/vi samtykker ikke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter §19 e i 

barnehageloven. 
 

  

Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak. 

Ønsker dere å benytte dere av denne retten? (sett kryss) 

  Ja 

   

  Nei 

 

Dato Foreldre/foresattes underskrift  

 

Dersom det ikke gis samtykke til vedtak vil heller ikke vedtak bli gjort. Da vil det ikke bli satt 

i gang tiltak utover barnehagens ordinære tilbud.  

Skjema returneres snarest mulig til kommunen/barnehagen. 

 
 

6.4 Samtykke til vedtak – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Midt-Troms region 

barnehage 

 

 
 
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 20…/20…  
_barnets navn_, født DD.MM.ÅÅ 
 
(Saken er behandlet som delegert vedtak: Barnehage-/førskolesaker saksnr. _/ÅÅ) 
 
Saksdokumenter 
Sakkyndig vurdering/ressurstilråding, datert DD.MM.ÅÅ / journalført DD.MM.ÅÅ. 

Samtykke til vedtak, datert DD.MM.ÅÅ. 
IUP, datert DD.MM.ÅÅ. 
Referat ansvarsgruppemøte, datert DD.MM.ÅÅ. 
Årsrapport, datert DD.MM.ÅÅ. 
 
Saksopplysninger 

Sakkyndig vurdering slår fast at _barnets navn_ har behov for spesialpedagogisk hjelp for å 

fremme _ (språklige, sosiale, andre) ferdigheter. 
Ressurstilrådingen er til sammen _ årstimer á 60 minutter som gir gjennomsnittlig _ timer pr. 
uke. Det er 42 tiltaksuker i et barnehageår.  
Den sakkyndige vurderingen har en varighet på inntil _ år. 
 
Rettslig grunnlag  
Det vises til barnehageloven § 19 a: «Barn under opplæringspliktig alder har rett til 
spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om 
de går i barnehage. 
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring 
av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. 
Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte 
tilbud om foreldrerådgivning. 
Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.» 
 
Det vises også til barnekonvensjonens artikkel 3.1 – Barnets beste: «Ved alle handlinger 
som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, 
domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.» Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barnet skal gis 
anledning til å bli hørt, enten direkte eller gjennom en representant eller egnet organ.  
 
 
Vurdering 
Det foreligger sakkyndig vurdering som konkluderer med at _barnets navn_ har behov for 
spesialpedagogisk hjelp, og det er gitt samtykke av foresatte til at vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp kan fattes. Det gjøres derfor slikt vedtak. 
 
 

158



29 

 

Vedtak 
a) _barnets navn_ har rett til spesialpedagogisk hjelp i henhold til § 19 a i 

barnehageloven. Hjelpen skal gi barnet støtte i utviklingen av _ ferdigheter. Barnet 
kan støttes individuelt eller i gruppe.  

b) Vedtaket gjelder for (resten av) barnehageåret 20_/20_. 
c) _barnets navn_ tildeles _ årstimer. (Pr. d.d. gjenstår imidlertid bare _ tiltaksuker / _ 

årstimer av barnehageåret 20_/20_.(ved vedtak i løpet av barnehageåret)) Ressursen 
gir et gjennomsnitt på _ tiltakstimer á 60 minutter pr. uke i 42 uker. 

d) _ kommune er ansvarlig for organisering og at tiltaket blir gjennomført. Den 
spesialpedagogiske hjelpen skal gis i _ barnehage hvor barnet har _ % plass. 
Spesialpedagog skal veilede barnehagen, og er hovedansvarlig for at IUP blir 
utarbeidet og evaluert. Spesialpedagog må påse at individuell hjelp og hjelp i gruppe 
organiseres og gjennomføres i overensstemmelse med tilrådningen i sakkyndig 
vurdering, jf. denne. Det skal minst én gang i året lages en skriftlig oversikt over den 
spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt, og en vurdering av barnets utvikling 
og måloppnåelse. Gjennomførte timer med spesialpedagogisk hjelp loggføres av 
spesialpedagog og barnehagen. 

e) Personen som gir hjelpen må ha pedagogisk kompetanse. (Assistent kan 
gjennomføre _ timer pr. uke under veiledning av pedagog/spesialpedagog (dersom 
tilrådet i sakkyndig)). 

f) Foreldrerådgivning finner sted i ansvarsgruppemøter, ved utarbeiding av IUP og 
dersom det ønskes underveis. 

g) Vedtaket er i overensstemmelse med sakkyndig vurdering (hvis ikke, må det 
begrunnes hvorfor). 

h) Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk 
hjelp gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken. 

 
 
 
Klagerett  
Dette vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (§ 2b), og kan påklages (§ 28).  
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt dere ble gjort kjent med vedtaket (§ 29). En 
eventuell klage må være begrunnet, og det skal nevnes den endring som ønskes i vedtaket. 
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen, jf. barnehageloven § 9 b. En 
eventuell klage sendes likevel til kommunen som vil videresende denne til fylkesmannen 
dersom vedtaket opprettholdes.  
 
Vi gjør oppmerksom på retten til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

_navn_ 

tittel 

 

 

Kopi til: 

_ barnehage 

PPT (evt.) 

(evt. andre) 

159



30 

 

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 

POSTBOKS 609,  9306 FINNSNES 
TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding av systemsak til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 

 

         Systemsak - Veiledning til pedagogisk personale 
 

          Annet 
 

 

 

 

Navn på barnehage: 
 

Styrer: Baseleder/pedagogisk leder: 

  

   
Telefonnr:   

 
Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsgrunn: 

 

 

 

 

 

 

 

Rammefaktorer  

 

  

 

  
Beskriv utfordringene  

 

 

 

 

  
Tidligere gjennomførte tiltak   

Ressursteam 

 

Saken ble drøftet i ressursteam: Dato   

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

6.5 Tilmeldingsskjema systemsak – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Midt-Troms region 

barnehage 

6.6 Frister for saksgang ved videreføring av spesialpedagogisk hjelp  
(barn som har IUP) 

 

Tidspunkt Hva skal gjøres ? Ansvar 
 

 

Innen 15. oktober 

 

 

 

 

 

Innen 15. januar 

 

 

 

 

 

 

 

Innen 1. mai 

 

 

Innen 1. juni 

 

 

 

Innen 15. juni 

 

 

 

 

 

 

 

IUP skal være ferdig utarbeidet. 

 

 

 

 

 

Gjennomgang i ressursteam av alle barn i 

barnehagen som har rett til spesialpedagogisk 

hjelp. 

 

 

 

 

 

Årsrapport  

 

 

PPT utarbeider ny sakkyndig vurdering. 

 

 

 

Forberede utkast til IUP for neste barnehageår. 

Planen må utarbeides i samarbeid med 

foreldre/foresatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ: 

Ansvarlig pedagog 

Gjennomføring: 

Pedagog 

 

 

Styrer 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig 

pedagog/styrer 

 

PPT 

 

 

 

Styrer 
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Individuell utviklingsplan (IUP) 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

 
Navn Født Barnehage  Avdeling/base 

    

Gjelder for 

barnehageåret 

 20../20.. Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering,  

datert: 

  

 

 

 
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp iht 

barnehageloven  § 19 a, datert:  

antall 

årstimer:  

    

Utviklingsområde Organisering Omfang i årstimer 

      

      

      

 

 Samlet antall årstimer:  

 

 
Individuell utviklingsplan er utarbeidet i samarbeid mellom barnehage og foresatte: 

Styrer:  Ansvarlige pedagoger: Spesialpedagogisk ansvarlig: 

 

Dato:  

 

 

 
Langsiktige mål (for en 3-årsperiode) for de utviklingsområder der barnet har spesialpedagogisk 

hjelp: 

Utviklingsområde 

-  

-  

-  

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

6.7 Individuell utviklingsplan (IUP) – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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1: Mål for følgende område : 

Mål for ovennevnte 

utviklingsområde 

Hva det skal arbeides 

med/innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen? 

Hvordan skal det arbeides 

for å nå målene? (metode) 

   

2: Mål for følgende område : 

Mål for ovennevnte 

utviklingsområde 

Hva det skal arbeides 

med/innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen? 

Hvordan skal det arbeides 

for å nå målene? (metode) 

   

3: Mål for følgende område : 

Mål for ovennevnte 

utviklingsområde 

Hva det skal arbeides 

med/innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen? 

Hvordan skal det arbeides 

for å nå målene? (metode) 

   

 

 

Legg inn flere rader etter behov. 
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Vedlegg: 

 

Beskriv samlet tiltak for barnet: 

Tiltaksområde Organisering Planleggingsansvar Gjennomføringsansvar 

    

    

    

    

Legg inn flere rader etter behov. 

 

 

 

 

Kopi: Barnehage (originalen sendes til foresatte) 

          Kommune 

          PPT 

          Andre etter avtale 
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Årsrapport  
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven  § 13 

 

Navn Født Barnehage  Avdeling/base 

    

Gjelder for barnehageåret: 20../20.. Utarbeidet på bakgrunn av individuell utviklingsplan,  
datert: 

  

 

 

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp iht 
barnehagelovens § 19 a, datert:  

antall 
årstimer:  

    

Utviklingsområde Mål Vurdering av barnets utvikling i forhold til 
utviklingsmål 

      

      

      

 

Vurdering av organisering, innhold og tiltak Vurdering om tiltak bør videreføres 

    

    

    

 

 

Dato:  Rapporten er utarbeidet av: 

Styrer Ansvarlige pedagoger Spesialpedagogisk ansvarlig 

 
Kopi: Barnehage  (originalen sendes til foresatte) 
          Kommune 
          PPT    
         Andre etter avtale 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

6.8 Årsrapport – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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Midt-Troms region 

barnehage 

Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra barnehage til 

grunnskole 

Det gis herved tillatelse til at følgende skriftlig dokumentasjon vedrørende 

 
 

 
 

 

 navn  født  

 
Blir overført fra   barnehage til elevmappe på   Skole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sted  dato  foreldre/foresatte  

 

 

 

 
 

6.9 Overføring av skriftlig informasjon ved overgang barnehage – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under  for å få fram fullstendig skjema 
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Del 2:                   

Skole 
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7. Lovgrunnlaget 
 

7.1 Generelt  

I skolen er tilpasset opplæring et grunnleggende prinsipp for all opplæring etter 

opplæringslova § 1-3. Prinsippet gjelder all opplæring i grunnskole, videregående skole og 

voksenopplæring. Tilpasset opplæring innebærer blant annet variasjon i valg av metode, 

lærestoff og organisering for å sikre god og forsvarlig opplæring ut fra den enkelte elevs evner 

og forutsetninger. Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at 

alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjon i elevgruppen. Tilpasset opplæring gjelder 

alle. 

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslova § 5-1. Spesialundervisning er en 

rettighet som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for elever som ikke har eller ikke 

kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Spesialundervisningen oppstår 

dermed i skjæringspunktet mellom tilpasset opplæring i den ordinære opplæringen og elevens 

funksjonsnivå. Skolens mulighet for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev er blant annet 

avhengig av omfanget av elevens lærevansker, kompetanse hos ledelsen og lærerne, 

organisering av opplæringen og skolens tilgang på støttetjenester og kompetansehevingstiltak. 

Det er først når skolen har oppfylt lovens bestemmelse om tilpasset opplæring at PPT skal 

vurdere om den enkelte elev utover dette har behov for spesialundervisning. Skolen skal ha 

vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å 

gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering, jfr. Opplæringslova § 

5-4. 

Planlegging og iverksetting av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal alltid skje 

i nært samarbeide med elev/foresatte. Foreldre/foresatte skal på et tidlig tidspunkt ha relevant 

informasjon og selv kunne bidra aktivt i tilretteleggingsprosessen. Det er foreldrene som er 

hovedansvarlige for barns oppvekst. Skolene/barnehagene har en støtte- og 

veiledningsfunksjon i denne sammenhengen. 

 

7.2 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) – kap.5 

  

§ 5-1. Rett til spesialundervisning.  

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 

utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet 

kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 

opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det 

same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2».  

§ 5-2. (Opphevd med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 26 april 2002 nr. 

414).)  
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§ 5-3. Sakkunnig vurdering  

«Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1, skal 

det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise 

om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast».  

Spesialundervisning: 

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til  

- eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet  

- lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa  

- realistiske opplæringsmål for eleven  

- om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet  

- kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.  

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.  

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, 

skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen 

meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1.   

§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning  

«Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er 

nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring 

eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og 

melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut 

tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande 

utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.  

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang 

spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med 

dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven 

eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga 

og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.  

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og 

foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn».  

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 

«Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det 

utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og 

korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den 

individuelle opplæringsplanen.  
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Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og 

ei vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut i frå måla som er 

satt i eleven sin individuelle opplæringsplan. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven 

eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen».  

§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk tjeneste  

«Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den 

pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 

kommunar eller med fylkeskommunen.  

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 

leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske 

tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. 

Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta».  

§ 5-7. Helsetenestetilbod  

«Departementet kan gi forskrifter om helsetilsyn og medisinsk hjelp for elevar som får 

spesialundervisning».  

§ 5-8. Statens plikt til å sørgje for læremiddel  

«Departementet skal sørgje for at det blir utarbeidd lærebøker og andre læremiddel for 

spesialundervisning».  

 

7.3 Andre relevante lovbestemmelser som gjelder elever i grunnskolen  

Opplæringslova § 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen.  

«Elevar som har teiknspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov 

for slik opplæring har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av 

opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne 

lova.  

Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn 

den skolen eleven soknar til.  

Før kommunen gjer vedtak etter første og tredje leddet, skal det liggje føre ei sakkunnig 

vurdering». 

Opplæringslova § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklige minoritetar. 

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i 

skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg 

fagopplæring eller begge delar.  

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.  
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Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring 

tilpassa føresetnadene til elevane.  

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om 

særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar 

som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har 

tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.  

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, 

klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller 

skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i 

særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. 

Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år 

om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den 

aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak 

etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette».  

Opplæringslova § 2-14. Punktskriftopplæring m.m.  

«Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring 

i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å 

ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og 

innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Før det blir 

gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering».  

 

8. Om pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) 

For å sikre at opplæringen blir lagt til rette for elever med særskilte behov inneholder 

opplæringslova § 5-6 krav om PP-tjeneste. 

PPT er etter loven kommunens/fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ. Det er ikke 

adgang til bare å basere seg på kjøp av enkelttjenester fra forskjellig hold. Det forutsettes at 

PPT organiseres slik at tjenesten er tilgjengelig for barn, unge og voksne som har rettigheter 

etter opplæringslova.  

Dersom PPT ikke har tilstrekkelig kompetanse i en sak, må det innhentes kompetanse utenfra, 

f.eks fra statlig kompetansesenter, privat sakkyndig eller annen kommunal tjeneste.  

PPT hører inn under den allmenne organisasjons- og instruksjonskompetansen til 

kommunen/fylkeskommunen. Selv om PPT hører inn under kommunen/fylkeskommunen, vil 

det ikke si at PP-tjenesten kan instrueres om hva som skal være konklusjonen i de faglige 

vurderingene. Dessuten stiller loven (§ 5-3) krav om hva den sakkyndige vurderingen skal 

utrede og ta standpunkt til. Kommunen/fylkeskommunen kan heller ikke gi instruksjoner som 

fører til at disse kravene blir mangelfullt ivaretatt.  

Et vedtak i kommunen/fylkeskommunen om å gi spesialundervisning må gjøre klart hvilket 

opplæringstilbud eleven skal få. Et vedtak som bare dreier seg om omfanget av 
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spesialundervisningen, er ikke nok. Vedtaket må fastsette prinsippene for innholdet og 

organiseringen av opplæringen. I opplæringslova § 5-3 er det dessuten særskilt fastsatt:  

"Dersom vedtaket i kommunen/fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal 

grunngivinga for vedtaket bl.a. vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven 

likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten."  

Henvisning til PPT for Midt - Troms skal i hovedsak gå gjennom barnehage eller skole. 

Dersom barnet ikke går i barnehage kan andre være henviser. Henvisningen kan innbefatte ett 

eller flere av følgende områder: 

      - Utredning av behov for spesialundervisning 

      - Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale/systemsak 

      - Annet (spesifiser) 

 

 

9. Møtedefinisjoner 
 

9.1 Ressursteam 

De som skal delta i ressursteam er:   

Grunnskole: Skolens ledelse, spesialpedagog og PPT. Ved drøfting av enkeltelever møter 

                     kontaktlærer og eventuelt andre. 

 

Skolen har ansvar for å skrive og sende ut (til PPT) referat fra ressursteam.  

Saker som omhandler enkeltbarn, skal anonymiseres i referatet.  

 

9.2 Samarbeidsmøter:  

1. Deler av ressursteam og foreldre  

2. Deler av ressursteam og PPT 

3. Pedagoger og PPT 

 

9.3 Ansvarsgruppemøter:  

Deler av ressursteam, foresatte og eventuelt andre instanser. Skolens ledelse bør delta på 

ansvarsgruppemøtene.  

Skolen har i utgangspunktet koordineringsansvar for alle møter, og leder ansvarsgruppen 

dersom annet ikke er avtalt.  

 

 

 

172



43 

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ressursteam 
 

10.1 Generelt om ressursteamenes oppgaver og organisering  

Alle skoler skal ha ressursteam. Rektor er ansvarlig for at skolen har et ressursteam. 

Ressursteamet skal i utgangspunktet bestå både av virksomhetens ledelse, pedagogisk 

personell og representant fra PPT. Ressursteamet samarbeider med institusjonens øvrige 

personale etter behov og med andre samarbeidspartnere etter nærmere vurdering. 

Ressursteamet skal være rådgivende instans for rektor. Tema for ressursteamene skal være 

systemsaker, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. I tillegg skal problemstillinger 

vedrørende elever som ikke er henvist PPT kunne drøftes anonymt i ressursteamet. 

10.2 Arbeidsoppgaver til ressursteamet 

 

På alle ressursteam skal bekymringer på individnivå kunne tas opp. 

Gi råd i forhold til tiltak innenfor tilpasset opplæring. Vurdere læremidler/pedagogisk 

materiell som er aktuelle i forhold til problemstillingen.  

Ressursteamet har ansvar for at skolen har en kartleggingsplan hvor alle elever kartlegges i 

forhold til matematikk, lesing og skriving hvert år. Resultatet av kartleggingene skal drøftes i 

ressursteamet.   

Før henvisning til PPT skal saken/problemstillingen ha vært drøftet i ressursteamet.  

 

 

 

 

Ansvarsgruppe 
 Ressursteam 

Samarbeidsmøte 
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10.3 Årshjul for ressursteam - skole 

 

 

Første ressursteam på høsten: 

 

- Gjennomgang av 1. og 8. 

klassingene. 

- Presentasjon av skolens 

satsningsområder/prosjekter. 

- Fokus på IOP-skriving. 

- Kartleggingsplan gjennomgås. 

- Gjennomgang av håndbok for 

håndtering av skolefravær. 

- Gjennomgang av aktive saker hos 

PPT. 

 

Siste ressursteam før jul: 

 

 

      -      Kartleggingsprøver 1.-10. trinn. 

- Vurdere på generelt grunnlag bruk 

av ressurser og organisering av   

             spesialundervisningen.  

      -     Gjennomgang av plan mot mobbing. 

 

- Gjennomgang av elever med behov 

for ny sakkyndig vurdering 

 

 

Første ressursteam etter jul: 

 

- Gjennomgang av plan for 

krisehåndtering. 

- Vurdere intern kompetanse -

heving/faglig oppdatering på 

spesialpedagogisk område. 

 

 

Siste ressursteam før sommerferien: 

 

     -       Kartleggingsprøver 1.-10. trinn. 

- Gjennomgang av neste års 

1.klassinger. 

- Gjennomgang av elever/klassetrinn 

ved overganger. 

      -      Fokus på IOP-skriving 
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11. Retningslinjer for saksarbeid  

  
 

11.2 Skole 

 

Hva skal gjøres? Ansvar 

Fase 1: Før tilmelding og utredning. 

 Mistanke om at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. 

 Tidlig observasjon, problemvurdering og tidlig intervensjon.  

 Skolen/ læreren plikter å vurdere elevens læringsutbytte 

kontinuerlig. 

 Elevens og foreldrenes rett til å be om vurdering. 

 Varslingsplikten - undervisningspersonalets plikt til å vurdere 

om eleven trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor. 

 Rektor har ansvar for å behandle saken. 

 Skolens utredning. 

 Ressursteam. Problematikken vurderes i ressursteam. 

 

Fase 2: Tilmelding til PP-tjenesten 

 Oversendelse av saken til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering. 

Ved henvisning til PPT skal foreldrene skrive under på at de 

samtykker til at sakkyndig vurdering utarbeides. 

 Skolen ber PP-tjenesten utrede elevens behov for 

spesialundervisning. 

 

Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov 

 PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering som består 

av utredning og tilråding. 

 PP-tjenesten har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldrene i 

arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning og legge 

stor vekt på synspunktene deres, jf. § 5-4. 

 Foreldrene/eleven har rett til å få kjennskap til innholdet i den 

sakkyndige vurderingen. 

 

Fase 4: Vedtak 

 Skoleeier er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. Enkeltvedtaket 

kan gi eleven medhold eller avslag i kravet. 

 Foreldrene/eleven har rett til å uttale seg før det blir truffet 

enkeltvedtak, og deres syn skal tillegges stor vekt. Retten til å 

uttale seg gjelder særlig ved avvik fra den sakkyndige 

vurderingen. 

 Før det treffes enkeltvedtak, skal skoleeier årlig innhente 

samtykke fra eleven/foreldrene. (skjema: Samtykke til vedtak om 

spesialundervisning).  

 

 

 

Kontaktlærer 

 

Kontaktlærer 

Kontaktlærer 

 

 

Kontaktlærer 

 

Rektor 

Kontaktlærer 

Rektor 

 

 

Rektor 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

PPT 

 

PPT 

 

 

PPT 

 

 

 

Skoleeier/rektor 

 

Den som fatter 

vedtak. 

 

 

Rektor 
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Fase 5: Planlegging og gjennomføring 

 Individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides dersom eleven har 

fått innvilget spesialundervisning. 

 Foreldrene/eleven involveres i arbeidet med å utforme planen, 

og deres syn tillegges vekt. 

 

Fase 6: Evalueringsfasen 

 Utarbeiding av årsrapport. 

 Årsrapport sendes til elev/foreldre, skoleeier og PPT. 

 

 

Kontaktlærer 

 

Kontaktlærer 

 

 

 

Kontaktlærer 

Rektor 

 

 

11.3 Henvisning til PPT (fase 2 og 3) 

Når PPT mottar henvisning starter et utredningsarbeid i forhold til barnets behov. Konklusjon 

av utredningsarbeidet munner vanligvis ut i ei sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering skal 

ta stilling til behovet for spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova. Den sakkyndige 

vurderingen gjelder så lenge behovet er uendret, men den sakkyndige vurderingen bør ikke 

være eldre enn 3 år. 

Elever som har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, har krav på at det fattes 

enkeltvedtak. Enkeltvedtak fattes av rådgiver/rektor/skolekontor/forvaltning i den enkelte 

kommune. Før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal foresatte gi skriftlig samtykke 

til at dette blir gjort i henhold til opplæringslova § 5-4.  

Brukerne/foresatte skal være orientert om saksgangen og har uttalerett. En IOP utarbeides for 

alle som mottar spesialundervisning.  

 

11.4 Vedtak om spesialundervisning (fase 4) 

For at det skal fattes vedtak om spesialundervisning i henhold til opplæringslova må det 

foreligge en sakkyndig vurdering. 

 

Vedtak om spesialundervisning fattes når PPT har; 

- vurdert at eleven har behov for spesialpedagogisk spesialundervisning. 

 

Det skal fattes vedtak om at eleven ikke har rett til spesialundervisning når PPT gjennom 

sakkyndig vurdering har vurdert at det ikke er behov for slikt tiltak. 

 

Rektor skal ikke fatte vedtak når; 

 Det ikke foreligger en sakkyndig vurdering. 

 Foresatte/eleven ikke har gitt samtykke til å fatte vedtak om spesialundervisning jfr.  

§ 5-4.                      

 

Rektor har anledning til å se bort fra den sakkyndige vurderingen, men har da en utvidet 

begrunnelsesplikt, jfr. opplæringslova 5-3. Det må vises til at eleven får et tilbud som 

oppfyller retten etter § 5-1. Et krav om spesialundervisning kan ikke avslås og begrunnes med 

manglende ressurser. Vedtaket skal angis i årstimer. Klageadgang skal beskrives i vedtaket. 

 

11.5 Individuell opplæringsplan (IOP) (fase 5) 

Alle elever som får spesialundervisning skal etter opplæringslova § 5-5 ha individuell 

opplæringsplan.  
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11.5.1 Utforming og krav til IOP  

Rektor i skolen har ansvaret for at IOP foreligger. Ansvar for å utarbeide IOP er 

kontaktlærer/ansvarlig pedagog/spesialpedagog. 

 

For elever som skal ha IOP skal denne foreligge så snart som mulig, og senest 4 uker, etter at 

vedtak om rett til spesialundervisning foreligger. Ferietid kommer i tillegg. 

Foreldre/foresatte er naturlige samarbeidspartnere i planprosessen.  

Ressursteam, PPT og spesialpedagog kan gi veiledning i forhold til IOP-arbeidet. 

Mål og innhold i IOP skal omhandle: 

 (IOP skal beskrive mål, omfang og organisering av opplæringen.)  

 områder der eleven får ekstra hjelp for å kunne nå kompetansemålene i fag slik de er 

fastsatt i Læreplanverket for kunnskapsløftet. 

 områder der eleven har mindre avvik fra kompetansemålene i fag slik de er fastsatt i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. 

 områder der eleven har store avvik fra kompetansemålene i fag slik de er fastsatt i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. 

Omfanget skal beskrives i form av antall pedagog- og/eller assistenttimer i årstimer. Der 

enkeltvedtaket omfatter assistent, skal også dette innarbeides i IOP. 

Organisering skal beskrives i form av tiltak f.eks 1:1, på ei lita gruppe eller på ei 

gruppe/klasse. 

Opplæringslova stiller ikke krav til at foresatte skal godkjenne IOP, men opplæringslova  

§ 5-5 legger vekt på elevens/foresattes medvirkning i utformingen av den. Skolen kan derfor 

iverksette spesialundervisning selv om det ikke er kommet til enighet med eleven/foresatte 

om innholdet i IOP. Foreldrene har samtykket på at sakkyndig vurdering skal utarbeides og at 

vedtak fattes. Gjennom disse samtykkene (dersom de ikke klager) har allerede foreldrene 

samtykket i utarbeidelse av og innhold i IOP.  

Opplæringsmålene må være så konkrete, tydelige og målbare at læringsresultatene kan måles i 

årsrapporten.  

11.5.2 En deltagelsesfokusert IOP –mal, spesielt tilpasset barn med omfattende og 

kombinerte lærevansker 

Kommunene har vedtatt den spesialpedagogiske håndboka med tilhørende IOP skjema. For de 

multifunksjonshemmede elever kan en deltakerfokusert IOP vurderes som planverktøy. 

Forslag til mal finnes på følgende nettsted:  

http://www.statped.no/globalassets/fag/sammensatte-

larevansker/dokumenter/iop_veileder_omfattende_kombinerte_laerevansker.pdf 

 

11.6 Årsrapport for skole – vurdering av spesialundervisning 

Skolene skal årlig utarbeide skriftlig rapport med vurdering av spesialundervisningen som 

eleven har hatt. Rapporten skal sendes til foreldrene, skoleeier og PPT. 
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I rapporten skal det gjøres vurderinger i forhold til målene i den individuelle 

opplæringsplanen og i forhold til sakkyndig vurdering. Metoder og organisering skal også 

vurderes. 

Dersom vurderingen viser at behovet for spesialundervisning er endret, må IOP revideres. 

Ved større endringer må nytt vedtak vurderes. Dersom behovet for spesialundervisning ikke 

lenger er til stede, kan PPT skrive en ny sakkyndig vurdering som dokumenterer dette eller 

det kan fremgå av møtereferat. 

11.7 Samarbeid med foresatte og elever. 

Arbeidet med IOP skal gjøres i samarbeid med eleven/foresatte, og det skal legges stor vekt 

på deres syn. Eleven/foresatte kan være delaktige på følgende områder; når det er bekymring 

for utvikling, henvisning PPT, utredning/samtale med PPT, gi samtykke til at vedtak blir 

fattet, utarbeiding av IOP og samarbeid gjennom skoleåret 

 

11.8 Gjennomføring av spesialundervisning. 

Rektor plikter å se til at det avsettes nødvendige pedagogiske ressurser for å gjennomføre 

spesialundervisningen i tråd med enkeltvedtaket. 

 

11.9 Klagesaker. 

Det er av avgjørende betydning at all nødvendig dokumentasjon følger klagesaken, jfr. 

punktene nedenfor, i tillegg til vedtaket og klagen. 

 

Rett til å klage på vedtak følger av forvaltningsloven § 28. Det er eleven/foresatte eller en 

annen med rettslig klageinteresse som har rett til å klage på et enkeltvedtak. 

Reglene om klageinstans finnes i opplæringslova § 15-2. En eventuell klage vedrørende 

spesialundervisningen, skal fremmes overfor den som har fattet vedtaket. 

 Den som har fattet vedtaket må vurdere klagen; 

 Om klagen imøtekommes, fattes et nytt vedtak. 

 Dersom klagen delvis blir tatt til følge skal det fattes nytt vedtak og klager gis ny 

klageadgang. 

 Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms. 

Det følger av forvaltningsloven § 29 at klagefristen er 3 uker. Når det klages på et 

enkeltvedtak har rektor alltid adgang til å oppheve eller omgjøre sitt opprinnelige vedtak til 

gunst for klager. 
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Før saken sendes Fylkesmannen i Troms må rektor påse at all nødvendig dokumentasjon er 

vedlagt; 

 Vedtak om spesialundervisning. 

 Sakkyndig vurdering. 

 IOP 

 Årsrapport  

 Annet 

11.10 Overgang fra barnehage til grunnskole for barn med rett til spesialundervisning: 

Barnehagen ved styrer innkaller til møte med rektor ved den skolen som barnet skal begynne 

på. Det er vanlig at følgende innkalles: Foreldre til barnet, PPT, skole, 

skolekontor/forvaltning, styrer, pedagogisk leder ved barnehagen/ansvarlig for det 

spesialpedagogiske tiltaket og eventuelt andre (f. eks. logoped, fysioterapeut, helsesøster).  

Dersom foreldrene gir sin skriftlige tillatelse til dette, skal barnehagen videresende 

dokumenter til skolen som er nødvendige i det videre arbeidet med barnet. Slik 

dokumentasjon kan være resultat av tester som er utført, IUP til barnet, og sakkyndig 

vurdering fra PPT. Skolen har et medansvar for å bli kjent med barnet før skolestart. Det vises 

her til skjema for overganger barnehage-skole. Viser for øvrig til eget hefte vedrørende 

Overgang barnehage-skole som er utarbeidet og gjeldende for Lenvik kommune.  

 

11.11 Overgang for barn som ikke går i barnehage.  

For barn som ikke har barnehageplass, og som vurderes til å ha rett til spesialundervisning 

ved skolestart, vil PPT skrive en sakkyndig vurdering som er gjeldende fra skolestart. 
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         Midt-Troms region 

                                                        skole 

 

Retningslinjer for saksgang - skole 
 

 

Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak 

 

Handlingshjulet - skole 

 

 

 

 
 

 

12. Handlingshjul - skole 
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(til internt bruk – første kartleggingsfase) 

Midt-Troms region 

skole 
Fortrolig 

Off.loven §5a og forv.loven  §13 

       

 Navn:   Født:  

 Skole:  Klasse:  

 Kontaktlærer:  Dato:  

       

 

Område Ansvarlig pedagogs vurdering 

 Ikke 

vansker 

I tvil 

(beskriv) 

Vansker  

(beskriv) 

A   Fag: 

  - 

  - 

  - 

   

B   Motorikk 

     a) finmotorikk 

     b) grovmotorikk 

   

C   Atferd/Sosialt samspill    

D   Konsentrasjon/ utholdenhet    

E   Språk / artikulasjon 

 

   

F: Syn  

 

   

G: Hørsel 

 

   

H: Annet    

Kommentarer/utfyllende opplysninger: 

 

    

Dato  Ansvarlig pedagog  

 
 

 

 

 

12.1 Enkel observasjon av eleven - skole 

 Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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12.2 Pedagogisk rapport 

Pedagogisk rapport er et obligatorisk vedlegg ved alle nye henvisninger av individsaker fra 

skoler til PPT.  I forbindelse med PPT sin utredning av eleven, er det nødvendig med flere 

opplysninger enn de som fremkommer av henvisningsskjemaet.  Det skal derfor skrives en 

pedagogisk rapport (eget skjema) med supplerende opplysninger vedrørende den henviste 

eleven. Den sendes sammen med henvisningsskjemaet og kartlegging som er gjort.  

Den pedagogiske rapporten skal utarbeides i samråd med foresatte. Kopi av pedagogisk 

rapport sendes foresatte. 

Det er utarbeidet en liste over momenter som bør tas med i den pedagogiske rapporten. 

Momentene tar for seg de fag/områder hvor det eventuelt er behov for spesialundervisning. 

Kontaktlærer og andre faglærere ved skolen har som regel en verdifull og viktig kjennskap til 

eleven som skal kartlegges. Å foreta en pedagogisk kartlegging som munner ut i en 

pedagogisk rapport - handler om at kontaktlærer/ faglærere systematiserer sine observasjoner 

av eleven.  

Når man skal kartlegge en elev er det viktig å ha klart for seg hvorfor man kartlegger. Er det 

en elev som har spesifikke fagvansker, men som for øvrig er harmonisk og velfungerende, 

kartlegger man for eksempel ikke samhandlingen i friminuttene. Man kartlegger det man 

trenger for å kunne iverksette gode tiltak for eleven. Vi ønsker imidlertid en liten 

tilbakemelding, eller en kort kommentar, også i forhold til de momenter/områder som ikke 

representerer vansker for eleven eller skolen.  

 

En medisinsk diagnose er ikke tilstrekkelig som pedagogisk kartlegging. Den pedagogiske 

rapporten skal gi en konkret og presis beskrivelse av elevens funksjonsnivå, faglig og 

eventuelt i samhandlingssituasjoner.  

 

Den sakkyndige vurderingen vil vektlegge skolens pedagogiske rapport, i tillegg til andre 

instansers utredninger og PPT sine egne utredninger og vurderinger. Den sakkyndige 

vurderingen skal danne utgangspunkt for konkrete og realistiske målformuleringer og tiltak i 

den individuelle opplæringsplanen (IOP) for eleven. 
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Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven § 13 

Pedagogisk rapport   

Elevens navn   

    

Født:     

   

Skole   

    

   

Kontaktlærer:   

 

 

 

 

 

 

   

     
Sted/dato  underskrift  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

12.3 Pedagogisk rapport – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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12.4 Mal for pedagogisk rapport - skole 

 

 

I. Bakgrunnsinformasjon 

 Bosituasjon. Dersom foreldrene ikke bor sammen: Hvem har den daglige omsorgen?  

 Elevens skolehistorie 

 Problembeskrivelse 

 Forhold av særlig betydning for opplæringen 

 

II. Medisinske forhold. 

 Syn 

 Hørsel 

 Grovmotorikk/finmotorikk 

 Spesielle omstendigheter som kan være av betydning for å forstå elevens 

funksjonsnivå.   

 Kjente diagnoser 

 

III. Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter 

 Interesser (på skolen) 

 Språklig 

 Faglig 

 Sosialt 

 Trivsel/motivasjon og læringsstrategier 

 Evne til å jobbe målrettet i ulike opplæringssituasjoner 

 

IV. Undersøkelser og kartlegginger 

 Kartleggingsprøver  

 Observasjoner 

 Uttalelse fra kontaktlærer/faglærere 

 Andre vurderinger 

 

V. Tiltak som er prøvd i forkant av henvisningen 

          

 Beskriv tiltak og varighet           

 Organisering av tiltak og resultat 
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VI. Tilpasset opplæring 

 Læremidler 

 Pedagogisk personell 

 Lærer/pedagogdekning 

 Assistentdekning 

 Grupper 

 Leksehjelp 

 Samarbeid skole/hjem 

 Annet 

 

 

VII. Elevens utbytte av opplæringstilbudet 

 Elevens mestring av de fem grunnleggende ferdighetene 

 I hvilke fag/områder vil eleven kunne ha vansker med å nå kompetansemålene i 

Læreplanen 

 

VIII. Lærernes vurdering av behovet for avvik fra læreplanen 

 Realistiske opplæringsmål 

 Innhold/Hva det skal arbeides med 

 Arbeidsmåte/Tiltak 

 

 

 

 

 

 
 

Underskrift fra skole: 
Sted/dato: 

 

Underskrift av kontaktlærer ved henvisende instans: 

 

 
 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Foresatte 
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 

POSTBOKS 609, 9306 FINNSNES 
TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 
 
 
 
 

 

Henvisning til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 

Konfidensielt. Off. loven § 5a  og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 
Henvisningen gjelder (sett kryss) 

  Utredning av behov for spesialundervisning. Vi/foresatte  samtykker i utarbeidelse av sakkyndig  vurdering 

 

 

 

Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale  

 

   

 Annet (spesifiser):  

  

    

 

Personalia 
Etternavn: Fornavn: Fødsels- og personnr:  

   
   

Kjønn:  Telefonnr:   Mobilnr:  
 

Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

Navn på skole  Årstrinn/ gruppe :  
   

Søsken (navn og alder):  

 

Foreldreansvar:  

          

  mor  far  begge  andre  

 

 

Hvor bor eleven? 

          
  mor  far  begge  andre  

 

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

 

12.5 Henvisningsskjema – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Henvisningsgrunn: 

 

 
Ressursteam 
 

Eleven/barnet ble drøftet i ressursteam: Dato   

  
Samarbeidsinstanser (hvilke, dersom andre hjelpeinstanser er kontaktet) 

 

 

 

Henvisende skole 

 
Skole  

 
Kontaktperson  Telefon  

 
Adresse  Postnr:  Poststed:  

 

Underskrift fra skole: 
Sted/dato: 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

Foresatte/elev samtykker i henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste: 
Foresatte samtykker i at det gjøres vedtak i forhold til spesialundervisning når sakkyndig vurdering 
foreligger. 
Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge/elev over 15 år Underskrift far/verge 

 

Vedlegg til henvisning: 

 

 

          Pedagogisk rapport 

 

          Kartlegginger: ……………………………………………………………………… 

 

          Annet, spesifiser:….………………………………………………………………. 
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Samtykkeerklæring 
Jeg/vi samtykker også i at PPT kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra/eller samarbeide med 
følgende instanser: 
 

  ja  nei Hvis ja, kryss av for hvilke instanser nedenfor 

 
 
  Helsetjeneste  Sosialtjeneste  Fysioterapeut  Barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk(BUP) 
 
 

  Barnevernstjeneste  Andre, spesifiser:   

 

Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge Underskrift far/verge 

 

Dette samtykket gjelder for inneværende skoleår. Samtykket kan endres eller trekkes tilbake ved 

skriftlig henvendelse til PPT. 
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Unntatt offentlighet § 13 

Samtykke til vedtak om spesialundervisning 

Elevens navn:  

Født:  

Skoleår – årstrinn - skole:  

 

Foresatte skal gi sitt samtykke til at det blir gjort vedtak om spesialundervisning  jfr. 

opplæringsloven § 5-4:” Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak 

om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå 

foreldra til eleven. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid 

med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.”. 

Sett kryss. 

  

 Jeg/vi samtykker til at det fattes vedtak om spesialundervisning etter §5-1 i 

opplæringsloven. 
 

 Jeg/vi samtykker ikke til at det fattes vedtak om spesialundervisning etter §5-1 i 

opplæringsloven. 
 

  

Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak. 

Ønsker dere å benytte dere av denne retten?  

  Ja 

   

  Nei 

 

 

Dato  Foreldre/foresattes underskrift  

 

 

Dersom det ikke gis samtykke til vedtak vil heller ikke vedtak bli gjort og det vil ikke bli satt i 

gang tiltak utover det ordinære opplæringstilbudet. Skjema returneres snarest mulig til 

kommunen/skolen.  

 

 
 

12.6 Samtykke til vedtak – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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12.7 Forslag til vedtaksbrev  Unntatt offentlighet  §13 
 

 
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET XX/XX FOR XXX, FØDT 

19.01.97   
Med henvisning til: 

 Sakkyndig vurdering fra PPT datert…. (vedlagt) 

 IOP datert…. 

 Årsrapport datert ….. 
 
Lovgrunnlag: 
Opplæringsloven § 5-1.Rett til spesialundervisning. 
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt 
på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det 
samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre 
elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får 
spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 
elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. 
Beskrivelse av avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet (K-06): 
<Beskrivelse av avvik skrives inn her> 
Med hjemmel i opplæringslova § 5-1 og med bakgrunn i ovennevnte fatter 
rektor med dette følgende vedtak om spesialundervisning: 
 

1. Camilla Marie H. Jakobsen, født 19.01.97, har rett til spesialundervisning i 
henhold til § 5-1 i opplæringslova. Det vises til sakkyndig vurdering datert XX.  

2. Innhold: Camilla Marie H. Jakobsen skal følge årstrinnets plan i XX fag, men i 
fagene XX skal eleven følge egen IOP. Ytterligere detaljer i utformingen av 
innholdet går frem av sakkyndig vurdering og IOP.   

 
3. Ressurs: Til å gjennomføre spesialundervisningen skoleåret xx/xx innvilges 

XXX t/år med spesialundervisning fordelt slik:  
 

Tiltaksområde Organisering Spesialpedagog Assistent 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dette vedtaket gjelder for skoleåret XX.  
 

5. Elevens rett til å gi uttrykk for sin mening, jfr. artikkel 12 i Barnekonvensjonen 
er ivaretatt. <Skriv inn dato og elevens innspill>. 
 

Klagerett 
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Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak jfr. forvaltningsloven (§2b) og kan 
påklages (§28). Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt dere ble gjort kjent med 
vedtaket (§29). En ev. klage må være begrunnet, og det skal nevnes den endring 
som ønskes i vedtaket. Rette klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
utdanningsavdelingen. En eventuell klage sendes likevel til skolen som vil 
videresende denne til Fylkesmannen dersom vedtaket opprettholdes. 
Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 
Vær oppmerksom på at klageretten er på vedtaket og ikke IOP’en. 
De foresatte har med visse unntak anledning til å se sakens dokumenter, jfr. 
forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
Med hilsen 
 
 
rektor 
 
Kopi:     Skole 
             Kommune 
             PPT  
Vedlegg:  Sakkyndig vurdering 

Evt. referat fra ansvarsgruppemøte dersom det har innvirkning på 
innholdet i enkeltvedtaket  
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 
POSTBOKS 609,  9306 FINNSNES 

TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding av systemsak til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 

 

         Systemsak - Veiledning til pedagogisk personale 
 

          Annet 

 

 

 

 

Navn på skole:                                      

 

Årstrinn:  
 

Rektor: Kontaktlærer: 

  

   
Telefonnr:   

 
Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilmeldingsgrunn systemsak 

Rammefaktorer  

 

 

 

 
Beskriv utfordringene  

 

 

 

 

 
Tidligere gjennomførte tiltak  

 

 

 

Ressursteam 

 

Saken ble drøftet i ressursteam:              Dato        

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

 

12.8 Tilmeldingsskjema systemsak-skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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Midt-Troms region 

Skole 
 

12.9 Frister for saksgang ved videreføring av spesialundervisning  
(elever som har IOP) 

 

Tidspunkt Hva skal gjøres ? Ansvar 
 

Innen 15. september 

 

 

 

 

Innen 15. januar 

 

 

 

 

Innen 1. mai 

 

 

 

 

 

Innen 1. juni 

 

 

 

Innen 10. juni 

 

 

Innen 15. juni 

 

 

 

 

 

 

IOP skal være ferdig utarbeidet. 

 

 

 

 

Gjennomgang i ressursteam av alle elever som 

har rett til spesialundervisning neste skoleår. 

Oversikten bør oversendes skoleeier. 

 

 

Årsrapport spesialundervisning 

 

 

 

 

 

PPT skriver sakkyndig vurdering og sender 

vurderingene til skolekontor/forvaltning med 

kopi til foresatte og skolen 

 

Enkeltvedtak 

 

 

Utarbeiding av utkast til IOP for neste skoleår. 

Planen må utarbeides i samarbeid med 

foreldre/foresatte.  

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ: 

Kontaktlærer 

Gjennomføring: 

Kontaktlærer/lærer 

 

Rektor 

 

 

 

 

Ansvar: Rektor 

Initiativ: 

Kontaktlærer 

Gjennomføring: 

Kontaktlærer/lærer 

 

PPT 

 

 

 

Rektor/skolekontor/ 

forvaltning 

 

Kontaktlærer 
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Individuell opplæringsplan (IOP) 

Skoleåret 20../20.. 
 

Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven § 13 
 

Navn Født Skole Årstrinn 

 

 

 

   

 

Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering,  datert: ……. 

 

 

Vedtak om spesialundervisning iht opplæringslova § 5 – 1, datert:………. 

Fag/område Organisering Omfang i årstimer: 

  

 

  

 
….timer á 60 min.(… t/uke) 

  

 

  ….timer á 60 min.(… t/uke 

  

 

  ….timer á 60 min.(… t/uke 

  

Samlet antall årstimer:…. 

 

 

 

Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanene 

for fagene og fag- og timefordelingen, se forskrift til oppl.1, kap 1. 

Individuell opplæringsplan er utarbeidet i samarbeid mellom skole og elev/foresatte: 

Rektor 
 

Spesialpedagog Kontaktlærer 

Dato: 

 

 

  

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

12.10 Individuell opplæringsplan (IOP) – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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Langsiktige mål (for en 3-årsperiode) i de 

fag/områder eleven har rett til 

spesialundervisning: 

Andre opplæringsmål som fremgår av 

læreplanverket: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. Spesialundervisning i følgende fag/område_______________________________                 

                                                                   

Kompetansemål: Læringsmål: Arbeidsmetoder: 

K06 – mål for …… trinn 
 

 

 

 

Eleven skal kunne: 

 

  

 

 

2. Spesialundervisning i følgende fag/område_______________________________                 

 

Kompetansemål: Læringsmål: Arbeidsmetoder: 

K06 – mål for …… trinn 
 

 

 

 

Eleven skal kunne: 

 

  

 

 

Legg inn flere felter etter behov 

 

 

Beskriv tilpasset opplæring i fag/områder der eleven ikke har vedtak om 

spesialundervisning 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Skole (originalen sendes til foresatte) 

          Kommune 

          PPT 

          Andre etter avtale 
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Årsrapport skoleåret 20../20.. 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven  § 13 

 

Navn Født Skole Årstrinn 

 

 

 

  

 

 

Utarbeidet på bakgrunn av Individuell opplæringsplan, datert: ..… 

 

Vedtak om spesialundervisning iht. opplæringsloven § 5 – 1, 

datert:..… 

Antall årstimer: ..… 

 

 

 

Fag/område Antall 

timer 

Kompetansemål  Vurdering av elevens utvikling 

i forhold til læringsmålene i 

faget 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fag/område Vurdering av organisering, innhold og 

tiltak 

Vurdering av om tiltak bør 

videreføres 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Vurdering av tiltak beskrevet under tilpasset opplæring – hvor eleven ikke har vedtak om 

spesialundervisning 

 

 

 

 

 
Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanene 

for fagene og fag- og timefordelingen, se forskrift til oppl.1, kap 1. 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

12.11 Årsrapport – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Midt-Troms region 

Skole 
 
13. Retningslinjer for overgangen mellom 4. og 5. trinn og for 7. og 8. trinn for barn med 

særskilte behov 

 
Tidspunkt Hva skal gjøres ? Ansvar 
15.januar 

 

 

 

 

 

 

 

Innen 1. juni 

 

 

 

 

 

Innen 10. juni 

 

 

 

 

 

 

Innen 15. juni 

 

 

 

 

 

Innen 15. juni 

Oversikt over elever med 

behov for spesialundervisning 

på 5.trinn sendes 

mottakerskolen 

 

 

 

 

PPT skriver sakkyndig 

vurdering og sender disse til 

skole/skoleeier, med kopi til 

foresatte. 

 

 

Mottakerskolen vurderer 

ressursbehov. Vedtak om 

spesialundervisning 

utarbeides og sendes aktuelle 

instanser. 

 

 

Møte mellom administrasjon, 

kontaktlærer/spesial- 

pedagoger på 

avgiver - og mottakerskole. 

 

 

Utarbeiding av utkast til IOP 

for neste skoleår. Planen må 

utarbeides i samarbeid med 

foreldre/foresatte.  

 

 

 

Rektor ved avgiverskolen 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

Rektor ved mottakerskolen 

 

 

 

 

 

 

Rektor ved avgiverskolen 

 

 

 

 

 

Kontaktlærer ved 

mottakerskolen 
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14. Retningslinjer for overgangen grunnskole – videregående opplæring for elever med 

særskilte behov 

 

 

10. trinn: PPT vgo har også ansvaret for overgangen til videregående opplæring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt 

 

 

Klassetrinn 

 

Hva skal gjøres? 

 

Ansvar: 

 

Høst 

 

9. trinn 

 

Fokus på videregående opplæring for 

elever med store hjelpebehov. Skal være 

et tema i ansvarsgruppemøter.  

 

Rektor grunnskolen 

 

Vår 

 

9. trinn 

 

Etablere kontakt med mulig videregående 

skole 

 

 

 

Rådgiver grunnskolen 
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14.1 Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra grunnskole til 

videregående skole. 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 

 

 

 

Midt-Troms region 

Skole 

 

Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra grunnskole til 

videregående skole. 
 

Det gis herved tillatelse til at følgende skriftlig dokumentasjon vedrørende 

 

_______________________                                            ____________________ 

 Navn                                                                                  Født 

 

Blir overført  

fra _________________________skole til _________________videregående skole. 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 
 

 
     __________________                     ___________________ 

      Sted                                                     Dato 

 
 
 
    ____________________________                       _____________________________                     

    Elevens underskrift                                                   Foresattes underskrift 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
Oppvekstetaten 
 

  
Vår dato: Vår ref.: 
09.08.2019 19/1235 - 8 
 Arkiv: FE-00, FA-A13, 

TI-&00, HIST-14/465 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Dagfinn Antonsen, 413 72 096   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 922 11 415 

 
 

 
Bankgiro for skatt: 
 6345.06.19207 

 
6345.06.19207 

Nesveien 7 Postboks 84 E-post:   post@lavangen.kommune.no Bankgiro: 1503.38.86982 
9357 TENNEVOLL 9358 TENNEVOLL         www.lavangen.kommune.no  Org.nr.: 959 469 881 Mva 

 

Salangen Kommune 
v/Johnny Sagerup 
Postboks 77 
9355 SJØVEGAN 
 

 

 
Unntatt offentlighet 

§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 
 

Orientering om PPT 
Sondering mot Målselv og Bardu PPT 

 
Vi vil med dette orientere Salangen og Dyrøy kommune om at Lavangen kommune har sendt 
en formell henvendelse til Målselv ang organisering av PPT.  
Lavangen kommune ser på mulighetene for et samarbeid med Målselv og Bardu kommuner 
om å løse PPT-oppgavene.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Dagfinn Antonsen 
 
Oppvekstsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
Mottakere: 
Salangen Kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

 

Kopi til 
Dyrøy Kommune Skole- Og 
Kulturadministrasjon 

Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
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SALANGEN KOMMUNE 
Oppvekstetaten 

  
Vår dato: Vår ref.: 
17.09.2019 19/1049 - 5 
 Arkiv: FE-034, HIST-

16/497 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Johnny Sagerup, 410 32 004   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 77 17 20 00 

 
Bankkonto:
6345.06.192
07 

 
7878.06.50752 

Postboks 77 Postboks 84 E-post: postmottak@salangen.kommune.no  Org.nr.: 961 416 388 Mva 
9355 Sjøvegan 9358 Tennevoll         www.salangen.kommune.no   

 

Målselv Kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 

 

 
 

FORESPØRSEL OM SAMARBEID MELLOM PP TJENESTENE FOR DYRØY, 
LAVANGEN OG SALANGEN OG PP TJENESTEN FOR MÅLSELV OG BARDU 
Salangen kommune ved kommunalsjefen gjorde et administrativt vedtak (jfr. 

styremøte PPT for DLS 23.08.2019) om å sende en formell henvendelse, sammen 

med kommunene Dyrøy og Lavangen, om å utrede et formelt samarbeid med 

PPT for Målselv og Bardu.  

 

Jeg ber derfor om at vi formeldt setter ned en møtedato primo oktober måned, 

slik at kommunalsjefen i Målselv og kommunalsjefen i Salangen kan ha et 

forberedende møte om eventuelt samarbeid mellom PP tjenestene i området vårt. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Johnny Sagerup 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
Mottakere: 
Målselv Kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 

Kopi til 
Dyrøy Kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Lavangen Kommune 
Loabága Suohkan 

Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

  
  Erik Myre, Målselv kommune 

Johnny Sagerup, Salangen kommune 
Dagfinn Antonsen, Bardu kommune 
Erling Hanssen, Lavangen kommune 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

«Ref» 
2019/141 
Håvard Johnsen 
 
026/B01 
 
22.11.2019 

 

 
 

Referat fra avklaringsmøte knyttet til mulig fremtidig organisering av PPT. 

Møtet avholdt onsdag 20.november på Moan 

Møtet startet 10.10 

 

Tilstede: 

Erik Myre, Målselv kommune 

Dagfinn Antonsen, Bardu kommune 

Johnny Sagerup, Salangen kommune  

Håvard Johnsen, Dyrøy kommune  

 Lavangen kommune hadde meldt avbud til møtet. 

 

Bakgrunnen for møtet 

Erik gjennomgikk kort hvilke henvendelser Målselv hadde fått knyttet til fremtidig organisering av PPT. 
Mottatt henvendelse fra Sørreisa kommune, Dyrøy kommune, Lavangen kommune og senest PPT DLS. 
Denne siste henvendelsen utløste møtet. Viktig for Målselv å understreke at man er fornøyd med dagens 
løsning, men kan avklare muligheter for utvidet samarbeid basert på disse henvendelsene.  

 

Agenda for møtet  

 Vi går fortløpende gjennom oppsatte punkter og avklarer mulighetsrommene  
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Hvem representerer vi? Er det to PPT-kontor som møtes eller de ulike kommunene? 

o Enighet om at alle representerer sine kommuner. Dagfinn informerer Erling i Lavangen 
muntlig i tillegg til at referat oversendes i etterkant av møtet.  

 

Hvilke mulighetsrom har vi? 

o Fortsette som før  
a. Målselv og Bardu er åpen for dette  
b. Salangen kan komme til å gjøre dette, men ser utfordringer uten Dyrøy  
c. Ikke aktuelt for Dyrøy  

o Dagens lokalisering med tettere samarbeid  
a. Avhengig av hva innhold i dette er. Kan gjøres i dagens organisering uten 

endringer. Vil bety at Dyrøy enten blir en del av Målselv/Bardu eller 
Senja/Sørreisa.  

o Ny organisering i en tjeneste  
a. Målselv og Bardu er åpen for dette forutsatt at dette bidrar til en like god eller 

bedre tjeneste enn i dag.  
b. Salangen åpen for å vurdere dette om det oppleves som en bedring av tjenesten.  
c. Aktuelt for Dyrøy  

o Knytte PPT opp mot kompetansenettverket  
a. Alle er enige om at signalene «i tiden» er ett tettere samarbeid mellom PPT og 

andre aktører i skolen  
b. Viktig at en slik organisering ikke går på bekostning av kvaliteten i PPT. 

 

Er det noen føringer inn i samarbeidet fra noen hold?  

o Dyrøy vil ikke bli en del av en lokaliseringsdebatt.  
o Målselv og Bardu mener at om dagens organisering endres er det en forutsetning at 

tjenesten ikke blir splittet i flere tjenestesteder.  
o Salangen mener organisering med flere tjenestesteder bør være en del av utredningen jfr 

Astafjordlegen.  

 

Hvordan går vi videre i utredningen? 

o Dyrøy er i sonderinger av ulike alternativer og ønsker at M/B/S skal bli enig, så kan 
Dyrøy ta stilling til resultatet. Dyrøy har ikke behov for å være en del av utredninga. Vil 
gjerne være orientert underveis og få fram et grunnlag innen tidlig vår 2020.  

o Målselv, Bardu og Salangen oppretter en gruppe som utreder saken.  
o Politisk forankring/orientering i forkant av utredning vurderes av den enkelte kommune.  

 

Hvem skal involveres i utredningen? 

o Lavangen bes ta stilling til egen deltakelse i utredningen.  
o M/B/S – Følgende deltar i utredningen: PPT-lederne, en tillitsvalgt (velges av og blant 

organisasjonene til fagpersonalet), en administrativ representant fra hvert av dagens 
styrer for PPT-enhetene. Johnny blir denne representanten fra PPT DLS. Tove Fedje tas 
med i utredningen etter behov.  
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Organisering 

o Utvalget velger leder og sekretær på første møte.  
o Eierrepresentant fra Bardu/Målselv innkaller til første møte første halvdel av januar.  
o Johnny orienterer ansatte på PPT DLS  
o Erik orienterer PPT Bardu/Målselv  

 

Tidsplan 

o Resultatet av utredningen skal foreligge innen 30.april.  

 

Møtet avsluttet 11.35.  

Referat: Håvard 

 
 

Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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SALANGEN KOMMUNE 
Oppvekstetaten 

  
Vår dato: Vår ref.: 
27.05.2020 19/1602 - 11 
 Arkiv: FA-B29 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Johnny Sagerup, 410 32 004 f85ded27-5829-
41f5-9658-
82c2aa79d4a7 

 

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 77 17 20 00 

 
Bankkonto:
6345.06.192
07 

 
7878.06.50752 

Postboks 77 Postboks 84 E-post: postmottak@salangen.kommune.no  Org.nr.: 961 416 388 Mva 
9355 Sjøvegan 9358 Tennevoll         www.salangen.kommune.no   

 

Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 

 

 
 

Svar-samarbeid om Pedagogisk psykologsok tjeneste. 
 
Viser til deres brev av 04.05.2020 om samarbeid i forhold til pedagogisk pykologisk tjenester 

(PPT). Som vertskommune for de pedagogisk psykologiske tjenestene (PPT) for  Lavangen 

og Salangen takker Salangen kommune nei til å inngå et formelt samarbeid med Bardu og 

Målselv PPT slik tilbudet nå foreligger.  

 

PPT for Lavangen og Salangen håper likevel at vi kan fortsette å utvikle det gode uformelle 

samarbeidet vi har med Bardu og Målselv PPT. Dette gjelder både innenfor tradisjonelt 

saksutredningsarbeid og innenfor områder som barnehage og skoleutviklingsarbeid. 

 
Med hilsen 
 
 
Johnny Sagerup 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
Mottakere: 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 

Kopi til 
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 
Dyrøy kommune Skole- og 
Kulturadministrasjon 

Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Lavangen kommune 
Loabága Suohkan 
Oppvekstetaten 

Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 9724 18 005 

SALANGEN KOMMUNE 
Postboks 77 
9355  SJØVEGAN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2017/3844-20 Erik Myre/41553373 04.05.2020 

 

Ad samarbeid om Pedagogisk psykologisk tjeneste.  

 
Viser til e-post fra kommunalsjef Johnny Sagerup av 19.11.2019 med følgende tekst: 
 
19/19: Videre utvikling og eventuell utvidelse av PPT-samarbeid med Målselv og Bardu 
PP-tjeneste 
Lars Strøm innledet på dette punktet. Johnny Sagerup har bedt om et møte med Målselv der 
videre utvikling av et utvidet PPT samarbeid mellom DLS og Bardu/Målselv tas opp. 
Vedtak: Enighet om at representanter for alle 3 kommunene deltar på møtet. Tidspunkt for 
gjennomføring av møtet koordineres mellom respektive prosessansvarlige i DLS og Målselv. 
Første møte tar sikte på å kartlegge mulighetene for videre utvikling av PPT samarbeid, og bruke 
dette som underlag for å utvikle et mandat for videre utredningsarbeid som kan forelegges 
utvidet styringsgruppe i DLS.  
 
I etterkant har dette initiativet vært fulgt opp med et avklaringsmøte her i Målselv hvor alle 
skoleeierne i de respektive kommunene deltok med unntak av Lavangen.  
Det ble her nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle arbeide videre ut fra det som var avklart i nevnte 
møte. Denne gruppa har hatt to møter. Videre har skoleeierne hatt et siste møte. Etter dette har 
styret for PPT for Bardu og Målselv hatt et møte hvor saka har vært oppe. Referat fra alle disse 
møtene er vedlagt.  
 
Dette brevet er ei orientering om status i saka og da spesielt med tanke på vedtaket i styret for 
PPT for Bardu og Målselv. For styret har det hele tiden vært ei forutsetning at ut av et eventuelt 
samarbeid måtte det komme en like god eller bedre tjeneste, gjerne til en rimeligere pris. Styret 
oppfatta saken tilstrekkelig opplyst og så at det fra styrets ståsted var nå utkrystallisert seg to 
alternativer gitt enighet om betingelser, form osv:  
 

1. Bardu & Målselv PPT kan selge tjenester for å løse behovet for PPT-tjeneste i Dyrøy, Lavangen 
og Salangen. 

2. Dagens kommunale oppgavefellesskap mellom Bardu og Målselv utvides til også å gjelde alle de 
samarbeidende kommunene. Vedtekter utarbeides da i fellesskap.  
Styret i PPT for Bardu og Målselv har som forutsetning at dagens struktur med et 
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kontor/kontorfellesskap, og en enhetlig tjeneste under en ledelse videreføres.  
 

 
 
Alternativene ønsker vi en tilbakemelding på innen 25. mai 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
kommunalsjef/styreleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 191120 Referat fra avklaringsmøte knyttet til mulig fremtidig organisering av PPT. 
2 200127 referat fra møte 1 i utrgruppa 
3 200401 Referat møte 2 med kommentar fr aPPT M&B 
4 200415 Referat fra møte med skoleeirne i Målselv. Bardu, Salangen og Lavangen 
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

  
  MÅLSELV KOMMUNE OPPLÆRING 

Mellombygdveien 216 
9321  MOEN 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
04.06.2020 

 

 
 
 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste 

Dyrøy kommune er i prosess knyttet til valg av fremtidig løsning for vår PP-tjeneste. Det vises til 
henvendelse fra 2.mai 2019 som startpunkt for kontakt med dere.  
 
I denne henvendelsen vil vi redegjøre for status hos oss og beskrive videre prosess fra vår side. 
Det gjennomføres to henvendelser som er bygget etter samme struktur. Disse henvendelsene går 
til hhv Målselv og Senja. Dyrøy har sagt opp avtalen med Salangen (og Lavangen) som man har 
hatt felles PPT kontor med. Vi har oppsigelsestid ut 2020. Det betyr at etablering av en ny 
tjeneste vil være på plass fra 1.januar 2021. 
 
Henvendelsen har til hensikt å gjøre ytterligere avklaringer av forhold som er nødvendig for at 
Dyrøy kommune kan ta stilling til fremtidig organisering av tjenesten.  
 
Prosessen fra Dyrøys side har vært slik etter vårt vedtak om utredning 11.april 2019. 
 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
11.april  Kommunestyret fatter vedtak om utredning   
12.april  Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122-
11 og 2017/1122-12  

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april  

25.april  Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen).  

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning.  

30.april  Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen).  

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå.  

2.mai  Likelydende forespørsler sendes Bardu, 
Målselv, Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 
2017-1122 14,15,16 og 17). Bes om å avklare 
om samarbeid er aktuelt, samt seks spørsmål 
knyttet til organisering av og kvalitet i 
tjenesten.  

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort 
mer i saken før etter 
Sørreisas beslutning.  

6.mai  Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv  

Positiv til utvidelse  
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6.mai  Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse  

Besvart noen av 
spørsmålene i vår 
henvendelse.  

8.mai  Avklaring fra Senja  Positiv til utvidelse  
27.mai  Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 

konkrete spørsmål i henvendelse  
Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse.  

20.juni  Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles 
PP-tjeneste med Senja.  

Om Sørreisa hadde valgt å 
gå sammen med 
Bardu/Målselv ville Senja-
alternativet vært utelukket 
for Dyrøy.  

9.august  Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig 
organisering av sin PP-tjeneste.  

 
 
 

23.august  Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at 
avtalen sies opp. Salangen fastslår i møtet at de 
da kan være med å se på fremtidig samarbeid 
mot PP-tjenesten i Bardu/Målselv.  

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker 
å se på andre løsninger.  
 
 
 

26.august  Saksframlegg ferdigstilles til politisk 
behandling.  

 

2.sept Oppvekst og omsorgsutvalget følger 
rådmannens innstilling i sin innstilling til 
kommunestyret 

 

17.sept Dyrøy mottar kopi av henvendelse fra Salangen 
på vegne av PPT DLS om å vurdere samarbeid 
med Målselv, Bardu 

 

10.oktober Kommunestyret følger utvalgets innstilling. 
Vedtaket: 
  
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til 

PP-tjeneste sammen Salangen og Lavangen 
kommuner innen 1.januar 2020.  

2. Det legges fram ny sak til behandling 
vedrørende valg av fremtidig PP-
organisering fra utløpet av dagens avtale.  

3. Ny organisering av PP-tjenesten kan 
iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden 
om Salangen kommune og Lavangen 
kommune samtykker i dette.  

 

 

20.nov Avklaringsmøte knyttet til eventuelt samarbeid 
(Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy) 
Referat: 2019/141-10 

Skal gjennomføres 
utredning av eventuelt 
samarbeid. Resultatet skal 
foreligge innen 30.4.20 

1.januar Oppsigelsestiden starter å løpe.  Oppsigelsestiden er ut 
2020. Opp til øvrige 
kommuner å eventuelt ta 
stilling til vedtakets punkt 
3.  
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4.mai Brev fra Målselv til Salangen kommune der det 
gis tilbud om å inngå i tjenesten for Målselv, 
Bardu. 

 

27.mai Mottatt kopi på svar fra Salangen.  Salangen ønsker ikke å gå 
inn i PP-tjenesten for 
Målselv/Bardu 

 
Denne siste avklaringen fra Salangen gir grunnlag for videre avklaringer for Dyrøy. Det ligger 
altså til grunn at det ikke blir endringer i de eksisterende samarbeidskonstellasjoner gjennom at 
Målselv/Bardu og Salangen/Lavangen ikke slås sammen. Det betyr i praksis at for Dyrøy 
kommune vurderes to alternativer videre. Å inngå i et samarbeid med Målselv/Bardu eller 
Senja/Sørreisa.  
 
For Dyrøy vil videre prosess være slik: 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
d.d  Oppfølgingshenvendelse (dette brev) til 

Målselv og Senja.  
 

8.september  Siste frist for ferdigstillelse av saksfremlegg 
for Dyrøy.  

 

15.september  Behandling i Oppvekst og Omsorgsutvalget  Innstilling sendes til 
kommunestyret 

1.oktober  Behandling i kommunestyret  Resultat av behandlingen 
meddeles Målselv og 
Senja.  

1.januar 
2021 

Oppstart i ny tjeneste  

 
 
Oppdatert status for Dyrøy 
GSI-rapportering for grunnskolen pr oktober 2019 viser 109 barn i skolen (1.-10.trinn). Det er 
noen flere elever i dag, men vi ser en gradvis nedgang i antall barn. 
 
I barnehagen er det fra høsten 22 barn (27 plasser) registrert pr i dag.   
 
 
Videre avklaringer 
Viser til svar fra mai 2019.  
 
Målselv/Bardu stilte seg da positiv til en eventuell utvidelse av PP-tjenesten til også å omfatte 
Dyrøy kommune. 
 
I svaret vi mottok er det stipulert at deltakelse for Dyrøy kommune i det interkommunale 
samarbeidet med Målselv/Bardu vil utløse 0,4 stillinger. Anslag for kostnad var 411.600,- kr. Til 
dette antas det fra vår side en årlig indeksregulering.  
 
 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres? 
2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid? 
3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale mellom Målselv og Bardu som eventuelt 

kan oversendes. Vil denne legges til grunn om Dyrøy skulle bli en del av samarbeidet?   
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4. Er det andre supplerende elementer som vil være avgjørende for Dyrøys eventuelle 
deltakelse i Målselv/Bardu PP-tjeneste fra 1.1.2021? 

 
 
Det forutsettes at avklaringer av praktisk art vil gjøres i perioden fra 1.oktober (etter vedtak i 
kommunestyret) til 1.januar 2021.  
 
Om det skulle være behov for ytterligere avklaringer ta gjerne kontakt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 

BARDU KOMMUNE Postboks 401 9365 BARDU 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

  
  SENJA KOMMUNE 

Postboks 602 
9306  FINNSNES 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
04.06.2020 

 

 
 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste 

Dyrøy kommune er i prosess knyttet til valg av fremtidig løsning for vår PP-tjeneste. Det vises til 
henvendelse fra 2.mai 2019 som startpunkt for kontakt med dere.  
 
I denne henvendelsen vil vi redegjøre for status hos oss og beskrive videre prosess fra vår side. 
Det gjennomføres to henvendelser som er bygget etter samme struktur. Disse henvendelsene går 
til hhv Målselv og Senja. Dyrøy har sagt opp avtalen med Salangen (og Lavangen) som man har 
hatt felles PPT kontor med. Vi har oppsigelsestid ut 2020. Det betyr at etablering av en ny 
tjeneste vil være på plass fra 1.januar 2021. 
 
Henvendelsen har til hensikt å gjøre ytterligere avklaringer av forhold som er nødvendig for at 
Dyrøy kommune kan ta stilling til fremtidig organisering av tjenesten.  
 
Prosessen fra Dyrøys side har vært slik etter vårt vedtak om utredning 11.april 2019. 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
11.april  Kommunestyret fatter vedtak om utredning   
12.april  Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122-
11 og 2017/1122-12  

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april  

25.april  Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen).  

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning.  

30.april  Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen).  

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå.  

2.mai  Likelydende forespørsler sendes Bardu, 
Målselv, Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 
2017-1122 14,15,16 og 17). Bes om å avklare 
om samarbeid er aktuelt, samt seks spørsmål 
knyttet til organisering av og kvalitet i 
tjenesten.  

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort 
mer i saken før etter 
Sørreisas beslutning.  

6.mai  Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv  

Positiv til utvidelse  
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6.mai  Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse  

Besvart noen av 
spørsmålene i vår 
henvendelse.  

8.mai  Avklaring fra Senja  Positiv til utvidelse  
27.mai  Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 

konkrete spørsmål i henvendelse  
Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse.  

20.juni  Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles 
PP-tjeneste med Senja.  

Om Sørreisa hadde valgt å 
gå sammen med 
Bardu/Målselv ville Senja-
alternativet vært utelukket 
for Dyrøy.  

9.august  Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig 
organisering av sin PP-tjeneste.  

 
 
 

23.august  Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at 
avtalen sies opp. Salangen fastslår i møtet at de 
da kan være med å se på fremtidig samarbeid 
mot PP-tjenesten i Bardu/Målselv.  

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker 
å se på andre løsninger.  
 
 
 

26.august  Saksframlegg ferdigstilles til politisk 
behandling.  

 

2.sept Oppvekst og omsorgsutvalget følger 
rådmannens innstilling i sin innstilling til 
kommunestyret 

 

17.sept Dyrøy mottar kopi av henvendelse fra Salangen 
på vegne av PPT DLS om å vurdere samarbeid 
med Målselv, Bardu 

 

10.oktober Kommunestyret følger utvalgets innstilling. 
Vedtaket: 
  
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til 

PP-tjeneste sammen Salangen og Lavangen 
kommuner innen 1.januar 2020.  

2. Det legges fram ny sak til behandling 
vedrørende valg av fremtidig PP-
organisering fra utløpet av dagens avtale.  

3. Ny organisering av PP-tjenesten kan 
iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden 
om Salangen kommune og Lavangen 
kommune samtykker i dette.  

 

 

20.nov Avklaringsmøte knyttet til eventuelt samarbeid 
(Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy) 
Referat: 2019/141-10 

Skal gjennomføres 
utredning av eventuelt 
samarbeid. Resultatet skal 
foreligge innen 30.4.20 

1.januar Oppsigelsestiden starter å løpe.  Oppsigelsestiden er ut 
2020. Opp til øvrige 
kommuner å eventuelt ta 
stilling til vedtakets punkt 
3.  
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4.mai Brev fra Målselv til Salangen kommune der det 
gis tilbud om å inngå i tjenesten for Målselv, 
Bardu. 

 

27.mai Mottatt kopi på svar fra Salangen.  Salangen ønsker ikke å gå 
inn i PP-tjenesten for 
Målselv/Bardu 

 
Denne siste avklaringen fra Salangen gir grunnlag for videre avklaringer for Dyrøy. Det ligger 
altså til grunn at det ikke blir endringer i de eksisterende samarbeidskonstellasjoner gjennom at 
Målselv/Bardu og Salangen/Lavangen ikke slås sammen. Det betyr i praksis at for Dyrøy 
kommune vurderes to alternativer videre. Å inngå i et samarbeid med Målselv/Bardu eller 
Senja/Sørreisa.  
 
For Dyrøy vil videre prosess være slik: 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
d.d  Oppfølgingshenvendelse (dette brev) til 

Målselv og Senja.  
 

8.september  Siste frist for ferdigstillelse av saksfremlegg 
for Dyrøy.  

 

15.september  Behandling i Oppvekst og Omsorgsutvalget  Innstilling sendes til 
kommunestyret 

1.oktober  Behandling i kommunestyret  Resultat av behandlingen 
meddeles Målselv og 
Senja.  

1.januar 
2021 

Oppstart i ny tjeneste  

 
 
Oppdatert status for Dyrøy 
GSI-rapportering for grunnskolen pr oktober 2019 viser 109 barn i skolen (1.-10.trinn). Det er 
noen flere elever i dag, men vi ser en gradvis nedgang i antall barn. 
 
I barnehagen er det fra høsten 22 barn (27 plasser) registrert pr i dag.   
 
 
Videre avklaringer 
Viser til svar fra mai 2019. 
 
Senja stilte seg da positiv til en eventuell utvidelse av PP-tjenesten til også å omfatte Dyrøy 
kommune. 
 
I svaret vi mottok er det stipulert at deltakelse for Dyrøy kommune i det interkommunale 
samarbeidet med Senja/Sørreisa vil utløse 0,34 stillinger. Anslag for kostnad var 435.000,- kr. Det 
forutsettes en årlig indeksregulering.  
 
I svaret vi mottok er det vist til økonomi for Dyrøy kommune ved deltakelse i det interkommunale 
samarbeidet med Senja/Sørreisa.  
 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres? 
2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid 
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3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale mellom Senja og Sørreisa som eventuelt kan 
oversendes. Vil denne legges til grunn om Dyrøy skulle bli en del av samarbeidet?   

4. Er det andre supplerende elementer som vil være avgjørende for Dyrøys eventuelle deltakelse 
i Senja/Sørreisas PP-tjeneste fra 1.1.2021? 

 
Det forutsettes at avklaringer av praktisk art vil gjøres i perioden fra 1.oktober (etter vedtak i 
kommunestyret) til 1.januar 2021.  
 
Om det skulle være behov for ytterligere avklaringer ta gjerne kontakt.  
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 

SØRREISA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON Storveien 20 9310 SØRREISA 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 9724 18 005 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2020/708-4 Erik Myre/41553373 16.06.2020 

 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste  

 
Viser til deres brev av 4. juni 2020 ang evt PPT-samarbeid. 
Styret for PPT for Bardu og Målselv har behandla henvendelsen og står ved innholdet i vårt brev 
av 06.05.2019. 
Til deres spørsmål har vi følgende svar: 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres.  
Vårt utgangspunkt er at Dyrøy går inn som likeverdig part i et kommunalt oppgavefellesskap 
tilsvarende samarbeidet mellom Målselv og Bardu i dag. Utgiftene mellom kommunene fordeles 
pr i dag med netto utgifter til PPT dividert på antall barn i barnehage og skole i de to 
kommunene. Videre er vårt utgangspunkt at en evt inntreden fra Dyrøy ikke skal øke utgiftene 
relativt sett. Når vi da tar utgangspunkt i dagens kostnadsnøkkel og legger det til grunn for Dyrøy 
vil vårt anslag komme på 450 000 kr.  
Vi tar her forbehold om at dette bildet kan endre seg ved vedtak styret måtte gjøre i forhold til 
drift og utgifter/innsparinger i framtiden. Men slik situasjonen er i dag, er dette bildet.  
Forbeholdet gjelder vurderinger rundt f.eks. stillingsprosent. Elevgrunnlaget til Dyrøy tilsvarer et 
økt stillingsbehov på ca 0,3 %. Ansatte på PPT har reist spørsmål om det er realistisk å tro at vi 
får noen til å ta 30 % stilling og om vi ikke bør tenke 50 %. Ei slik vurdering med påfølgende 
vedtak vil øke kostnaden. 
Et annet moment som vil være aktuelt å drøfte ved en revidering av samarbeidsavtale, er om det 
vil være riktig å legge et fastbeløp i bunnen før en fordeler i forhold til antall barn.  
Dette er imidlertid momenter som Dyrøy vil kunne være med å drøfte ved en eventuell 
inntreden i samarbeidet.  

2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid? 
Fordelingsnøkkelen er som nevnt ovenfor, netto utgifter dividert på antall barn de ulike 
kommunene har i barnehage og skole.  

3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale.  
Ja, denne ligger vedlagt. Den er en revidert utgave av avtalen som gjaldt fra tidligere når Troms 
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fylkeskommune var med. Det vil være naturlig å gå gjennom denne i lys av ny lovgivning, men 
det foreligger ingen planer å endre de grunnleggende retningslinjene i avtalen.  

4. Evt supplerende elementer 
Styret for PPT for Bardu og Målselv har siste året drøfta organisering 
 og innhold i drifta. Dette har gitt seg utslag i flere aktive valg av retning. Bakgrunnen for dette er 
nasjonale føringer for framtidig organisering av PP-tjenesten. Konkret vil de ansatte i større grad 
være til stede ute på enhetene.  
Vi har satt fokus på å redusere PPT sin aktive deltakelse i saker etter at vedtak om 
spesialundervisning er gjort.  
Videre vil de fra høsten av sette opp faste «kontordager» i hver barnehage og skole. Dette for å 
være tettere på og kunne være mer på i forhold til veiledning. Jf neste punkt.  
PPT driver Ressursteam i hver enhet. Dette er møter med skolens/barnehagens ledelse og 
spesialpedagogiske ansvarlige. Denne er for å sikre en grundig jobb med undring og utfordringer 
rundt enkeltelever før de eventuelt henvises til PPT. I denne sammenhengen kan nevnes at PPT 
skal ha fokus på den gode universelle undervisninga og styrke denne for på den måten å 
redusere behovet for spesialundervisninga. 
Det andre retningsvalget som er gjort er å knytte kompetanseregionen og PPT nærmere 
sammen. Konkret er det gjort vedtak om at styrer PPT skal delta på styremøtene i regionen og 
leder for kompetanseregionen skal delta i styremøtene i PPT. Bakgrunnen for dette er at begge 
disse aktørene driver system- og utviklingsarbeid som vil overlappe. Ved et tettere samarbeid 
mener vi at begge partene vil styrke hverandres arbeid og vi vil unngå at de kjører parallelle 
prosesser ut mot enhetene.  
PPT deltar også aktivt i kommunenes utviklingsgrupper/fagmøter for å bidra med sitt blikk inn i 
denne delen av systemarbeidet. 

 
Håper dette var avklarende i henhold til deres spørsmål. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
kommunalsjef/styreleder PPT for Bardu og Målselv 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Målsev Bardu PPT 

 
 
Kopi til: 
BARDU KOMMUNE Postboks 401 9365 BARDU 
PPT FOR BARDU OG MÅLSELV Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
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Senja kommune Rådhusveien 8, Finnsnes Telefon +47 77 87 10 00 Org. nr: 921 369 417 
Oppvekst og kultur Postboks 602, 9306 Finnsnes post@senja.kommune.no senja.kommune.no

Dyrøy kommune  
Dyrøytunet 1 
 
9311 BRØSTADBOTN 

Vår ref: 2020/4824-2  Dato: 19.06.2020 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste 
Viser til henvendelse angående avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjenesten. I 
dette skrivet gis det svar på de spørsmål som er stilt i henvendelsen. 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres? 
Det korte svaret er ja. Summen på totalt 435 000 kroner (kostnader i 2019) er inkludert økt 
bemanning og dekning av fellesutgifter som husleie og økte utgifter til kjøring. Kostnadene 
justeres i tråd med lønns- og prisstigning årlig. 

2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid? 
Dyrøy kommune betaler 10 % av husleie og øvrige administrative kostnader. 
Kostnader til utøvende bemanning fordeles mellom kommunene ut fra elevtall i grunnskolen 
(inkludert private skoler).  

3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale mellom Senja og Sørreisa som 
eventuelt kan oversendes? Vil denne legges til grunn om Dyrøy skulle bli en del av 
samarbeidet? 
Ja, det er signert en avtale mellom Senja kommune og Sørreisa kommune. Det vil være 
naturlig å ta utgangspunkt i denne hvis Dyrøy kommune ønsker å inngå i samarbeidet (avtalen 
sendes over som vedlegg). 

4. Er det andre supplerende elementer som vil være avgjørende for Dyrøy sin eventuelle 
deltakelse i Senja/Sørreisa PP-tjeneste fra 1.1.2921? 
Fellesnemnda for Senja kommune var positiv til interkommunalt samarbeid der det er til 
gjensidig nytte for alle parter og at rettslig grunnlag for samarbeidet skal være 
Kommunelovens § 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid. Videre er det viktig for Senja 
kommune at et hvert samarbeid har en grad av langsiktighet i seg, slik at det blir forutsigbart 
for alle parter. 
I forbindelse med tidligere henvendelse fra Dyrøy kommune i saken har Senja kommune 
vurdert at skoler og barnehager ligger innenfor et geografisk område som vår PP-tjeneste vil 
kunne betjene uten at for stor andel av ressursene går bort til kjøring/transport. Avstanden er 
kortere fra Finnsnes til Dyrøy enn til flere av våre egne skoler og barnehager.  
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Med hilsen 

Rune Hoholm 
Kommunalsjef 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2019/141 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.08.2019 

 

 
Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PP-tjeneste for Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg   
Kommunestyret   
   

 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til PP-tjeneste sammen Salangen og Lavangen 

kommuner innen 1.januar 2020.  
2. Det legges fram ny sak til behandling vedrørende valg av fremtidig PP-organisering fra utløpet av 

dagens avtale.  
3. Ny organisering av PP-tjenesten kan iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden om Salangen 

kommune og Lavangen kommune samtykker i dette. 
 
 

Kort sammendrag 
Utredningen er med utgangspunkt i tidligere politisk behandling (RS 9/19 Oppvekst- og 
omsorgsutvalget 26.mars, PS 20/19 Kommunestyret 11.april). 
 
Tjenesten Dyrøy kommune i dag er en del av er sårbar, har utfordringer knyttet til rekruttering av 
ansatte og leverer tjenester av varierende kvalitet.  
 
De to aktuelle PP-tjenestene Dyrøy kommune har sendt forespørsel til har begge sagt seg villige 
til å inkludere Dyrøy kommune i slike samarbeid.  
 
Dagens avtale med Salangen og Lavangen har ett års oppsigelsestid fra 1.januar i påfølgende år. 
Dette innebærer at ved oppsigelse av avtalen, vil den fortsatt ligge til grunn ut 2020. 
 
 

Saksutredning 
Mandatet for denne utredningen fremkommer av saksframlegg til kommunestyret 11.april. 
Denne saken legges ikke frem med innstilling på valg av fremtidig tjeneste. Dette forklares 
nærmere lengre ned. 
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Kommunestyrets vedtak 11.april i PS 20/19  
 

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  

 
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling. 

 
 
Tidslinje for arbeid etter kommunestyrets vedtak 11.april. 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
11.april Kommunestyret fatter vedtak om utredning  
12.april Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122-11 
og 2017/1122-12 

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april 

25.april Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen).  

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning. 

30.april Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen). 

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå.  

2.mai Likelydende forespørsler sendes Bardu, Målselv, 
Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 2017-1122 
14,15,16 og 17). Bes om å avklare om samarbeid 
er aktuelt, samt seks spørsmål knyttet til 
organisering av og kvalitet i tjenesten.   

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort mer i 
saken før etter Sørreisas 
beslutning.  

6.mai Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv 

Positiv til utvidelse 

6.mai Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse 

Besvart noen av spørsmålene 
i vår henvendelse.  

8.mai Avklaring fra Senja Positiv til utvidelse 
27.mai Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 

konkrete spørsmål i henvendelse 
Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse.  

20.juni Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles PP-
tjeneste med Senja.  

Om Sørreisa hadde valgt å gå 
sammen med Bardu/Målselv 
ville Senja-alternativet vært 
utelukket for Dyrøy. 

9.august Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig organisering 
av sin PP-tjeneste.  

 

23.august Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at avtalen 
sies opp. Salangen fastslår i møtet at de da kan 
være med å se på fremtidig samarbeid mot PP-
tjenesten i Bardu/Målselv.  

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker å 
se på andre løsninger.  

26.august Saksframlegg ferdigstilles til politisk behandling.   
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De tre forholdene mandatet la opp til å avklare var  
 
1. Kvalitet i tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi 
 
Når det gjelder interkommunale samarbeid der Dyrøy ikke er vertskommune er mulighetene til å 
påvirke begrenset. Dette vil gjelde uavhengig av hvilke samarbeidspartnere som velges. Dagens 
samarbeid med Lavangen og Salangen er organisert gjennom en styringsgruppe med 
kommunalsjefer/oppvekstsjef. Dette gjør at Dyrøy gjennom styringsgruppa kan påvirke 
tjenesten. Leder for PPT inngår også i styringsgruppa. Det er vanskelig å se for seg en 
organisering som vil gi Dyrøy kommune større innflytelse på tjenesten enn hva tilfellet er med 
dagens organisering.  
 
I svar fra tjenestene lokalisert i Målselv og i Senja fremkommer et utgangspunkt for økonomi. 
Disse utgangspunktene vil innebære at tjenestene blir billigere enn dagens organisering ved 
samarbeid med ett av disse kontorene. Samtidig er det slik at bemanningen ved dagens kontor er 
betydelig høyere (pr.barn/elev) enn Bardu/Målselv og Senja/Sørreisas PP-tjenester. Det er derfor 
en sammenheng mellom økonomi og volum på tjenesten.   
 
Kvalitet i tjenesten er avgjørende for tjenesten som skal leveres førskolebarn og elever i Dyrøy 
kommune. Det er derfor nødvendig at dette momentet blir vektlagt i stor grad.  
 
I Utdanningsdirektoratets beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesten fremkommer fire 
kriterium. Disse er 
 

- PP-tjenesten er faglig kompetent 
- PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til helhet og sammenheng 
- PP-tjenesten arbeider forebyggende 
- PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats 

Med utgangspunkt i dette er det forespurt knyttet til hvilke skriftlige rutiner de tre PP-tjenestene 
har. Det er også forespurt knyttet til hvilken kompetanse ansatte er i besittelse av. Når det gjelder 
individsaker, som av lovverk fremgår eksplisitt gjennom plikten til å utarbeide sakkyndige 
vurderinger, er dette også vurdert. Ved valg av fremtidig organisering vil disse momentene gås 
grundigere gjennom. 
 
For dagens tjeneste har undertegnede fått til svar fra PPT at det i dag er rutiner, men at man ikke 
har rutinebeskrivelser (mail 21.januar).  
 
Pr i dag er det 2,5 stillingshjemler ved PPT. PPT-leder går av med pensjon, først delvis fra 
1.september 2019 og helt fra 1.januar 2020. PPT leder er den som har hatt utreder kompetanse 
(nødvendig for å skrive sakkyndig vurdering). De øvrige ansatte har enkeltelementer knyttet til 
utredning, men ved denne avgangen vil denne kapasiteten begrenses vesentlig. Disse ansatte er 
ikke pr i dag i gang med videreutdanning for at denne kompetansen skal komme på plass. 
 
Sakkyndige vurderinger fra senere tid har vært gjennomgått. Flere av disse inneholder store 
mangler med hensyn til å følge lovverk. Det er også mindre tilleggsinformasjon ut over 
minstekrav i lovverk enn det som forventes. Dette har vært tatt opp med PPT muntlig og skriftlig 
(for eksempel 22.januar i brevs form). Det tok over fem uker før henvendelsen ble besvart.  
 
Avtalen som i dag ligger til grunn med Salangen innebærer ett års oppsigelse fra 1.januar i 
påfølgende år. Det betyr at en oppsigelse i løpet av 2019 vil innebære at avtalen løper ut 2020. 
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Det kan vurderes en ny organisering fra oppstart av nytt skole/barnehageår august 2020. Dette 
forutsetter at alle parter er enige om en slik løsning.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
Det har vært vurdert om det i denne saksutredningen også skal inngå hvilken PP-tjeneste som bør 
velges fremover. Etter at Salangen avklarte at de ønsker å være med på en videre prosess fredag 
23.august er det rådmannens oppfatning at dette bør tas med i det videre.  
 
Det anbefales at Dyrøy kommune gjør en selvstendig vurdering av hva som er den beste 
løsningen for Dyrøy, men med bakgrunn i et allerede eksisterende samarbeid vil det være uklokt 
å ikke avklare muligheter med utgangspunkt i dette først. Her har forutsetningene endret seg med 
Salangen kommunes standpunkt.  
 
Det understrekes fortsatt at kvalitetskriterium i PP-tjenesten vil ligge til grunn for den 
anbefalingen rådmannen vil legge fram ved valg av ny organisering.  
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Avtale om interkommunal samarbeid mellom vertskommune Senja 
kommune og Sørreisa kommune om PP-tjenester. 
 
 
 

1. Avtaleparter 
Sørreisa kommune innngår samarbeid om drift av PP-tjenester med Senja kommune. 
Senja kommune er vertskommune og Sørreisa kommunene er samarbeidskommune. 
 
Rettslig grunnlag for samarbeidet er Kommunelovens § 20-2 om Interkommunalt 
samarbeid (Trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 
kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023). 
 
Avtalen baseres på kommunestyrevedtak i den enkelte samarbeidskommune. 

 
 

2. Oppgaver – ansvar 
Kommunene inngår samarbeid om PP-tjenester i henhold til Opplæringslovens § 5-6: 
 
Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. 
Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid 
med andre kommunar eller med fylkeskommunen. 
 
Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege 
behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd 
sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre 
oppgåvene til tenesta. 
 
Tjenesten skal utøve oppgaver i henhold til Opplæringsloven, Barnehageloven og 
Friskoleloven. 
 

 
3. Leie av lokaler og administrasjonskostand til vertskommunen 

Justeres årlig etter deflator. 
 
        

4. Organisering 
Senja kommune skal være vertskommune for daglig drift  som en del av sin egen 
virksomhet.  
 
Myndighet delegeres fra samarbeidskommunen til vertskommunen. jfr. 
Kommunelovens § 20-1. Samarbeidet organiseres slik at rådmennene i kommunene 
utgjør en styringsgruppe. 
 
Minst 1 gang pr. år eller når en av rådmennene krever det, skal det være møte i 
styringsgruppa bestående av rådmenn/kommunalsjef, sektorleder og leder for 
tjenesten, hvor man drøfter tjenesten, økonomien og situasjon. I tillegg skal 
vertskommunen orientere samarbeidskommunene gjennom ½ årlige rapporter og 
årsmelding.  
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5. Økonomi 

Vertskommunen fremmer innen 15. september hvert år forslag til årsbudsjett. Endelig 
budsjettvedtak gjøres av kommunestyret i Senja etter forutgående orientering og 
drøftinger med samarbeidskommunene. 

  
 Vedtatt driftstutgifter fordeles på deltakerkommunene etter følgende modell  

- Sørreisa kommune betaler 20% av husleie og administrative 
kostnaderfordeles 

- Kostnader til utøvende bemanning fordeles mellom kommunene ut fra elevtall 
i grunnskolen (inkludert private skoler).  

 
 

Kommunene betaler et halvårig a-kontobeløp til vertskommunen. Beløpet utgjør 1/2 
av  utgiftene. Det er kommunens elevtall i GSI-rapportering pr 1.oktober som ligger til 
grunn for beregning av a-kontobeløpet. 

 
  

6. Budsjett, regnskap, revisjon og kontroll 
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet som en del av eget regnskap. 
Vertskommunenes kontrollutvalg har myndighet etter KL § 23-2, og 
vertskommunenes revisjonspartner er revisjon for samarbeidet.  

     
 
 

7. Varighet, endring og oppsigels av avtalen 
Avtalen gjelder fra 01.01.2020. Avtalen og virksomheten evalueres etter 1 år.   

  
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen. 
  
Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringer skal gjøres skriftlig, 
dateres og underskrives av partene.  
 
 

8. Voldgift 
Uenighet mellom kommune om forståelse av vedtekter/ samarbeidsavtale avgjøres i 
ei nemnd bestående av 1 person fra hver av partene samt 1 person oppnevnt av 
samarbeidskommunene eller fylkesmannen, til sammen 3. 
 
 

9. Dato og signatur 
 

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.  
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Sted og dato:         Sted og dato: 
 
 
 
 
 
______________________                   ___________________________ 
For Senja kommune        For Sørreia kommune 

 
 

  

229



Fra: Håvard Johnsen (Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 25.06.2020 14:42:49
Til: 'Bengt Viken'
Kopi: 

Emne: Avklaringer knyttet til PPTs forhold til regionalt kompetansenettverk
Vedlegg: 
Som kjent foregår det en utredning av fremtidig organisering av PPT for Dyrøy kommune. I denne forbindelse
ønskes en avklaring av forhold knyttet til kompetansregionen.
 
Dyrøy kommune er en del av regionalt kompetansenettverk sammen med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.
Et samarbeid som er velfungerende. Innenfor dette nettverket er det i dag to PPT‐kontor. Senja og Sørreisa er i dag
deltakere i et annet kompetansenettverk.
 
Om Dyrøy skulle bli en del av PPT for Senja/Sørreisa ‐ hvordan stiller PPT for Senja og Sørreisa seg til deltakelse i
aktuelle aktiviteter innenfor det kompetansenettverket Dyrøy i dag er en del av? Dette for å få innsikt i
kvalitetsutviklingsarbeid som foregår i Dyrøy kommune.
 
Mvh
 
Håvard Johnsen
Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse
Mob: 90878323
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Bemanningssituasjonen ved PPT 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet   
   

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler.  
 
Ved styremøte for PPT i januar ble den langsiktige bemanningssituasjonen ved PPT tatt opp. Det 
ble enighet i møtet om at ønsket fra PPT om en økning i bemanning skulle informeres om til 
respektive politiske organ. Fra Dyrøys side ble det foreslått at det aktuelle spørsmål ble tatt med i 
budsjettprosessen for 2020 og i så måte ble veid mot andre økonomiske ønsker og behov.  
 
På møte i styringsgruppa 25.mars ble det informert fra PPT og Salangen som vertskommune om 
at man fra 1.mars 2019 drev med 3 fulle stillinger ved PPT. En av de ansatte hadde ett frikjøp på 
20% stilling som var avsluttet. Dette var gjort for å bevare alle de som pr i dag er ansatt, da man 
ved en deltidsstilling sto i fare for å miste en av dagens ansatte. For denne ansatte var det ikke 
aktuelt å gå i en deltidsstilling. Dette ble tatt opp i styringsmøte for å få tilslutning fra de tre 
eierkommunene knyttet til ressursbruken. Det ble argumentert med at man i deler av tidligere år 
hadde gått med en redusert bemanning og at det var behov for å gjøre dette både for å beholde 
ansatte, men også for å ta igjen etterslep i saksbehandlingstid. 
 
Dyrøy ga ikke tilslutning i møtet til en slik ressursbruk og informerte i styringsgruppa om at en 
slik ressursbruk var nødvendig å forankre politisk.  
 
Den økonomiske fordelingsmodellen mellom kommunene baserer seg på barnetall. For 2018 var 
Dyrøys andel av utgiftene 24%. Merkostnaden på 50% stilling vil med en slik fordeling gjøre at 
Dyrøy kommune må dekke tilsvarende utgifter for 12% stilling i den perioden stillingen 
benyttes. Dette utgjør ca 75.000,- på årsbasis.  
 
Forankring 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT, men fastsetter at det både skal arbeides 
systemrettet, og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. 
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Denne er en del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes. En slik prosess forventes 
å gjøres så snart som mulig og selv om det ikke spesifiseres er det en norm på maksimalt tre 
måneder fra henvisning til vedtak fattes av kommunen.   
 
Vilkårene for samarbeid knyttet til felles PP-tjeneste fremgår av samarbeidsavtale datert 
1.10.2017. Knyttet til økonomiske spørsmål sier punkt 3 i samarbeidsavtalen at det skal være ett 
budsjett for PPT.  Dette budsjettet ligger til grunn for driften av PPT.  
 
 
Faktagrunnlag 
 
Det er kun Svalbard og Skjervøy som i dag driver egne PP-tjenester i Troms. Øvrige kommuner 
inngår i samarbeid med andre kommuner. For de mest nærliggende PP-tjenester er 
bemanningssituasjonen slik: 
 
Kommune Stillinger Elever Elever pr stilling 
Salangen, Dyrøy, Lavangen 2,5 494 197,6 
Målselv + Bardu 4,9 1183 241,4 
Balsfjord, Lyngen, Storfjord 4,1 1056 257,6 
Senja + Sørreisa 5,5 2150 390,1 

 
De små PP-tjenestene har en mindre bredde i kompetansen, et mindre faglig nettverk, samt at 
man er sårbare knyttet til fravær. For deltidsstillinger kan rekruttering være en utfordring. 
  
26.mars var det møte i Oppvekst og Omsorgsutvalget i Dyrøy kommune. Med bakgrunn i det 
foreløpige svaret fra Fylkesmannen knyttet til tilsynet med saksbehandlingstid i 
spesialpedagogiske saker, gjorde OpOm vedtak om at det ønskes en sak fremmet fra 
administrasjonen for kommunestyret i april knyttet til fremtidig organisering av PP-tjeneste for 
Dyrøy kommune.  
 
Dyrøy kommune inngår i dag i et samarbeid med Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu knyttet 
til regionalt nettverk for kompetanseutvikling for skole og barnehage. Primært ønskes det fra 
Oppvekst og Omsorgsutvalgets side utredet en tilknytning til dette kompetansenettverket som 
Dyrøy i dag er en del av. Resultatet av en slik utredning av fremtidig organisering av PP-tjeneste 
vil kunne innvirke på bemanningssituasjonen ved PPT i ett lengre perspektiv.  
 

Administrasjonens vurdering 
En styrking av bemanningen fra 2,5 til 3 stillinger kan argumenteres for i lys av at det er 
utfordrende å ha ansatte i deltidsstillinger. Det å rekruttere inn i eksempelvis en 50% stilling er 
ikke ideelt. Det vil også kunne være vanskelig å beholde arbeidstakere i deltidsstillinger. I lys av 
dette vil det være naturlig å vurdere en økning til tre hele stillinger på PPT.  
 
På den andre side er det slik at PP-tjenesten vi er en del av i dag er den best bemannede tjenesten 
i vår region. Ved en reduksjon til 2 stillinger, vil vi fortsatt være bedre forholdsmessig bemannet 
enn Balsfjord og Lenviks tjenester, og på nivå med Målselv (247 elever pr stilling). Ut fra et 
økonomisk perspektiv vil en slik løsning kunne forsvares. På den andre siden vil en slik tjeneste 
være enda mer sårbar og vil ha en svært begrenset bredde i kompetanse. Dette taler for å 
opprettholde dagens bemanning, og ikke redusere denne. 
 
Det fremkom i møte i styringsgruppa for PPT 25.mars 2019 at 3 stillinger var den gjeldende 
bemanningssituasjonen for PP-tjenesten fra 1.mars. Med andre ord fikk Dyrøy kommune 
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informasjon om dette etter at situasjonen var oppstått. Det oppleves i seg selv som kritikkverdig 
og reduserer handlingsrommet i saken.  
 
Saken fremmes med alternative innstillinger, der det anbefales at det velges ett av alternativene 
som er foreslått.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det anbefales et valg mellom følgende alternative vedtak: 
 

a. Dyrøy kommune slutter seg til en drift av PPT med 3 stillinger, tidsbegrenset fra 
1.mars 2019 og ut skoleåret 2018/2019.  

b. Dyrøy kommune slutter seg til en varig drift ved PPT med 3 stillingshjemler fra 
1.mars 2019. Administrasjonen bes innarbeide dette i fremtidige budsjetter.  

c. Dyrøy kommune ber PPT forholde seg til 2,5 stillingshjemler som budsjettert for 
2019. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Fra: Bengt Viken (bengt.viken@senja.kommune.no)
Sendt: 26.06.2020 08:06:23
Til: Håvard Johnsen
Kopi: 

Emne: SV: Avklaringer knyttet til PPTs forhold til regionalt kompetansenettverk
Vedlegg: 
Hei
 
PPT skal både arbeide på individ‐ og systemnivå.
 
Å delta i kompetansenettverk kan være en måte å arbeide system rettet på.
 
Jeg tenker det er naturlig å delta i et slikt kompetansenettverk.
 
Hilsen
 

 
Bengt Viken
Tjenesteleder/Spesialist i ped.psyk.rådgivning
PPT Senja
Mobil 41512135
www.senja.kommune.no
 
Denne e‐posten er kun beregnet for den person den er rettet til.
I tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst slette
e‐posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e‐post
eller ringe 778 51830/41512135. Bruk av informasjonen i sendingen
vil være ulovlig.
 

Fra: Håvard Johnsen <Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no> 
Sendt: torsdag 25. juni 2020 14.43
Til: Bengt Viken <bengt.viken@senja.kommune.no>
Emne: Avklaringer knyttet til PPTs forhold til regionalt kompetansenettverk
 
Som kjent foregår det en utredning av fremtidig organisering av PPT for Dyrøy kommune. I denne forbindelse
ønskes en avklaring av forhold knyttet til kompetansregionen.
 
Dyrøy kommune er en del av regionalt kompetansenettverk sammen med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.
Et samarbeid som er velfungerende. Innenfor dette nettverket er det i dag to PPT‐kontor. Senja og Sørreisa er i dag
deltakere i et annet kompetansenettverk.
 
Om Dyrøy skulle bli en del av PPT for Senja/Sørreisa ‐ hvordan stiller PPT for Senja og Sørreisa seg til deltakelse i
aktuelle aktiviteter innenfor det kompetansenettverket Dyrøy i dag er en del av? Dette for å få innsikt i
kvalitetsutviklingsarbeid som foregår i Dyrøy kommune.
 
Mvh
 
Håvard Johnsen
Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse
Mob: 90878323
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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 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 21/20 15.09.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering. 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering. 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte.  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

Saken utsettes til neste møte.  
 

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.  
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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 
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 
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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: 07.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Avviksstatistikk PLO mai-sept 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 22/20 15.09.2020 
   

 

Vedlegg 
1 avvik 01.05.19 og 20 

 

Rådmannens innstilling: 

Opom tar avviksstatistikken i PLO for perioden 01.05.2020-01.09.2020 til orientering.  

Kort sammendrag 

Det legges frem avviksstatistikk fra pleie og omsorg for medgått tid siden siste møte, sammenlignet med 
samme periode i 2019. 
I Dyrøy kommune har tjenesten gradvis bygd ned sin institusjonskapasitet fra mai 2019. Inneværende år 
har driften foregått ved opptil tre forskjellige lokaliteter. Hjemmetjenestens oppgavemengde har også 
økt i takt med at sykehjemmet har redusert sine plasser med åtte senger. 

Saksopplysninger 

Covid – 19 restriksjonene som trådte i kraft fra 12.mars førte til besøksrestriksjoner ved 
omsorgssenteret. Dette har vært uheldig for pasienter og pårørende i forhold til redusert kontakt med 
sine nærmeste. En måte å kompensere dette på har vært å bruke messenger lyd/bilde kommunikasjon 
mellom pårørende og pasienter. 
Restriksjonene har medført minimal smittespredning av vanlig forkjølelse, influensa og omgangssyke. 
Smittetrykket har vært svært lavt. 
 
Avviksregistreringene som er gjort i perioden viser en nedgang i sykehjemmet, men en markant økning i 
hjemmesykepleien. En av forklaringene på dette er forskyvningen av pasienter fra institusjon til å bo 
hjemme lengre. Økende andel pasienter med kognitiv svikt medfører behov for tettere oppfølging i 
hjemmet. Samarbeidet mellom helsepersonell og hjemmeboende synes å fungere godt, men med 
sviktende funksjonsnivå fysisk og mentalt, oppstår det glipper. Dette medfører flere avvik på de tiltak 
som er iverksatt. Denne utfordringen vil vedvare fordi det tar litt tid for pasienten å forstå/godta hvilket 
omfang hjelpen kan gis på.  
I en periode med Covid-19 utfordringene, drift på flere steder, mange dødsfall blant pasientene og ikke 
minst krevende prosedyrer, så har det også vært avviklet ferie.  
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Administrasjonens vurdering 

Avviksregistrering blir i omfattende grad gjennomført av personalet. Når de er tydelige på hva 
som er å oppfatte som svikt i det som er planlagt gjennomført, samt uønskede hendelser, er 
utgangspunktet for forbedringsarbeid godt. 
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Avviksstatistikk sykehjem 01.05.-01.09  
 

 

 

Figur 1 Sykehjem 2020                                                            Figur 2 Sykehjem 2019 

 

Antall avvik i Sykehjem er i sum redusert sammenlignet med fjoråret. 

«Feil i dosett» består av to alvorlige avvik; 

• Gjestepasient i Dyrøy hadde med seg dosett fra hjemkommune, denne var ikke av 
hjemkommune endret i henhold til siste forskrivninger. 

• For lokal pasient; et medikament manglet i en morgendose, feil oppdaget og rettet opp i. 

Øvrige avvik i medisinadministrering dreier seg om tilfeller der pasient ikke ønsket å ta medisiner 
(forstøver). 

«Fallulykker»; 

Dreier seg om pasient som har falt ved utstigning fra seng. 

«Annet»; 

• Forskyvning av tidspunkt for medisiner 
• Pasient som ikke forstod å bruke ringesnor, vanskelig situasjon for pasient. 
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Avviksstatistikk Hjemmesykepleie 01.05-01.09 

 

 
Figur 3 Hjemmesykepleien 2020    Figur 4 Hjemmesykepleien 2019 

 

For hjemmesykepleien ser vi en viss økning i antall avvik i forhold til fjoråret. 

«Prosedyreavvik» og «Feilmedisinering»: 

• De fleste dreier seg om at pasient har tatt medisiner til feil tid fra dosett 
• Ved et tilfelle har pasient pårørende gitt medisin etter at pasient hadde fått av 

hjemmesykepleien. 

«Feil i dosett»: 

• Manglende enkelttabletter i dosett. 
o I noen tilfeller kan dette tilskrives utilsiktet forflytning av medisiner når 

pasienten tar medisiner fra dosett. I andre tilfeller er årsaken at kontroll av 
utført istandgjøring har sviktet. 

«Fallulykke med/uten skade»: 

 Registreringen viser at omfanget av fall i hjemmet er lite. 

 

«Annet»: 

• Dreier seg i stor grad om gjøremål der pasient ikke ønsker, eller glemmer, å 
gjennomføre avtalte gjøremål på egenhånd. 

• Helsepersonell har ikke fått med seg endringer i smørerutiner/behandling. 
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