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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/41 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

09.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
17.10.2017

Referatsaker levekårsutvalget 17. oktober 2017

Saksopplysninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fra Lyngen kommune - sammendrag fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms
Fra Lyngen kommune - uttalelse fra eldrerådene i Nord-Troms vedr. bostøtteordningen
Fra Troms fylkeskommune - uttalelse fra eldrerådskonferansen ang flere dagsenterplasser
Fra Troms fylkeskommune - uttalelse fra eldrerådskonferansen ang lov om eldreråd
Avtale om grunnskoleopplæring for voksne innvandrere mellom Troms fylkeskommune,
Balsfjord-, Lyngen- og Storfjord kommune
Fra Fylkesmannen - innvilgelse av tilskudd for 2017 - styrking av habilitering og
rehabilitering i kommunene
Fra Fylkesmannen - informasjon om disponering av kontantytelser fra folketrygden
Fra Kulturdep. - høring, forslag til ny lov om tros- og livvynssamfunn
Fra Arbeids- og sosialdep. - høring, forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i
kommunal regi

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjett i Storfjord
kommune - revidering
Vedlegg
1

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjett i Storfjord kommune

Saksopplysninger
Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune blei
vedtatt i Styre for oppvekst og kultur 15. november 2010. Det var en revisjon og sammenslåing
av de retningslinjene som på det tidspunktet fantes for ordninga: Retningslinjer for tildeling av
tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune og Fordeling av kulturmidler til idrett.
Retningslinjene har ikke formelt blitt revidert siden 2010.
Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av driftstilskudd over
kulturbudsjettet. De klargjør hvilke generelle krav som stilles til søkere, samt hvilke
retningslinjer som gjelder for søkere innenfor de enkelte kategoriene:
 Driftstilskudd til idrettslag medlem av NIF
 Driftstilskudd til skytterlag medlem av DFS
 Driftstilskudd til andre lag og foreninger
 Tilskudd til oppstart av lag
 Tilskudd til drift av anlegg
 Tilskudd til voksenopplæring (trener- og lederutdanning)
Behandling av søknader innenfor denne ordninga har fra og med 2015 vært delegert til
rådmannen.
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Vurdering
Erfaringene fra de sju søkerundene som har vært siden retningslinjene blei vedtatt er at det på
noen punkter er behov for en tydeliggjøring av hva som er støtteberettiget. Dette gjelder f.eks.
tilskudd til voksenopplæring der det kan være uklart om også reise og opphold i forbindelse med
opplæringa er støtteberettiget.
Når det gjelder driftstilskudd til anlegg, er det i retningslinjene definert at det kun er eiere av
anlegg som kan motta tilskudd. I praksis har den politiske behandlinga av søknader også
godkjent utgifter til leie av aktivitetslokaler, og dette har vært videreført i rådmannens
behandling. Bakgrunnen for dette er at man har sett behov for å utjevne forskjeller mellom
foreninger som leier f.eks. hall gratis hos kommunen, og de som må betale leie for treningstid
hos andre aktører. Dette bør formelt innarbeides i retningslinjene.
I tillegg er det ønskelig med innspill fra spesielt idrettslagene på poengfordelinga for lagidrett og
individuell idrett. Slik dagens retningslinjer praktiseres gir én enkeltutøver store utslag på
poengtildelinga, og det er nyttig å få tilbakemelding fra idrettslagene på om dette gir et korrekt
bilde av aktiviteten og dermed poengene som danner grunnlaget for tildelinga eller ikke.
For skytterlag blei det innført et poengsystem fra og med 2010, etter mal fra fordelingsnøkkelen
for idrett, og det er ønskelig at skytterlagene er med på å evaluere denne nøkkelen for å se om
den gir et korrekt bilde av aktiviteten.
For øvrige lag og foreninger gjøres ei skjønnsmessig vurdering basert på følgende prioriterte
områder: Aktiviteter for barn og unge i alderen 6 – 19 år, fysisk aktivitet, integreringstiltak,
antall aktivitetstiltak. Også her er det ønskelig med innspill på hvordan denne ordninga
oppleves, og om det kan gjøres hensiktsmessige endringer i retningslinjene.

Rådmannens innstilling
Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune skal
revideres. Lag og foreninger inviteres til å komme med innspill, og rådmannens forslag til nye
retningslinjer sendes ut på høring før endelig behandling i Levekårsutvalget.
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Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i
Storfjord kommune
§ 1. Formål
Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av driftstilskudd over
kulturbudsjettet.
Driftstilskuddene skal legge til rette for og fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et
bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord kommune.
Driftstilskuddene er ei rammestyrt ordning der tilskuddbeløpets størrelse står i forhold til det
budsjettet Kommunestyret årlig fastsetter for de aktuelle postene.

§ 2. Fellesbestemmelser

§ 2-1 Krav til søker
Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Storfjord
kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om driftstilskudd.

§ 2-2 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på nærmere definert skjema for den enkelte driftstilskuddsordning.
Alle søknader må vedlegges
a) Årsmelding for foregående driftsår
b) Regnskap og revisjonsrapport for foregående driftsår
c) Budsjett for inneværende driftsår

§ 3. Driftstilskudd til idrettslag

§ 3-1 Krav til søker
Som idrettslag regner lag og foreninger som er registrert som medlem av Norges
idrettsforbund (NIF).

§ 3-2 Nøkkel for fordeling av grunnstønad
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Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010
Grunnstønaden beregnes av en fjerdedel (1/4) av totalbeløpet som fordeles til idrett.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Grunnstønad til idrettslagene har basis i antall dokumenterte idretter og undergrupper til den
enkelte idrett som blei drevet av idrettslaget foregående driftsår.

§ 3-3 Nøkkel for fordeling av aktivitetsstønad
Aktivitetsstønaden beregnes av tre fjerdedeler (3/4) av totalbeløpet som fordeles til idrett.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Aktivitetsstønad er basert på poeng ut fra de aktiviteter og konkurranser som blir drevet i
idrettslaget, og fordeles forholdsvis mellom samtlige idrettslag ut fra andel poeng i forhold til
samlet poengsum.
(1) Lagidrett
Det gis poeng for lagdeltakelse i terminfestet seriespill foregående driftsår. Poeng tildeles per
sesong, ikke per kamp.
3 poeng pr. 11-manns lag, aldersbestemte klasser
2 poeng pr. inntil 7-manns lag, aldersbestemte klasser
2 poeng pr. 11-manns lag, senior
1 poeng pr. inntil 7-manns lag, senior
(2) Individuell idrett
Det gis poeng for individuell deltakelse i terminfestede konkurranser.
2 poeng - aldersbestemte klasser - 1 deltaker i konkurransen
3 poeng - aldersbestemte klasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
4 poeng - aldersbestemte klasser - over 4 deltakere i konkurransen
1 poeng - seniorklasser - 1 deltaker i konkurransen
2 poeng - seniorklasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
3 poeng - seniorklasser - over 4 deltakere i konkurransen
(3) Deltakelse i NNM
4 poeng - lagidrett
1 poeng - per enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 4 poeng
(4) Deltakelse NM
6 poeng - lagidrett
3 poeng - per enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 6 poeng
(5) Landslagsdeltakelse
4 poeng per deltaker
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Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010
(6) Faste trimaktiviteter
1 poeng per aktivitetsgruppe
(7) Særskilte integreringstiltak
1 poeng - dokumentere særskilte tiltak for å integrere funksjonshemmede, eldre og/eller
innvandrere i idrettslagets aktiviteter
(8) Arrangørstøtte
1 poeng per terminsfestet konkurranse der idrettslaget står som arrangør
§ 3-4 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på skjemaet Søknad om driftstilskudd til idrettslag.
Alle søknader må i tillegg til vedlegg nevnt i § 2-2 vedlegges
a) Terminlister for lagkonkurranser
b) Resultatlister for individuelle konkurranser evt. kvittering for deltakeravgift
c) Deltakerliste trimaktiviteter

§ 4. Driftstilskudd til skytterlag

§ 4-1 Krav til søker
Som skyterlag regner lag og foreninger som er registrert som medlem av Det frivillige
skyttervesen (DFS).

§ 4-2 Nøkkel for fordeling av grunnstønad
Grunnstønaden beregnes av en fjerdedel (1/4) av totalbeløpet som fordeles til skytterlag.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Grunnstønad til skytterlaget har basis i antall dokumenterte medlemmer i alderen 6 – 19 år
foregående driftsår.

§ 4-3 Nøkkel for fordeling av aktivitetsstønad
Aktivitetsstønaden beregnes av tre fjerdedeler (3/4) av totalbeløpet som fordeles til skytterlag.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Aktivitetsstønad er basert på poeng ut fra de aktiviteter og konkurranser som blir drevet i
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Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010
skytterlaget, og fordeles forholdsvis mellom samtlige skytterlag ut fra andel poeng i forhold
til samlet poengsum.
(1) Individuell deltakelse
Det gis poeng for individuell deltakelse i terminfestede konkurranser.
2 poeng - aldersbestemte klasser - 1 deltaker i konkurransen
3 poeng - aldersbestemte klasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
4 poeng - aldersbestemte klasser - over 4 deltakere i konkurransen
1 poeng - seniorklasser - 1 deltaker i konkurransen
2 poeng - seniorklasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
3 poeng - seniorklasser - over 4 deltakere i konkurransen
(2) Lagdeltakelse
Det gis poeng for lagdeltakelse i terminfestede konkurranser foregående driftsår.
2 poeng pr. lag, aldersbestemte klasser
1 poeng pr. lag, seniorklasser
(3) Deltakelse i NNM
4 poeng - lagidrett
1 poeng - pr. enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 4 poeng
(4) Deltakelse NM
6 poeng - lagidrett
3 poeng - pr. enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 6 poeng
(5) Landslagsdeltakelse
4 poeng per deltaker
(6) Særskilte integreringstiltak
1 poeng - dokumentere særskilte tiltak for å integrere funksjonshemmede, eldre og/eller
innvandrere i idrettslagets aktiviteter
(7) Arrangørstøtte
1 poeng per terminsfestet konkurranse der skytterlaget står som arrangør

§ 4-4 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på skjemaet Søknad om driftstilskudd til skytterlag.
Alle søknader må i tillegg til vedlegg nevnt i § 2-2 vedlegges
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Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010
d) Resultatlister for konkurranser evt. kvittering for deltakeravgift
e) Terminlister

§ 5 Drifttilskudd til lag og foreninger
§ 5-1 Krav til søker
Som lag og foreninger regnes alle som ikke faller inn under bestemmelsen i §§ 3-1 og 4-1.
§ 5-2 Fordeling av tilskudd
Tilskudd til lag og foreninger tildeles etter skjønn, med følgende prioriterte områder
a)
b)
c)
d)

Aktiviteter for barn og unge i alderen 6 – 19 år
Fysisk aktivitet
Integreringstiltak
Antall aktivitetstiltak

§ 5-3 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på skjemaet Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger.
Alle søknader må inneholde vedlegg som nevnt i § 2-2.

§ 6 Tilskudd til oppstart av lag
Nystartede idrettslag, skytterlag eller andre lag og foreninger kan oppnå starttilskudd i
oppstartåret. Søknad om starttilskudd skal være dokumentert med navn på det valgte styre
eller interimsstyre.

§ 7 Tilskudd til drift av anlegg
Det ytes driftstilskudd til drift av anlegg. Tilskuddet beregnes forholdsvis mellom samtlige
søkere ut fra andel av godkjent søkesum i forhold til samlet søknadssum.
Som godkjent kostnad til drift regnes utgifter til
a) Strøm
b) Telefon og internett
c) Forsikring
d) Offentlige avgifter
Utgiftene må framkomme direkte av regnskapet eller som spesifiserte bilag.
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Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010
§ 8 Tilskudd til voksenopplæring
Det ytes tilskudd til trener- og lederopplæring. Tilskuddet beregnes forholdsvis mellom
samtlige lag ut fra andel av godkjent søkesum i forhold til samlet søknadssum. Det kan
maksimalt oppnås 25% av godkjent kostnad.
Utgiftene må dokumenteres med kvittering for betalt kursavgift eller lignende.

§ 9. Ikrafttredelse
Retningslinjene er vedtatt av Styre for oppvekst og kultur 15. november 2010 sak 25/10, med
ikrafttredelse fra samme dato.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/241 -14

Arkiv:

C84

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

24.05.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/17
28/17
26/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre
Storfjord råd for eldre og funksjonshemmede
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
07.06.2017
21.06.2017
17.10.2017

Økning festeavgift gravsteder
Saksopplysninger
Storfjord kirkelige fellesråd har oversendt en anmodning til Storfjord kommune om å øke
festeavgiften for frie gravsteder i Storfjord. De har ikke drøftet hvilket virkningstidspunkt dette
bør gjelde fra.

Vurdering
Storfjord menighetsråd har over år meldt om behov for økte driftsmidler og dette kan være et
bidrag til dette. Festeavgiften er ikke regulert siden 1998. Ved å øke avgiften til kr. 100 pr. år for
fri grav, vil det gi en merinntekt på mellom kr. 5 000 - 10 000 pr. år på kirkebudsjettet.
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Rådmannens innstilling
1.Storfjord kommune øker avgiften til kr. 100 pr år for fri grav.
2.Virkningstidspunkt: fra 1.1.2018

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Saken utsettes da den skal opp til levekårutvalget.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes.
Skal først opp til levekårutvalget.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Saken sendes også inn til Råd for eldre og funksjonshemmede og Levekår.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Storfjord kommune øker avgiften til kr. 100 pr år for fri grav.
2.Virkningstidspunkt: fra 1.1.2018
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/105 -5

Arkiv:

A22

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

14.09.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
17.10.2017

SFO- åpningstider om sommeren
Lovhjemmel: Opplæringsloven § 13.7
Vedtekter: Vedtekter for SFO i Storfjord
Saksopplysninger
Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud før og etter skoletid for barn fra 1.-4. klasse og barn med
særskilte behov på 1.-7-trinn. Plikten gjelder i skoleåret, men det er ingen som har individuell
rett på plass i SFO. Omfanget av kommunens plikter er begrenset og kommunen er ikke
forpliktet til å ha SFO ved alle skoler. Vedtekter vedtatt av kommunestyret, regulerer SFOdriften i den enkelte kommune.
Storfjord kommune har fram til nå ikke hatt SFO åpen i skolenes sommerferie. Dersom det har
vært behov for SFO plass i løpet av sommerferien, har kommunen gitt tilbudet fysisk i
tilknytning til kommunale barnehager som allerede er helårsåpen da det erfaringsmessig er få
barn i barnehage på sommeren. Tilbudet kalles sommer-SFO. Det er hver sommer barn/foreldre
som har benyttet seg av tilbudet, men svært få.
Vurdering
Plass i SFO er et gode som mange foreldre benytter seg av. Det har mye å si for foreldrenes
deltakelse i arbeidslivet og som sosial arena for barna. Bakgrunnen for at Storfjord ikke har hatt
åpen SFO i skoleferien har vært at behovet har vært svært lavt og til ulike tider/uker av
sommeren.
Personalet i barnehagen har opplevd det noe utfordrende å gi SFO- barna godt nok tilbud og
noen foreldre har også ønsket et mer tilpasset opplegg for de større barna. Etter at Storfjord
innførte ordninga, er det kommet til flere små barn i barnehage og rest- handlingsrommet (barn
pr. voksen) for personalet i barnehagen er ikke så romslig som det var før. Det har medført at
barnehagen i noen tilfeller har måttet ta inn ekstra vikarer for å bemanning nok. Behovet for
sommer- SFO vil erfaringsmessig være størst i august, spesielt for de som skal begynne på
skolen og som ikke lenger har barnehageplass.
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Det er derfor klokt å ta en fot i bakken og snu på steiner som har ligget en stund for å se om vi
kan gi et bedre eller annerledes SFO- tilbud i skolens sommerferie for 1.-4.klasse eller om
behovet ikke er stort nok til å innføre åpen SFO i skolens sommerferie.
Følgende forhold må kartlegges og vurderes:
Hvor stort er det gjennomsnittlige behovet for åpen SFO i sommerferien?
Når er behovet størst? Er juni og august de månedene det er størst behov og/eller at SFO åpner
f.eks. to uker før skolestart?
Skal SFO Hatteng og SFO Skibotn begge være åpen eller skal det evt. være kun en kommunal
SFO åpen i skoleferien?
Kostnaden for kommunen vil bero på om det skal være en eller to ansatte på jobb til enhver tid
og det må i tilfelle lages en enkel ROS på hva som er beredskapsmessig tilfredsstillende
ordning.
For å få svar på hvor stor den reelle etterspørselen er, kan det være klokt å gjennomføre en
spørreundersøkelse blant foreldre i de tre barnehagene (siste året) og småskoleklassene ved
begge skolene. Det vil gi grunnlag som er viktig forut før vedtak.
Rådmannens innstilling
1.Rådmannen bes utføre en spørreundersøkelse blant foreldrene om behov for SFO knyttet til
skolen i sommerferien.
2. Resultatet av spørreundersøkelsen legges fram for Levekårsutvalget og saka settes opp også i
neste møte i november.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/580 -4

Arkiv:

A20

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

12.09.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
17.10.2017

Avtale om bruk av Newtonrom på Skjervøy
Vedlegg:
1.Vedtak i Nord Troms regionråd
2. Konseptet Newtonrom
Saksopplysninger
Nord Troms regionråd har i møte 4.9.17 vedtatt flg. anbefaling til kommunene i Nord Troms:
1. Nord-Troms Regionråd anbefaler at det inngås langsiktige avtaler for bruk av Newton-rommet mellom
Skjervøy kommune og de andre Nord-Troms kommunene.
2. Nord-Troms Regionråd ber den enkelte kommune behandle saken om bruken av Newton-rommet
politisk for å sikre felles forståelse om langsiktig bruk av rommet.

Bakgrunn:
«Skjervøy kommune ønsker å få avklart Nord-Troms kommunenes bruk av Newton-rommet som en
del av den praktiske realfagsopplæringen i grunnskolen.
Skjervøy kommune ser seg nødt til å ta brukerbetaling hos brukerne. Kommunen ønsker å inngå
faste avtaler med kommunene om bruken av rommet, da dette vil gi forutsigbarhet for alle parter.
Forutsigbarhet i forhold til utvidelse av eksisterende lærerressurs og fastsettelse av antall ganger
skolene skal besøke Newton-rommet per skoleår. Skjervøy kommune foreslår derfor en 5-årig avtale
med hver av Nord-Troms kommunene. Skjervøy kommune ønsker at den enkelte kommune behandler
saken politisk for å sikre felles forståelse av langsiktig bruk av Newton-rommet. Det er ønskelig at
regionrådet bidrar til at saken behandles politisk i den enkelte kommune og at det inngås avtaler for
bruk av rommet mellom Skjervøy kommune og de andre kommunene.
Undervisning i Newton-rom kan være et av flere tiltak for å øke praktisk realfagsforståelse hos
elevene i Nord-Troms.»
Hva er et Newtonrom? (Kilde: prosjektbeskrivelsen)
www.newton.no
Newton-rom er en arena for læreplanbasert realfagsundervisning der flere skoler i en region deler på
utstyr og lærerkompetanse. Undervisninga er praktisk rettet og elevene får tilgang til utstyr de ikke
har på skolen. Newton-rommet skal bidra til økt fokus på og interesse for realfag, bidra til økt
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rekruttering til de tilknyttede næringene og gi unge i regionen en mer praktisk opplæring i fagene.

Vurdering
Det er prisverdig at Skjervøy kommune har jobbet fram et velutstyrt Newtonrom der
kompetansemål fra læreplanene inngår. Det gjelder spesielt fagområdene naturfag, teknologi og
matematikk. Planen for kommunene er utarbeidet i Oppvekstnettverket i Nord Troms
(skolefaglige ansvarlige) Storfjord sin årlige kostnad på undervisning ved Newtonlærer inkl.
transport er kr. 15 000 (kr. 5 000 pr. opplegg)
I prisen ligger flg. forutsetninger:
2 besøk til Skjervøy (klasser på mellom - og ungdomstrinn)
1 besøk der Newtonrommet kommer til Storfjord til 1.-4.klasse.
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune slutter seg til avtale mellom Nord Tromskommunene om bruk av
Newtonrommet på Skjervøy
2. Storfjord sin årlige kostnad etter fordelingsnøkkel er pr. okt. 2017 kr 15 000 pr. år.
3. Beløpet skal innarbeides i budsjettet fra 2018.
4. Avtalen gjelder i 5 år gjeldende fra skoleåret 2017-18
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Skjervøy kommune

Bruk av Newton-rommet i Nord-Troms for Nord-Troms kommunene
Saken
Skjervøy kommune ønsker å få avklart Nord-Troms kommunenes bruk av Newton-rommet
som en del av den praktiske realfagsopplæringen i grunnskolen.
Skjervøy kommune ser seg nødt til å ta brukerbetaling hos brukerne. Kommunen ønsker å
inngå faste avtaler med kommunene om bruken av rommet, da dette vil gi forutsigbarhet for
alle parter. Forutsigbarhet i forhold til utvidelse av eksisterende lærerressurs og fastsettelse av
antall ganger skolene skal besøke Newton-rommet per skoleår. Skjervøy kommune foreslår
derfor en 5-årig avtale med hver av Nord-Troms kommunene. Skjervøy kommune ønsker at
den enkelte kommune behandler saken politisk for å sikre felles forståelse av langsiktig bruk
av Newton-rommet. Det er ønskelig at regionrådet bidrar til at saken behandles politisk i den
enkelte kommune og at det inngås avtaler for bruk av rommet mellom Skjervøy kommune og
de andre kommunene.
Undervisning i Newton-rom kan være et av flere tiltak for å øke praktisk realfagsforståelse
hos elevene i Nord-Troms.
Om konseptet Newton-rom og forankringen
Konsepteier:
FIRST Scandinavia (ideell stiftelse)
Eier av rommet:
Skjervøy kommune.
Sted:
Nord-Troms videregående skolen på Skjervøy.
Forankret:
- Skjervøy kommune, kommunestyret
- Nord-Troms regionråd, regionrådssak 21/13
- Fylkesrådet i Troms, bevilget prosjektmidler i 2015, 2016, 2017
- Troms fylkeskommune, fylkestinget sak 26/15
- Støtteerklæring oppvekstlederne, 14.04.16
- Nord-Troms regionråd, regionrådssak 37/17
Klart til bruk: Ombyggingen er forventet ferdigstilt medio september 2017. Rommet er etter
planen klart til bruk i oktober.

Våre samarbeidspartnere:
Ymber AS
Marine Harvest Norway AS
Eidsfjord Sjøfarm AS
Blåfondet, Troms fylkeskommune
Skretting

Lerøy Aurora AS
Arnøy Laks AS
SNN
NITO
Troms fylkeskommune
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Hva er Newton-rom?
Newton-rom er en arena for læreplanbasert realfagsundervisning der flere skoler i en region
deler på utstyr og lærerkompetanse. Undervisninga er praktisk rettet og elevene får tilgang til
utstyr de ikke har på skolen. Newton-rommet skal bidra til økt fokus på og interesse for
realfag, bidra til økt rekruttering til de tilknyttede næringene og gi unge i regionen en mer
praktisk opplæring i fagene. Fokus for Newton-rommet i Nord-Troms vil rette seg mot
havbruk og energi. Målgruppa er i første omgang elever i grunn- og videregående skole. En
Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen gjennom teori og praktiske
aktiviteter. All undervisning er læreplanbasert og skal være en del av norsk skole, ikke et
tillegg til. Undervisningsoppleggene som benyttes kalles Newton-moduler.
Hva er en modul?
Alle Newton-moduler er kvalitetssikret av ulike fagpersoner og fagmiljø i forhold til
kompetanse- og læringsmål, bruk av fagbegreper o.l. Gjennomføringen av en Newton-modul
krever utstyr og metodikk som utfordrer elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og legger
vekt på naturfag, matematikk og teknologi. Undervisningen i en Newton-modul starter i
klasserommet, hvor klasse-/ besøkslærer leder elevene gjennom forarbeidet.
Newton-lærer underviser i Newton-rommet, klasse-/besøkslærer deltar i denne
undervisningen og tar etterarbeidet sammen med klassen sin når de er tilbake i klasserommet
igjen.

Forarbeidet er beskrevet i en egen
håndbok som tilhører
undervisningsmodulen man har meldt
seg på. I håndboken er
undervisningsopplegget beskrevet i
detalj; med aktiviteter, læreplanmål,
m.m. Modulene som er valgt til
Newton-rommet i Nord-Troms er
knyttet til fagområdene energi og
havbruk.
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Newton-rommet har fått finansiering for flere moduler (utstyr) fordelt på de ulike trinnene i
grunn- og videregående skole. I begynnelsen vil antall moduler som tilbys være begrenset.
Newton-rommet har valgt å starte med «Roboter og matematikk». På sikt skal flere moduler
tilbys.
Disse modulene er finansiert*:
Navn
Klassetrinn
Ant. timer
Hvilken fisk er jeg?
1.-4.
5,0
Roboter og matematikk
5.-7.
5,0
Satelittene viser vei
5.-7.
3,0
Salmo salar
5.-7.
5,0
Elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare kilder 8.-10.
5,0
Klar for havet
VG 1
5,0
Solceller
VG 1
6,5
*-det kan bli gjort mindre endringer i valg av hvilke moduler som skal kjøpes inn.

Ved å logge deg inn på www.newton.no kan du lese mer om hver enkelt modul. Her vil du
også finne oversikten over alle modulene som er godkjente for undervisning.

Hvorfor egen Newton-lærer?
En god Newton-lærer er først og fremst en dyktig lærer med høy faglig kompetanse og god
formidlingsevne. Newton-lærer skal tilrettelegge undervisningen slik at det blir sammenheng
mellom praktisk arbeid og faglige refleksjoner i forhold til modulene det skal undervises
i. Newton-lærer skal; forberede undervisningen med besøkslærer, sette fram utstyr til
gjennomføringen, undervise i den aktuelle modulen, sørge for at utstyret er komplett, rydde
tilbake og drive service på brukt utstyr. Newton-lærere må evaluere tilbudet, gjøre justeringer
og videreutvikle tilbudet. Selv om Newton-lærer står for undervisningen, skal det følge minst
en klasse-/besøkslærer med hver klasse.

Tilbudet om å bruke av Newton-rommet
Kommunene tilbys realfagsundervisning i Newton-rommet. Undervisningen gis som moduler
med et eget undervisningsopplegg for hver modul. Det er viktig at undervisningen i Newtonrom innarbeides i skolens lokale læreplan. På den måten vil den praktiske
realfagsundervisningen bli gitt i stedet for undervisning på skolen, ikke i tillegg til.
Newton-rommet starter med å tilby undervisning i «Roboter og matematikk» fra høsten 2017.
Deretter vil en og en ny modul tilbys etter at Newton-lærer har gjennomført piloteringsperiode
på hver enkelt av dem.
Det estimeres at Newton-rommet vil bli besøkt ca 20 ganger per år av grunnskoleelever fra
andre kommuner enn Skjervøy. Dette skal gi grunnlag for å øke stillingen som Newton-lærer
noe. Newton-rommet har kapasitet til å ta imot maks 26-28 elever per besøk.
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Antall elever på hvert alderstrinn varierer fra kommune til kommune, og noe fra år til år.
Etter en gjennomgang av elevgrunnlaget er det satt opp en plan for antall besøk for den
enkelte kommune. Denne er behandlet i oppvekstnettverket (skolelederne i Nord-Troms
kommunene) og det er gjort enkle justeringer som følge av behandlingen der. Det er bl.a. tatt
høyde for geografisk lange avstander.
På bakgrunn av dette foreslås det følgende i forhold til antall besøk fra den enkelte kommune:
Elevtall 2016-17

Kommune

%

5000 kr per
besøk

Ant. besøk
9,3

3

15000

Nordreisa

41,8

8

40000

Kåfjord

13,8

3

15000

Storfjord

14,1

3

15000

Lyngen

21,0

3

15000

100,0

20

100000

Kvænangen

Totalt

I tillegg vil private skoler kontaktes for avklaring om deltakelse.
Vi ønsker også å tilby mobile moduler for de minste elevene, der Newton-lærer drar til den
enkelte skole og underviser i en modul. Også disse vil kreve for- og etterarbeid av den enkelte
klasse.
Antall besøk i Newton-rommet kan på sikt økes etter avtale med den enkelte kommune.
Transport
Skjervøy kommune har fått finansiert et eget transportfond. Transportfondet opprettes fordi
det er store geografiske avstander i Nord-Troms og at kommuneøkonomien tilsier at det er
vanskelig å prioritere transport av elever. Ved opprettelsen av gratis transport av elever til/fra
Newton-rommet vil det sikre bruk av rommet og bidra til at opplæringen i Newton-rommet
etableres som en fast ordning i de lokale læreplanene i grunnskolene. Fondet skal
administreres av Skjervøy kommune og alle reiser skal avklares med kommunen. Fondet er
beregnet å vare i tre år. Det skal jobbes for å tilføre nye midler til fondet.
Økonomi
Skjervøy kommune leier undervisningslokaler hos Troms fylkeskommune. Husleien dekker
bl.a. ombyggingskostnadene i lokalet og generelle driftskostnader for rommet.
Skjervøy kommune har satt av midler til 25 % stilling som Newton-lærer og midler til husleie
i Budsjett og økonomiplanen for 2015-2018.
Kostnadene til innredning, utstyr og transport er dekt gjennom samarbeid med næringslivet
(våre samarbeidspartnere).
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Skjervøy kommune har driftsutgifter på rommet på 600-700.000 per år. For å tilby
undervisning til de andre kommunene et det nødvendig å øke stillingsressursen. Kommunen
ser seg nødt til å ta brukerbetaling hos brukerne fra de andre kommunene. Brukerbetalingen er
beregnet til kr. 5000,- per besøk. Disse midlene skal brukes til å øke stillingsressursen for å gi
et tilbud til Nord-Troms kommunene. Det er ei forutsetning at kommunene inngår faste
avtaler om bruken av rommet, da dette vil gi forutsigbarhet for alle parter. Det er naturlig at
det inngås ulike avtaler med de ulike kommunene utfra bl.a. geografiske avstander, hvilke
klassetrinn som skal delta og i hvor stor grad de skal delta.
Skolesjefene i Nord-Troms har gjennom møte i Oppvekstnettverket drøftet brukerbetalingen
og har gitt tilbakemelding om at prisnivået per besøk er akseptabelt. Antall besøk er justert
utfra tilbakemeldingen fra oppvekstlederne. I tillegg legges det opp til en mobil modul. Dette i
tråd med tilbakemeldingen fra oppvekstsjefene. Det betyr at en av de oppsatte
undervisningsdagene, så reiser Newton-lærer til den aktuelle skolen og gjennomfører
undervisning. Dette gjelder for de yngste elevene. Brukerbetalingen blir den samme som ved
besøk i Newton-rommet.

Samarbeidet mellom Newton-rommet og næringslivet
Næringslivet i Nord-Troms har bidratt betydelig med midler til inventar, utstyr og transport.
Det er viktig for Newton-rommet å utvikle dette samarbeidet. Aktiviteter i Newton-rommet
vil bidra til økt kunnskap og interesse om næringslivet, og vil kunne bidra til fremtidig
rekruttering av ansatte.
Det er naturlig å tenke at klassene kan delta på bedriftsbesøk/ andre aktiviteter når de er på
Skjervøy. Dette må i så fall avtales på forhånd.

Veien videre
Når kommunene er enige om prinsippene i forhold til bruken av Newton-rommet, er det
naturlig at Newton-lærer/ - administrasjonen lager et oppsett på modulene som det skal
undervises i, og om dette skal foregår på høst eller vår. Newton-rommet har fått finansiering
til flere moduler, men det skal legges en egen plan for når de ulike modulene skal tilbys. Bruk
av nye moduler krever opplæring av Newton-lærer og innkjøp av utstyr til den enkelte modul.
Skjervøy kommune vil sette opp forslag til hvilke aktiviteter som kan inngå i et utvidet
Skjervøybesøk. Den enkelte klasse må selv avtale aktivitetene som skal gjennomføres, men
Skjervøy kommune vil ved behov være behjelpelig dersom noe er uklart.
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Til kommunene i Nord-Troms
MELDING OM VEDTAK
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Styremøte Nord-Troms Regionråd nr 6-2017

STED:

Nordreisa

TIDSPUNKT:

4. september 2017

Sak 37/17

Newton-rom Nord-Troms

Saksdokumenter:


Presentasjon av Newton-rom

Orientering ved regionrådets representant i styringsgruppa Knut Jentoft og
prosjektleder Silja Karlsen.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Nord-Troms Regionråd anbefaler at det inngås langsiktige avtaler for bruk av
Newton-rommet mellom Skjervøy kommune og de andre Nord-Troms
kommunene.
2. Nord-Troms Regionråd ber den enkelte kommune behandle saken om bruken
av Newton-rommet politisk for å sikre felles forståelse om langsiktig bruk av
rommet.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Rett protokollutskrift bevitnes
04.09.17
Berit Fjellberg
Referent

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/398 -65

Arkiv:

F30

Saksbehandler: Linda Rasmussen
Dato:

10.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
17.10.2017

Retningslinjer for etablering av flyktninger
Henvisning til lovverk:
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(Introduksjonsloven)
Vedlegg
1 Retningslinjer for etablering av flyktninger

Saksopplysninger
Storfjord kommune har over tid bosatt flyktninger og i den forbindelse har det oppstått behov
for økonomiske retningslinjer rundt bosettingsarbeidet. Dette for å sikre lik behandling.
Retningslinjene er tenkt å fungere som et oppslagsverk og vil kunne forenkle arbeidet for
flyktningkonsulenten.
Lov om introduksjonsordninga sier noe om rettigheter og plikter for både bosatte og for
kommunen. Kommunen skal sørge for et introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere som
er bosatt i kommen, jfr Lov om introduksjonsordning § 2.
Kommunen skal tilrettelegge for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering.
Gjennom introduksjonsprogrammet skal den bosatte gis grunnleggende ferdigheter i norsk, gis
grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberedes for deltakelse i yrkeslivet.
Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid, og skal minimum inneholde
norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller
tilknytning til yrkeslivet, jfr Lov om introduksjonsordning § 4. Programmet kan vare i 2 år, ved
særlige grunner i inntil 3 år.
Den som deltar i introduksjonsprogrammet har krav på introduksjonsstønad. Stønaden utgjør på
årsbasis 2 x Folketrygdens grunnbeløp (G). De deltakerne som er under 25 år mottar 2/3 stønad.
Kommunen mottar ulike tilskudd når flyktninger bosettes. De største utgiftene kommer de første
årene. Kommunen mottar tilskudd i 5 år – disse reduseres hvert år.
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Storfjord har hatt kontakt med nabokommuner underveis i bosettingsarbeidet samt utarbeidelsen
av disse retningslinjene.
Vurdering
Tjenesten har erfart at når vi er i bosettingsfasen og flyktningen kommer direkte til kommunen
fra mottak så er vi nødt å ha en lik praksis mht hvilket utstyr kommunen skal skaffe til veie.
Dette for å sikre at alle får det samme. Etter at tjenesten har bistått med å finne egnet bolig så må
nødvendig utstyr kjøpes inn. Hvitevarer, senger, møbler for øvrig, kopper, kar m.m. Utstyret
som kjøpes inn har vært både brukt og nytt. I hovedsak tilstrebes det å kjøpe nye hvitevarer og
elektriske artikler pga garanti og sikkerhet. Noe utstyr forblir i kommunes eie dersom
introduksjonsprogrammet blir avsluttet før tiden. Annet utstyr vil måtte følge den bosatte.
Tjenesten har også fått erfaring med familiegjenforeninger, noe som innebærer at ektefeller og
barn kommer til kommunen. Dette igjen gir behov for utstyr til både voksne og barn samt
ytterligere utstyr til bolig. Retningslinjene sier f.eks noe om beløpsstørrelse til innkjøp av klær
alt etter om det gjelder voksne og/eller barn, sesong m.m.
Når de bosatte er startet i introduksjonsprogrammet så innebærer det å delta på opplæring i regi
av Voksenopplæringa samt ha praksis i bedrift. Dette kan medføre utgifter til barnehageplass for
de med barn, busskort til/fra opplæring og bedrift m.m. Retningslinjene sier noe om også dette.
Rådmannens innstilling
Storfjord Levekårsutvalg godkjenner de fremlagte økonomiske retningslinjer for bosetting av
flyktninger i Storfjord kommune.
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Retningslinjer
for
etablering av flyktninger
Introduksjon
Arbeidet med bosetting og integrering av flykninger er omfattet av Lov om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven),
og forvaltningsloven. Også Lov om sosiale tjenester benyttes i forbindelse med bosetting av
flyktninger. I disse retningslinjene omtales flyktninger som deltakere.

Introduksjonsstønad
Deltakere over 18 år med behov for grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til
introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal være helårig, og på full tid.
Introduksjonsstønaden utgjør 2G for deltakere over 25 år, og 2/3 av G for deltakere under 25
år. Introduksjonsprogrammet skal i utgangspunktet vare inntil 2 år, og i særskilte tilfeller 3
år. Introduksjonsstønad til bosatte under 25 år som har barn får introduksjonsstønad
tilsvarende 2G.

Etableringskostnader ved bosetting
Støtte til etablering gis til deltakere ved første gangs bosetting i kommunen. Deltakere som
har mottatt støtte til etablering i annen kommune, og barn som er født etter bosetting har
ikke krav på etablering. Barn som er bosatt sammen med foreldre, og som senere flytter for
seg selv, har ikke krav på etableringsstøtte. Par som blir bosatt sammen, og som på et senere
tidspunkt velger å skille seg, må dele den etableringen de allerede har fått.
Etableringsstønader skal ikke beregnes som inntekt ved vurdering av behov for supplerende
sosialhjelp. Etablering består av standardpakker for hvitevarer, inventar, klær, utstyr til barn
etc. Det vil bli kjøpt inn brukt, og nytt, alt ut i fra hva som er mest hensiktsmessig i
situasjonen. Videre består etableringen av kontantbeløp som beregnes ut fra familiens
sammensetning og størrelse, samt støtte til diverse andre forhold.
a) Standardpakker – hvitevarer
Flyktningetjenesten kjøper inn hvitevarer i forkant av bosettingen. Boenhetene utstyres med
kjøleskap/fryseskap eller fryseboks, vaskemaskin, oppvaskmaskin, komfyr, mikrobølgeovn og
støvsuger. Familier med flere små barn kan også få tilbud om tørketrommel. Det er her
hensiktsmessig at det kjøpes inn nye hvitevarer pga mulighet for reklamasjon, holdbarhet ol.
Deltakere vil ha store utfordringer med selv å kjøpe inn nye hvitevarer dersom de blir
ødelagt.
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b) Møbler /innbo
Det kjøpes inn møbler og inventar ut i fra familiens sammensetning og størrelse, til nøktern
standard. Det kjøpes inn nye rammemadrasser til alle i husstanden, eventuelt brukte senger
med nye madrasser/over madrasser.
Ved familiegjenforening supplerer flyktningetjenesten med møbler/utstyr etter behov (f.eks.
senger, sengetøy og utstyr til barn).
Møblene og hvitevarene er kommunens eiendom i 2 år. Etter 2 års botid i Storfjord blir
møbler og innbo deltakernes eiendom. Dersom møbler/inventar skulle bli ødelagt må
deltakerne selv dekke utgiftene for kjøp av evt. nytt.
c) PC/TV- og abonnement /bredbånd og NRK lisens
Det er viktig at deltakerne blir informert om utgifter i forbindelse med NRK lisens og utgifter
til tv-abonnement/kabel-TV før det eventuelt kjøpes inn TV. Det kan kjøpes inn en TV per
husstand for inntil kr 6 000.-. TV må kjøpes inn i en av familiens navn, slik at kommunen ikke
blir belastet for lisens. Deltakere av introduksjonsprogrammet får dekket innkjøp av bærbar
PC, med inntil kr 5.000. Samtidig gis informasjon om utgifter til internettilknytning, dette må
også deltakerne dekke selv.
Flyktningetjenesten dekker utgifter til første gangs installasjon av kabel TV og bredbånd,
videre dekkes utgifter til bredbånd og kabel TV frem til den måneden de begynner å motta
introduksjonsstønad. (dette gjelder kun dersom deltakerne ønsker kabeltv/bredbånd på sikt)
Deltakerne må selv betale utgifter til Bredbånd/ kabel-TV fra den måneden de begynner å
motta introduksjonsstønad. Deltakerne må selv betale NRK lisensen i sin helhet. Dersom
deltakerne ønsker kabel TV/bredbånd kontakter flyktningkonsulent Avinet AS (Storfjord) for
å avtale tidspunkt for installasjon.
d) Klær og utstyr
Dette gjelder både ordinær bosetting og familiegjenforening. Personer som eventuelt har
mottatt stønad til klær i en annen kommune, har ikke krav på denne støtten. Stønaden
utbetales som en engangssum. Det gis et kontanttilskudd pr voksen på kr. 6 000,- til klær,
sko og øvrig utstyr. Dette skal dekke utgifter til både sommer- og vinterklær.
Til barn og unge gis følgende kontanttilskudd, som deles i to utbetalinger vår/vinter
Barn 0-12 år
kr 8 000
13-17 år
kr 6 000
Representant fra flyktningetjenesten er behjelpelig med å handle inn det som trengs til barn
ut i fra hvilken årstid det er. Resterende beløp utbetales.
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e) Barn under 18 år får støtte til sykkel og ski ved behov:
Under 12 år inntil kr 1 500 sykkel og inntil kr 1 000 for ski/sko
Over 12 år
inntil kr 3 000 sykkel og inntil kr 1 500 for ski/sko
Dette er en engangsutbetaling som utbetales mot kvittering
Husk å informere om at diverse annet turutstyr kan lånes hos kommunens utstyrsbank.

f) Støtte til skoletur for barn under 16 år
Utgifter til skoletur dekkes kun til barn som har foreldre som deltar i
introduksjonsprogrammet. Dersom en av foreldrene er i ordinært arbeid er stønaden
behovsprøvd. Stønaden er en engangsutbetaling.
Utgifter i forbindelse med klassetur (10 klasse)
Flyktningtjenesten kan dekke egenandel og evt. de kompenserende utgifter i forbindelse
med klasseturen. Dette gjelder ikke lommepenger, og gjelder kun de barna som ikke har fått
mulighet til å være med på felles klassesparing fra første klasse.
Utgifter i forbindelse med overnattingstur med klassen
For barn som mangler nødvendig utstyr for å kunne delta på overnattingstur med klassen,
kan Flyktningtjenesten dekke utgifter til nødvendig utstyr for inntil kr 1 200, dersom det ikke
er mulighet for å låne utstyret hos kommunens utstyrsbank.
g) Barnevogn og barneutstyr
Stønad til kjøp av barnevogn og utstyr er kun beregnet til den som ikke mottar
engangsstønad ved fødsel. Flyktningetjenesten dekker innkjøp av barnevogn til familier i
introduksjonsprogrammet til barn i alderen 0 til 3 år. For barn fra 0 til 2 år, vil det være
kombinert bag og sportsvogn (duo vogn) som er aktuell. For barn i alderen 2-3 år vil det
være aktuelt å kjøpe en sportsvogn/trille. I tillegg kjøpes det regntrekk, myggnett og
voksipose eller lignende til vogna etter behov. For øvrig dekkes bilstoler, stellebord,
barnestol og annet nødvendig barneutstyr etter behov og individuell vurdering. Det vil bli
kjøpt inn nytt eller brukt barnevogn og øvrig barneutstyr.
h) Kontantbeløp ved bosetting
Ved bosetting betales et kontantbeløp til den enkelte husstand. For husstander med inntil 4
personer gis et kontantbeløp på kr 4 000. For husstander med flere enn 4 personer gis det et
tillegg med kr 1 000 per person. Dette beløpet skal være tilstrekkelig til å kjøpe inn det man
trenger av ytterligere inventar, utstyr den første tiden. Kontantbeløpet utbetales i sin helhet.
i) Ved
Deltakere som har vedovn i boligen kan få dekket 1 000 liter blandingsved pr husstand pr år,
så lenge de er i introduksjonsprogrammet.
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j) Innboforsikring
Flyktningetjenesten dekker innboforsikring for verdier opptil kr 200 000, i inntil to år.
Deretter betaler den enkelte forsikring selv. Dersom det oppstår skade eller tyveri, og
innboet ikke er forsikret, gir ikke flyktningtjenesten stønad til ny etablering
k) Fritid
For aldersgruppen inntil 18 år dekker flyktningetjenesten for en fritidsaktivitet/treningsavgift
i idrettslag/forening. Ytelsen gis til aleneforsørgere, eller når begge foreldrene deltar i
introduksjonsprogrammet. Maks grense er kr. 2.000,- per år.
l) Aktivitetsstøtte til utstyr
Aktivitetsstøtte til utstyr er ment å dekke nødvendig utstyr i forbindelse med organiserte
aktiviteter for deltakernes barn i alderen 0 til 18 år.
 Stønaden utgjør kr 1500 pr barn, pr år.
 Stønaden vedtas til og med det året foreldrene slutter i introduksjonsprogrammet.
m) Helsetilbud
Førstegangsundersøkelse hos lege, tannlege og helseundersøkelse hos helsesøster dekkes av
flyktningetjenesten.
Prosedyre:
1. Deltaker betaler første sjekk/time og leverer kvittering til flyktningetjenesten/ eller
leverer faktura til Flyktningtjenesten.
2. Flyktningkonsulent skriver anvisning til økonomi og beløpet blir refundert til deltaker.
Fysioterapi
Fysioterapi kan dekkes opptil egenandelstak, dersom det kan dokumenteres som nødvendig
for å kunne gjennomføre skolegang eller andre aktuelle tiltak i introduksjonsprogrammet.
Fysioterapi må da være en del av den enkeltes individuelle plan.
Psykolog
Utgifter til psykolog dekkes opp til egenandelstaket.

n)
Vedrørende transport til og fra lege, tannlege og spesialisthelsetjenesten (UNN)
Flyktningtjenesten kjører ikke deltagere til spesialisthelsetjenesten, men bistår som ledsager
med buss ved første time hos spesialisthelsetjenesten. Dette med formål at deltakerne blir i
stand til å klare å mestre å komme seg til/fra spesialisthelsetjenesten på egenhånd. Det
henvises for øvrig til rettigheter via HELFO og pasientreiser.
Transport til legekontoret – flyktningetjenesten kan bistå med transport en vei, deltagerne
bestiller legetime slik at det er mulig å enten ta buss om til legekontoret morgenen eller fra
legekontoret på ettermiddagen. For tannlege avtales det særskilt alt etter hvilket
tannlegekontor som benyttes. Hovedregelen er at deltakerne må komme seg til/fra på
egenhånd.
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o) Briller
Første konsultasjon hos optiker dekkes av flyktningetjenesten.
Det gis støtte til kjøp av et par briller for de som er i introduksjonsprogrammet etter
vurdering av optiker eller øyelege. Innfatningen dekkes med maksimalt kr 1 500.- samt
utgifter til rimeligste brilleglass som en engangsutbetaling.
Prosedyre:
1. Flyktningkonsulent skriver brev med betalingsgaranti.
2. Flyktningkonsulent vurderer om det er behov for tolk og om deltakeren trenger hjelp
til å finne optiker. Deltaker tar med brevet til en optiker
3. Optikeren sender regning ifølge instruksene i brevet.
p) Barnehage / SFO
I hht. Introduksjonsloven skal kommunene tilrettelegge for barnetilsyn for deltakere i
introduksjonsprogrammet. Dette fordi deltakerne er pålagt å delta i programmet.
Flyktningetjenesten er behjelpelig med å søke om barnehageplass / SFO. Utgifter til
barnehageplass/SFO til ytes av flyktningetjenesten ved behov, så lenge begge foreldrene er i
introduksjonsprogrammet eller mottar økonomisk sosialhjelp.
For enslige forsørgere: Det ytes ikke overgangsstønad fra NAV parallelt med
introduksjonsstønad.
Når en av foreldrene er i ordinært arbeid, vil utgiftene til barnepass være behovsprøvd.
Barnetilsyn samordnes med eventuelle trygdeordninger som ytes til samme formål.
q) Bussutgifter
For deltakere på voksenopplæringa og på språkpraksis som bor mer enn 4 km fra
skolested/praksissted gis det støtte til bussutgifter etter samme regler som for grunnskole.
Transport for inntil 2 km kan også støttes dersom deltaker har barn som skal bringes til
barnehage, til og med første klasse. Der gis det støtte til en voksen. Dersom en deltaker
mister sitt busskort dekker ikke flyktningetjenesten nytt kort.
r) Stønad til arbeidsklær
Ved oppstart av språkpraksis eller arbeidspraksis får deltakerne dekket innkjøp av nødvendig
arbeidsklær etter en særskilt vurdering, med inntil kr 3 000 kr.
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Etablering ved utflytting fra bofellesskap
Møbler og inventar i bofellesskap er det Storfjord kommune som eier. De som bosettes i
bofellesskap får kun seng og eventuell nattbord/kommode i etablering. Når de bosatte
flytter ut av bofellesskap kan han/hun etter en skjønnsmessig behovsvurdering få støtte til
ny etablering, med utgangspunkt i punktene ovenfor.

Trafikalt grunnkurs/førerkort
Flyktningtjenesten dekker utgifter til trafikalt grunnkurs for deltakere av
introduksjonsprogrammet og barn i alderen 15 til 18 år som er har foreldre som deltar i intro
programmet. Dette inngår som et kurs i introduksjonsprogrammet.
Flyktningetjenesten dekker ikke utgifter til førerkort. Det kan inngås en særskilt avtale om
forskuddsbetaling med trekk i introduksjonsstønad.

Stønad i ventetid
Det er en målsetting at alle skal komme i gang med introduksjonsprogram så snart som
mulig etter bosetting. Det utbetales stønad i ventetid for familiegjenforente frem til første
utbetaling av introduksjonsstønad når familiegjenforente starter i program innen tre
måneder. Ventestønad er til enhver tid i samsvar med statens anbefalinger for økonomisk
sosialhjelp. Flyktningetjenesten dekker husleie, strømregning og kostnaden for bredbånd i
tiden de mottar ventestønad. Ventestønad utbetales fra bosetting og frem til første
utbetaling av introduksjonsstønad. Introduksjonsstønad utbetales forskuddsvis.
Ventestønad skal ikke overskride beløpet den/de bosatte vil få i introduksjonsstønad og
barnetrygd.
Utbetaling av stønad for de som ikke har bankkort:
For deltagere som ikke har fått bankkort kan kommunen låne ut kontantkort til deltakere det
gjelder.

Oversettelse av dokumenter
Deltakernes medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring må
oversettes før de kan godkjennes. Denne kostnaden dekkes av flyktningetjenesten.
Prosedyre:
1. Det tas tre kopier av vitnemål/attester som skal oversettes. Kopier både for og
bakside dersom det er stempel eller lignende på begge sider. Pass på at kopien er så
tydelig som mulig. Kopiene stemples rett kopi og signeres (også evt bakside)
Originaldokumentet leveres tilbake til deltakeren umiddelbart, sammen med en av
kopiene. En kopi arkiveres på mappe for eventuell senere bruk.
2. Bekreftet kopi sendes til oversetting til språksenteret. Skriv et følgebrev til
oversettelsesfirma hvor følgende opplysninger kommer frem: navn på personen som

31

eier dokumentasjonen, antall dokumenter, hvilket språk de er på, hvilket språk de
skal oversettes til. Be om to eksemplarer av originaloversettelsen som bekreftes ved
stempel og signatur. Følgebrevet tas kopi av og arkiveres i mappe. Et eksemplar gis til
deltaker, men det andre sendes til aktuell godkjenningsinstans.
3. Medisinsk dokumentasjon, førerkort og annet oversettes ved konkret behov.

Sekundærbosetting
Dersom deltakere fra andre kommuner flytter til Storfjord, skal det skje etter avtale med
fraflyttingskommunen. Det skal være i tråd med kvalifiseringsløpet, eller være rimelig
forklaring på flyttingen.
Deltakere som sekundær bosettes må selv finne bolig. Det ytes ikke hjelp til etablering.
Dersom botiden etter førstegangsbosetting er under 2 år, kan deltakelse i
introduksjonsprogram vurderes.
Det ytes ingen hjelp til deltakere som velger å avbryte introduksjonsprogrammet (jfr.
Introduksjonsloven). Ved flytting fra Storfjord ytes det ingen hjelp til flyttingen.

Utdanningsstøtte
Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne kan motta introduksjonsstønad, dersom det
ligger innenfor de to årene elevene er i ordinært introduksjonsprogram. Elever i
eksamensrettet grunnskole for voksne har etter dette rett til stipend og lån fra Statens
lånekasse.
Rett til flyktningstipend fra Statens lånekasse:
«Utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge og tar vanlig videregående opplæring i her i
landet har rett til flyktningstipend fra Statens lånekasse. De kan også få flyktningstipend til
grunnskoleopplæring dersom de trenger det og ikke har rett til videregående opplæring. Retten til
flyktningstipend faller bort hvis vedkommende mottar introduksjonsstønad». (lanekassen.no)

Betaling av søknader om pass og tillatelser
Flyktningetjenesten dekker ikke utgifter til økonomisk støtte ved søknad om fornying av
pass, reisedokumenter, oppholds-, bosettings og arbeidstillatelser. På www.udi.no finner
man informasjon om gebyrer for disse søknadene

Klagebehandling
Vedtak som blir fattet ihht. regelverk for bosetting og etablering av flyktninger i Storfjord
kommune, kan påklages.
Klagen rettes til Storfjord kommune, flyktningetjenesten. Dersom vedtaket opprettholdes
sendes det videre til Fylkesmannen, jmf. §22 i Lov om introduksjonsordning og
norskopplæring for nyankomne flyktninger.
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