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Mandat for kontrollutvalgets granskning

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Kommunestyret ber om at det foretas en forvaltningskontroll og en kontroll av disposisjoner i 
selskapene Skjervøy Fiskeriutvikling AS og Årvikbruket Eiendom AS, herunder:

1. Kommunestyret ber om en samlet oversikt over tilskudd, utlån og innbetalinger fra og til 
Skjervøy fiskeriutvikling AS.

2. Kommunestyret ber om en redegjørelse for hvilke vedtekter og eventuelt andre 
retningslinjer som gjaldt for forvaltningen av midlene i Skjervøy Fiskeriutvikling AS.

3. Kommunestyret ber om en redegjørelse for om midlene og tildelingene har skjedd i 
samsvar med vedtektene og øvrige retningslinjer for driften. 

4. Kommunestyret ber om en redegjørelse for om tildelingene av midler har skjedd i 
samsvar med de formelle regler for beslutninger i de kompetente organ i selskapet. 

5. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for lånet/tilskuddet på kroner 
3 100 000,- til Årvikbruket Eiendom AS, herunder hvordan tilskuddet/lånet er anvendt i 
selskapet. 

6. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for lånet på kroner 4 500 000,-
til Skjervøy Sjømat AS, herunder om Skjervøy Fiskeriutvikling AS var kjent med at 
driftsmidlene var leaset før lånet ble utbetalt. 

7. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for lånet på kroner 2 500 000,-
til Industriparken Skjervøy AS, herunder hvilken sammenheng det er mellom lånet og 
det tidligere salget av Industriparken Skjervøy AS til West Contractors AS.

8. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for hvilken sikkerhet og kontroll 
det var etablert med at lånene/tilskuddene ble brukt til det formål de var innvilget.

9. Revisjonen og undersøkelsene gjennomføres av KomRev Nord IKS som er kommunens 
revisor. 

10. KomRev Nord IKS opplyser at kommunen har tilgjengelig 300 timer til 
forvaltningsrevisjon i inneværende periode. Dersom revisjonen i Skjervøy 
Fiskeriutvikling AS gjennomføres, vil andre planlagte revisjonsprosjekter måtte utskytes. 
Kommunestyret anser undersøkelsene i Skjervøy Fiskeriutvikling AS som så viktig at 



det stilles inntil kroner 600 000,- ekstra til disposisjon for gjennomføring av 
undersøkelsene. 

Kontrollutvalget kan utvide eller endre mandatet ved behov. 

Saksopplysninger

Kommunestyret den 12. mars 2014 gjorde ifm behandlingen av interpellasjonene (K-sak 12/14) 
følgende vedtak:

- Kommunestyret ber kontrollutvalget om å foreta de nødvendige forundersøkelser for 

en granskning av lån/tilskudd på 4,5 millioner kroner som var gitt fra Skjervøy 

fiskeriutvikling AS til Skjervøy Sjømat AS og de 2.076 millioner som var gitt i lån fra 

Skjervøy fiskeriutvikling AS til Industriparken AS. Kommunestyret ber 

kontrollutvalget utarbeide et forslag til mandat for en granskning, som forelegges 

kommunestyret til avgjørelse. Med mandatet skal det følge forslag til hvem som skal 

forestå granskningen og en oversikt over eventuelle kostnader. 

- Kommunestyret ber kontrollutvalget om å foreta de nødvendige forundersøkelser for 

en granskning av tilskudd på 3,1 millioner kroner som er gitt fra Skjervøy 

fiskeriutvikling AS til Årvikbruket Eiendom AS.

Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide et forslag til mandat for en 

granskning, som forelegges kommunestyret til avgjørelse. Med mandatet skal det 

følge forslag til hvem som skal forestå granskningen og en oversikt over eventuelle 

kostnader. 

Kontrollutvalget med sekretariat har behandlet saken den 25. april 2014 og foreslår innstilling til 
kommunestyrets behandling, og denne er limt inn som rådmannens innstilling her. 

K-sekretariatets saksfremlegg til kontrollutvalgets behandling er vedlagt og tjenere som 
saksfremlegg også for kommunestyret. 

Vurdering

Kommunestyret må finne dekning for en evt tilleggsbevilgning på 600 000 kr. 
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Strategisk næringsplan 2014-2017

Vedlegg:
- Utkast til ny strategisk næringsplan
- Innspill fra Skjervøy SV
- Innspill fra Syttigradernord AS

Rådmannens innstilling

- «Strategisk næringsplan for 2014-2017» vedtas som kommunens styringsdokument 
innen næringsarbeid for perioden.

Saksopplysninger

11.3.2013 vedtok formannskapet at det skulle settes ned et utvalg som skulle rullere strategisk 
næringsplan. Gruppa skulle bestå av: 

- ordfører som leder av arbeidet
- rådmannen
- en fra sjømatnæringen
- en fra varehuset
- en fra næringsforeninga
- en fra bygdelagene på Arnøy
- en fra fiskarlagene
- en fra styringsgruppa for Kystsoneplan

Gruppa har nedlagt mange arbeidstimer for å gå gjennom den forrige planen, analysere og drøfte 
dagens situasjon og komme med forslag til tiltak. Alle satsingsområder og tiltak har ei ytre 
tidsramme på fire år. Noe vil naturlig nok ha et lengre tidsperspektiv. «Evighetsnæringer» er 
bærekraftige og vil alltid ha sin plass i kommunen, mens andre spesifikke tiltak tenkes 
gjennomført innen kortere tid. For hvert satsingsområde gis en beskrivelse av dagens situasjon, 
og deretter beskrives utfordringer og tiltak for de kommende åra. Når det gjelder ansvar for 
tiltak, skilles det kun mellom kommune og næringsliv.



Utkastet til ny strategisk næringsplan ble behandlet i formannskapet den 3. mars i år, og deretter 
sendt på offentlig høring. Det kom inn ett innspill med konkrete endringsforslag fra Skjervøy 
SV, og flere av punktene er innarbeidet i det nye utkastet. I tillegg kom det en henvendelse fra 
Syttigradernord AS som tilbyr et samarbeid ifm reiselivssatsing. Innspillene er vedlagt. 

Vurdering

Strategisk næringsplan skal vise retning for det lokale næringslivet i de neste fire åra. Det er en 
plan som involverer hele lokalsamfunnet, og det er derfor viktig at den forankres både i 
kommunen og i næringslivet. Det hadde vært ønskelig at den kommunale planen tidsmessig 
gikk i takt med næringsplan for Nord-Troms, men denne er ikke klar ennå. Arbeidet med en 
regional plan starta opp høsten 2013. Selv om planen ennå ikke foreligger, vet en at 
boligutfordringer, entreprenørskap og kompetanse blir viktige moment. Disse er også viktige for 
Skjervøy kommune.
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Forord

Strategisk næringsplan (2014-2017) for Skjervøy kommune er ment å være en overgripende 
plan og et verktøy for hvordan kommunen i samarbeid med næringslivet skal møte fremtidige 
utfordringer innen næringsutvikling med felles mål og strategier. Planen gir bedrifter, 
næringslivsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre klare signal om retningsvalg i 
næringspolitikk i Skjervøy kommune. Nåværende regjering har varsla en kommunereform. 
Denne planen forutsetter at dagens kommunegrenser er gjeldende.

Ei arbeidsgruppe bestående av ordfører, rådmann og næringslivsarbeidere fra et bredt spekter 
av næringer har i fellesskap gått gjennom den strategiske næringsplanen for perioden 2009-
2012. Strukturen på denne planen følger hovedlinjene på forrige plan. 

Prioriterte satsingsområder i næringsplanen: 

 Fiskeri- og havbruksnæring
 Maritime næringer/offshore
 Entreprenørskap innen bygg og anlegg
 Handel/service/kultur
 Reiseliv
 Landbruk/reindrift/mineraler
 Næringslivets støttepilarer

Styringsgruppa har i fellesskap drøfta de ulike mulighetene og utfordringene næringsliv og 
kommune står overfor i åra framover. Et moderne, kompetent og oppgående næringsliv 
danner grunnlaget for Skjervøy kommunes framtid. Næringsliv skaper arbeidsplasser, og 
arbeidsplasser gir økt bosetning: Et stabilt eller økende folketall trygger også de kommunale 
tjenestene. Dermed henger alt i hop.

Rådmannen takker deltakerne i arbeidsgruppa for mange engasjerte og konstruktive 
bidrag i mange ettermiddagstimer!

Arbeidsgruppa har bestått av: 
Ordfører Torgeir Johnsen
Rådmann Cissel Samuelsen (sekretær)
Bygdelagene på Arnøy v/ Håvard Høgstad
Varehuset Skjervøy v/ Geir Helgesen/Johan Pedersen
Næringsforeningene v/ Arnulf Steffensen
Fiskarlagene v/ Dag Mollan
Havbruksnæringa v/ Jan Børre Johansen
Kystsoneutvalget v/ Vidar Langeland

Formannskapet har vært styringsgruppe. 



Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2014-17

Visjon:

(Foto: Helge Guttormsen – fra Omdømmeprosjektet)
      

Handlingsprogram
Strategisk næringsplan inneholder et handlingsprogram med prioriterte satsingsområder og 
tiltak. Det er viktig at handlingsprogrammet gjøres kjent og brukes av politikere, 
næringsaktører og kommuneadministrasjon, da planen skal vise retning for næringsarbeidet i 
de nærmeste fire åra. 

Alle satsingsområder og tiltak har ei ytre tidsramme på fire år, men noe vil naturlig nok ha et 
lengre tidsperspektiv. «Evighetsnæringer» er bærekraftige og vil alltid ha sin plass i 
kommunen, mens andre spesifikke tiltak tenkes gjennomført innen kortere tid. For hvert 
satsingsområde gis en beskrivelse av dagens situasjon, og deretter beskrives utfordringer og 
tiltak for de kommende åra. Når det gjelder ansvar for tiltak, skilles det kun mellom kommune 
og næringsliv. 

Skjervøy -en attraktiv og framtidsretta 
kystkommune!
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Skjervøy kommune - 2013
Skjervøy kommune opplever – på lik linje med mange små distriktskommuner - et press for å 
holde på de unge, for å tiltrekke seg spisskompetanse på en rekke områder, og for å utvikle et 
best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere innenfor stramme økonomiske rammer. 
Alle disse faktorene er også viktige for næringslivet: en trenger arbeidskraft med ulik 
kompetanse, og arbeidstakerne er på sin side avhengige av at kommunen kan gi gode 
kommunale tjenester, som for eksempel barnehageplasser, utdanning og helsetjenester.

Folketallsutvikling:
Over lang tid har kommunen hatt en stabil befolkningsutvikling med et folketall på i 
underkant av 3000. 

2009 2010 2011 2012 2013

2897 2881 2885 2880 2905

(Kilde: www.ssb.no)
Prognosene framover viser at det forventes at det totale folketallet i kommunen ikke vil 
endres markant, men det vil skje ei forskyving i forhold til aldersgruppering. Det blir flere 
eldre og færre yngre. En annen tendens er at det stabile folketallet ikke skyldes jevne 
fødselstall, men arbeidsinnvandring. Særlig innen havbruk har arbeidsstokken de seinere åra 
fått et sterkt internasjonalt innslag.

Pendling har de seinere åra blitt mer utbredt. Arbeidskraft utenfra – særlig fra 
nabokommunene Nordreisa og Kåfjord - pendler til Skjervøy, men også mange av Skjervøys 
innbyggere arbeider utenfor kommunen. Offshoreutbygginga i nord gir med sine gunstige 
turnusordninger muligheter for ansatte å bo ute i distriktet. Bosted og arbeidssted er derfor 
ikke alltid det samme.

Utviklingstrekk innenfor sysselsetting og næringsliv:
Det er naturlig at det er de sjøretta næringene som har vært og fremdeles er ryggraden i 
Skjervøy kommunes næringsstruktur. Selv om andelen sysselsatte innen primærnæringene 
ikke er så store, er det ringvirkninger fra fiske- og etter hvert havbruk, som setter spor i de 
andre næringene. Fiskeri- og havbruksnæringa utgjør en betydelig del, ikke minst i 
verdiskaping. Store bedrifter som Lerøy Aurora AS og Arnøylaks, er viktige motorer som 
med sine muskler kan være pådrivere i forhold til utvikling av relaterte nisjeprodukter og 
kompetansebygging, og de skaper ringvirkninger blant leverandører av varer og tjenester. Det 
er viktig at næringslivet har flere bein å stå på, og det er viktig med et mangfold, ikke minst 
fordi et for ensidig næringsliv kan være en risiko om det skjer endringer i markedet.

Sammenligner vi fordelinga av sysselsatte i Skjervøy fra år 2000 og fram til i dag, vil 
endringene ikke være så store, da tidsspennet er kort. Det er likevel noen tendenser: Andelen 
sysselsatte i primærnæringa ser ut til å gå ned. Innenfor industri, olje og gassutvinning er det 
også en nedgang, dette til tross for at sjømatnæring har vokst kraftig i perioden. 
Fjernarbeidsplasser innen offshore har ikke klart å kompensere for nedgangen i verfts- og 
fiskeindustrien. Det er innenfor forretningsmessig tjenesteyting1 og innen helse- og 
omsorgssektoren at andelen sysselsatte har gått opp i perioden. Sistnevnte skyldes utbygging 
av tjenestetilbud og en økning i andel eldre.  

                                                
1 Forretningsmessig tjenesteyting omfatter næringer som juridisk tjenesteyting, revisjon og bokføring, 
databehandling, teknisk tjenesteyting, annonse- og reklamevirksomhet
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(Kilde:www.ssb.no. Tall fra 2013 er ikke tilgjenelig før juni 2014.)
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Hovedmål:

Utfordringer for næringsliv og sysselsetting:
 Næringslivet må være «hands on» i forhold til samfunns- og næringsutvikling. Ledere 

må være offensive til endringer i markedet eller endringer av andre rammebetingelser.
 Det blir sterkere fokus på konkurranse for å vinne anbud.
 Små bedrifter må satse på å være underleverandører i større prosjekt, og de må 

samarbeide regionalt for å nå fram i anbudskonkurranser.
 Bedrifter må oppdatere seg jevnlig, slik at kompetansen holder tritt med den generelle 

næringsutviklinga.
 Infrastrukturen må utvikles i tråd med næringslivets behov, spesielt på veg.

Skjervøy kommune skal styrke sin status som kyst-
og fiskerikommune i Nord-Norge gjennom et 
mangfoldig og livskraftig nærings- og kulturliv.
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Fiskeri- og havbruksnæringa

Sjøretta næringer har alltid vært ryggraden i næringslivet i Skjervøy kommune. Den 
tradisjonelle fiskerinæringa er fremdeles en viktig faktor, selv om denne næringa de siste åra 
har hatt sine utfordringer. Forrige sesong fikk næringa ei ny utfordring: mens det før var 
usikkerhet i forhold til råstofftilgangen, opplevde man nå at det var vanskelig å få levert 
fisken lokalt.2 Det har ført til at fiskere har måttet levere fangst på mottak langt unna, noe som 
både tar tid og gir økte drivstoffutgifter. Fiskekjøpere har på sin side slitt med 
hvitfiskmarkedet. Her har den finansielle uroen i Europa, spesielt i Spania og Portugal, ført til 
at fisken har vært vanskelig å selge, og prisene har vært lave. Inntjeninga hos både fisker og 
fiskekjøper har vært ustabil, og noe svakere enn tidligere. 

I Skjervøy kommune har 75 personer fiske som hovedyrke (fiskermanntallets liste B) og 33 
personer har fiske som deltidsyrke (liste A) per 1. januar 2013. Personer med fiske som 
hovedyrke er i sterk tilbakegang. I 1990 var tallet 274, og i år 2000 var antallet redusert til 
152. Gjennomsnittsalderen er på hhv. 48 og 65 år. Det betyr at det i tillegg til en kraftig 
reduksjon i antallet fiskere, har næringa også et rekrutteringsproblem. 

Når det blir færre fiskere, er det også færre fartøy. Oversikten nedenfor viser antall fartøy i 
merkeregisteret i Skjervøy fra 1980 og fram til i dag:

År 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Ant. 
fartøy 454 369 286 238 230 125 94 85 81

Per 1. januar 2013 er det 38 registrerte fiskefartøyer med fartøykvote i Skjervøy kommune. 
Hovedtyngden er fartøy mellom 10 og 11 meter med rett til å fiske torsk, hyse og sei i lukket 
gruppe. Fartøyene i lukket gruppe kan fiske til sammen ca. 2700 tonn torsk sløyd uten hode. 
De største fartøyene kan i tillegg fiske til sammen 2300 tonn NVG sild 
(http://www.fiskeridir.no). 

I åpen gruppe er det ca 34 fartøyer, disse er 11 m og mindre. De kan til sammen fiske inntil 600 
tonn torsk. Det er viktig å merke seg at reduksjon i antall fartøy og fiskere ikke gir relativt 
samme reduksjon i kvantum. Strukturendringer og mer effektiv fangst har delvis kompensert for 
tapt arbeidskraft. Strukturendring har også bidratt til større lønnsevne for fiskeflåten, og ei 
videre strukturering av den mindre flåten vil muligens bedre rekrutteringa til næringa.

Fiskebruk og mottaksstasjoner tar i mot fangster fra hjemmeflåten, fartøy fra Nord-Troms og 
fartøy utenfor regionen. Dette fordelte seg slik i 2012 (alle tall i kg, rundvekt):

                                                
2Skjervøy kommune har et fiskebruk i Årviksand og på Skjervøy. Fiskemottak i Akkarvik og 
rekemottak i Arnøyhamn.
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Fiskebruk/ 
mottaksstasjon Hjemmeflåte

Nord-
Troms Fremmedflåte Totalt And. hjemmeflåte i %

Årvikbruket AS 772896 360733 2662926 3796555 20

Årvikbr., avd Akkarvik 265086 8609 3048 276743 96

Atlantic Seafood 1204598 837724 2450760 4493082 27

(Kilde: Råfisklaget)
Tabellen viser at fiskebruk/mottak i kommunen ikke bare er viktige for fiskere i kommunen, 
men for regionen.

Havbruksnæringa utgjør en stadig større 
andel av sjøretta næringer i Skjervøy. 
Anlegget til Lerøy Aurora AS utvider 
stadig, og produksjonen har hatt en 
formidabel økning. I 2013 ble det frakta ut 
ca 60 000 tonn laks.3 Det betyr at i løpet av 
2013 rulla 3500 trailere av gårde med laks 
til markeder ute i verden, og volumet er 
forventa å øke.4 Også Arnøy laks AS har 
samme tendens – om enn i en mindre 
skala. Sjømatproduksjonen i Skjervøy er 
betydelig i norsk og internasjonal 
målestokk. I tillegg til prosessanlegg og 
slakteri på land, har kommunen 12 
akvakulturkonsesjoner lokalisert innenfor 
kommunegrensene og dessuten ett 
settefiskanlegg. Det produseres årlig 
mellom 12000 til 18000 tonn laks 
(primærproduksjon i sjø). Dette er fordelt 
på 11 lokaliteter. Nye lokaliteter foreslås i 
den nye kystsoneplanen.

Det er også viktig å påpeke at en så stor 
produksjon av smolt og laks skaper behov 
for andre varer og tjenester, ikke minst 
innen fiskehelse- og 

(Foto: Lerøy Aurora- fra Omdømmeprosjektet)       veterinærtjenester, samt maritim 
leverandørindustri. Også leverandører av teknisk utstyr er etterspurt. Næringa selv etterspør 
kompetanse på fagarbeidernivå.

I kystplanen for Nordreisa og Skjervøy, som nå er under utarbeidelse, er det fokus på 
forholdet mellom den tradisjonelle fiskerinæringa og havbruk. Det er viktig at begge næringer 
blir hørt og gis rom, slik at ikke havbruksnæringas ekspansjon kommer i konflikt med de 
øvrige brukerne av kystsonen. Også innad i havbruksnæringa er det viktig med samarbeid i 
forhold til etablering av lokaliteter.

                                                
3 Til sammenligning ble det slakta 46000 tonn i 2012 (Kilde: «Havbruksstrategi for Troms, Troms 
Fylkeskommune 2013)
44 Lerøy Aurora søker nå om å få øke kvantum til145 000 tonn.
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Samtidig utfordres kommuneadministrasjonen på arealplanlegging og infrastruktur. Det blir et 
større trykk i forhold til at reguleringsarbeid må gå fort, og dimensjonen på vegnettet må stå i 
forhold til behovet. Det reguleres nå et større område på Sandøra til havbruksformål.

Hovedmål innen fiskeri- og havbruksnæringa:

Tiltak:
Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv
Det bør arbeides for å motivere ungdom til å 
ta utdanning som fagarbeidere innen fiske og 
fangst og innen akvakultur. Et nært 
samarbeid mellom næringa og den 
videregående skolen er viktig. Behovet for 
fagarbeidere er større enn behovet for
høgskoleutdannede.

Det må satses på videreforedling av 
fiskeprodukter. I tillegg til å produsere fisk 
som videreforedles ute i verden, må en lokalt 
utvikle nisjeprodukter. Dette vil gi kortreist 
mat – og en gevinst både miljømessig og 
omdømmemessig. 

Skjervøy kommune slutter seg til 
hovedpunktene i havbruksstrategien til 
Troms Fylkeskommune og skal bidra positivt 
i sin forvaltning av kystarealene i 
kommunen, gjennom en objektiv og 
kunnskapsbasert arealplanlegging. Skjervøy 
kommune skal arbeide for å utvikle det 
videregående utdanningstilbudet i tråd med 
forannevnte strategi gjennom å bidra til 
etablering av «Kystens kompetansesenter».

Hvitfisknæringa og laksenæringa bør 
samarbeide i forhold til logistikk, 
markedsføring, innkjøp av varer og tjenester 
samt kvalitetsforbedring. 

Skjervøy kommune skal arbeide for å finne 
en hensiktsmessig og økonomisk bærekraftig 
struktur i hvitfisknæringen i kommunen. 
Herunder skal kommunen stimulere næringa 
til å arbeide for en revisjon av 
mottaksstasjonsstrukturen. 

Det må satses på levendelagring av hvitfisk.

Levendelagring av villfanget fisk er et 
nasjonalt satsingsområde. Skjervøy 
kommune vil sette av areal for 
levendelagring av villfanget fisk i 
kystsoneplanen.

Næringslivet bør i større grad satse på 
sekundærvirkninger til fiskeri – og 
havbruksnæringa, blant anna er det behov for 
lokale agenter som kan yte service og selge 
driftsmateriell/reservedeler.

Opprettelse av et flåtefond5, slik at fiskere 
som ønsker å kjøpe fiskefartøy får starthjelp. 
Dette vil også styrke råstoffgrunnlaget for 
den lokale fiskerinæringa

                                                
5 Karlsøy og Torsken har fått prosjektmidler fra Troms Fylkeskommune til et slikt fond (2012) 

Skjervøy skal være sjømathovedstaden i nord, og kommunen har som 
mål å øke verdiskapinga innen all sjøretta aktivitet.
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Maritime næringer/ offshore 

Det maritime næringslivet var tidligere en betydelig del av det totale næringslivet i Skjervøy. 
Det er lenge siden det var drift ved Skjervøy skipsverft, mens det ikke er lenge siden man fikk 
dekket alle behov for maritim service her: skipselektriske, mekaniske, maskinrettede og 
hydrauliske system fikk fiske- og havbruksfartøy reparert og vedlikeholdt. Nå er det bare ett 
verksted igjen i regionen som tilbyr slippsett av fartøy (Bakkeby). Det bør være mulig å satse 
på å utvikle leverandør- og tjenesteindustri tilknytta maritime næringer. Blant anna savner 
havbruksnæringa et sted å ta fôrflåter på land for å utføre vedlikehold. Også fiskerflåten har 
behov for en slipp og muligheter for å få utført vedlikeholdsoppdrag.

Over tid har tapet av arbeidsplasser innen verftsindustrien blitt kompensert med stadig flere 
fjernarbeidsplasser - spesielt innen offshore.  Med turnusordninger der mange har fri i flere 
uker i slengen, ligger det muligens uutnytta ressurser? Kompetansen til fjernarbeiderne kan 
også brukes til lokal entreprenørskap. I dag handler offshorenæringa for Skjervøy mest om 
verdiskaping i form av sysselsetting utenfor kommunen. 

Med etablering av Aker Solutions og Subsea 7 i Tromsø har offshorenæringa rykka nærmere 
våre områder. I forbindelse med oppstart av produksjon på Goliatfeltet vil selskapa ENI og 
APPLY etablere over 100 arbeidsplasser på land i Hammerfest. Her ligger det muligheter 
også for næringslivet i Skjervøy kommune, først og fremst innenfor 
underleverandørindustrien og fjernarbeidsplasser. Men det bør også være muligheter for å 
drive service innenfor offshorenæringa.  

Hvordan kan maritime næringer og offshore leve side om side med sjømatproduksjon i 
Skjervøy havn? Etablering av Lerøy med levende laks i ventemerder innenfor moloene stiller 
høge krav i forhold til annen virksomhet. Det har en til fulle sett etter diesellekkasjen i 
desember 2013. Dieselutslippet var en ekstremsituasjon, men daglig utsettes havna for 
miljøfarer, på grunn av båttrafikk, annen industri, tilsig fra land mm. For å sette fokus på 
dette, har begrepet "miljøhavn" blitt lansert. Begrepet «miljøhavn» innebærer at alle brukere 
av havna forholder seg til eksisterende miljøkrav og etterlever en miljømessig adferd i havna, 
det være seg vedlikeholdsarbeid på fritidsbåter, utslipp av olje, søppel og kloakk fra båter 
mm.

Hovedmål – maritime næringer/offshore:

Skjervøy kommune ønsker en sterk og modernisert maritim næring 
som både retter seg mot offshore, fiskeri- og havbruksnæringa.
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Tiltak:  

Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv
Sørge for regulering av Sandøra-området 
som næringsområde

Underleverandører må oppdatere seg i 
forhold til stadig endringer i behov og krav 
til kompetanse og dokumentasjon, blant anna 
Achilles- og Sellicha-godkjenning

Foreta risikovurdering av indre havn En framtidig verftsindustri må rette seg mot 
behov fra havbruksnæringa og den 
tradisjonelle fiskerinæringa

Støtte opp om nettverksbygging og 
kompetanseheving, slik at underleverandører 
kommer sammen og kan nå opp i 
anbudskonkurranser om offshoreoppdrag.

Underleverandører må i større grad 
samarbeide for å nå fram i 
anbudskonkurranser

Sammen med Troms Fylkeskommune og 
næringslivet skal kommunen etablere et 
Newtonrom i det videregående skolebygget.

Etablering av oljerelaterte småbedrifter

Vitalisere begrepet «miljøhavn» gjennom å 
definere ambisjonsnivå og virkemidler

Nettverksutvikling innenfor tekniske fag

(Foto: Omdømmeprosjektet.)
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Entreprenørskap innen bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen i Skjervøy kommune har ikke samme kraft som tidligere. 
Samfunnsutviklinga har ført til at det også innen disse bransjene kreves stadig mer 
kompetanse. Det globaliserte anbudsprinsippet øker dokumentasjonskravet til 
næringsaktørene. Man må være i forkant av utviklinga, og man må dokumentere at bedriften 
driver i tråd med stadig flere lover og forskrifter. 

Det hefter også en viss risiko ved større oppdrag, fordi entreprenører ofte selv må bære 
økonomisk ansvar om prosjekt ikke holder seg innenfor den økonomiske ramma som lå til 
grunn for anbudet. Det kreves altså større økonomiske muskler og kompetanse, spesielt innen 
ingeniørfaget, og det er derfor vanskelig for små entreprenører å nå opp. 

Et annet utviklingstrekk er spesialisering. Det er slutt på “poteten”. Man kan ikke produsere 
og levere alt selv, men må knytte til seg andre som har kompetanse på felt man selv ikke har. 
Et eksempel er prosjektering av større bygg. Her kreves kompetanse på felt som spenner seg 
fra arkitektur til detaljprosjektering. Et lokalt firma må basere seg på samarbeid med andre for 
å få tilgang på kompetanse.

Hovedmål innen bygg og anlegg:

(Foto: Omdømmeprosjektet)

Bygg- og anleggsbransjen bør til sammen utgjøre en komplett og 
kompetent bransje med slagkraft.
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Tiltak:
Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv
Støtte opp om nettverksbygging og 
kompetanseheving, slik at underleverandører 
kommer sammen og kan nå opp i 
anbudskonkurranser.

Underleverandører må oppdatere seg i 
forhold til stadig endringer i behov og krav 
til kompetanse og dokumentasjon, blant anna 
Achilles- og Sellicha - godkjenning

Årlig fellesmøte mellom aktører innen bygg 
og anlegg og teknisk etat for å få den samme 
informasjonen på nye eller endrede 
byggeforskrifter.

Aktører innen bygg og anlegg må i større 
grad samarbeide på tvers av fagfelt for å nå 
fram i anbudskonkurranser

Samarbeide med entreprenører om å få bygd 
leiligheter i ulike størrelser for å bøte på 
boligmangel for både tilflyttere og egne 
innbyggere.

Nettverksutvikling innenfor tekniske fag

Bedriftene må utvikle seg i takt med 
markedet og oppdatere seg på gjeldende 
lover og forskrifter
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Handel/service/kultur 

Handelsstanden i Skjervøy har de seinere åra opplevd en stadig tøffere kamp for å 
opprettholde varetilbud som er konkurransedyktig i forhold til nabokommuner/bykommuner 
(Nordreisa, Alta og Tromsø). I tillegg er varehandel over Internett blitt en betydelig faktor. 
Resultatet er at sentrum av Skjervøy kjennetegnes av flere tomme forretningslokaler, og et 
handelssentrum som har flytta innover mot Vågen.  

Internett trenger ikke bare være en trussel mot lokalt næringsliv. I det siste ser en at også små 
butikker satser på nettkunder ved selv å etablere nettbutikk som en del av den ordinære 
butikkdriften, dette er særlig aktuelt for salg av nisjeprodukter og produkt med lokalt tilsnitt.

For å motvirke “butikkdøden” er det viktig at innbyggerne bevisstgjøres i forhold til å handle 
lokalt. Det er først når butikkene er borte, at folk skjønner betydninga av å ha et lokalt og 
variert varetilbud. Men det er også viktig at handelsstanden selv arbeider bevisst i forhold til 
egne fortrinn: man må yte god service, kunne levere raskt, skape butikker med atmosfære og 
kreativitet. Varesortiment og pris i de store kjedene kan en ikke konkurrerer mot. Da må 
andre fortrinn utnyttes.

Det er også viktig at handelsstanden samarbeider ved arrangement som trekker mye folk. Det 
kan være større idrettsarrangement, teateroppsetninger eller konserter. Kulturhuset er en arena 
som bør brukes aktivt, også i forbindelse med de faste arrangementa som «Skjervøydagan», 
«Feskivalen» og førjulsarrangement.

Et annet sentralt bygg i sentrum er Kiilgården. Med sin strategiske beliggenhet, både i forhold 
til kulturhuset, hotellet og dampskipskaia, kan bygget utnyttes for eksempel til handel og 
kultur. Om den renoveres til gammel prakt, vil den utgjøre en estetisk oppgradering av 
sentrum. Kiilgården har historisk verdi, og bør derfor også få en mer framskutt plass i 
profileringa av Skjervøy sentrum. Ei estetisk oppgradering av flere bygg i sentrum ville 
bidratt positivt for sentrumsaktiviteter.

Varehuset Skjervøy har investert i “gatepynt” som flagg og adventsbelysning. Det kreves 
dugnadsinnsats å få dette på plass ved spesielle anledninger, men det er et eksempel på at det 
går an å skape en hyggelig atmosfære i sentrum, som både fastboende og tilreisende legger 
merke til og har glede av.

Hovedmål for handel/service/kultur:

Skjervøy kommune skal ha et aktivt handelssentrum, kjennetegna ved 
kultursamarbeid, nærhet og service.
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Tiltak:
Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv
I samarbeid med næringslivet og 
lag/foreninger må kommunen bidra i 
markedsføring av kommunen ved større 
arrangement.

Næringslivet må være mer aktiv i forhold til 
anbudssystemet, slik at også lokalt 
næringsliv kan vinne i konkurransen om 
kommunale anbud. Da er nærhet og service 
viktig fortrinn som må utnyttes.

Næringsliv og kommune bør samarbeide for 
å legge inn kulturtilbud, idrettsarrangement 
og opplevelsesturer (natur, historie) i
forbindelse med arrangement som 
«Skjervøydagan» og "Feskivalen". Også 
næringsrelaterte seminar kan legges inn som 
del av slike arrangement.

Nettsalg bør vurderes som supplement til 
ordinært utsalg, både for å styrke 
kundegrunnlaget, men også for å utvide 
sortimentet. Sosiale media kan brukes også i 
markedsføring.

Det bør gjennomføres kurs i offentlige 
anskaffelser. I den grad det er mulig bør 
kommunen prioritere lokalt innkjøp.

Næringslivet bør oppfordres til å sponse et 
par større oppsetninger på kulturhuset pr år, 
slik at det er mulig å få trekkplastre til 
Skjervøy som ellers er for kostnadskrevende 
for kulturhuset alene.

God kundebehandling er omdømmebygging 
og det største konkurransefortrinnet den 
lokale handelsstanden har.
Næringslivet bør i enda sterkere grad støtte 
opp om arrangement for å skape godt 
omdømme.
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Reiseliv

Reiseliv er en bransje som er i vekst, og på landsbasis er det ei næring som sysselsetter 1 av 
10 ansatte. Tall fra 2012 viser at antall sysselsatte innen reiseliv i Nord-Troms bare er knappe 
200, så her er det mye å gå på i forhold til landsgjennomsnittet!

Men reiseliv er også en bransje som stadig endres i takt med internasjonale trender. Så her må 
man stadig ha følere ute, for å være i forkant av utviklinga. Akkurat nå er det nordlysturisme 
og ski&sail som er i skuddet, om ti år kan det være noe annet. Ei innovativ holdning er derfor 
viktig i denne bransjen.

I de seinere åra har det vokst fram mindre reiselivsbedrifter i Skjervøy - felles for de fleste av 
dem er at de satser på fisketurisme. Denne formen for turisme har den fordelen at den kan 
bygges opp over tid, slik at den ikke krever den store startkapitalen. I forhold til andre 
bransjer har turisme dessuten en relativ lav terskel mht kompetanse, men også her vil 
kompetansekravet øke - særlig innenfor markedsføring, guiding og språk. Men fisketurismen 
har også to svake sider: det er vanskelig å drive helårig, og markedet kan bli metta av like 
tilbud. 

Det som karakteriserer dagens reiseliv er et godt betalende marked som etterspør 
kvalitetsprodukter som inneholder følgende moment: aktiviteter i naturen, de ekstreme og de 
eksotiske opplevelsene og kultur. Reiselivsbedrifter som satser småskala mot kresne og 
opplevelsessøkende kunder, og som kan lage “pakker” med ei blanding av aktivitet, natur og 
kultur, har et stort potensial.

Regionalisering er også en trend i tida. De fleste turister i dag bruker Internett når de 
orienterer seg og legger planer. For dem er kommunegrenser både ukjent og irrelevant. Svært 
mange tar utgangspunkt i et sentrum (Tromsø) og peiler seg inn på tilbud innenfor en radius 
som er overkommelig med hensyn til kommunikasjon og tid. Om tilbudet ligger i Storfjord 
eller i Skjervøy, er ikke avgjørende for en nettsurfende reiselivskunde.

(Foto: Per Pedersen)
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Hovedmål for reiseliv:

Tiltak:
Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv
Samarbeide med næringslivet for å vitalisere 
kulturhuset, slik at det årlig er noen større 
kulturopplevelser (konserter, teater)

Reiselivsnæringa må utvikle 
opplevelsesprodukt som både inneholder 
aktiviteter i naturen som varierer i takt med 
årstidene, lokalhistorie og lokal, kortreist 
mat.

Skjervøy kommune bør sammen med 
næringslivet vurdere å gå inn i et 
destinasjonsselskap i regionen. Samtidig som 
vi kommer inn under en større paraply, er det 
viktig at vi gjennom destinasjonsselskapet får 
mulighet til egeneksponering.

Miljøsertifisering vil bli viktig framover. Ei 
naturbasert reiselivsnæring må ha fokus på 
miljøvennlige produkt. 

Fokusere på positive kvaliteter i regionen 
som også er viktige for turister. Det bør 
samarbeides regionalt om å lage reisepakker 
med ulike opplevelser.

De ulike reiselivsbedriftene bør revitalisere 
næringsforeninga innen sin bransje

Støtte drift av turistinformasjon Reiselivsbedriftene må være "hands on" i 
forhold til trender. Nå har nordlyset blitt 
økonomisk mer betydningsfullt enn 
midnattssola. 

Støtte informasjonsarbeid som 
videreformidler hva kommunen har å tilby 
tilreisende, det være seg hefter, infotavler, 
digital informasjon, skilt. (Eksempel: turstier, 
fiskeplasser, historien om Engnes, 
«fortellinga om Skjervøy mm)

Næringa bør sette høgere krav til sin egen 
profesjonalitet og øke bevisstheta rundt 
kvalitet og særpreg

I samarbeid med Lerøy og Kystens 
kompetansesenter bør kommunen jobbe 
videre med ideen om et senter for 
fiskerihistorie.

En visningskonsesjon vil være et positivt
tilskudd til lokalt reiseliv og næringsliv

Reiselivsnæringa må satse på helårige arbeidsplasser som gir et 
mangfoldig turisttilbud i tråd med markedstrendene.
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Landbruk/reindrift/mineraler

Landbruk og reindrift er små næringer i Skjervøy kommune, både i antall sysselsatte og 
direkte verdiskaping, men det ligger også ei indirekte verdiskaping her: disse næringene 
opprettholder både kultur og kulturlandskap. Opprettholdelse av landbruk styrker livskraftige 
bygdesamfunn, men det hindrer også gjengroing av kulturlandskapet på øyene. Gjengroing er 
allerede tydelig, og uten særskilte tiltak vil ugjennomtrengelige busker og kratt hindre bruk av 
naturen som rekreasjonsområde.

Øyene i Skjervøy har svært gode utmarksbeiter, men det er bare på Arnøya det drives aktiv 
landbruksvirksomhet. Antall gårdsbruk har gått ned fra 6 til 3 i perioden 2000-2012, mens 
antall vinterfôra sauer ikke er redusert tilsvarende. Reduksjonen er fra 455 til 396. Sommeren 
2013 var det over 1200 sau og lam på beite, i tillegg litt storfe og noen hester. Arealet som 
dyrkes aktivt har steget fra 707daa i 2000 til 853 daa i 2012.6 Tallene viser at selv om 
landbruket sysselsetter færre, er produksjonen ikke redusert tilsvarende. I 2012 var den 
produktive inntekta fra landbruk i kommunen 1,2mill. Sauehold i kommunen har to store 
fortrinn: her er ingen rovdyrplager, og kjøttproduksjonen er kjennetegna av svært god kvalitet. 

Et mulig konfliktområde er arealbehov hos bøndene kontra ønske om å gjøre om 
jordbrukseiendom til fritidseiendom. Et annet problem er landbrukseiendommer som deles i 
arveoppgjør, og dermed resulterer i at dyrkbar jord splittes opp. 

Arnøy/Kågen og Uløya er sommerbeiteland for rein. I 1985 ble høgeste antall rein i vårflokk 
for distrikt 39 Arnøy/Kågen foreslått til 2.500 dyr. For distrikt 38 Uløy var forslaget 800 dyr. 
Da det i det seinere år har pågått en debatt om hvorvidt reindrifta er bærekraftig på grunn av 
for mange dyr i forhold til beitemark, har det også vært stilt spørsmål om antall rein på 
sommerbeite er i henhold til vedtatte tall. 

Skogbruk er et unyttet potensial i kommunen. Det produktive skogsarealet er på 8600 daa, 
mesteparten løvskog. Det er potensial for vedproduksjon, men det må sammenholdes med to 
andre formål: skogen som rekreasjonsområde og verning av skog.

Mineralutvinning er for tida aktuell satsing i noen områder, men det er ei næring som er 
omstridt både på grunn av miljøhensyn og forholdet til andre næringer. I Skjervøy ser en ikke 
at mineralutvinning vil være aktuelt i drivverdig skala. 

Hovedmål for landbruk/reindrift/mineraler:

                                                
6(Kilde: Utviklingen i landbruket i Troms fra Fylkesmannen i Troms)

I kommunen skal landbruk og reindrift ha en mer sentral rolle enn 
antallet sysselsatte tilsier, fordi næringene også bidrar til 
opprettholdelse av kultur og kulturlandskap.
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Tiltak:
Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv
Kommunen må i sin arealforvaltning ta 
hensyn til at bøndene får dekt sitt jordbehov. 

Det må drives utviklingsarbeid i forhold til 
merkevarebygging for å høyne verdien av 
landbruksproduksjonen (jfr Alpelam).

Hyttebygging bør legges til areal som ikke er 
egna for landbruksvirksomhet

Det bør satses på nisjeproduksjon av 
landbruksprodukter. Trenden med kortreist 
mat vil styrke ei slik satsing.

Samarbeide med vegmyndighetene om 
fjerning av skog og kratt.

Søke om SMIL-midler og/eller RMP-
tilskudd for tiltak som kan hindre gjengroing.

Samarbeide med reiselivsnæringa om 
naturbaserte opplevelser 

(Foto: Trond Østvang)
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Næringslivets støttepilarer

Uansett om det dreier seg om gründere eller etablerte bedrifter, er det noen rammebetingelser 
som er avgjørende for næringsutvikling: Infrastruktur, tilgang på relevant kompetanse, 
oppdatert planverk og mulighet for veiledning og hjelp i etableringsfasen.

Infrastruktur: den største utfordringa her er dimensjonering av vei i forhold til 
trafikkgrunnlag. RV 866 er ikke dimensjonert etter dagens behov. Dette gjelder både 
veibredde, tunnelene, flaskehalsen "Langbakken" og Skattørbrua. RV 866 er ikke bare for 
smal, men trenger ei teknisk oppgradering. Den betydelige økninga i laksetransport pr trailer 
er den viktigste faktoren her. Transport av laks vil også i framtida gå landeveien. Dagens 
volum, som utgjør 3500 trailere pr år, tilsier at RV 866 må få E6-standard. Ingen andre 
Troms-veistrekninger utenfor E6 har hatt ei slik økning i tungtrafikken . Ei oppgradering av 
RV 866 er viktig både av generelle trafikksikkerhetsmessige grunner, men det vil også være
avgjørende for ei videreutvikling av Skjervøy som sjømathovedstad.

Underdimensjonering gjelder ikke bare veinettet, men også fergesambandet til Arnøya. Også 
her er det fisketransporten
som krever plass og større 
regularitet på dagtid. 
Tidsfaktoren er viktig ved 
frakt av fisk, og ventetid 
på fergeleie er et hinder 
for videre volumøkning av 
lakseproduksjon på 
Arnøya.

Transport på vei vil også i 
åra framover være 
viktigst, rett og slett fordi 
det er transport av 
ferskvarer som utgjør 
størsteparten av 
"næringstrafikken".  Men 
sjøtransport er et viktig 
supplement. For 
næringslivet ga tidligere 
tiders hurtigbåttilbud med 
båt fra Tromsø på 
morgenen i stedet for 
kveldsrute dagen før, en 
mulighet for næringslivet 
til å få servicefolk på 
dagen. 

(Kilde: Planutkast for Fylkesplan for Troms 2014-2025)

Kartet viser hvilke veistrekninger som har størst trafikkbelastning i forhold til 
sjømattransport. Det illustrerer til fulle at RV 866 har en voldsom trailertrafikk med laks. Og 
mengden laks er forventa å øke.
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Kompetanse: En avgjørende faktor for næringslivsutvikling er kompetanse. Firmaer som 
ikke følger med i tida, vil bli hengende etter i konkurransen om oppdrag. Det er særlig stort 
behov for fagarbeidere innen fiskerifag og automatikk, men også ingeniørkompetanse er 
etterspurt. 

I de siste åra har en annen type kompetanse blitt aktuell: firma som ønsker å legge inn anbud 
som underleverandører i store prosjekt innen offshore, utbygging av infrastruktur og andre, 
må ha dokumentasjon på systemkompetanse for eksempel innen HMS, internkontroll, 
miljøsertifisering m fl. Uten å ha sertifikater og "fersk" kunnskap vil lokale næringsaktører ha 
problem med å komme i betraktning når store arbeidsoppdrag deles ut. Det går derfor ikke an 
å lene seg tilbake på gårsdagens krav lenger - deg gjelder å henge med.

(Foto: 
Et framtidig «Kystens kompetansesenter» er viktig for å sikre næringslivet kompetanse.

Planverk: Det kommunale planverket er styrende for næringslivets muligheter for 
ekspandering eller etablering. De overordna planene er arealplan og kystsoneplan. Her ligger 
de store linjene. For tida arbeides det med begge disse planene. Kystsoneplanen er et viktig 
rammeverk for både tradisjonell fiskeri, oppdrettsnæring og reiseliv. Planen er nå i sluttfasen 
og skal legges fram til politisk behandling i løpet av 2014. Arealplanen er i startfasen. Det er 
et omfattende arbeid som utføres av det interkommunale plankontoret, og planen vil ikke 
være fullført før slutten av 2015. Før den tid er det viktig at både næringsliv og folk flest er 
aktive i utforminga av planen. Her legges grunnlaget for samfunnsutvikling for Skjervøy i 
mange år framover.

I tillegg til de store planene er reguleringsplaner for spesifikke områder etterspurt. Dette tar 
gjerne lenger tid enn både næringsaktører og kommunale saksbehandlere ønsker. Prosessen 
fra igangsetting av reguleringsarbeid til godkjent plan er ofte lang, og det kreves 
plankompetanse utenfra.
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For tida pågår det reguleringsarbeid i indre havn i Årviksand, i Langbakken-området og på 
Sandøra. En komplett reguleringsplan for hele Sandøra-området (ca 300daa) er helt 
avgjørende for næringsutvikling i Skjervøy, både fordi havneområdet i sentrum er for lite og 
fordi matproduksjon i indre havn setter sterke begrensninger for hvilken annen type aktivitet 
som kan foregå der. 

(Foto: Marine Harvest)
Det pågår nå reguleringsarbeid i Langbakken- og Sandøra-området. Fotomontasjen gir 
inntrykk av størrelse på planlagt smoltanlegg.

Veiledning og hjelp i etableringsfasen: Skjervøy kommune har på grunn av svak økonomi 
bygd ned ressursen som næringsmedarbeider. Ordfører, rådmann og en næringskonsulent i 
10% stilling har tatt seg av næringsarbeidet innenfor den kommunale drifta. I tillegg har 
Skjervøy kommune hatt en avtale med Halti næringshage, slik at etablerere har blitt henvist 
dit for å få veiledning i startfasen. Inntrykket er at Halti i svært liten grad har blitt brukt. 
Mange har heller henvendt seg til lokale regnskapsfirma eller bank for å få starthjelp. Dette 
kommer tydelig fram når etablerere søker det kommunale næringsutviklingsfondet om 
bedriftsstøtte. Mange av søknadene kunne fått et annet utfall om søkerne hadde brukt mer tid 
og utnytta veiledningsmulighetene, slik at forretningsideene var mer gjennomarbeidet, ikke 
minst gjelder dette unge og uerfarne nyetablerere.

Kommunale tjenester: Gode kommunale tjenester er svært viktige også for næringslivet. 
Skal nye bedrifter etableres eller eksisterende utvides, etterspørres også barnehageplasser, 
skoletilbud, kulturelle tilbud, tekniske tjenester og helsetjenester. Folk skal ikke bare arbeide 
– de skal også bo og leve. Kommunal tjenesteproduksjon er derfor også en sentral grunnpilar 
for næringslivet, og kommunen må være seg bevisst dette i sin profilering av kommunen. 
Mulige tilflyttere og bedriftsetablerere må få inntrykk av at Skjervøy kommune ønsker folk 
velkommen.
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Tiltak: 
Ansvar: kommune Ansvar: næringsliv

Skjervøy kommune skal gjennom aktiv 

markedsføring framstå som en attraktiv 

kommune å bo og arbeide i.

Bedrifter må ikke "sove i timen", men hele 
tiden orientere seg i markedet for å kunne 
være konkurransedyktig og kompetent

Kommuneadministrasjonen bør styrkes med 

næringsmedarbeider, slik at blant anna 

etablerere får mer veiledning i startfasen..

Bedriftsledere må sørge for at bedriften er 
oppdatert i forhold til kompetansekrav. 
Næringslivet kan bruke Nord-Troms 
Studiesenter mer aktivt i forhold til å spille 
inn ønsker om bransjeretta kurs.

Både kommune og næringsliv må være flinke 

til å ta inn lærlinger. Det gir faglig 

oppdatering for bedriften, og det har 

betydning for rekruttering.

Det bør satses på regionale bransjekurs 

(sertifiseringer mm), slik at det er lettere for 

næringslivet å delta.

Nord-Troms videregående skole, skolested 

Skjervøy må støttes både av kommune og 

næringsliv, slik at behovet for framtidig 

arbeidskraft og kompetanse innen 

kommunale tjenester og næringsliv dekkes.

Entreprenørskap skal være en fast del av 

grunnskole- og videregående opplæring.

Kommune og næringsliv bør delta på arenaer 

som den årlige Arbeidslivsdagen (Universitet 

i Tromsø) og yrkes- og utdanningsmessa for 

å rekruttere kompetanse.

Planarbeidet (både areal- og reguleringsplan) 

må prioriteres.

Det må utøves politisk press for å 

framsnakke en "Skjervøypakke" på 

samferdsel - ei oppgradering av 

trafikkløsninger fra Skjervøy til E6.
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Regionalt næringssamarbeid bør utvikles og 

formaliseres. Næringsmedarbeiderne i alle 

Nord-Troms-kommunene bør inngå i ei 

næringsgruppe tilknytta Nord-Troms 

Regionråd.

Kommune og næringsliv viderefører ideen 

bak «Skrotnissseprosjektet», slik at 

kommunen holdes ryddig og ren for søppel.

(Foto: Jennifer Smith)



Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2014-17

         



 

SYTTIGRADERNORD AS - Strandveien 60 - Postboks 130 - 9189 Skjervøy - Org.nr.: 912 718 646 
Telefon: 455 05 616 - Skype: janfjaere - Epost: post@syttigradernord.no 

 
Skjervøy, 31. mars 2014  

Til Skjervøy Kommune:  

 

 

Vedr. Strategisk næringsplan for Skjervøy kommune 2014-2017  
 

Jeg har med stor interesse studert planen som nå er offentliggjort, og særlig innledningen om 

reiselivsnæringens fremtidige muligheter. Mange av de synspunktene som her fremkommer er jeg 

svært enig i, men savner kanskje noe mer konkret lokal satsning. Dersom noe mer og noe nytt skal 

skje på Skjervøy må det skapes og organiseres lokalt, mens tilbudene gjerne kan markedsføres og 

selges gjennom et regionalt destinasjonsselskap.  

 

Derfor tilbyr jeg på vegne av Syttigradernord AS å gjennomføre en forstudie for å undersøke 

mulighetene for å utvikle et mer opplevelsesbasert reiseliv på Skjervøy. For å få dette til må det skapes 

et samarbeid mellom aktuelle aktører som kan tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser, aktuelle 

transportbedrifter, og de som tilbyr overnatting og servering. Slike tilbud må konkretiseres og pakkes 

slik at de blir mer synlige og tilgjengelige.  

 

Det er en rekke aktivitetstilbud og opplevelser som kan utvikles med utgangspunkt i Skjervøys 

muligheter. Det overordnede målet må være å tiltrekke seg mange godt betalende turister, som også 

skaper omsetning for Skjervøys næringsdrivende. I tillegg vil en slik økt aktivitet gi grunnlag for nye 

arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen på Skjervøy.  

 

Et slikt prosjektopplegg bør innrettes for å kunne kvalifisere for støttemidler fra Innovasjon Norge, 

som betyr at prosjektet etableres gjennom tre trinn: (1) Forstudie over ca. tre måneder, der Innovasjon 

Norge støtter med 100% av kostnaden, inntil kr. 100.000. (2) er et Forprosjekt over en periode på tre 

til ni måneder. Innovasjon Norge kan her støtte med 50% av kostnaden, inntil kr. 300.000. Deretter 

kan man vurdere å gå videre med et hovedprosjekt gjennom maksimalt en tre års periode, dersom 

forutsetningene ligger til rette for det. Det kan skje i regi av involverte aktører, som et klyngeprosjekt.  

 

Dersom et slikt prosjektarbeid skal igangsettes er det dessuten viktig med en lokal oppbacking fra 

kommunen, næringsforeningene og gjerne Varehuset Skjervøy, i tillegg til etablerte reiselivsbedrifter.  

 

Syttigradernord AS ved undertegnede arbeider i dag med et forprosjekt for å avdekke mulighetene for 

å utvikle et fjellanlegg fra krigens dager i Nordreisa til et nytt reiselivsprodukt som formidlingspunkt 

for krigshistorie, og arena for ulike arrangementer i unike omgivelser. Dette forprosjektet skal ferdig-

stilles i juni, men igangsettelse av arbeidet med en forstudie for Skjervøy kan skje før det.  

 

Dersom det er interesse for å se nærmere på det som her foreslås, hører jeg gjerne fra dere.  

 

Med vennlig hilsen  

Syttigradernord AS  

 
Jan F. Fjære 
 

 

mailto:post@syttigradernord.no


Skjervøy SV 
v/ Ingrid Lønhaug 
ingr-lon@freisurf.no  
 
         Skjervøy 29.03.14 
 
 
Skjervøy kommune 
v/ Rådmann Cissel Samuelsen 
 
 
Høring av Strategisk næringsplan for Skjervøy kommune. 
Skjervøy SV har finlest planen og syns det er gjort et systematisk godt arbeid med å lage ny 
plan. Vi kommer med en del innspill i forhold til noen av punktene og tror at det kan være 
med å styrke planen. For å gjøre det lettere for oss å vise til hvor vi vil sette inn endringer 
eller nye punkter har vi nummerert sidene fra s.1 Innledning osv. 
 
Vi mener også at det er for mange bør og for få skal i planen. Kan tenkes at det er flere skal 
som må tas inn, men vi har endret to bør til skal. 
 
Innspill fra Skjervøy SV: 
Fiskeri- og havbruksnæringa. 
s.9: Første tiltak, ansvar næringsliv, siste setning 
Dette vil gi kortreist mat – og en gevinst både miljømessig og omdømmemessig. 
 
Marine næringer/offshore 
s.11: Fjerde punkt under ansvar kommune: Bytte ut bør med skal 
 
Handel/sevice/kultur 
s.15: Ny formulering: Næringsliv og kommune kan samarbeide om å legge opp kulturtilbud,  
idrettsarrangement  og opplevelsesturer (natur, historie) til «Skjervøydagan» og 
«Feskivalen». Også næringsrelaterte seminar kan legges inn som del av slike arrangement. 
s.15: Nytt punkt på tiltak: Kommune og næringsliv samarbeider om å legge opp 
opplevelsesturer av ulik art (natur, historie) både til havs og på land. 
«Skjervøy SV mener det kan være mange av de tingene som mange ser på som en selvfølge å 
delta på som ut på havet å fiske, guida tur til Engnes, tur til Kågtind som kan være en 
opplevelse for folk herfra og folk utenfra.» 
 
Reiseliv 
s.17: Tredje punkt  ansvar kommune: Fokusere på positive kvaliteter i regionen som også er 
viktige for turister. Det bør samarbeides regionalt om å lage reisepakker med ulike 
opplevelser. 
s.17: Nytt punkt: Jobbe videre med ideen om et senter for fiskerihistorie i samarbeid med 
Lerøy og Kystens kompetansesenter. 
 
Næringslivets støttepilarer 
s.22: Skrive noe om profilering av kommunen /regionen under kommunale tjenester 

mailto:ingr-lon@freisurf.no


(hjemmeside, vertskap, velkomstbrosjyrer / møter) da det er viktig å framstå som en 
kommune som prioriterer å framstå som en kommune som ønsker folk velkommen inn og 
som ønsker tilflyttere (arbeidskraft, grundere). 
s.23: Nytt første punkt under tiltak kommune: Skjervøy kommune skal gjennom aktiv 
markedsføring av kommunen framstå som en attraktiv plass å bo og arbeide i. 
s.23: Tilføyelse til opprinnelig punkt 1: Næringsmedarbeiderne fra hver kommune bør inngå i 
ei næringsgruppe tiknytta Nord-Troms Regionråd. 
s.23: Skjervøy kommune skal tilby barnehageplasser til alle som flytter hit. 
s.23: Tredje punkt under kommunetiltak: Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy må støttes av både kommune og næringsliv , slik at behovet for framtidig 
arbeidskraft og kompetanse innen kommunale tjenester og næringsliv dekkes. 
s.23: Punkt fire under kommunale tiltak: Entreprenørskap skal være en fast del av 
grunnskole- og videregående opplæring.  
Kommune og næringsliv bør delta på arenaer som den årlige Arbeidslivsdagen(Universitetet i 
Tromsø) og yrkes- og utdanningsmessa for å rekruttere folk med kompetanse til vårt 
arbeidsliv. 
s.13 eller s.23: Nytt punkt: Tiltak både for kommune / næringsliv:  Bygging av ulike 
leilighetstørrelser  må prioriteres, slik at vi har boliger å tilby nye innflyttere og egne 
innbyggere.  
s.13: Nytt punkt: Ansvar kommune og næringsliv: Miljøsertifisering av kommunale og private 
virksomheter og bedrifter. Bedrifter som miljøsertifiseres kan ha et fortrinn i konkurransen 
om anbud. 
s.13: Nytt punkt: Ansvar: Kommune og næringsliv viderefører ideen bak 
«Skrotnisseprosjektet» og tar ansvar for å holde kommunen ryddig og rein for søppel. 
 
 
For Skjervøy SV 
 
Ingrid Lønhaug  Ulla Laberg  Nils Harald Alm 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/30 -28

Arkiv: B11

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 28.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/14 Skjervøy Kommunestyre 07.05.2014

Eierskap til Newtonrommet - Kystens Kompetansesenter

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gjør flg vedtak
1. Skjervøy kommune står som eier av et framtidig Newtonrom i Kystens 

kompetansesenter. 
2. Det fremmes søknad om Fylkeskommunale RUP-midler til prosjektering av rommet 

innen 1. juli 2014.
3. Kommunen tilsetter prosjektleder i samarbeid med fylkeskommunen.
4. Det skrives en intensjonsavtale med Fylkeskommunen om leie av areal til et fremtidig 

Newtonrom.
5. Endelig finansieringsplan for etablering og drift av Newtonrommet legges frem for 

Formannskapet.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har hatt møte (3/4-14)  med Fylkeskommunen (NT vgskole) og  
Newtonrommet (FIRST Skandinavia)
Møtet konkluderte med at en ønsket at Skjervøy kommune står som eier av prosjekt ”Newton-
rom”. Dette må tydelig forankres i kommunestyret.

Kommunestyret gjorde i marsmøtet flg vedtak i KKS saken:

Rådmannens innstilling:
1. Vedtak i sak K-30/13 oppheves.
2. Skjervøy kommune støtter etablering av Kystens kompetansesenter ved å forplikte seg til å 
leie
areal, fasiliteter og utstyr i skolebygget ved en årlig leie på kr 500 000. Leieavtalen forutsetter at
det også gis et videregående skoletilbud i bygget.
3. Leiekostnadene søkes innarbeidet i økonomiplan for 2015-18.
4. Midler avsatt til forprosjekt – kr 100 000 i 2014 – omdisponeres til delfinansiering av prosjekt
for etablering av et Newtonrom. Det forutsettes at prosjektet er et faglig og økonomisk



samarbeid mellom Skjervøy kommune, Troms Fylkeskommune og næringslivet.
5. Ei trinnvis renovering av svømme- og idrettshall og ungdomsskole gjennomføres innenfor
avsatte økonomiske rammer.

Dagens situasjon:
Skjervøy kommune har vedtatt å bevilge kr. 100.000 til etablering av Newtonrom, og Troms 
fylkeskommune har bevilget kr. 350.000. Midlene fra Troms fylkeskommune vil utløses av en 
prosjektsøknad, og kommunen er anmodet om å sende inn en slik søknad innen 1. juli.                
( se vedlegg)

Hvorfor Newtonrom i regionen?

Det blir viktig å etablere Newtonrommet som et regionalt tilbud. Dette fordi
at rommet vil fylles med kostbart, moderne utstyr som enkeltskoler aldri vil kunne finansiere 
selv. Rommet vil hele tida bli oppdatert i forhold til næringsutvikling i og med at aktører både 
fra oppdrett og olje/gass er interessert i å være med på investering i slike rom og holde dem 
oppdatert. 
First Scandinavia vil bidra som en katalysator i prosessen med etablering av Newtonrom. De er 
en ideell stiftelse, og tar ikke betalt for sitt bidrag i prosessen med å få etablert et nytt rom.
I dag finnes det 25 newtonrom i drift, 7 under etablering, - og mange er i startgropa. Nye rom 
regnes å være under etablering når prosjektgruppa er oppe og går.
I Troms finnes det slike rom i Harstad, Finnsnes og Vitensenteret i Tromsø. Rommene har til nå 
fått støtte av Fylkeskommunen gjennom RUP-midlene.
Med Newtonrom på Skjervøy vil alle regionene i fylket være dekt. Aktuelle Newton-rom i 
Nord-Troms vil være: 

- Newton Energi

- Newton Kyst og havbruk

Mål For Newtonrommet:
 Bidra til at regionen i fremtiden har tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft i forhold 

til utvikling og nyskapning innen energi og fiskerinæringen.
 Vise at det lokale næringsliv er kunnskapskrevende, og at det finnes spennende 

og  utfordrende arbeidsplasser for jenter og gutter i regionen.
 Utvikle gode møteplasser mellom skole og lokalt næringsliv
 Rommet skal være for barn og unge i grunnskole og videregående skole, men det 

finnes moduler under utvikling fra barnehage til og med videregående skole.

Hva skal Newtonrommet inneholde?

 En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag og 
teknologi. Undervisningen skal være forankret i gjeldende læreplaner og være tilrettelagt 
på en slik måte at det stimulerer elevene til aktiv læring.

 Undervisningsmodulene skal være innenfor havbruk og fornybar energi. 
 Det må benyttes ferdig godkjente moduler eller man utvikler disse selv og får de 

godkjent.
 Alle undervisningsoppleggene/modulene som utvikles i konseptet blir kvalitetssikret av 

Naturfagsenteret og Matematikksenteret. 
 Undervisningen dekker ulike tema innenfor matematikk og naturfag. Newtonrommet har 

ikke et opplegg i tillegg til skolen, men er en del av undervisningen som gjennomføres 
for å nå mål i læreplanen.



Newtonrommene er i den nye strategiplanen for styrking av realfag ”Realfag for 
fremtiden” nevnt som et viktig bidrag til den lokale satsingen på fagene i ulike regioner. 
Strategiplanen ble offentligjort i januar 2010 og avløser Utdanningsdirektoratet sin 
tiltaksplan ”et felles løft for realfagene” som kom i 2006.

Økonomi:

Skjervøy kommune vil gjennom leieavtale i et KKS (se pkt 2 k-styrevedtak mars/14) ta høyde 

for at et Newton-rom er en del av avtalen. Kommunen vil skrive en intensjonsavtale om hele 

leieforholdet som skal gjelde fra 1/1 – 2015. 

I BØP 14 – 17 ligger det inne ei 25 % stilling som lærer ved Newton rommet fra 1/8 -15.. 

Målet er at prosjektet starter opp med planarbeidet og tilsetting av prosjektleder 01.08.2014

Prosjektet har som mål å skaffe flere bidragsytere til etablering og drift av rommet.



Referat fra Newton-møte 3. april 2014.
Tilstede på møtet:

Skjervøy kommune: Arild Torbergsen, Cissel Samuelsen

Nord-Troms regionråd: Ulla Laberg

Nord-Troms videregående skole: Olaug Bergset, Nils Alm, Jan-Tore Eriksen, Berit Olsen, Jørgen
Pedersen

First Scandinavia: Per-Arild Konradsen

Dagens situasjon:

Skjervøy kommune har vedtatt å bevilge kr. 100.000 til etablering av Newtonrom, og Troms
fylkeskommune har bevilget kr. 350.000. Midlene fra Troms fylkeskommune vil utløses av en
prosjektsøknad. Disse er ikke kanalisert dirkete til Skjervøy kommune eller Nord-Troms videregående
skole.

Innledning fra FIRST Scandinavia

Etablere ett nytt rom er lange prosesser. Må starte med kommuneledelsen og beslutningstakere,
oven fra og ned ikke motsatt.

rirst Scandinavia vil bidra som en katalysator i prosessen med etablering av newtonrom. De er en
ideell stiftelse, og tar ikke betalt for sitt bidrag i prosessen med å få etablert et nytt rom.

I dag: 25 newton rom i drift, 7 under etablering, mange i startgropa. Nye rom regnes å være under
etablering når prosjektgruppa er oppe og går.

Newton-konseptet:

Systematikk i naturvitenskapelig undervisningsopplegg:

Langsiktighet

-

Nettverk/spredning

-

Høy kvalitet

Newton-rommene

-

Teknologi og realfagsfokus

Forankring hos skoleeier

-

Lærere med god realfagskomptanse

-

Spennende utstyr som fremmer læring gjennom aktivitet

-

Tilgjengelig for flere skoler i regionen



Undervisning i Newton-rom er lagt opp slik:

Forarbeid i klasserommet

Aktiviteter i Newton-rommet — opplegget må vare minst en dag. (Klasselærer må  være med —

stille medhjelper)

Etterarbeid i klasserommet

Kan og brukes i etterutdanning av realfagslærer i kommunen/regionen.

Eksempel fra Newton rommet i Harstad: Sør-Troms regionråd støtter med transportmidler til

Newton-rommet. Newton-rommet i Harstad organiserer transport til elever når lærer har booket

rommet.

Dette varierer fra rom til rom, og det er opp til lokalt eierskap  å  bestemme hvordan det skal være.

Distribusjonsmodell: First —) Prosjektleder/newton-lærere->newton-rommet (eid lokalt)

First Scandinavia legger til grunn at alle Newton-rom bygges opp likt:

Det skal se ordentlig ut, og skal bygges opp etter samme lest. Alle rom skal blant annet ha amfi, lab

(våtsone), arbeidsstasjoner. First Scandinavia har en egen person som hjelper til med å-designe

rommet når en har arealet klart.

Dagens Newton-rom:

-

Newton Energi

Newton Kyst og havbruk

Newton Mineral (under utvikling)

-

Newton Aviation/luftfart (under utvikling)

Spesifikasjoner til rommet:

Areal:  Bør ha et lokale på +150 m2. Tegnes opp i samarbeid med FIRST Scandinavia.

Anbefaling i oppstarten: Starte med 2 eksisterende moduler, som er godt utprøvd. Eventuelt utvikle

egne moduler på sikt. Har prosjektbeskrivelser, og utstyrsbudsjett. Innhold i rom er ofte finansiert fra

næringslivet.

Økonomisk må en i driftsfasen finansiere: Husleie, lærerstilling og transport av elever

Skjervøy kommune:

Skjervøy kommune kan  være villig til å eie ror---t Må forankres politisk i kommunen. Fra 1.8.15

ligger det inne en 25 % lærerstilling i Newtonrom, finansiert av Skjervøy kommune.

Skjervøy kommune og Nord-Trorns vgs. ønsker tettere samarbeid i forhold til gjennomgåenCle

læreplaner. Bruke Newtonrommet som en del av dette. Ønsker å utvikle dette videre.



Sette ned en styringsgruppe for prosjektet, og ansette en prosjektleder. Tett samarbeid med FIRST

Scandinavia.

Andre innspill:

Markedsføringsstrategi mot nabokommuner, næringslivet og andre aktuelle aktører.

Ansette en prosjektleder som skal drifte prosessen frem til rommet åpner. Frem til prosjektlederen

er på plass styrer Skjervøy kommune prosjektet videre.

Besøke et Newton-rom i drift i prosjektfasen, etter at newtonlærere er ansatt. Newtonrom Ofoten

(anbefales).

Utviklingen av innholdet i rommet kan være et prosjekt for et realfagsnettverk bestående av

realfagslærere fra grunn- og videregående skole. Ulla Laberg og Berit Olsen planlegget er

nPttverkfmøtP i løppt av vkpmpqprpt 2014

Prosjektfase — tar tid, men med utgangspunkt i når rommet er tenkt åpnet. Kanskje 1. januar 2015?

Eventuelt 1. august 2015? Dette må prosjektgruppa ta stilling til.

Cissel Samuelsen driver prosessen videre.

3. april 2014

Berit Olsen



Newton rom Nord-Troms
Skjervøy kommune v/ Arild Torbergsen
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Vår ref.:
14/2954-1
Løpenr.:
14160/14

FYLKESRÅDET VEDTAR AVSETTING TIL NEWTONROM OG ANMODER OM
SØKNAD

Fylkesrådet i Troms vedtok 18.03.2014 i sak 53/14 Regionalt utviklingsprogram 2014 (RUP)
fordelingen av regionale utviklingsmidler for 2014. I denne forbindelse avsatte fylkesrådet
1 400 000 til søkbare midler for Newtonrom i Troms/Vitensenteret i Tromsø, noe som kan
utgjøre kr 350 000 til hver av disse.

Med bakgrunn i overstående anmoder derfor Troms fylkeskommune v/næringsetaten om
søknad over de regionale utviklingsmidlene (RUP). Søknaden sendes via søknadsportalen
www.regionalforvaltning.no.

Frist for søknad for denne avsettingen er 01.07.2014-

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
Ass. næringssjef

Kopi:

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Saksbehandler:  Arkiv:
Gjermund Evanger 243  SAKSARKIV
Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77 78 81 81 16.04.2014

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Gjemiund Evanger
Rådgiver

Næringsetaten

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1300 -6
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/14 Skjervøy Kommunestyre 07.05.2014

Skjenkebevilling Visit Årviksand

Henvisning til lovverk:
- Alkoholloven av 1989

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Visit Årviksand AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (Gruppe 1, 2 og 3) i 

skjenkelokalet fra 1. juli 2014 til 30.06.2016 
2. Det gis skjenkebevilling for uteservering av øl og vin fra 1. mai til 1. oktober
3. Skjenketider innvilges som omsøkt – men uansett innen til enhver tid gjeldende rammer 

definert i Edruskapspolitisk handlingsplan
a. Skjenketider øl og vin

i. ukedager fra 12-0100
ii. Fredag, lørdager og bevegelige helligdager fra 1000-0200

b. Skjenketider brennevin:
i. Ukedager fra 1800-0200

ii. Fredag, lørdager og bevegelige helligdager fra 1800-0200
4. Inger Lise Albrigtsen godkjennes som skjenkestyrer og må avlegge kunnskapsprøvene 

før oppstart. 
5. Kirsten Albrigtsen godkjennes som stedfortredende skjenkestyrer og må avlegge 

kunnskapsprøvene før oppstart 
6. Hvis lensmannen har innvendinger til søknaden avslås skjenkebevillingen 

Saksopplysninger

Visit Årviksand AS er en reiselivsbedrift etablert i 2011 basert på hytte- og båtutleie til 
sportsfiskere. De ønsker nå å starte et serveringssted for sine gjester, men også som et tilbud for 
bygdas befolkning. 



Vurdering

Visit Årviksand AS er en seriøs bedrift i en bærekraftig og fremtidsrettet næring. De har bygget 
sten på sten og tar nå steget videre til servering. Rådmannen ser det som positivt for utviklingen 
av bedriften men også for bygdefolket. 

Bedriften har planer om at skjenkestyrer og stedfortreder skal avlegge serveringsprøven og 
kunnskapsprøven for alkohol, det vurderer rådmannen som en forutsetning for at bevilling skal 
gis. Slik kunnskap er avgjørende for å ivareta en trygg og forsvarlig alkoholhåndtering, samt 
ivareta hensynene som fremgår av vår edruskapspolitiske plan. 

Helse- og omsorgssjefen har ikke innvendinger til søknaden. Politiet er anmodet om uttalelse, og 
denne ventes innen kommunestyrets behandling den 7. mai. Hvis politiet har innvendinger bør 
kommunestyret ta det til etterretning og avslå søknaden, hvis ikke anbefaler rådmannen at 
skjenkebevillingene innvilges som omsøkt. 
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Saksbehandler:  Tommy Arne Hansen

Dato:                 25.04.2014

Saksfremlegg
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Smittevernplan

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner smittevernplanen for Skjervøy kommune.

Saksopplysninger

Lov om smittsomme sykdommer trådte i kraft 1. januar 1995. Kap. 7 i loven omhandler de 
administrative organer og deres myndighet.

§ 7-1 omhandler kommunens oppgaver hvor blant annet følgende fremgår:
Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med 
hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, 
behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal institusjon.

§ 7-2 omhandler kommunelegens oppgaver hvor blant annet følgende fremgår under bokstav a:
Kommunelegen skal utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern 
mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette 
arbeidet.
Lov om smittsomme sykdommer følger som vedlegg 3 til planen. 

Smittevernplanen skal:
 Sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer ved å:

a) forebygge dem

b) motvirke overføring i befolkningen

c) motvirke import eller eksport av slike sykdommer

 Sikre at lovens krav til kommunens smittevern oppfylles (”kvalitetssikring”) både i daglig 

rutinearbeid og i beredskapssituasjoner, og fungere som instrument for samordning av tiltak og 

ressurser.

 Være et brukervennlig verktøy.



Smittevernplanen er utarbeidet av kommunelege1 Paul Odberg.

Planen gir en grundig informasjon og hvordan planen tenkes brukt, kommunale, 
fylkeskommunale ressurser og statlige ressurser i smittevernarbeidet, prosedyrer for 
forebygging, behandlingsprosedyrer og ulike hygienerutiner. Planen har en grundig 
gjennomgang av beredskap og prosedyrer i en beredskapssituasjon. 
Planens kap. 9 beskriver arbeidsmetode for ansvarlig lege ved mistanke om utbrudd av smittsom 
sykdom.
Det er tatt med en rekke vedlegg til planen. Under vedlegg 8 fremgår det en del standardbrev 
ved utbrudd av alvorlig smittsom sykdom.
I kap. 2.2 fremgår det at planen skal gjennomgås 1. gang pr. år og da i november måned. Ved 
oppdatering gjennomgås planen fullstendig og godkjennes som helhet. All oppdatering skal 
godkjennes av kommunelege 1. 
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FORORD

Lov om smittsomme sykdommer trådte i kraft 1. januar 1995. Lovens § 7-1 pålegger kommunene å 

utarbeide en plan for arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer i eget område. Planen, 

kommunal smittevernplan, skal omfatte de tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge 

smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført, både i det daglige rutinearbeid og i 

beredskapssituasjoner. Smittevernlovens § 7-2 pålegger kommunelegen å utarbeide forslag til 

kommunal smittevernplan og å lede og organisere dette arbeidet.

Statens Helsetilsyn har utarbeidet en mal for den kommunale smittevernplan. Det oppfordres her til 

å legge hovedvekten av planarbeidet i beskrivelsen av normalsituasjonen. Imidlertid ser man også for 

seg at det er nyttig å ha planer for hvordan man skal forholde seg til sykdommer som man regner 

med vil opptre bare en gang hvert år, eller mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år.

Det er viktig å ha en beredskapsplan som kan redusere omfanget av en eventuell epidemi med en 

sjelden smittsom sykdom, men de største helse- og ressursmessige gevinstene ligger sannsynligvis i å 

ha gode rutiner i det daglige smittevernarbeidet på helseinstitusjonene i kommunen. 

Jeg håper at Smittevernplanen vil være til god hjelp for alle som er involvert i smittevernarbeidet i 

kommunen. Nytilsatte innen helsevesenet vil kanskje ha glede av å gjøre seg kjent med deler av 

planen før oppstart i jobb på Skjervøy, men selv ”gamle travere” kan trenge et oppslagsverk i ny og 

ne. 

Noen medisinske sannheter er stadig under endringer, etter som kunnskapen omkring både årsak og 

behandling stadig er under utvikling. Tidlig på 1950 tallet var lidelser som både tuberkulose og 

poliomyelitt fryktete lidelser hvor man hadde lite å stille opp behandlingsmessig. Senere er det 

kommet vaksiner mot begge og dessuten behandlingsmuligheter for tuberkulose. På 1980 tallet 

møtte vi HIV infeksjonen for første gang her til lands, gjennom grundig informasjonsarbeid fra 

myndighetene og forskning på behandling kan man i dag si at man til en viss grad er i kontroll av 

denne epidemien. For to år siden fikk vi vaksinen mot HPV for å beskytte kvinner mot fremtidig 

livmorhalskreft. I dag blir alle jenter tilbudt denne vaksinen når de er 12 år og allerede ligger 

dekningsprosenten av de som mottar vaksinen på hele 80 %, noe som faktiske er det høyeste tallet i 

verden. Fra høsten 2014 kommer en ny vaksine som blir tilbudt alle barn under 1 år for å beskytte 

mot det fryktede Rotaviruset, et virus som hvert år forårsaker at mange barn i Norge får alvorlig 

diaresykdom. Nye utfordringer som ligger foran oss er at verden er blitt mindre. Nordmenn reiser 

stadig oftere og lengre, ofte til eksotiske områder i verden hvor de kan bli eksponert for sykdommer 

som fortsatt er relativt ukjente her til lands, likedan har vi de siste årene fått en betydelig økning i 

både innvandrere fra fjerne himmelstrøk men også nye arbeidstilføring fra europeiske områder hvor 

kartet over smittsomme sykdommer kan være ganske forskjellig fra det vi har her. Alt dette peker i 

en  retning. Når det gjelder smittsomme sykdommer, behandling og forebygging av disse er det en 

stadig bevegelse. Derfor er det viktig at både lokale helsefolk og politikere er informert om den 

verden vi lever i. 
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1. INNLEDNING

1.1 Målsetting

Smittevernplanen skal:

Sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer ved å:

a) forebygge dem 

b) motvirke overføring i befolkningen

c) motvirke import eller eksport av slike sykdommer

Sikre at lovens krav til kommunens smittevern oppfylles (“kvalitetssikring”) både i daglig rutinearbeid 

og i beredskapssituasjoner, og fungere som instrument for samordning av tiltak og ressurser

Være et brukervennlig verktøy

1.2 Ansvar for smittevernplanen

Kommunelegen har ansvar for å:

Utarbeide forslag til kommunal smittevernplan

Lede og organisere smittevernarbeidet (inkludert opplæring og avvikling av kurs)

Revidere og vedlikeholde planen, blant annet justere etter erfaringer i utbruddssituasjoner

1.3 Lovgrunnlaget

1.3.1 Smittevernloven

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (vedlegg 3) trådte i kraft 1. januar 1995. Den avløste 8 

gamle lover.

Den nye smittevernloven skiller etter alvorlighetsgrad ut en gruppe sykdommer som allmennfarlige, 

og en rekke tiltak beskrevet i loven er aktuelle i forhold til disse:

§ 2-1 Informasjon og personlig smittevernveiledning

§ 2-2 Unntak fra taushetsplikt

§ 3-5 Undersøkelse av smittede personer
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§ 3-6 Smitteoppsporing

§ 5 Plikter for smittede og tvangstiltak

§ 6-1 Andre ledd; utvidet rett til smittevernhjelp

Følgende paragrafer har spesiell betydning for organisering av kommunalt smittevernarbeid, jfr 

MYNDIGHETSFORDELING- SMITTEVERNLOVEN (vedlegg 1)

§ 7-1 Kommunen har ansvar for smittevernet. 

§ 7-2 Kommunestyret utpeker en “smittevernlege”, som  

- utarbeider forslag til smittevernplanen

- holder oversikt over de smittsomme sykdommer

- foreslår forebyggende tiltak

- bistår i smittevernarbeidet

- gir informasjon og råd til befolkningen

- utfører andre oppgaver som følger av loven

§ 7-3 Fylkeskommunen har ansvaret for spesialisthelsetjenestens smittevernarbeid, og

utpeker sykehuslege med særlig ansvar for smittevernet som samarbeider med kommunal 

smittevernlege ved pålegg om yrkesforbud og tvungen sykehusinnleggelse i hastesaker (§§ 

4-2 og 5-8)

§ 7-4 Fylkeslegen skal føre et særlig oppmerksomt tilsyn. Fylkeslegen har generell rådgivnings- og 

veiledningsfunksjon overfor kommunelegen og andre med oppgaver innenfor 

smittevernarbeidet, og veiledningsfunksjon ved tvangssaker og klager over vedtak. Det vises

også til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.

§ 7-5 Sosial- og helsedepartementet utpeker Smittevernnemd, med ansvar for tiltak ved 

tvangsinnleggelse og isolering. 

I forhold til utbrudd av smittsomme sykdommer kan:

KOMMUNESTYRET

§ 4-1 første ledd Vedta div. smitteverntiltak: møteforbud, stenging av virksomhet, isolering, 

desinfeksjon m.m.

§ 4-1 fjerde ledd Bruke og skade andres eiendom, jfr. 1. ledd
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§ 4-6 første ledd Vedta forholdsregler ved gravferd

§ 4-9 første ledd Pålegge helsepersonell å ta opplæring

§ 4-9 andre ledd Pålegge deltakelse i smittevernarbeid

§ 4-9 fjerde ledd Pålegge leger å delta i forebyggende arbeid, undersøkelse, behandling etc.

§ 7-1 femte ledd Bruke og skade andres eiendom i sammenheng med tiltak etter 

§§ 3-1 og 3-8 (undersøkelse og vaksinering)

KOMMUNELEGEN (Smittevernlegen)

§ 2-2 sjuende ledd Kreve taushetsbelagte opplysninger

§ 3-8 tredje ledd Treffe forholdsregler for uvaksinerte

§ 4-1 femte ledd Handle på kommunestyrets vegne i hastesaker om div. smitteverntiltak etter § 

4 (I forhold til næringsmiddelvirksomhet kan hastevedtak på samme måte 

iverksettes av Næringsmiddeltilsynet.)

§ 4-2 andre ledd Nedlegge arbeidsforbud

§ 4-5 første ledd Vedta obduksjon av avdød smittet person

§ 5-8 første ledd Treffe hastevedtak om tvangsundersøkelse

1.3.2 Annen relevant lovgivning

Se vedlegg 4.

1.4 Litt om smittsomme sykdommer og smittevern

For industrialiserte land er smittsomme sykdommer en av de tre viktigste helserisiki for befolkningen:

livsstil

smittsomme sykdommer

giftstoffer i miljøet

Økt reisevirksomhet medfører fare for økt import av smittsomme sykdommer fra land hvor disse 

forekommer. Videre er smittestoffenes utvikling av resistens mot antibiotika blitt en stor utfordring 

for infeksjonsmedisinen og smittevernet.
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Ellers kan forurensning av eller svikt i drikkevannsforsyningen ved strømbrudd, flom eller terrorisme 

føre til utbrudd av epidemier og dermed alvorlige samfunnsmessige konsekvenser.

Hovedprinsippet ved smittevernarbeidet er å bryte smittekjeden: 

Aktuelle tiltak for å bryte smittekjeden kan være informasjon, vaksinering, bruk av antibiotika, 

sanering og isolering. 

Disse kan etter behov settes inn mot:

smittekilden

smittestoffet

smittemåten

smittemottaker

1.5 Lokale forhold

Skjervøy Kommune er en kystkommune med et innbyggertall på ca 2900 pr 010113, og med fiske og 

fiskeindustri som viktigste næringsvei. Kommunen innbefatter øyene Skjervøy, som har 

kommunesentret, Arnøya, Kågen, Uløya, Vorterøya og Laukøya.

Smittemottaker

Smittekilde Smittestoff

Utgangsport

Inngangsport

Smittemåte/vei
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Det har på Skjervøy ikke vært utbrudd av alvorlig epidemisk sykdom i nær fortid. Innbyggerne i 

kommunen har imidlertid betydelig kontakt med mennesker fra andre nasjoner, både på grunn av 

den geografiske nærheten til våre naboland i øst, og møte med arbeidere av utenlandsk opprinnelse 

på flere av fiskeindustribedriftene. Mange av Skjervøys innbyggere reiser dessuten mye både 

innenlands og til fjernere strøk. Dette illustrerer en stor kontaktflate mot omverdenen, og belyser i 

høy grad nødvendigheten av en lokal smittevernplan.

2.  HVORDAN BRUKE SMITTEVERNPLANEN?

2.1 Bruk ved aktuell hendelse

Bruk innholdsfortegnelsen for å finne bestemte problemstillinger.

De første kapitler omhandler normalsituasjonen, lover, retningslinjer og vanlige rutiner.

2.2 Oppdatering av planen

Gjennomgang en -1- gang i året. Dette skal skje i november måned. Ved oppdatering gjennomgås 

hele planen fullstendig og godkjennes som helhet. 

Planen er lagret på Skjervøy Legekontors datanettverk.

All oppdatering skal godkjennes av kommunelege I.

2.3 Plassering av smittevernplanen

Planen skal oppbevares på følgende steder:

Rådmann

Helse- og Sosialsjef

Resepsjonen på Skjervøy Legekontor

Skjervøy Sykestue

Leder hjemmesykepleien

Helsestasjonstjenesten
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Jordmortjenesten

Teknisk etat

Lensmannskontoret

Næringsmiddeltilsynet (Nord-Troms veterinærkontor)

Planen oversendes Regional smittevernlege UNN 

og Fylkeslegen i Troms til informasjon.

2.4 Opplæring i bruk av planen

Kommunelege I, institusjonsleder ved Skjervøy Helsesenter og de ulike virksomhetslederne er 

ansvarlige for at nyansatte sikres innføring i smittevernplanens innhold. Disse er også ansvarlige for 

undervisning i infeksjonsforebyggende arbeid innen hvert virkeområde.
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3. RESSURSER I SMITTEVERNARBEIDET

3.1 Kommunale ressurser

3.1.1 Personell

Kommunale instanser som utfører oppgaver i forhold til arbeid med smittevern:

Instans / bemanning Oppgaver

Smittevernlegen

(Kommunelege 1)

Skal motta meldinger fra leger muntlig umiddelbart og skriftlig samme dag 

ved sykdommer i gruppe A og forsikre seg om at muntlig melding er gitt 

Folkehelsa.

Skal motta skriftlig melding ved sykdommer i gruppe B.

Ved mistanke om næringsmiddelbåren sykdom eller smitte fra dyr skal 

Næringsmiddeltilsynet eller distriktsveterinæren varsles. Ved mistanke om 

smitte av flere tilfelle skal Folkehelsa varsles samme dag.

Kommuneleger Undersøkelse/utredning/diagnostisering/melding/behandling/oppfølging

Skjervøy Sykestue Tilsyn med og behandling av pasienter.

Pleie-og omsorgstjenesten Tilsyn med og behandling av pasienter.

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjon for ungdom

Delegert oppgave med vaksinering mot smittsomme sykdommer og 

tuberkulosekontroll: 

Helsestasjon (vaksinering og helsekontroller mor/barn, 

vaksinasjonsprogram (vedlegg 5) og skolehelsetjeneste 

Vaksinasjon og rådgiving til utenlandsreisende

Gratis tilbud på kveldstid hver 14. dag til ungdom i alderen 13-18 år med 

prevensjonsveiledning, undersøkelse og behandling av kjønnssykdom.

Jordmortjenesten Undersøkelse av gravide jfr §3-4, varslingsplikt for leger jfr. §2-3 og 

varslingsplikt for sykepleiere og jordmødre.

Teknisk etat Klagebehandling. Støy/Luftforurensing/Stråling/Inneklima/Drikkevann/

Hygiene-oppfølging av campingplass/hotell/basseng/frisørsalonger. 

Avfallsbehandling.
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Næringsmiddeltilsynet

Eget, lovfestet  

forvaltningsorgan

Næringsmiddeltilsynet/ Mattilsynet distriktskontor Nord-Troms

Skjervøy Kommune er med i et interkommunalt samarbeid som også inkluderer Nordreisa, 

Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord Kommune.

De viktigste oppgavene for Næringsmiddeltilsynet på Skjervøy er å føre tilsyn med drikkevannet, og å 

føre tilsyn med bedrifter som produserer, omsetter og serverer næringsmidler/matvarer. Når det 

gjelder kontroll av produkter fra fiskeindustrien har fiskeridirektoratet ansvar for eksporterende 

bedrifter. I de bedrifter der produksjonen er beregnet på det norske marked har

Næringsmiddeltilsynet ansvar for kvalitetskontroll. Denne kvalitetskontrollen går i hovedsak ut på å 

tilse at orden, hygiene og temperaturkontroll i produksjonslokalene er ivaretatt. Alle nyetablerte 

bedrifter skal kontrolleres av Næringsmiddeltilsynet før produksjon igangsettes. 

Næringsmiddeltilsynet i Tromsø har et eget godt utstyrt laboratorium. Der vil en kunne følge opp 

med rutinekontroller og analyser ved eventuell forurensing av næringsmidler inkludert vann. 

3.1.2 Materielle ressurser

Legekontoret og sykestua har prøvetakingsutstyr for penselprøver og blodprøvetaking til analyse av 

smittsomme sykdommer samt prøvetakingsutstyr for avføringsprøver ved mistanke om 

næringsmiddelbåren sykdom. Det finnes også noe prøvetakingsutstyr ved helsestasjonen.

De fleste prøver sendes med post til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Utstyr til prøvetaking 

kan skaffes fra UNN.

Det finnes ikke utstyr til personvern mot smitte via luft, gass eller aerosol i kommunen. Det finnes 

ikke eget utstyr eller egne lokaler beregnet for isolering av personer. Universitetssykehuset Nord-

Norge vil i så fall måtte brukes. På alle arbeidsplasser i helsetjenesten skal det finnes gummihansker 

og munnbind tilgjengelig for ansatte. Gummihansker brukes ved behandling av sår, blod og 

kroppsvæsker.

3.2 Fylkeskommunale ressurser 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Medisinsk avdeling: Spesialistundersøkelse, behandling, isolering.

Lungepoliklinikken: Tuberkulosediagnostikk / -oppfølging.



Side 13

Mikrobiologisk avdeling: Dyrkning, serologisk o.a. mikrobiologisk diagnostisering. 

Smittevernseksjonen: Veiledning, rådgivning og oppdatering av personell.

Sykehuset har en smittevernlege som gjør vedtak etter §§4-2 og 5-8 sammen med smittevernslegen i 

kommunen.. 

3.3 Statlige og andre instanser

Fylkeslege

Tilsyn, klagesaksbehandling etter §§ 4-2 og 5-8. I tillegg råd og veiledning.

Fylkesmann

Sekretariat for smittevernnemda (jfr. sosialtjenesteloven §9-3 og smittevernnemndas 

myndighetsområde §§ 7-5).

Politi

Avgi melding til helsemyndigheten i henhold til fremmedlov/ tuberkulose-forskrifter.

Toll og annen offentlig myndighet

Bistå helsemyndigheten, jfr. § 4-10 (informasjonsplikt, bistandsplikt)

Lostjenesten

Havnefogd Halvard Pettersen i Tromsø har gitt nedenstående opplysninger om lostjenesten. Det er 

losplikt for alle større utenlandske fartøyer som skal legge til havn her til lands fordi det finnes 

militæranlegg langs hele norskekysten. Lostjenesten i Troms er underlagt Losoldermannen i 

Hammerfest.

Lostjenesten skal tilse at båter som skal legge til kai har nødvendige sertifiseringer i orden. Dette 

omfatter både fartøy, last og mannskap. Det er strenge karantenebestemmelser for fartøy som har 

personer som er smittet ombord. Likeså er det strenge karantenebestemmelser for fartøy som har 

dyr om bord. Man er særlig oppmerksom på hunder og katter, som kan være smittet av rabies.

Det har i hvert fall løpet av de siste 10 år ikke vært utbrudd av smittsomme sykdommer som følge av 

at utenlandske båter har lagt til kai i Nord-Norge.

Havnefogden i Skjervøy

Skjervøy kommune har pr. dags dato  ikke ansatt havnefogd, men har en havnebetjent.

Fiskeridirektøren region nord - Fiskerikontoret 
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Nedenstående opplysninger er fremkommet under samtale med Ingrid Lundemo som er konsulent 

ved fiskeriinspektørens kontor.

Skjervøy kommune inngår i interkommunalt samarbeid med kommunene Nordreisa, Kvæfjord, 

Kåfjord og Storfjord. Fiskerikontoret er lokalisert på Dampskipskaia i Skjervøy. Det er 2 ansatte

Sivilforsvaret 

Skjervøy har en frivillig innsatsgruppe (FIG). FIG-gruppen er aktiv og består av ca 30 deltakere. Man 

har som målsetting å ha i hvert fall to øvelser i året. Her er mange yrkesgrupper med ulik 

kompetanse representert. I denne sammenhengen bør det nevnes at ca en fjerdedel av de som er 

med er helsearbeidere. 

Sivilforsvaret har ikke verneutstyr mot gass, stråling eller smitte.

4. SÆRSKILTE OPPGAVER I SMITTEVERNARBEIDET

4.1 Prosedyrer for forebygging av infeksjonssykdommer

Det vil kun være de delene av de kommunale smittevernforskriftene som ikke er dekket av nye 

landsforskrifter som fremdeles kan inngå i de kommunale forskrifter, og da inntil områdene blir 

dekket av nye landsforskrifter.

Vaksinasjon

Barn og ungdom. Lov om smittevern, kap. 3-8 - vaksinering og immunisering av befolkningen. 

Forskrifter. Retningslinjer, "Veiledning om vaksinasjon 1996" fra Folkehelsa.

reisende - Ved helsestasjonen og legekontoret lagres vaksinasjonsnyheter og MSIS-meldinger i egen 

perm. 

For utfyllende informasjon, se Folkehelsas “Vaksinasjonsbok”.

Asylsøkere/flyktninger 

Følges opp etter egne retningslinjer, jfr. Veileder til Smittevernloven: Førstegangs helseundersøkelse, 

Forebyggende infeksjonsmedisinsk arbeid ved førstegangs undersøkelse av nyankomne asylsøkere, 

flyktninger og andre innvandrere.

Melding ved mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom til

Folkehelsa - leger, sykepleiere, jordmødre

NMT - leger, kommunelegen

Kommunelegen - Leger, sykepleiere, jordmødre, NMT, politi og toll
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Kontroll av drikkevann

NMT og Teknisk etat følger opp drikkevannsforsyningen med regelmessige prøver. 

Drikkevannsforskriften krever godkjenning av kommunestyret for alle vannverk som forsyner mer 

enn 20 husstander eller 100 personer inkl. fritidsbebyggelse. Teknisk etat, NMT og Kommunelegen 

har ansvar for saksbehandling og oppfølging.

Bekjempelse av skadedyr

Rotter: Teknisk etat har ansvar for påvirkning til utrydding av rotter. Kommunen inngår avtale med 

aktuelle godkjente firma ved behov. Kommunelegen gir sertifikater for skip etter behandling mot 

rotter.

Avliving av dyr, bl.a. av katter, duer, måker etter avtale med Politiet. En mann fra viltnemnda skal 

være godkjent til slik skyting. Hjemmel for avliving: kommunehelsetjenesteloven (KHTL) eller 

smittevernloven.

Smitteoppsporing

Tuberkulose - Miljøundersøkelser følges opp av helsestasjonstjenesten. 

Andre allmennfarlige smittsomme sykdommer - Primærlege, smittevernlege, NMT

4.2 Melding av smittsomme sykdommer – MSIS

Alle leger melder ved oppdaget eller mistanke om meldepliktige sykdommer i henhold til 

sykdommenes alvorlighetsgrad jfr Veileder til Smittevernloven ”melding og varsling  av smittsomme 

sykdommer” IK-9/95. 

MSIS-skjema finnes på legekontoret.

Smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, 

Folkehelseinstituttet. 

Beskrivelse

Melding av gr. A-sykdommer

Disse sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, 

Folkehelseinstituttet med full pasientidentitet. 

Legene benytter et eget skjema som de selv har tilgjengelig eller som de får tilsendt fra det 

medisinsk-mikrobiologiske laboratoriet sammen med prøvesvaret som indikerer en meldingspliktig 

sykdom. 

Meldingen fra legene går i kopi til kommunelegen i pasientens bostedskommune. I disse gruppene 

finnes over 50 ulike smittsomme sykdommer .Dette 
bilde
t kan 
ikk…
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Melding av gr. B-sykdommer

Disse sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, 

Folkehelseinstituttet uten pasientens navn og fødselsdato. 

I denne gruppa finnes sykdommene gonoré, hiv-infeksjon og syfilis.

Melding av gr. C-sykdommer

I denne gruppa finnes bare to sykdommer, genital chlamydiainfeksjon og influensaliknende sykdom. 

Antallet påviste tilfeller av genital chlamydiainfeksjon meldes en gang i året fra alle de medisinsk-

mikrobiologiske laboratoriene. 

Antall tilfeller av influensalignende sykdom og deres kjønns- og aldersfordeling meldes hver uke i 

vinterhalvåret fra om lag 200 utpekte legekontorer.

Smittsom sykdom kan også bli meldt fra: Barnehage, skole, helsesøstertjenesten, pleie - og 

omsorgstjenesten (både institusjon og hjemmebasert omsorg), publikum, bedrifter, 

bedriftshelsetjeneste, annen kommune eller fylke og andre.

Alle legene og legevaktsentralen blir vanligvis kontaktet ved mistanke om allmennfarlig smittsom 

sykdom.

Næringsmiddeltilsynet skal melde til Kommunelegen ved mistanke om smittsomme 

næringsmiddelbårne sykdommer.

Kommunelegen er Medisinsk faglig rådgivende lege (MFRL) for Skjervøy kommune og vil svare på 

medisinske og hygienisk-faglige spørsmål fra publikum og ulike instanser.

4.3 Behandlingsprosedyrer ved infeksjonssykdommer

4.3.1 Behandling av pasienter

Vanligste utvikling:

Pasient med helseproblem oppsøker legekontor/legevakt pr telefon eller ved direkte oppmøte.

Det foretas vurdering av sykepleier/helsesekretær/lege i forhold til akuttgrad av sykdommen. Det 

gjøres avtale for legekontakt etter denne vurderingen. 

Legen foretar en klinisk vurdering og eventuelle relevante prøver av mulig smittestoff blir tatt og 

sendt til laboratoriet. 

En starter ofte behandling umiddelbart, før prøvematerialet er analysert.

Kommunelegen vurderer eventuell miljøundersøkelse på bakgrunn av nominativ melding.

Næringsmiddeltilsynet kontaktes ved mistanke om næringsmiddelbåren sykdom, eller fare for 

smittespredning videre via næringsmiddel. 
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Kommunelegen kobler inn teknisk etat ved eventuelt behov for undersøkelser og tiltak.

Pressemelding til lokalaviser samt NRK vurderes av Kommunelege I.

4.3.2 Tuberkulosekontroller

Tuberkulosekontroller og behandling av tuberkulose-smittede utføres ved medisinsk poliklinikk, 

Lungepoliklinikken eller medisinsk avdeling, UNN. Prøver analyseres ved mikrobiologisk avdeling, 

UNN.

4.4. Drikkevann

Skjervøy har i dag 2 godkjente kommunale vannverk. 

Følgende områder har i dag kommunal vannforsyning

Forsyningsområde                  Vannverksnavn                       Kilde

Skjervøy Sentrum                   Skjervøy Vannverk                 Storbuktvann/Storbuktelva

Årviksand                               Årviksand Vannverk               Oppkom ut av fjellet

Resten av kommunen forsynes av private enkelt anlegg.

Den største vannforbrukeren tilknyttet Skjervøy Vannverk er Lerøy Aurora AS. Andre storforbrukere 

er skolene, Helsesenteret og Hotell Maritim.. Ved Årviksand vannverk er Arnøybruket A/S 

storforbruker.

Skjervøy Vannverk

Dette ligger godt beskyttet langt fra vei. Nedslagsfeltene ligger i fjellterreng med lite vegetasjon. Det 

er imidlertid reintrekk gjennom nedslagsfeltet, og man må påregne noe ferdsel av beitedyr. 

Vannkvaliteten har så langt vært god. Skjervøy vannverk har klordesinfeksjon. 

Årviksand Vannverk

Årviksand vannverk har UV- behandling.

Nødvannforsyning

Det er i dag to parallelle vannledninger som skal sikre vannforsyningen til Skjervøy.

Godkjenning av vannkvaliteten

For godkjenning av vann stilles det krav mhp. mikroorganismer, giftstoffer, fargetall og tungmetaller. 

Det stilles videre krav om internkontrollsystem og bakteriologisk sikring. 

I tillegg til vannbehandling må man rette betydelig innsats mot beskyttelse av vannverkenes 

nedbørfelter, etter "føre var - prinsippet".
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Kommunen har utarbeidet hovedplan og beredskapsplan for drikkevannsforsyningen. Hovedplanen 

er gammel og utdatert. Arbeidet med ny hovedplan starter høsten 2013 og avsluttes i 2014.

Vannverkseier vil ha det operative, daglige driftsansvaret, herunder også informasjonsplikt ved svikt i 

rutiner og drift.

Teknisk etat har det daglige driftsansvaret for de kommunale ledningsnett, rensesystem og reservoar 

inkludert nødvannforsyning. Herunder ligger også ansvaret for at vannet til enhver tid er i samsvar 

med gjeldende krav til drikkevannskvalitet. 

Mattilsynet har det overordnede ansvar for tilsyn med drikkevann til drikke og næringsmiddelformål, 

med hjemmel i Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven)

Kommunelegen er medisinsk faglig rådgiver for kommunen. Kommunelegen er pålagt oppgaver i 

forhold til drikkevannskilden, nedbørfeltet og endel hygieniske forhold forøvrig slik at drikkevannet 

er helsemessig forsvarlig. Det gis mulighet til akutt-pålegg med hjemmel i smittevernloven, 

kommunehelseloven og drikkevannsforskriften ved betydelig helsefare.

Ovennevnte utøver i praksis den offentlige kontroll. Ut over den foreskrevne egenkontroll kan 

helsemyndighetene bestemme at mer omfattende undersøkelser kan gjøres, enten regelmessig eller 

når det av spesielle grunner anses nødvendig.

4.5 Avfallshåndtering

4.5.1 Vanlig avfall

Skjervøy har gjennom det interkommunale selskapet Avfallsservice AS gått inn i en ordning hvor 

avfallshåndteringen skjer i fellesskap med Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord og Lyngen 

kommuner. 

Det er innført kildesortering. Dette vil også bidra til å forbedre de hygieniske forhold ved fyllplassen 

ved at man får mindre organisk stoff i fyllingen og med det mindre grobunn for bakterier.

Forskrift: Forskrift for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker 

m.v.

Myndighet: Konf. punkt 1.3.2, vedrørende myndighet delegert til kommunelege/helsesjef.

4.5.2 Problemavfall

Definisjon: Stikkende/skjærende, biologisk o.a. smittefarlig avfall.

Brukerne (f.eks. legekontorer) samler avfallet i spesialemballasje. Avfallet blir kjørt til Finnsnes for 

forsvarlig destruering, Brenning..
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4.5.3 Kloakkslam 
I Skjervøy kommune startet bygging av kommunalt spillvannssystem i slutten av 40- årene på 
selve tettstedet Skjervøy. I distriktet startet man oppbygging av slikt system i Årviksand i 
1980. 

Skjervøy kloakkanlegg:
De første ledningene i kommunal regi ble lagt i slutten av 40- tallet. Siden den tid er det lagt 
nye ledninger alt etter behov og gamle er fornyet. Helt frem til 80-tallet var det flere utslipp til 
sjø i Skjervøy havn. I 1980 ble det første renseanlegget (silanlegg) bygd, men man fikk det 
ikke til å fungere, da det var så mye overvann i spillvannsnettet. Det hele endte opp med at en 
stor del av stedets kloakk ble ført urenset ut i havnebassenget via ei utslippsledning. Senere
ble det etablert ei utslippsledning utenfor Fiskenesmoloen der urenset kloakk ble sluppet ut på
dypt vann. 

Da dette var ei dårlig løsning, samt at Kystverket skulle foreta mudring og bygging av moloer 
i Skjervøy havn som ville føre til mindre vannutskifting, så man seg nødt til å utarbeide en 
avløps- og saneringsplan i 1994. Den ble så godkjent av Miljøvernavdelinga på fylket. Videre 
ble handlingsplanen lagt inn i kommunens Økonomiplan. Man la opptil ei etappevis 
utbygning, der renseanlegget skal stå ferdig i år 2002. Pr. dags dato er avløps- og 
saneringsplanen fullført. Silanlegget sto ferdig og ble satt i drift juni 2013.

Arbeidet har bestått av:

- utskifting av gamle spillvannsrør og kummer

- bygging av nye pumpestasjoner

- fjerning av utslipp til havnebassenget

- legging av ny overføringsledning fra Industriveien til utslippskumnordenfor Fiskenesmoloen

- legging av ny utslippsledning ned til - 40 meter dybde

Dagens anlegg virker slik:

Hollendervika boligfelt har eget renseanlegg - type Maskocoll -med utslipp til 30 meters dybde.

På selve tettstedet samles alt av spillvann og ledes via pumpestasjoner og selvfall til silanlegget 

nordenfor Fiskenesmoloen. Silanlegget tar ut partikler større enn en mm. Resten føres ut til ca 60 

meter via ei utslippsledning. De faste stoffene som tas ut blir levert på godkjent mottak -

Avfallsservice AS sitt anlegg i Skibotn.

Det daglige vedlikehold og drift skjøttes i dag av ansatte i Teknisk etatsanleggsseksjon som har 

gjennomgått nødvendig opplæring for å kunne takle jobben.

Det vil alltid foregå ei stadig oppgradering/vedlikehold av spillvannsnettet slik at man kan få ei best 

mulig behandling av spillvannet både med hensyn til abonnentene og de som skal arbeide på 

anlegget. Det neste steget er

elektronisk overvåkning av alle pumpestasjonene slik at man ved pumpestopp etc. kan få tidlig 

melding for å minimalisere utslipp gjennom overløpene.
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På tettstedet er alle husstander, forretninger osv. tilkoblet kommunens spillvannsnett.

Kloakkanlegg i distriktene

Ute i distriktet har er det bare et kommunalt avløpsanlegg og det ligger i Årviksand. Anlegget ble satt 

i drift i 1981. Alle husstandene i bygda er tilknyttet anlegget. Det er ikke satt krav til renseanlegg, da 

resipientforholdene er meget gode. Utslippet skjer til sjø (på 5 meters dybde på laveste lavvann)

utenfor den nordre moloen.

Ellers i distriktet er det separate utslipp fra hver boligenhet. De fleste har septiktanker av varierende 

kvalitet i forhold til dagens forskrifter. Utefra resipientforholdene er det kun de som sokner til den

indre delen av Arnøyhamn, som  har kommet klaget på at det er økende forurensning i den indre 

delen. Skjervøy kommune vil starte et utredningsarbeid for å se hvilken løsning man skal velge både 

ut fra mengde forurensning og økonomi.

Kommunen har utarbeidet hovedplan og beredskapsplan for drikkevannsforsyningen.

I henhold til drikkevannsforskriften av 1.01.1995 har kommunestyret det formelle 

godkjenningsansvaret for alle vannverk i kommunen med > 20 husstander (100 personer). Teknisk 

etat, kommunelegen og NMT har fått det faglige ansvaret for premissleggingen og 

godkjenningsordningen. Vannverkseier vil ha det operative, daglige driftsansvaret, herunder også 

informasjonsplikt ved svikt i rutiner og drift.

4.6 Skadedyrskontroll

Aktuelle hygieniske ulemper/farer:

Rotter           kan overføre pest

duer kan overføre psittakose, camphylobacter, salmonelloser, duemidd

måker kan overføre campylobacter, salmonelloser

katter kan overføre toxoplasmose

insekter eks. lopper, lus, flue, veggdyr, kakerlakker

- kan overføre smitte bl.a. i forbindelse med mathåndtering

Ferskvannsikter kan overføre svømmekløe

Kommunehelsetjenesten kan formidle kontakt for bistand til bekjemping av 

ovennevnte smittespredere.
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4.7 Hygiene i helseinstitusjoner

Det vises til "Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner" av 5.juli 1996, veileder 

til smittevernloven - IK-2552 – ”Forebygging av blodsmitte”, samt UNN’s Hygienehåndbok.

Forskriften gjelder for helseinstitusjoner under sykehusloven og kommunehelsetjenesteloven §1-3. 

Forskriften pålegger alle helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram. Institusjonens ledelse 

skal sørge for at infeksjonskontrollprogram utformes, iverksettes og vedlikeholdes, som en del av 

virksomhetens internkontrollsystem. 

Med utgangspunkt i UNN’s Hygienehåndbok har man forsøkt å utarbeide en oversikt over 

retningslinjer som vil være til nytte i den daglige driften ved Skjervøy Helsesenter.

4.7.1 Personlig hygiene hos de ansatte

Personlig hygiene:

Huden skal holdes ren og hel

Ringer på finger fjernes

Neglelakk fjernes

Sår eller rifter i huden skal dekkes

Arbeidstøyhygiene:

Arbeidstøyet skal brukes av alt personale som er i pasientrettet arbeid eller håndterer pasientutstyr.

Arbeidstøyet skal skiftes daglig, og alltid når det er synlig forurenset.

Blå stellefrakk benyttes ved stell av pasienter.

Gul stellefrakk benyttes hos pasienter med smitte.

4.7.2 Infeksjoner hos helsearbeidere - arbeidsrestriksjoner

Ansatte som har klinisk eller subklinisk infeksjon eller som er bærer av antibiotikaresistente bakterier 

kan smitte pasienter og andre ansatte. Smitterisikoen overfor pasienter er  avhengig av i hvilken grad 

den ansatte har pasientkontakt og i hvilken grad pasientene er mottakelige. Den ansattes funksjon og 

arbeidssted er avgjørende for de tiltak man finner nødvendig (sykemelding, endrete 

arbeidsoppgaver, hanskebruk). Sykemelding og oppfølging bør skje gjennom den ansattes 

primærlege.
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Ansvar

Situasjon: Ansvar:

1. Ved oppstått/mistenkt infeksjon tar den 

ansatte kontakt med avdelingsleder eller 

ansvarshavende lege.

1. Den ansatte

2. Vurdering av egnethet for arbeid 2. Ansvarshavende lege.

3. Sykemelding/oppfølging/friskmelding 3. Ansvarshavende lege, evt Primærlege.

Aktuelle infeksjoner og tiltak

Hepatitt A og E

Sykemeldes.

Hepatitt B, C, D og HIV

Akutt fase: Sykemeldes.

Bærertilstand: Individuell vurdering av avdelingsledelse, infeksjonsmedisiner og/eller 

bedriftshelsetjeneste.

Herpes simplex

Affeksjon på hender: Ingen pasientkontakt, evt. sykemeldes.

Forøvrig: Ingen kontakt med nyfødte, immunsvekkete.

Influensa

Sykemeldes.

Gastroenteritt (virale og patogene tarmbakterier: salmonella/shigella/campylobacter/ yersinia m. fl.)

Sykemeldes ved symptomer. Ved salmonella, shigella, campylobacter eller yersiniainfeksjon skal det 

vises til 3 negative avføringsprøver med minst 3 dagers mellomrom før friskmelding.

Bærertilstand: Individuell vurdering, evt. endrete arbeidsoppgaver.

Streptokokker gruppe A og gule stafylokokker

Sykemelding ved symptomer.
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Methicillinresistente gule stafylokokker: Håndteres etter egne retningslinjer.

Infiserte sår

Sår på hender og i ansikt: Ikke direkte pasientkontakt. Vurderes i det enkelte tilfelle.

Øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse)

Vurderes av lege. Munnbind ved nær pasientkontakt.

Kikhoste

Sykemeldes fra begynnelsen av det katarralske stadiet og i minimum 7 dager etter at effektiv 

behandling er satt i gang.

Tuberkulose

Sykemeldes.

Forholdsregler for gravide

Generell forsiktighet ved kontakt med pasienter med infeksjoner. Unngå kontakt med pasienter med:  

Rubella ���Varicella-zoster

Cytomegalovirus (CMV) �Parvovirus B 19

Toxoplasmose

4.7.3 Håndhygiene-Hånddesinfeksjon

Håndhygiene er det viktigste enkeltstående tiltak for å forebygge infeksjoner.

Med håndhygiene menes enten håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon med et 

alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Fjerner sykdomsfremkallende mikroorganismer tilhørende den 

midlertidige hudflora. Håndvask med såpe og vann vil være tilstrekkelig i de fleste situasjoner og skal 

være den mest anvendte metoden. Hånddesinfeksjon vil være aktuelt i situasjoner hvor håndvask 

ikke kan utføres p.g.a. manglende håndvaskfasiliteter eller tidsnød.

Håndhygiene skal utføres umiddelbart før rene arbeidsoperasjoner, for å unngå mulig forurensing 

mellom vasken og arbeidsoperasjonen, samt etter arbeidsoperasjoner som kan ha ført til mulig 

forurensing. I praksis vil dette oftest bety at håndhygiene utføres mellom arbeidsoperasjoner.



Side 24

Eksempler på  FØR- situasjoner:

* Kontakt med pasienter med økt infeksjonsmottakelighet, slik som pasienter med alvorlige 

immundefekter og nyfødte

* Håndtering av sterilt utstyr

* Håndtering av desinfisert utstyr

* Legemiddelhåndtering

* Tilberedning/håndtering av mat

Håndvask/hånddesinfeksjon skal utføres umiddelbart før arbeidet starter for å unngå kontaminasjon 

mellom vasken/desinfeksjonen og arbeidsoperasjonen.

Eksempler på FØR og ETTER - situasjoner:

* Alle undersøkelser av pasienter

* Polikliniske inngrep uansett om de er små eller store

* Gynekologiske undersøkelser

* Stell av pasienter

* Innleggelse/stell av perifere venekatetre/kanyler

* Innleggelse/stell av urinveiskatetre

* Injeksjoner

* Punksjoner (blodprøvetaking, spinalpunksjon)

* Berøring og stell av sår. Dette gjelder uansett om det er sår etter kirurgiske inngrep, om 

sårene er traumatiske eller om de har sammenheng med bruk av utstyr.

Håndvask/hånddesinfeksjon skal i slike tilfeller i likhet med FØR - situasjoner, utføres for å unngå 

mulig kontaminasjon mellom vasken/desinfeksjonen og arbeidsoperasjonen. I tillegg skal hendene 

vaskes/desinfiseres umiddelbart etter p.g.a. mulig forurensing under arbeidet. I praksis vil dette 

oftest bety at vask/desinfeksjon utføres mellom arbeidsoperasjoner.

Eksempler på ETTER - situasjoner:

* Kontakt med søl av blod eller kroppsvæsker i forbindelse med håndtering av instrumenter, 

utstyr og inventar f.eks. ved rydding og rengjøring.

* Søl på hendene i forbindelse med tømming av urinflasker, bekken, pussbekken, sugeflasker 

o.l.
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Håndvask/hånddesinfeksjon etter disse situasjoner er nødvendig på grunn av mulig mikrobiell 

forurensing av hendene.

Hvordan håndhygiene bør utføres

Riktig håndvask forutsetter at hendene er uten ringer og har korte negler, uten neglelakk. Armbånd 

og armbåndsur hindrer også en god håndhygiene.

* Skyll hendene under rennende vann

* Ta såpe fra dispenser

* Vask hendene grundig i minst 10 sekunder 

* Skyll av såpen

* Tørk hendene godt med mykt papirhåndkle

* Steng evt. kraner med det brukte papirhåndkleet slik at de rene hendene ikke berører 

kranene

Midler og metode til hånddesinfeksjon

Det virksomme stoffet i midlet som brukes bør være alkohol- enten etanol eller isopropanol.

Etanolets volumprosent bør være mellom 60 -70 % - 70% anbefales.

Isopropanolets volumprosent bør være mellom 43 - 85% - 60% anbefales.

Alkoholholdige midler brukt til hånddesinfeksjon bør inneholde stoffer som hindrer uttørring av 

huden. Mengden av midlet må være så stort at den er tilstrekkelig til å desinfisere alle håndens 

flater. Midlet skal gnis inn i huden til denne er tørr, dvs. minst 30 sekunder.

Bruk av usterile engangs beskyttelseshansker

Bruk av engangshansker er et ekstra sikkerhetstiltak. I tillegg til håndvask eller hånddesinfeksjon, 

brukes engangshansker for å forebygge smitteoverføring  via hendene.

Hansker er imidlertid ingen absoluttbarriere mot gjennomtrengning av mikroorganismer, fordi 

hansken kan ha mikroskopiske hull før bruk, eller hull kan oppstå under bruk.
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Situasjoner der hansker bør brukes

Ved direkte kontakt med potensielt infeksiøst materiale som blod, kroppsvæsker, sekreter, sår og 

slimhinner. 

Ved direkte kontakt med instrumenter og utstyr som har vært i kontakt med kroppsvæsker og 

slimhinner. 

Ved kontakt med pasienter med visse infeksjoner. 

Fremgangsmåte ved bruk av hansker

Hansker skal alltid være knyttet til konkrete arbeidsoppgaver.

Ta alltid av hanskene ved avbrudd i en arbeidssituasjon f.eks. ta telefon, hente utstyr etc.

Ta hanskene av på en slik måte at du unngår å forurense hender og håndledd.

Vask alltid hendene etter at hanskene er tatt av.

4.7.4 Bruk av munnbind

Munnbind er primært beregnet til å hindre smitteoverføring fra bruker, først og fremst ved å hindre 

spredning av større dråper fra nese og munn. Munnbind kan også brukes til å beskytte brukeren mot 

dråpesmitte.

Munnbind skal dekke både nese og munn. Det må festes på en slik måte at en unngår lekkasje langs 

kanten. Et munnbind blir forurenset under bruk - både fra eventuelle mikroorganismer i luften og fra 

brukerens nese og  halsflora. Det skal derfor brukes bare en gang og kastes umiddelbart etter bruk ( 

ikke henge rundt halsen).

Hendene blir lett forurenset når munnbindet tas av, og håndvask er obligatorisk etter at man har tatt 

av seg munnbindet.

Når skal en bruke munnbind 

Beskytte pasienten

Ved inngrep som bryter pasientens hud og slimhinner og hvor kravet til aseptik  er  stort, og  ved 

visse undersøkelser og behandlingsmetoder.

Fra personale med luftveisinfeksjon.

Beskytte sterilt utstyr og medikamenter

Ved oppdekking av sterile instrumenter og utstyr.
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Ved håndtering av injeksjons- og infusjonsmateriell hvis det er fare for at innholdet kan gjøres 

usterilt.

Beskytte personalet og pårørende

Ved opphold i rom med smittefarlige pasienter hvor smitten kan skje via luft, dvs. isolering ved 

luftsmitte og streng isolasjon.

Ved spesielt urene arbeidsoperasjoner med fare for luftforurensing.

Ved arbeide med cytostatika, opptrekk av antibiotika og evt. allergifremkallende medikamenter.

4.7.5 Forebygging av tuberkulose i helsevesenet

Tuberkulose er en utbredt sykdom i store deler av verden. Flere steder er det problemer med 

antibiotikaresistente tuberkelbakterier. Helsepersonell kan bli smittet i sitt arbeide hvis de har nær 

kontakt med pasienter, arbeider i laboratorier som undersøker pasientprøver eller hvis de håndterer 

smittefarlig materiale eller avfall.

Alt personell ved helseinstitusjoner inkludert helsefagstudenter, sivilarbeidere, vikarer og 

ekstravakter har plikt til å fremvise tuberkulinprøving som ikke er eldre enn 3 måneder før tiltredelse, 

jfr Forskrift om tuberkulosekontroll, Sosial- og helsedepartementet, okt 96.

Tilbud om BCG vaksine til uvaksinert personell, negativt personell uten sikkert arr og negativt 

personell som uten tvil vil få nær kontakt med smitteførende tuberkulosepasienter eller 

smitteførende. Vaksinering utføres av godkjent vaksinatør. Naturlig positive (ikke BCG vaksinerte) 

samt omslagere (positive etter vaksine men med en forsterket reaksjon på > 4 mm) er fritatt for 

tuberkulinprøving, men skal før tiltredelse i arbeide fremvise resultat av røntgen thorax /skjermbilde 

som ikke er eldre enn 1 år. Røntgen kontroll før tiltredelse for personell fra land med høy risiko for 

tuberkulose. (Statens helsetilsyn angir hvilke land som er fritatt). Lovpålagte periodiske kontroller og 

oppfølging av negative, naturlig positive og omslagere.

Hensikten med dokumentasjon av tuberkulinstatus før tilsetting er

Sikre at den ansatte har motstandskraft (er Adrenalin pirquet positiv) mot TBC. 

Personer som er Adrenalin pirquet negativ bør ikke arbeide direkte med pasienter/materiale som er 

infisert med tuberkelbakterier.

Ha bakgrunnsdokumentasjon for å kunne påvise en omslager reaksjon (negativ er blitt positiv eller 

positiv har fått en betydelig økt reaksjon - 4mm tumor), da dette kan bety at vedkommende er 

smittet i sitt arbeide.

Hindre at eventuelt smitteførende personell overfører smitte til pasienter, særlig barn/ungdom, 

uvaksinerte pasienter samt pasienter med svekket  immunforsvar.
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Ansvar

Nytilsatte:

Skal sjekke sin tuberkulinstatus ved sin lokale helsestasjon-/vaksinasjonskontor.

Helsefagstudenter/sivilarbeidere:

Utdanningsinstitusjonen skal påse at studentene har sin BCG og pirquet status i orden før de 

begynner i praksisplass ved Helseinstitusjonen. Pirquet kontroll evt. BCG-vaksinasjon under 

utdanning tas ved den helsestasjonen utdanningsinstitusjonen tilhører. Skal studentene jobbe med 

barn/ungdom eller er uvaksinert tuberkulin-positiv, skal det tas rtg. thorax, evt. skjermbilde.

Den ansatte:

* Sjekke sin BCG og pirquet status evt. rtg. thorax FØR tilsetting ved Helsesenteret.

* Har plikt til å møte til lovpålagte pirquet og rtg. thorax kontroller.

* Har plikt til å møte til kontroller etter smitteeksponering eller oppsøke lege ved langvarig 

   luftveisplager - (spesielt aktuelt for uvaksinert/pirquet negativt personell).

* Skal følge godkjente smitteforebyggende tiltak ved behandling og pleie av mistenkt/kjent 

   tbc.

4.7.6 Retningslinjer for forebygging av urinveisinfeksjoner

Urinveisinfeksjoner er de hyppigst forekommende sykehusinfeksjoner så vel i Norge som i andre 

land. Prevalensen av urinveisinfeksjoner i en undersøkelse av innlagte sykehuspasienter i Norge 

utført i april 1991 var 2,2 %. Ca 80 % av nosokomiale urinveisinfeksjoner opptrer hos pasienter med 

inneliggende urinveiskateter eller som følge av andre typer instrumentering av urinveiene. For å 

forebygge urinveis-infeksjoner er det følgelig viktig å unngå eller redusere bruk av kateter.

Metoder

I de tilfeller det er nødvendig å drenere urinveiene, finnes det forskjellige måter å gjøre dette på:

A. Permanent kateterisering (KAD = katheter a`demeure) innebærer at man setter inn et    kateter til 

blæren gjennom urinrøret, og at det blir liggende i blæren slik at urin tappes kontinuerlig.

B. Intermitterende kateterisering (IK) innebærer at man setter inn et kateter til blæren gjennom 

urinrøret og at kateteret fjernes når blæren er tom. Om man er helt avhengig av IK, utføres 

tappingen 4 - 6 ganger i døgnet.

C. Suprapubisk kateterisering (SPK) innebærer at kateteret føres inn i blæren gjennom bukveggen 1 -

2 fingerbredder over symfysen. Kateteret blir liggende i blæren og urin dreneres  intermitterende 

eller kontinuerlig.

D. Interne stenter etc. ved spesielle tilstander
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Valg av metode er avhengig av årsaken til tømningsproblemene og hvor lenge kateterbruk vil være 

nødvendig.

Opplæring 

Helsepersonell som skal håndtere urinveiskatetre skal kjenne til prosedyrene for innleggelse, aseptisk 

teknikk og for stell av katetre. De skal gis regelmessig trening med henblikk på korrekt teknikk og 

potensielle komplikasjoner ved urindrenasje.

Pasienter og evt. pårørende som skal utføre kateterisering, skal gis nødvendig opplæring i prosedyren 

og i behandling av kateter og tilleggsutstyr.

Håndvask

Hendene skal alltid vaskes straks før og etter berøring av urinrørsåpning, kateter eller tappekran. 

A. Permanent kateterisering (KAD = katheter a`demeure)  

KAD skal bare anvendes når det er absolutt nødvendig. Det bør tas individuelle hensyn når det 

gjelder indikasjon, kfr risikofaktorer nedenfor. Det bør etterstrebes snarlig fjerning av KAD. KAD skal 

aldri brukes av bekvemmelighetsgrunner for personalet. Risikofaktorer for alvorlige infeksjoner ved 

bruk av KAD er : høy alder, alvorlig sykdom, nedsatt immunforsvar, feilernæring og langt 

sykehusopphold. Kvinner infiseres hyppigere enn menn.

Innleggelse

Permanent urinveiskateter skal ordineres av lege. Dato for innleggelse skal registreres. Ved 

innleggelse av permanent kateter skal det brukes aseptisk teknikk og prosedyren skal utføres av 

personale som kjenner metoden.

Drenasje

Ved korttidskateterisering (når sannsynlig varighet av drenasjen er mindre enn 3 uker) anbefales det 

brukt et lukket urindrenasjesystem, dvs. at urinoppsamlingsposen har tappekran og tilbakeslagsventil 

og at det mellom kateter og slange er forseglingstape som ikke skal brytes. Tappekranen må holdes 

så ren som mulig. Posen tømmes gjennom tappekran før den er full. Etter forutgående håndvask 

benyttes rene hansker og urinen tappes ned i en ren beholder uten å søle. Kranen tørkes etter 

tappingen med cellstoff eller lignende. Dersom permanent kateter har ligget mer enn tre uker, er det 

sannsynlig at urinveiene er blitt kolonisert med bakterier. Videre drenasje kan etter dette gjøres som 

ren prosedyre.

Katetertype- og størrelse

Silikoniserte, teflonbelagte og hydrogelbelagte katetre kan anvendes når forventet liggetid er mindre 

enn 14 dager.

Forventes lengre liggetid skal hel-silikonkateter brukes.

Unngå rene latexkateter, bortsett fra ved drenasje ved operative inngrep i urinveiene der 3-

lumenkateter er indisert.
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For å redusere eventuell skade på urethra, skal det brukes et så tynt kateter som mulig uten at 

drenasjen hindres. Dette vil hos voksne være ch. 12-16, og hos barn ch. 6-10.

Ved inngrep i urinveiene anvendes forskjellige spesialkateter, vanligvis 2-veis hematurikateter.

Kateterstell

For å hindre strekk på urethra hos menn og sikre fri drenasje fra blæren, skal kateteret festes i 

U-form på låret. Posen fra urinoppsamlingssystemet skal alltid henge under blærenivå. Vær 

oppmerksom på at posen skal beholde samme posisjon også ved snuing, stell og transport av 

pasienten. Meatus-stell med desinfeksjonsmidler reduserer ikke kateterassosierte urinveisfeksjoner 

og er derfor ikke indisert. Tapen mellom kateter og drenasjeslange skal prinsipielt ikke brytes. 

Dersom tapen likevel brytes, skal årsaken noteres i sykepleiedokumentasjonen. Det er vanligvis bare 

skylling som gir grunn til å bryte et lukket system.

Blæreskylling

Ved blødning etter inngrep i urinveiene anvendes forskjellige drenasjeteknikker som bestemmes av 

operatøren. Infusjonssystemet skal fortrinnsvis behandles som ved intravenøse infusjoner.

Dersom skylling blir nødvendig av andre årsaker, skal det brukes gjentatte, intermitterende 

skyllinger. Blæreskylling skal utføres aseptisk. Det skal brukes ny stor steril sprøyte og steril 

skyllevæske for hver skylling. Klorhexidin skal ikke brukes til blæreskylling. Dersom det er sannsynlig 

at selve kateteret  bidrar til obstruksjonen, (f.eks. dannelse av konkrementer eller biofilm) skal 

kateteret skiftes. Blæreskylling som infeksjonsforebyggende tiltak er ikke indisert. Nytten er ikke 

dokumentert.

Kryssinfeksjon

For å  redusere risikoen for kryssinfeksjon, bør pasienter med en symptomgivende urinveis-infeksjon 

ikke ligge på samme rom  som en ikke symptomgivende pasient med KAD.

Antibakteriell profylakse ved permanent kateter

Rutinemessig antibakteriell profylakse til pasienter med permanent drenasje av urinblæren er ikke 

indisert. Det er imidlertid fortsatt endel usikkerhet om hvorvidt enkelte spesielle pasientgrupper med 

beregnet kateteriseringstid mellom 3 og 14 dager kan ha nytte av slik profylakse. I så fall tyder 

foreliggende data på at slik profylakse bør gis i form av en engangsdose ved etablering av drenasjen.

Fjerning/skifting av kateter

Permanent kateter skal alltid fjernes så snart det er forsvarlig. Det er da viktig å observere at spontan 

vannlating kommer i gang. Inntil det skjer, bør blæren tømmes ca. hver 4. time, eller når pasienten 

får blærespreng. Dersom det er sannsynlig at selve kateteret bidrar til obstruksjon, (f.eks. dannelse 

av konkrementer) skal det skiftes, ellers er kateterskifte unødvendig. Pasienter som er avhengig av 

permanent kateter over lang tid og som bruker helsilikonisert kateter, skal  skifte  kateter hver tredje

måned.
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Bakteriologisk prøvetaking ved KAD

Hos pasienter med inneliggende kateter er hovedregelen at det ikke er nødvendig med bakteriologisk 

dyrkning av urin så lenge pasienten føler seg frisk. Unntaket er pasienter som skal gjennomgå 

kirurgisk inngrep.

Ved symptomer på infeksjon, skal det tas urinprøve til bakteriologisk undersøkelse.  

Dyrking av selve kateteret, f.eks. av katetertupp, anbefales ikke.

Når kateteret skal fjernes bør en ta en bakteriologisk prøve 2-3 dager før fjernelse.

Når et kateter er fjernet, bør det 2 - 3 dager etter tas urinprøve til bakteriologisk dyrkning.

Prøven tas gjennom kateterveggen distalt i kateteret eller fra spesielt prøvetakingssted på 

tappeslangen dersom det finnes. Punksjonsstedet vaskes med 70 % sprit (eller klorhexidinsprit) før 

en tar prøven med steril kanyle og sprøyte. For å unngå oppformering av mikrober må urinen enten 

avkjøles under transporten eller forsendes i glass med borsyre. Dyppagarkulturer er mindre egnet på 

grunn av den hyppige forekomst av blandingsflora hos disse pasientene.

Husk å oppgi at det er en kateterprøve. Dette får konsekvenser for laboratoriets behandling og 

tolking av prøveresultatet.

Ved dyrkning av urinprøve som er tatt på korrekt måte gjennom kateter (suprapubisk eller urethralt) 

er ethvert funn av bakterier av betydning. Hos permanent drenerte pasienter er bakteriuri definert 

som funn av mikrober i urinen uavhengig av mengde. Ved kliniske symptomer på urinveisinfeksjon vil 

funn av bakteriuri bekrefte diagnosen. I slike tilfeller behandles pasienten i tråd med  

resistensbestemmelsen. Bakterie uten kliniske symptomer (kolonisering) behandles bare hos 

pasienter som skal gjennomgå kirurgiske inngrep.

B. Intermitterende kateterisering - IK

Intermitterende kateterisering er aktuelt ved alle indikasjoner for bruk av urinveiskateter. Dette er en 

metode pasienten også selv kan utføre. I noen tilfeller er det nødvendig at prosedyren utføres av 

andre, f.eks. helsepersonell eller familie hvis pasienten ikke klarer å kateterisere seg selv.

Det skilles mellom steril kateterisering (SIK) som er en aseptisk prosedyre, og ren intermitterende 

kateterisering (RIK) hvor kateteriseringen foregår ved ren teknikk. SIK anbefales brukt i kortere 

behandlingsintervaller i sykehus og hos alvorlig syke pasienter. 

Kateterisering vil i slike tilfeller ofte bli utført av flere personer slik at faren for å påføre pasienten 

infeksjon øker. Pasienter som kateteriserer seg selv kan bruke RIK.
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Fremgangsmåte

Urinblæren skal ikke dilateres og IK må derfor foretas så hyppig at blærevolumet ikke overstiger 400 

ml hos en voksen person. Dette innebærer at blæren må tømmes 4-6 ganger daglig dersom bare IK 

skal brukes.

Ved RIK er det ikke nødvendig å vaske urethralåpningen før kateterisering. Det regnes som 

tilstrekkelig med vanlig god og regelmessig håndvask og nedentilvask. I Norge er det vanlig å bruke 

sterilt engangskateter også ved ren prosedyre. I følge litteraturen brukes det i mange land rene 

usterile engangs eller flergangskatetre. Enkelte studier viser imidlertid at dette øker faren for 

infeksjon. Inntil dette er avklart anbefales bruk av sterilt kateter. Ved opplæring av pasienten er det 

viktig at man sikrer seg at vedkommende får forståelse for og innsikt i behandlingen. For å utføre RIK 

må pasienten ha tilfredstillende førlighet i hendene. Det skal informeres om viktigheten av god 

håndhygiene. Det må instrueres om nøyaktig fremgangsmåte, hvor ofte det er nødvendig å tømme 

blæren, og om riktig stilling for å kunne tømme blæren så godt som mulig.

Ved SIK desinfiseres urethralåpningen før kateterisering. Det skal brukes sterilt kateter og aseptisk 

teknikk.

Katetertype- og størrelse

Det kan brukes vanlig PVC kateter eller lavfriksjonskateter. Hos menn brukes nelaton eller Tieman-

kateter, og hos kvinner vanlig kvinnekateter. Glideslim, gel eller lokalanestesi bør brukes dersom ikke 

lavfriksjonskateter brukes.

Ved RiTø brukes for tiden lavfriksjonskateter til intermitterende kateterisering.

Riktig kateterstørrelse hos voksne er ch. 14-16, hos barn ch. 6-10. For tynne kateter kan gi 

komplikasjoner som falske ganger, fistler o.l., for tykke kan føre til uheldig traumatisering av 

urinrøret.

Oppfølging

For pasienter på langtids- eller permanent IK, anbefales årlige kontroller. (Det er viktig å kontrollere 

resturin en gang årlig for å sikre at teknikken er god nok.)

Bakteriologisk prøvetaking ved IK

Hos pasienter behandlet med IK er hovedregelen at det ikke er nødvendig med bakteriologisk 

dyrkning av urin så lenge pasienten føler seg frisk. Unntaket er pasienter som skal gjennomgå 

kirurgiske inngrep. Dersom IK pasienter imidlertid har kliniske symptomer på infeksjon, skal det tas 

urinprøve til bakteriologisk undersøkelse.

Den første urinporsjonen som kommer etter at kateteret er kommet inn i blæren kastes. Deretter 

samles den nødvendige urinmengde i sterilt prøveglass. For å unngå oppformering av mikrober må 

urinen enten avkjøles under transporten eller tilsettes borsyre. Dyppagarkultur kan benyttes.
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Ved dyrkning av urinprøve som er tatt på korrekt måte gjennom kateter er ethvert funn av bakterier 

av betydning. Pasienter uten kliniske symptomer skal imidlertid ikke behandles. Unntak fra dette er 

barn under 1 år, immunsupprimerte, gravide og pasienter som skal gjennomgå kirurgiske inngrep 

med implantering av proteser o.l. Unntaksvis kan antibakteriell profylakse være indisert hos slike 

pasienter,

C. Suprapubisk kateterisering - SPK

Subrapubisk blærekateter brukes for drenasje av urinblæren der transurethralt kateter ikke er mulig 

eller ønskelig å bruke. Indikasjonene er akutte eller kroniske urinretensjoner herunder også forgjeves 

forsøk på å legge inn kateter transurethralt (pga. traumer, striktur eller sclerose).

Ulempen med suprapubisk kateter er at de er tynne og følgelig lett kan gå tette hvis det oppstår 

blødning.

Innleggelse

Kateteret legges inn like over symfysen gjennom bukveggen til blæren. Oftest benyttes ferdige 

engangssett. Inngrepet skal utføres i lokalanestesi og det må anvendes aseptisk teknikk og sterilt 

utstyr som ved andre kirurgiske inngrep. Kateteret bør syes fast til huden.

Det anbefales å legge inn kateteret når blæren er godt fylt. Hos pasienter operert i nedre del av 

abdomen kan peritoneum være trukket ned bak symfysen. Her må man utvise forsiktighet pga. 

mulighet for perforasjon av viscera.

Katetertype- og størrelse

Det anbefales å bruke kateter ch. 10 eller 12 hos voksne og ned til ch. 5 hos barn. Hvis det er 

mistanke om blødning fra blæren eller andre muligheter for tilstopping, bør tykkere kateter brukes.

Kateterstell

Innstikkstedet for kateteret skal behandles aseptisk initialt. Senere utføres vanlig sårskift. Det skal 

brukes et lukket urindrenasjesystem. Ved SPK har man mulighet for å holde urinveiene lenger sterile 

enn ved KAD. Det lukkede drenasjesystem bør derfor holdes lenger enn ved KAD.

Forøvrig gjelder samme retningslinjer for SPK som for KAD.

D. Percutant pyelostomikateter

Percutant pyelostomikateter legges inn gjennom huden til nyrebekkenet. Pasienten kan ha kateter til 

et eller begge nyrene.

Fungerer som avløpshinder fra nyrene hvor drenasje må foretas midlertidig, eller hvor permanent 

drenasje ikke kan etableres.
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Utstyr

Kateteret legges inn gjennom huden til nyrebekkenet. Inngrepet utføres i lokalanestesi. Det anvendes 

steril teknikk og sterilt utstyr, som til kirurgiske inngrep. Inngrepet gjøres oftest under 

ultralydkontroll. Kateteret skal syes fast til huden, og innstikkstedet bandasjeres.

Kateterstell

Innstikkstedet for kateteret skal behandles aseptisk. Bandasjen skal holdes tørr, skifting av bandasjen 

gjøres på samme måte som ved sårskift. Drenasje-posen skal ikke koples fra kateteret.

Drenasje

Drenasjen skal skje i et lukket system. Koblingen mellom kateter, 3-veiskran og urinpose skal 

fortrinnsvis forsegles med tape. Forseglingen skal ikke brytes. Urinen tømmes gjennom tappekran i 

bunnen av posen. Bruk cellstoff ol. til å tørke av tappekranen. Det er nødvendig å tømme posen før 

denne blir full. Hendene vaskes før og etter tømming.

Bytting av urinpose

Skal om mulig unngås før det er gått 2 uker. Om nødvendig, koble fra den brukte posen, vask 

kateterstussen med klorhexidin 5 mg/ml, og koble til den nye sterile posen. Forsegle den nye posen 

med tapen.

Skylling

Skylling skjer eventuelt med 5-10 ml sterilt vann i steril sprøyte dersom det er tegn på stopp i 

drenasjen. Skylling skal skje aseptisk. Skylling som infeksjonsforebyggende tiltak er ikke indisert.

Prøvetaking

Ved symptomer på infeksjon skal det tas urinprøve til bakteriologisk undersøkelse. Prøven tas 

gjennom prøvetakingsstedet på tappeslangen eller gjennom 3-veiskranen. Punksjonsstedet 

desinfiseres med 70 % sprit før en tar prøve med steril sprøyte og kanyle.

For å hindre oppformering av bakterier skal prøvene avkjøles og sendes til mikrobiologisk avdeling 

straks. Brukes uringlass tilsatt borsyre kan det lagres i kjøleskap for senere transport.

Fjerning av kateteret

Må kun skje etter at normalt avløp er sikret.

Vask rundt innstikkstedet med Klorhexidin i 1 mg/ml. Fjern suturene og trekk kateteret forsiktig ut. 

Vær oppmerksom på at kateterets pigtail ofte er låst med en tråd inne i kateteret. Denne må løsnes 

før kateteret fjernes. 

Om ballongkateter er benyttet, må ballongen tømmes. Enkelte ganger må kateteret fjernes over 

mandreng under røntgen gjennomlysning.
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Håndvask

Håndvask skal utføres før og etter  prosedyrene og alltid før og etter hanskebruk.

Hansker

Sterile hansker skal brukes ved innleggelse av kateter. Rene hansker kan brukes ved bandasjeskift og 

kateterstell. (Men husk: det er ikke nødvendig å bruke hansker til alle arbeidsoppgaver.)

4.7.7 Retningslinjer for forebygging av intravaskulære infeksjoner

Retningslinjer ved innleggelse og stell av intravaskulære kanyler/katetre

Mange av pasienten som ligger inne på Sykestua får en eller annen form for infusjonsbehandling. 

Risikoen for komplikasjoner ved infusjonsbehandling er ikke ubetydelig og er ofte undervurdert. I 

tillegg til flebitt i perifere vener og trombose av sentrale vener viser prospektive studier at 

infusjonsbehandling medfører en klar risiko for infeksjon med utgangspunkt i det vaskulære kateter, 

kanylesåret eller infusjonsvæsken. De fleste nosokomiale septikemier er relatert til intravaskulært 

utstyr. Ulik infeksjonsrisiko i forhold til ulike pasientkategorier og type utstyr.  Kateterrelaterte 

septikemier har viste en klar sammenheng med økt dødelighet og forlenget sykehusopphold.

Patogenese

Infeksjonen oppstår først og fremst ved spredning av bakterier langs kateterets utside fra huden på 

innstikkstedet, men skyldes også forurensing av kateterets innside (eks. v/tilkobling av 

infusjonsslanger).  Koagulasenegative stafylokokker (hvite stafylokokker) er årsak til over halvparten 

av alle kateterinfeksjoner og det er påvist klar korrelasjon mellom de mikroorganismer som finnes på 

huden omkring innstikkstedet og de som isoleres fra kateter som forårsaket septikemi. 

Undersøkelser av infiserte katetre viser at mikrobene først og fremst finnes på kateteret ytre flate.

Risiko for infeksjon øker avhengig av

tiden kateter/kanyle ligger inne

dårlig teknikk og dårlig hygiene ved innlegging

mangelfull hud desinfeksjon

dårlig fiksering

hyppig manipulering, spesielt av koplinger

søl av blod og næringsløsninger
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multilumen kateter

valg av innstikksted

Risikofaktorer knyttet til pasienten 

høy alder

fedme

diabetes 

malignitet 

sirkulasjonsvikt

immunsuppresjon

Risikofaktorer knyttet til kateteret          

katetermateriale: Polyurethan og teflon anbefales. 

Infeksjonsrisikoen ved disse to er tilnærmelsesvis lik, men teflon gir høyere flebittrisiko.

multilumen katetre har større infeksjonsfrekvens enn singel-lumen.

Hickmankatetre har større infeksjonsfrekvens enn Broviac katetre.

katetre med «sølv-cuff» har vist å gi stor reduksjon i kateterrelaterte septikemier 

for katetre med liggetid over 4 dager.

Risikofaktorer knyttet til lokalisasjon, perifere venekanyler

større flebittrisiko på beina enn på armene

lavest flebittrisiko ved bruk av vener på underarmer og håndrygg

Kateterinnleggelse og -stell

Personalets kompetanse og trening har stor innflytelse på infeksjonsrisikoen.                    

Perifere venekanyler: Krever god håndvask/hånddesinfeksjon, huddesinfeksjon med klorhexidinsprit 

5 mg/ml og aseptisk teknikk.
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Desinfeksjonsmidlet skal ha langtidseffekt - Klorhexidinsprit 5 mg/ml.  Forlenget virketid av 

desinfeksjonsmidlet øker reduksjon av hudfloraen. Dette kan oppnåes ved god fukting av huden før 

huden lufttørker, eller gjentatte appliseringer. Virketiden bør være 15-30 sekunder for perifere 

kanyler. 

PERIFERE VENEKATETRE - INNLEGGING, STELL OG BRUK

Valg av innstikksted:

- velg distale vener først

- unngå underekstremiteter

- unngå vener i nærheten av ledd

- velg vener på motsatt side av planlagte inngrep

Valg av kanyle

- velg minst mulig kanylestørrelse i forhold til infusjonsbehov.

Til barn og andre som har behov for smertelindring i forbindelse med kanyleinnlegging, bruk EMLA-

krem på innstikkstedet minst 1 time før kanyleinnleggingen.

Innlegging av kanyle

Håndhygiene - håndvask evt. hånddesinfeksjon - ta på rene hansker.

Innstikkstedet desinfiseres i minst 30 sekunder med Klorhexidinsprit 5 mg/ml og tupfere.

Etter innlegging skal innstikkstedet dekkes med steril bandasje - semipermeabel transparent 

bandasje.  Usterile bandasjer/plaster skal ikke komme i kontakt med innstikkstedet.

Noter dato for innlegging på bandasjen og kurven.

Kanyle som er innlagt uten nødvendig aseptikk f.eks. i Ø-hjelp situasjoner skiftes snarest mulig.

Stell og bruk av kanyle

Håndhygiene/hånddesinfeksjon før all kanylehåndtering.

Perifer venekanyle skal inspiseres daglig med tanke på rødhet, ømhet, varme, hevelse og sekresjon.

Dette gjøres ved forsiktig palpasjon gjennom intakt bandasje. Hvis pasienten har uforklarlig feber, 

eller smerte/ømhet på innstikkstedet, skal bandasjen fjernes og såret inspiseres.
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Etter hver infusjon eller minst 2 ganger per døgn skylles kanylen med 3-5 ml NACL 9 mg/ml eller evt. 

1-2 ml skylleheparin 100 IE/ml.

Tilsølt eller løs bandasje skal skiftes umiddelbart.

Det anbefales å kople en 3-veiskran med forlengelsesslange til kanylen til bruk ved alle til/og 

frakoplinger og skyllinger.

Perifere venekanyler skiftes hver 3. dag.

Infusjonssystemet

Ved kontinuerlig infusjon skiftes infusjonssettene hver 3. dag.  Unntak: blod lipider hvor settene 

skiftes umiddelbart etter avsluttet infusjon.

Rutinemessig bruk av infusjonsfiltre anbefales ikke da kostnadene langt overstiger fordelene. 

Filterbruk krever flere manipulasjoner av systemet og infusjonsvæsker er sjelden årsak til infeksjoner.

Ved høydose antibiotikabehandling kan filtre minske risikoen for kjemisk flebitt.

SKYLLEPROSEDYRER

Skylling i forbindelse med administrering av medisiner/blodprodukter

For å unngå utfellinger når en gir medisiner i.v. kan en skylle med 5-10 ml NaCl 9 mg/ml før, mellom 

og etter de ulike medikamentene.  Etter blodprodukter skal det «flushes» med 20 ml NaCl selv om 

det koples på et drypp. Når en bruker tilsetningsproppen/gummiproppen skal dennes vaskes med 

Klorhexidinsprit 5 mg/ml.

Skylling ved avslutning av infusjon/injeksjon

Skyll med 20 ml NaCl 9 mg/ml + 5 ml Heparin 100 IE/ml etter hver avsluttet infusjon.

Når kateteret ikke er i bruk, skylles hver 5 dag eller 2 ganger /uke.

Skyll begge løp ved dobbeltløpet kateter.

4.7.8 Transfusjon av blod og blodprodukter

Pretransfusjonsundersøkelse

Prøve til forlik tas av Klinisk Kjemisk avdeling. Prøven utredes på Immunhematologisk lab, Avd. for 

Immunologi og Transfusjonsmedisin.  Det må derfor fylles ut en rekvisisjon, med navn og fullt 

personnummer, til begge avdelinger.
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Pasienten må være ABO/Rh(D)-typet to ganger før en eventuell transfusjon. ABO/Rh(D)-typingen må 

være utført på to prøver tatt på forskjellig tidspunkt (fom. okt. -97). Et forlik er gyldig i 4 dager (går ut 

kl. 18 fjerde dag).

Bestilling/rådgivning

Blodprodukter bestilles fra Immunhematologisk lab, Avd. for Immunologi og Transfusjonsmedisin 

(blodbanken).

Husk å kontrollere at gyldig forlik finnes.

Blodbestilling til pasienter med påvist irregulært blodtypeantistoff bør skje i god tid før planlagt 

transfusjon. Det kan være vanskelig å finne forlikelig blod til disse pasientene.

Identitetskontroll før transfusjon

Ved transfusjon skal to sykepleiere kontrollere:

Pasientens identitet ved hjelp av identitetsarmbånd eller journal

Data på blodlappen kontrolleres med pasientens identitet

Data på blodlappen kontrolleres mot data på blodposen

Klistrelapp øverst i høyre hjørne på blodlappen settes på pasientens transfusjonsark.

Forholdsregler ved transfusjon

Unngå å transfundere blodprodukter og kalsiumholdige løsninger gjennom samme infusjonssett, 

fordi kalsium kan føre til at blodet koagulerer.

Unngå å transfundere blodprodukter gjennom samme infusjonssett som glukose, fordi glukose 

reduserer levetiden for røde blodlegemer.

Behold blodet i kjølekassen så lenge som mulig før transfusjon for å opprettholde kvaliteten på 

blodproduktet.

Holdbarhetsbeskrivelse for blodprodukter

1. SAGMAN - blodlegemer

Inntil 35 dager f.o.m. tappedato ved + 4C .

      Inntil 8 timer i blodbankens kjølekasser hvis uåpnet.

              Inntil 10 min. ved romtemperatur (før eventuell temperaturknapp har blitt rød).    
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              Inntil 6 timer ved romtemperatur - hvis det blir transfundert.

  (må være transfundert innen 6 timer)

2. Ferskfrosset plasma - OCTAPLAS

*  Brukes ved behov for koagulasjonsfaktorer.

*  Skal transfunderes innen 1 time etter tining.

Koagulasjonsfaktorene er temperaturlabile og etter oppbevaring i værelsestemperatur 

forringes preparatet. (Etter oppbevaring i romtemperatur i 6 timer er 25 - 40% av aktiviteten til de 

fleste koagulasjonsfaktorene tapt, og etter 24 timer er faktor VIII-aktiviteten redusert med 50%).

3. Trombocyttkonsentrat

*  Inntil 120 timer fra tappedato kl.16  ved + 22C i trombocytt-rotator.

*  Inntil 6 timer når det ikke ligger på rotator.

4.7.9 Retningslinjer for istandgjøring av injeksjonsmedisin

Retningslinjer for istandgjøring av injeksjonsterapi.

1. Grundig håndvask

2. Arbeid aseptisk

3. Bruk usterile engangshansker ved arbeid med legemidler som kan gi allergi, f.eks. antibiotika   

og klorpromazin

4. Arbeidet bør foregå under suget på medisinrommet

5. Kontroller at det ikke er utfellinger i injeksjonsvæsken og at emballasjen er hel.

6. Desinfiser alle gummipropper med desinfeksjonssprit 70 % før de gjennomstikkes

7. Ved oppløsning av tørrstoff må riktig oppløsningsmiddel brukes i nøyaktig tilmålt mengde. -

Se Felleskatalogen

8. Se nøye på etiketten både før og etter istandgjøring av dosen.

9. Ved fjerning av luft og overskudd i sprøyten, skal dette sprøytes inn i en steril kompress - ikke 

ut i omgivelsene.

NB! Helt nødvendig når det gjelder cytostatika og antibiotika
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10. Kontroller at preparat og dose er i overensstemmelse med det forordnede. Kontrollen bør 

foretas av to personer.

11. Ferdig opptrukne sprøyter må kunne identifiseres, ved merking med preparat, dose og 

signaturen til den som har foretatt istandgjøringen. Klokkeslett/dato for istandgjøring skal skrives på.

12. Ferdig opptrukne sprøyter skal vanligvis ikke oppbevares.

13.  Brukstid for ukonserverte injeksjonsvæsker (hetteglass) beregnet til engangsbruk:

Kjøleskap: 24 timer

Romtemperatur: 12 timer

Se i Felleskatalogen om legemidlet kan oppbevares i kjøleskap eller ikke.

Injeksjonsvæsker beregnet til flergangsbruk (konservert) kan brukes inntil 4 uker etter anbrudd. 

Oppbevares i kjøleskap om mulig, se Felleskatalogen.

NB!  Skriv dato og klokkeslett på flasken.

Spesielle retningslinjer for cytostatika.

Intravenøs infusjon

Utstyr:

1. Den forordnede infusjonsvæske på pose eller flaske

2.  Infusjonssett

    Til alle væsker brukes et sett med 15 mikron filter.

Til blod brukes alltid eget filter.

Ved infusjon fra flaske må det brukes lufteslange eller sett med innebygget lufting.

3. Opphengsbøyle hvis infusjon fra flaske

4. Regulerbart infusjonsstativ

5. Klorhexidinsprit 70 % til huddesinfeksjon, tupfere

    Steril kanyle

    Cellstoff

    Steril bandasje

    Staseslange
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    Pussbekken

Fremgangsmåte

A. Beholder av myk plast (pose)

Vask hendene.

Fjern ytterposen ved å rive ned langs siden.

Inspiser væsken ved gjennomlysing eller i godt lys. Den skal være helt klar og uten synlige partikler. 

Undersøk om posen er tett ved å holde den med begge hender og klemme hardt til i minst 5 sek. Se 

nøye etter om væske er piplet ut av overflaten.

Steng rulleklemmen på infusjonssettet. 

Fjern beskyttelseshetten på infusjonssettet

Fjern beskyttelsen over posestussen og skyv med dreiende bevegelser kanylen helt inn i posen.

Fyll dråpekammeret halvfullt ved å klemme på kammeret.

Fjern beskyttelseshetten på ansatsstykket for venekanylen. Åpne slangeklemmer og la slange og 

ansatsstykke fylles med væske.

Settet kan nå kobles til venekanylen og infusjonen startes.

Skal væsken infunderes raskt, settes posen under trykk. Til dette brukes trykkmansjett.

B. Beholder av glass (flaske)

1. Vask hendene.

2. Undersøk nøye om flasken har sprekker eller andre feil.

3. Væsken skal være helt klar og uten synlige partikler eller fnugg.

Snu flasken rolig opp-ned og inspiser innholdet ved gjennomlysning eller i godt lys, helst med mørk 

bakgrunn. Særlig nøye må man være med Natriumhydrogenkarbonat.

Fjern beskyttelsesskivene over flaskeproppen.

Desinfiser toppen med desinfeksjonssprit 70 %.

Fjern beskyttelseshetten på lufteslangens kanyle, eller bruk sett med innebygget lufting. 

Stikk kanylen inn i flasken - dersom proppen har markerte sirkler stikkes i  en av disse.
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Steng av luften med slangeklemmen. Fest den frie enden av lufteslangen ved bunnen av flasken -

med plaster, med strikk rundt flasken eller ved å hekte den på opphengsbøylen.

Steng slangeklemmen på infusjonssettet. Fjern beskyttelseshetten på plastkanylen (sitter den fast, 

løsner den oftest lettere ved at man først presser den litt fastere inn i    kanylen).Før spissen 

gjennom flaskeproppen - dersom proppen har markerte sirkler stikkes i en av disse. heng opp flasken 

i stativet.

Fyll dråpekammeret halvfullt ved å klemme på kammeret.

Fjern beskyttelseshetten over ansatsstykket for venekanylen, åpne slangeklemmen og la slange og 

ansatsstykke fylles med væske.

Vanlige infusjonshastighet er 40 - 60 dråper/min.

Dersom infusjonen stopper opp kan årsaken være: 

At kanylen ligger ikke på plass i venen - NB! Godt feste av kanylen 

Knekk på slangen

At man har glemt å fjerne staseslangen som ble brukt ved venepunksjonen

At lufteslangen (ved infusjon fra flaske) er tett

Dersom pasienten skal fraktes, eller beholderen av andre grunner tas ned av stativet, må 

lufteslangen/lufting i eventuelle glassflasker alltid stenges.

Tilsetting av legemidler til infusjonsvæsker

Tilsetning

- må foregå aseptisk

- bør kun gjøres når legemidlet ikke kan administreres på annen måte

- skal foretas umiddelbart før injeksjonsstart

- tilsatt legemiddel og infusjonsvæske må være forlikelig med hverandre

A. Tilsetning til beholder av myk plast (pose)

Rolig arbeidsplass med godt lys.

Det forordnede legemiddel og den forordnede infusjonsvæske.

Steril sprøyte med kanyle eller blå overføringskanyle evt. lukket blandingssett.
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Desinfiser latexhetten på tilsettningsstussen og hetten på injeksjonglasset med desinfeksjonssprit 70 

%.

Trekk opp den forordnede mengde tilsetningsvæske og injiser i tilsettningsstussen.

Bruk ikke tykkere kanyle enn 0,8 mm (21 G).

Dersom tørrstoff skal tilsettes og hele innholdet i hetteglasset benyttes, kan som regel overføringen 

skje direkte ved bruk av blå overføringskanyle eller lukket blandingssett.

Tilsatt medikament kan samle seg i tilsettningsstussen, klem denne sammen og bland det tilsatte

legemiddel omhyggelig med væsken ved å vende posen gjentatte ganger.

Kontroller væsken nøye etter at tilsetning er foretatt. Væsken skal være klar og ikke ha endre farge 

(hvis ikke tilsetningsvæsken er farget).

Dersom flere legemidler skal tilsettes, tilsettes eventuell farget væske tilslutt.

B. Tilsetning til beholder av glass (flaske)

Tilsetningen bør helst gjøres før infusjonen starter og aldri med flasken hengende på stativet.

Arbeidsplassen skal være rein.

Grundig håndvask.

Desinfiser proppen i flasken og i injeksjonsglasset med desinfeksjonssprit 70 %.

Trekk opp den forordnede mengde tilsetningsvæske og injiser i flasken. Bruk ikke tykkere kanyle enn 

0,8mm (21G).

Kontroller væsken nøye etter at tilsetning er foretatt. Væsken skal være klar og ikke ha endret farge 

(hvis ikke tilsetningsvæsken er farget).

Dersom flere legemiddel  tilsettes, tas eventuell farget væske tilslutt.

Både posene og flaskene påsettes tilsetningsetikett som er nøyaktig utfylt.

Forholdsregler under infusjonen

Pasienten skal overvåkes under infusjonen og infusjonshastigheten kontrolleres. Oppstår det 

komplikasjoner varsles vakthavende lege.

4.7.10 Tiltak ved smitte med blodbårne smittestoffer
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DEFINISJON

Dette omfatter situasjoner der materiale som kan inneholde blodbårne smittestoff, trenger gjennom 

intakt hud eller kommer i direkte kontakt med slimhinner.

RISIKOVURDERING

Risikoen for smitte etter perkutan stikk- eller kuttskade er:

for HIV-kontaminert gjenstand gjennomsnittlig 0.3%

for hepatitt C virus  kontaminert gjenstand gjennomsnittlig 3%

for hepatitt B virus  kontaminert gjenstand gjennomsnittlig 30%

FØRSTEHJELP

1. Ved stikkskade

Ved spontan blødning anbefales det å tilstrebe litt blødning, eventuelt ved forsiktig klemming 

omkring stikkstedet. Det anbefales ikke å provosere blødning uten spontan blødning.

Vask med vann og desinfiser med klorhexidinsprit 5 mg/ml eller vandig klorhexidin-   løsning 1 mg/ml 

eller jodsprit 2% eller jodofor 0.2 mg/ml. Hvis ikke disse er tilgjengelig, kan vanlig 70% 

desinfeksjonssprit benyttes.

2. Ved blodsprut i øyne/munn/nese skylles med rikelig vann/fysiologisk saltvann

3. Ved blodsøl i sår Skyll med rikelig vann og desinfiser med klorhexidin vandig løsning 1 mg/ml 

4. Sikring av dokumentasjon

Smittekilden

Dersom ukjent HIV, hepatitt B virus (HBV) eller hepatitt C virus (HCV) status skal  vakthavende lege  

rekvirere de nødvendige serologiske undersøkelser for å avklare smittestatus. Dette utføres ved å 

sende inn serumprøve til mikrobiologisk avdeling med rekvisisjon merket «Smittestatus 

HIV/HBV/HCV ønskes - mulig kilde til aksidentell blodsmitte». Pasienten skal gi sitt samtykke før 

serumprøve til HIV/HBV/HCV-undersøkelse tas. Hvis pasienten ikke er i stand til å gi sitt samtykke 

inne de tidsrammer som er gitt for igangsetting av de aktuelle profylakser kan slike prøver tas uten 

samtykke under forutsetning av at smitterisiko foreligger.   

Den eksponerte  personen
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Det skal taes blodprøve for dokumentasjon av serologisk status for HIV, HBV og HCV hos den 

eksponerte så snart dette er praktisk mulig. Dette utføres ved å sende inn serumprøve til 

mikrobiologisk avdeling med rekvisisjon merket «Smittestatus HIV /HBV/HCV ønskes - eksponert for 

blodsmitte». Prøven trenger ikke analyseres med en gang, men må da oppbevares for å kunne 

dokumentere en eventuell serokonversjon.  

Anbefalt profylakse

1. Hepatitt B virus

Det er vakthavende lege ved den aktuelle avdeling sitt ansvar å vurdere bruk av Hepatitt B-

immunglobulin (Aunativ) og hepatitt B-vaksinasjon ved mulig smitte. Informasjon om den 

eksponerte personens immunstatus for HBV innhentes. Vakthavende mikrobiolog eller 

infeksjonsmedisiner kan eventuelt kontaktes av vakthavende lege til hjelp i vurderingen.

Hvis indikasjon for profylakse:

Hepatitt B-immunglobulin injiseres i.m. så snart som mulig. Helst innen 48 timer.

Samtidig startes hepatitt B-vaksinasjon etter vanlig regime, med første dose satt på motsatt side av 

immunglobulininjeksjonsstedet.

Når hepatitt B-status hos den mulige smittekilde er ukjent, anses det tilstrekkelig å starte hepatitt B-

vaksinasjon på vanlig måte. Såfremt hepatitt B-risiko bekreftes innen 48 timer ved serologisk 

undersøkelse av smittekilden, gis spesifikt immunglobulin i tillegg.

2. HIV

Kjemoprofylakse mot HIV er bare anbefalt når smittekilden er sikkert Hiv-positiv. Når smittekilden er 

ukjent, f.eks. ved stikk på etterlatte sprøytespisser, er det ikke indikasjon for kjemoprofylakse mot 

HIV.  

Kjemoprofylakse mot HIV må startes så tidlig som mulig, og helst innen 1-2 timer etter skaden. 

Dersom svar på testing av kildeperson ikke foreligger innen dette tidspunkt bør det vurderes å starte 

en midlertidig profylakse inntil svaret foreligger. Profylakse anbefales ikke dersom det er gått mer 

enn 2 døgn etter skaden. Vakthavende mikrobiolog kontaktes for utførelse av Hiv-test. 

Mikrobiologisk avdeling har ansvar for HIV-hurtigtest er tilgjengelig i henhold til disse retningslinjer.

Profylakseregime er avhengig av risiko for smitte. Anbefalt behandlingsvarighet er 4 uker. 

Vakthavende lege ved medisinsk avdeling kontaktes for vurdering av indikasjon for oppstart av 

kjemoprofylakse. Medisinsk avdeling har ansvar for utarbeidelse av retningslinjer for vurdering av 

indikasjon for og oppstart av HIV-kjemoprofylakse.
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OPPFØLGING OG ANSVAR

Den eksponerte følges opp med blodprøver til HIV-, HBV og HCV- testing etter 6 uker, 3 måneder og 

6 måneder. Ansvarlig lege er ansvarlig for oppfølging. 

Medisinsk avdeling RiTø har ansvar for utarbeidelse av retningslinjer for vurdering av indikasjon for 

og oppstart av HIV-kjemoprofylakse.

Mikrobiologisk avdeling RiTø har ansvar for HIV-hurtigtest er tilgjengelig i henhold til disse 

retningslinjer.

4.7.11 Forebygging av yrkesbetinget blodsmitte

Med blodsmitte menes blodbårne virus som overføres via blod, blodprodukter eller blodtilblandede 

kroppsvæsker fra et menneske til et annet. Det overførte smittestoffet kan hos mottakeren forårsake 

en symptomgivende eller ikke-symptomgivende (friske smittebærere) infeksjon. Aktuelle smittestoff 

er hepatitt B / C virus og HIV.

Stikkskader er den dominerende årsak til yrkesbetinget overføring av blodsmitte. Forebyggende 

arbeid må derfor i hovedsak rettes direkte mot tiltak som skal forhindre stikkskader i helsetjenesten.

Smittefare ved stikkskade på hepatitt B-infisert kanyler er ca. 3o %.

Smittefare ved stikkskade på hepatitt C-infisert kanyle er ca.  3 %

Smittefare ved stikkskade på HIV-infisert kanyle er liten ca. 0,3 %

Smittefare ved sprut av HIV-infisert blod direkte på slimhinner er ca. 0,03 %.

Stikkskader gjennom hansker ser ut til å redusere risikoen for smitteoverføring.

Smitteoverføring av HIV-smitte ved blodkontakt med slimhinner eller skadet hud er dokumentert, 

men risikoen er mye lavere enn ved inokulasjon. I de tilfeller av slik smitte har det vært omfattende 

eksponering for smitteførende blod for eksempel langvarig kontakt > 15 min eller kontakt med store 

defekte hudområder (åpne sår, eksemhud).

Personer som er HCV / HIV-antistoff positive eller HbsAg (HepatittBsurface Antigen) positive må 

ansees for å være smitteførende.  Se egen prosedyre for tiltak ved blodbårne smittestoffer.  

Forebygging av  blodsmitte ervervet i yrkessammeneheng.

Smitteførende materiale

De blodbårne virus er påvist i de fleste sekreter og vevsvæsker fra mennesker, men det er først og 

fremst blod og blodkomponenter som har praktisk betydning som smittekilde i yrkesmessig  

sammenheng:

Følgende kroppsvæsker regnes som ”mulig” smitteførende
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- Spinalvæske - Fostervann

- Peritonealvæske   - Pleuravæske

- Pericardvæske - Leddvæske

- Sæd - Vaginalsekret

- Sårsekret

- Enhver annen kroppsvæske med synlig innhold av blod.

Vi forsiktighet og bruk beskyttelsesutstyr ved håndtering av blodtilsølte instrument og annet utstyr 

og ved flekkdesinfeksjon av blodsøl.

Arbeid inn gode rutiner spesielt i forbindelse med invasive prosedyrer og andre risikoprosedyrer.

Smitteveier i yrkesmessig sammenheng

Fra smitteførende pasient til personell via håndtering av urene/infiserte   instrumenter, annet utstyr 

eller tilsølte flater.

Fra smitteførende pasient til helsearbeider ved inokulasjon av blod/smitteførende kroppsvæsker 

eller eksposisjon på defekt hud eller slimhud:

Kanylestikk og samtidig injeksjon av blod

Stikk/kuttskader via blodtilsølte instrumenter eller annet utstyr

Sprut/søl av infisert materiale direkte på skadet hud, eksemhud, slimhud

Sprut direkte på øyeslimhinne eller i munn/nese

Bitt av person med sår i munnen

Klor av person med sår på hendene.

Smitterisikoen ved ulike typer uhell/skader

Type stikkskade. Dype stikk er mer risikable enn overfladiske skader.

Stikk på sprøytespisser og grove kanyler medfører større smitterisiko enn stikkskader på ”tynne” 

kanyler/sprøytespisser.  

Den overførte blodmengde.
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Antall viruspartikler i blodet (smittekildens smittsomhet i øyeblikket).

Eksponering av ”friskt blod” fremheves som særlig risiko (synlig tilsølt utstyr/instrumenter).

Beskyttelsesutstyr/tiltak ved kontakt med blod

Bruk hansker ved direkte kontakt med blod og blodtilblandede kroppsvæsker.

Bruk hansker ved invasive prosedyrer hvis det er fare for blodsøl under prosedyren.

Dekk til egne sår med plastbandasje eller flytende plaster, også når du bruker hansker.

Beskytt øyne, nese, munn ved fare for blodsprut. Bruk visir, vernebriller og/eller munnbind 

m/skjerm.

Bruk beskyttelsesfrakk (eller plastforkle) ved fare for blodsprut. Beskytt arbeidsdrakten mot tilsøling.

Generelle forebyggende tiltak for å forebygge stikkskader

Brukt flergangsutstyr skal rengjøres/desinfiseres rett etter bruk. Den som har brukt utstyret skal selv 

frakte dette til skyllerommet og iverksette desinfeksjonen. Forebygg at kroppsvæsker tørker inn på 

utstyret eller at medarbeider skader seg på blodtilsølt utstyr.

Rydd selv opp etter avsluttet prosedyre, forebygg stikkskader på brukte sprøytespisser og lignende. 

Mange uhell skjer når andre enn den som har utført prosedyren skal rydde opp etter avsluttet 

prosedyre.

Vær forsiktig ved håndtering av spisse og skarpe gjenstander som sprøytespisser, kanyler, skalpeller, 

knivblad, suturnåler m.m. Stikkende og skjærende avfall skal legges direkte i kanylebokser på 

brukerstedet.

Unngå å re emballere sprøytespisser. Hvis beskyttelseshylsen må settes på igjen, bruk 

enhåndsteknikk.

Passer beskyttelseshylsen i en egen ”hylseholder”

Plasser beskyttelseshylsen på et fast underlag og før spissen inn uten å holde i beskyttelseshylsen.

Beholdere for stikkende skjærende gjenstander

Fyll aldri kanyleboksen mer enn 2/3 full. Mange stikkskader skjer når helsearbeidere prøver å dytte 

sprøyter / sprøytespisser ned i nesten fulle beholdere.

Kvalitetskrav til emballasjen for stikkende/skjærende avfall (kanylebokser)
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Materialkvalitet som sikrer mot gjennombrudd og lekkasje (hardplast)

Beholder skal kunne fylles med en hånd og må være utformet slik at den ikke forurenses på utsiden i 

forbindelse med fylling.

Åpningen skal være utformet slik at det under normale forhold er vanskelig å fjerne innholdet.

Beholderen må være utstyrt med tilstrekkelig god lukking. Lukkemekanismen bør kunne låses 

permanent når beholderen kastes.

Når beholderen er forsvarlig lukket kan den kastes i oppsamlingsenheter for smittefarlig avfall.

Kanylebokser må ikke komprimeres før elle under transport.

Tiltak ved blodsøl på inventar, gulv og lignende

Bruk hansker, fjern synlig søl og foreta flekkdesinfeksjon.

Den som søler eller oppdager blodsøl skal foreta flekkdesinfeksjon av   

Området.

Se retningslinje 9.7 ”Desinfeksjon og fjerning av søl”.  

Håndtering av blodtilsølte områder

Blodtilsølte tekstiler skal skiftes. Dekk ikke over blodtilsølt sengetøy med rent tøy.

Kraftig blodtilsølte tekstiler skal først legges i plastpose som lukkes forsvarlig før det legges i tøysekk. 

Forebygg lekkasje fra sekkene under transport.

Jfr. Retningslinj 9.4 ”Tekstilbehandling”

Håndtering av kraftig blodtilsølt avfall

Blodtilsølt avfall embaleres som smitteavfall. Vis  forsiktighet med  sårdrenasjeutstyr, sugebeholdere, 

kompresser og lignende. Forebygg lekkasje under transport.

J.fr. ”Avfallshåndboken”.

Tiltak ved stikkskader

Helseinstitusjonen skal ha prosedyre på:

Førstehjelp v/uhell
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Rutiner for oppfølging etter stikkskade

Referanser

Veileder om forebygging av blodsmitte i helsevesenet. Statens helsetilsyn-IK 2552. Retningslinjene 

8.31-001 Forebygging av yrkesbetinget blodsmitte er utarbeidet av hygienesykepleiere i helseregion 

4.

4.7.12 Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Meticillin-resistente Staphylococcus aureus er gule stafylokokker som er resistente mot alle 

betalaktamantibiotika; dvs. alle penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer inkludert imipenem. 

Disse bakteriene er multiresistente. Ofte gjenstår bare vankomycin som eneste dokumenterte 

effektive antimikrobielle behandling av MRSA-infeksjoner. Vankomycin kan bare gis intravenøst ved 

behandling av slike infeksjoner. Vankomycinbehandling er kostbar og krever 

serumkonsentrasjonsmålinger for å forbygge bivirkninger som forekommer ved overdosering. Det er 

derfor av stor betydning å søke å forebygge spredning av slike bakterier i norske helseinstitusjoner.

MRSA kan overføres ved kontaktsmitte mellom pasienter og mellom pasienter og helsearbeidere. 

Luftsmitte kan også forekomme ved luftveisinfeksjoner eller større sårinfeksjoner med MRSA. Både 

pasienter og helsearbeidere kan være bærere av MRSA uten symptomer på infeksjon.

Undersøkelse på MRSA vil normalt kunne kreves dersom pasienten som innlegges:

enten overføres direkte fra helseinstitusjon eller de siste 3 måneder har vært behandlet i 

helseinstitusjon utenfor Norden eller

overflyttes fra en institusjon/avdeling i Norden hvor det nylig har vært problemer med MRSA eller 

tidligere har fått påvist MRSA eller har arbeidet i krigssone, flyktningeleir eller i helseinstitusjon 

utenfor Norden de siste tre måneder. 

Om mulig bør smitterisiko avklares ved poliklinisk prøvetaking før innleggelse.

Pasienter definert ovenfor bør behandles som om de kan være smittebærere inntil dette kan 

avkreftes. Særlig under eller etter antibiotikabehandling er det en tendens til å finne igjen MRSA 

mange måneder etter at bakteriene har vært påvist første gang.

Prøver bør tas minimum en gang fra innside av begge nesevinger med en steril vattpensel fuktet i 

sterilt 0.9% saltvann samt med en kullpensel fra perineum og fra eventuelt sår, puss eller eksem. 

Pensel sendes mikrobiologisk avdeling med spørsmål om MRSA. Avhengig av klinisk og 

infeksjonsepidemiologisk risikovurdering tas inntil 3 prøvesett i løpet av 3 dager.

Ved mistenkt eller påvist infeksjon med MRSA, skal streng isolasjon benyttes. Ved mistenkt eller 

påvist bærertilstand skal kontaktsmitteregime følges. Pasienten skal ikke forlate isoleringsrommet 

uten i forbindelse med nødvendige undersøkelser/behandling som ikke kan foregå på rommet. 
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Pasienten må informeres om hvordan MRSA overføres og bidra til å ta de nødvendige forholdsregler 

så lenge vedkommende er innlagt i institusjonen.

Behandling og sanering skjer i samråd med infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog. 

Vankomycinbehandling forbeholdes behandlingstrengende MRSA-infeksjon, ikke bærerskap.

4.7.13 Mottak av pasient fra land utenfor Norden

Hensikt: Forebygge at særlige antibiotikaresistente bakterier skal overføres til pasienter, 

helsepersonell på Skjervøy Helsesenter, eller miljøet på RiTø om pasienten skal henvises dit.

Omfang: Omfatter alle pasienter som har vært innlagt i helseinstitusjoner utenfor Norden de 

siste 3 måneder.

Multiresistente bakterier er hyppigere forekommende ved sykehus utenfor Norden. Multiresistens 

fremmes ved feil bruk av antibakterielle midler og  overføres når de hygieniske tiltak er mangelfulle. 

Spredning av de aktuelle bakterier kan forhindres ved isolering av pasienten og rask påvisning av 

bakteriene.

Tiltakene retter seg først og fremst mot MRSA. Alle slike pasienter skal undersøkes på MRSA - se 

egen prosedyre. Ved kliniske infeksjoner skal det alltid taes tilstrekkelige mikrobiologiske prøver for å 

kunne påvise eventuelle andre antibiotikaresistente bakterier som vi skal være på vakt mot. 

Infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog ved RiTø kan rådspørres ved mottak av en slik pasient. 

4.7.14  Sterilisering

En steriliseringsmetode er en offentlig anerkjent metode som gir et sterilt produkt etter behandling. 

Metoder og forholdsregler skal være slik at det pr. 1 million steriliserte enheter skal kunne finnes 

høyst en levende mikroorganisme.

Dampautoklavering

Ved dampautoklavering er det et bestemt forhold mellom trykk, temperatur og tid som er 

avgjørende for kvaliteten av steriliseringen. Denne steriliseringsmetode benyttes til utstyr som tåler 

høy temperatur. Denne metoden benyttes på Skjervøy Legekontor.

Tørr - sterilisering

Tørrsterilisering er oppvarming av tørr luft. Tørrsterilisering benyttes når utstyret tåler varme men 

ikke fuktighet og/eller trykket i autoklaven.
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Anbefalt temperatur og tid:

160 C i 2 timer

170 C i 1 time

180 C i 30 minutter

Forhåndsbehandling før sterilisering

Uavhengig av steriliseringsmetoder er det et krav at utstyret skal være desinfisert og rengjort etter 

gjeldende prinsipper før sterilisering. Jo renere utstyret/instrumentet er før sterilisering, jo større 

sikkerhet er det for at det blir sterilt.

Generelle krav til pakkemateriale:

- må være bakteriebarriere (ikke synlige hull)

- slippe igjennom vanndamp i steriliseringsprosessen

- tåle høye temperaturer

- tåle transport uten å revne

Emballasjen skal beskytte innholdet mot å bli usterilt etter steriliseringen og være lett å åpne uten at 

innholdet gjøres usterilt. 

Oppbevaring av sterilt utstyr

Forutsetningen for at sterile artikler skal bevare steriliteten helt fram til de brukes er at følgende 

faktorer er ivaretatt:

Pakkene må beskyttes mot mekaniske skader. En skadet pakning er ikke steril. Oppbevaring, 

transport og håndtering må foregå på en måte som ikke skader emballasjen og forårsaker 

kontaminering av innholdet.

Sterile artikler må lagres tørt, da porøst pakkemateriale som er fuktig slipper igjennom 

mikroorganismer.

Gunstig temperatur for oppbevaring 18 - 20 C.
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Begrenset luftfuktighet 35 - 55 %.

Pakkene må beskyttes mot støv. Støv som legger seg på utsiden av emballasjen kan virvles opp ved 

utpakking og forurense det sterile utstyret.

Datomerking 

Holdbarhetsdato skal noteres på emballasjen av den som pakker (ikke pakkedato). Det skal brukes 

sprittusj. Kulepenn/blyant skal ikke brukes. Holdbarhetsdato kontrolleres av brukeren.

Emballasje Dampautoklav Holdbarhets -

grenser

Papirpose sveiset x 3 mnd.

Foliepose sveiset x 1 år

Metallbokser x 3 mnd

Det er pakkematerialet og kvaliteten på lagringen som bestemmer holdbarhetsgrensen, ikke 

steriliseringsmetoden.

4.7.14 Teknisk desinfeksjon

Benyttes for å uskadeliggjøre sykdomsfremkallende mikrober (ikke bakt. sporer) på instrumenter, 

utstyr og inventar for å hindre smittespredning.

I motsetning til sterilisering dreper ikke desinfeksjon bakteriesporer. Desinfeksjon uskadeliggjør de 

fleste  virus og vegetative patogene  bakterier, inklusive mykobakterier (tuberkelbakterier) .

Desinfeksjon må ikke forveksles med sterilisering. Sterilisering er et absolutt begrep som innebærer 

fullstendig destruksjon av alle former for liv. Desinfeksjon vil aldri kunne erstatte sterilisering, selv 

om desinfeksjonen utføres meget nøyaktig.

Desinfeksjon med fuktig varme er den sikreste, enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige av alle 

desinfeksjonmetoder. Metoden skal brukes der det er mulig. Det kreves minst 85 o C under 

desinfeksjonssyklus i lukket system (spyledekontaminator eller instrumentvaskemaskin), eller koking 

i 5 - 10 min.
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Kjemisk desinfeksjon skal bare brukes når fuktig varme ikke kan anvendes. Dette kan være nødvendig 

på grunn av godsets størrelse, konstruksjon og varmefølsomhet, eller der det ikke finnes mulighet for 

tilfredstillende varmedesinfeksjon. Brukskonsentrasjonen for desinfeksjonsmidlet må overholdes 

nøye for å oppnå optimal effekt. Virketiden for det enkelte middel må også overholdes. Holdbarhet 

for konsentrat og bruksløsning må ikke overskrides. Holdbarhet av bruksløsning gjelder for ubrukt 

løsning. Den desinfiserende effekten reduseres raskt ved bruk, og bruksløsningen må skiftes daglig 

eller flere ganger i uken, avhengig av type desinfeksjonsmiddel.

Alle instrumenter og alt utstyr som har vært i kontakt med pasienter og/eller deres produkter (blod, 

urin, avføring, sekreter, puss etc.) skal desinfiseres. Det samme skal gulv, horisontale flater og 

inventar ved søl av infisert materiale (blod, urin, avføring, sekreter, puss etc.) . Brukt utstyr skal 

desinfiseres snarest mulig etter bruk, slik at smittespredning og inntørking unngås. Både desinfeksjon 

og rengjøring blir vanskeliggjort dersom organisk materiale får anledning til å tørke inn. 

Gulv og inventar trenger som regel bare mekanisk rengjøring med rengjøringsmiddel og vann. 

Desinfeksjonsmidler skal ikke brukes i rutinemessig rengjøring, men forbeholdes  situasjoner der det 

er sølt med smittefarlig materiale. Den som søler skal sørge for at sølet fjernes og desinfeksjon 

utføres. Desinfeksjonen av det området som er synlig forurenset er som regel tilstrekkelig ved søl på 

gulv og inventar. Ved grov forurensing bør det meste av sølet fjernes før man påfører 

desinfeksjonsmiddel.

Desinfeksjon av hud og slimhinner skal utføres før injeksjoner, før innleggelse av kanyler og katetre, 

ved punksjoner (obs! prøvetaking til blodkultur) og før kirurgiske inngrep.

DESINFEKSJONSSPRIT   70 %

Virker overfor gram-positive og gram-negative bakterier, tuberkelbakterier og enkelte virus.

Alkoholer  dreper mikroorganismer på grunn av sin evne til å denaturere proteiner. Ulempen ved 

alkoholer er den dårlige penetrasjonsevnen i organisk materiale, som gjør at de ved teknisk 

desinfeksjon bare må brukes på rengjorte flater og gjenstander.

Virketiden er mindre enn 2 min.

Brukes ved generell desinfeksjon av rene flater og gjenstander og til huddesinfeksjon. Rengjør på 

forhånd.
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KLORHEXIDIN

Brukes til desinfeksjon av hud, sår og slimhinner. Virksom overfor gram-positive bakterier, mindre 

virksom overfor overfor gram-negative bakterier, ikke virksom mot tuberkelbakterier og virus. 

Virkningen hemmes av organisk materiale. Er vevsvennlig og lite giftig, men er skadelig ved bruk 

direkte i øret eller på hjernehinner.

Til sårdesinfeksjon benyttes 0,1 % i vandig oppløsning, til huddesinfeksjon brukes 0,5 % i sprit.

Virketiden er 30 sekunder til generell sår og huddesinfeksjon og 2 minutter ved preoperativ 

huddesinfeksjon.

Holdbarhet 1uke etter at flasken er åpnet. Flasken merkes med åpningsdato.

4.7.15 Sykestuekjøkkenet - håndtering av næringsmidler

Når det oppstår næringsmiddelassosiert sykdom på en institusjon får dette store konsekvenser  fordi 

det er mange som blir syke samtidig. Alvorlighetsgraden varierer avhengig av hvilke mikroorganismer 

det er snakk om. Det er særlig ferskvarer og andre typer ferdiglaget mat som lett kan inneholde 

mikrober og gi matforgiftninger eller  matbåren infeksjon. Det gjelder særlig vareslag som melk, 

kjøttprodukter, salater,  fromasjer, puddinger, kaker , majones, lapskaus og supper.   

Det er svært viktig at de som steller med næringsmidler og har ansvar for både inventarenhold og 

gulvrenhold i rom der næringsmidler blir produsert og håndtert utfører en streng hygiene. De må 

være fri for mage-tarminfeksjoner og stafylokokkinfeksjoner, ha god personlig hygiene og behandle 

næringmidlene og kjøkkenredskapene på en hygienisk forsvarlig måte. 

Hygienekrav 

God håndhygiene - NB! etter urent arbeid, toalettbesøk, eller bruk av lommetørkle

Sår og rifter i huden på hendene skal plastres, bruk eventuelt engangshansker

Ta minst mulig på matvarer og servise

Rent arbeidstøy og samlet hår

Unngå uvaner som å ta på kviser og sår, og å plukke i nesen

Meld fra om sykdom som diaré, kvalme og oppkast (også under/etter ferieopphold)

Kjøkkenpersonale skal ikke delta i tillaging eller servering av mat hvis de har 

symptomer på gastroenteritt, dvs. kvalme, oppkast og/eller diare.
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Avdelingens personale har ansvar  for håndtering av næringsmidler og utstyr. Pårørende skal ikke ha 

tilgang til hovedkjøkken. 

Håndtering av næringsmidler 

Varme næringsmidler skal nedkjøles raskt før oppbevaring

Oppbevaring av matvarer ved romtemperatur i max. 2 timer

Oppbevar næringsmidler tilstrekkelig nedkjølt

Kontroller at kjøleskap holder en temperatur på 4ºC

Beskytt matvarer mot forurensing

Hold arbeidsplassen ren og ryddig

Overhold holdbarhetsdato

Ved gastroenteritt blant pasienter skal det ikke være buffet, men brettservering til epidemien har 

opphørt.

Håndtering av kjøkkenutstyr 

Felles service og bestikk, skal rengjøres og desinfiseres ved koking eller i oppvaskmaskin med 

skylletemperatur på minst 85ºC.i 15 sek 

Servise og bestikk skal oppbevares slik at det ikke blir forurenset før bruk

4.8 Hygiene i skoler / barnehager

Ansvar: Driftsansvarlig

Tilsyn: Skolehelsetjenesten/helsesøstertjenesten/miljørettet helsevern

Hjemmel: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Smittevernloven.

Det er utarbeidet retningslinjer (vedlegg 10, punkt 8) for smitteforebyggelse av tuberkulose for 

ansatte og studenter i skoler og barnehager (vedlegg 10, punkt 8).

Aktuelt i forhold til å forebygge utbrudd av smittsomme sykdommer ellers er generelt renhold, 

toalettforhold og håndhygiene i barnehager med bleiebarn.
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For å forebygge infeksjonsspredning er nøktern informasjon om “karantene” hjemme for syke barn 

ved utbrudd av mage/tarminfeksjoner, luftveisinfeksjoner, øyekatarr m.v. (vedlegg 6).

4.9 Hygiene i forsamlingslokaler m.v.

Dekkes opp av forkrifter med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven, tilsynsansvar tilligger 

Kommunelegen (Miljørettet helsevern).

4.10 Flyktninger

Skjervøy kommune har ca 70 innvandrere, deriblant ca 30 flyktninger. Det er tilflytting av 

“innvandrere” som kommer direkte til kommunen fra utlandet, av og til som familiegjenforening. 

Blant disse gruppene er det en klar overhyppighet av smittsomme sykdommer. Disse blir meldt av 

politiet til Kommunehelsetjenesten. De må gjennomgå lovmessig pålagt tuberkulosekontroll. 

Vaksinering mot hepatitt-B vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Informasjon om infeksjonsforebyggende tiltak i forhold til innvandrere/asylsøkere må gis enten via 

tolk eller skriftlig på eget språk. 

Det er utarbeidet egne rutiner for undersøkelse av disse. (vedlegg 10, punkt 2)

4.11 Badevann (sjø, elv og ferskvann)

Tekniske etat sammen med Næringsmiddeltilsynet  har ansvar for undersøkelse av vannkvaliteten 

ved friluftsbad i kommunen. Man har imidlertid ingen badestrender med stor ansamling av badende, 

dessuten er strømforholdene slik at det neppe er sannsynlig badestrendene vil representere en 

smittekilde slik situasjonen er i dag.

Ved bedømmelse av hygienisk kvalitet på badevann er det forekomst av tarmbakterier som er mest 

aktuelt å undersøke. Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme (tarm-bakterier) 

(t.koli), samt i spesielle tilfelle fekale (i avføringen) streptokokker. Disse er indikatorbakterier på at 

vannet er forurenset, og dermed potensielt smittefarlig.

Det er gjennom sentrale retningslinjer stilt hygieniske krav til badevannskvaliteten og 

prøvetakingsfrekvens for lokale helsemyndigheter.

I henhold til nye vannkvalitetsnormer for friluftsbad  anbefales det at prøvetakingen bør begynne 

minst 14 dager før badesesongen forventes å starte med en prøvetakingshyppighet på minimum 1 

gang pr. uke. 
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Følgende klassifisering legges til grunn for vurdering av vannkvaliteten:

< 100 t. koli Klasse 1 God vannkvalitet

100-1.000 t. koli Klasse 2 Mindre god vannkvalitet

>1.000 t. koli Klasse 3 Ikke egnet for bading
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5. MELDERUTINER, SAMARBEID OG INFORMASJON

5.1 Summariske og nominative meldinger

5.1.1 Sentralt meldesystem

Som en del av det løpende smittevernarbeidet har helsetjenesten rutiner for informasjon i 

enkelttilfelle av alvorlig infeksjon (eks. meningitt, tuberkulose, hepatitt A), samt ved utbrudd av 

mindre alvorlige infeksjonssykdommer (eks. influensalignende sykdom).

Nominative meldinger 

Gruppe A, B og C

med pasientens navn, fødselsdato, adresse, 

symptomer, smittested ++

Summariske meldinger - Gruppe D kun angivelse av antall tilfelle av sykdommen

5.2 Samarbeidsrutiner

Ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom  kan det som ledd i smitteoppsporing, kartlegging og 

sanering bli aktuelt å informere aktuelle aktører i smittevernarbeidet på et tidlig tidspunkt. 

Smittevernlegen bør snarest mulig etter å ha skaffet den nødvendige oversikt ta kontakt med 

aktuelle samarbeidsinstanser.

5.3 Informasjon

Informasjon, med sikte på (holdnings- og) atferdsendring, må ut til befolkningen i forhold til temaer 

som:

alminnelig hygiene

vaksinasjoner

reisehygiene og -vaksinasjoner

seksuelt overførbare sykdommer

Videre må helsetjenesten drive opplysningsvirksomhet i forhold til etater eller bedrifter hvor 

hygieniske forhold er viktige:

helseinstitusjoner
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vannverk

skoler og barnehager

svømmebassengeiere 

frisørsalonger og tilsvarende

Generelt drar helsetjenesten nytte av det utstrakte informasjonsarbeid som drives av NMT for 

styrking av hygienebarrierene i alle typer næringsmiddelvirksomhet og i vannverksvirksomhet.

Ansvar: Smittevernlege (pådriverfunksjon)

Fagetat: Kommunelegen, helsesøstertjenesten, , næringsmiddeltilsyn, 

allmennlegetjenesten

Kanaler: presse, lokal-TV/-radio, brosjyrer o.a. info-materiell, plakater/oppslag, kino, 

kampanjer, skoleundervisning

5.4 Opplæring

I arbeidsavtaler med kommunen pålegges helsepersonell å holde seg faglig oppdatert. 

Helsepersonell har plikt til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak. 

Kommunen har adgang til på pålegge helsepersonell opplæring i diagnostiske framgangsmåter, 

behandlingsopplegg, vaksinasjon o.l. 

I situasjoner med utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom har kommunen instruksjonsmyndighet 

over alt helsepersonell som er ansatt i eller har driftsavtale med kommunen (§4-9). Det er ennå ikke 

utarbeidet plan for oppdatering av helsepersonell innefor kommunale helseinstitusjoner med hensyn 

på smittevernberedskap og takling av allmennfarlige smittsomme sykdommer.
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6. BEREDSKAP

6.1 Beredskapsanalyse 

Grad av detaljering i planleggingen avhenger i prinsippet av: 

risiko = konsekvenser x sannsynlighet

Dersom en sykdom har svært lav konsekvens eller forekommer ytterst sjelden, vil det være mest 

rasjonelt å basere seg på en generelt utformet beredskapsplan, som så tilpasses den aktuelle 

situasjon når / dersom denne skulle oppstå.

grad av 

sannsynlighet

små 

konsekvenser

moderate 

konsekvenser

alvorlige 

konsekvenser

lite sans.: 

< 1x/50 år

mindre sans.: 

1x/10-50 år Smittsomme 

sykdommer 

sannsynlig:

1x/1-10 år som kommer inn under et skravert

meget sans.:

> 1x/år felt, bør beskrives i egne handlingsplaner og tiltak.

Smittevernsplanleggingen skal vektlegge forebygging, spesielt for å unngå at en faresituasjon utvikler 

seg til en ulykkessituasjon.

6.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse

I dette kapittel legges ved en risiko og sårbarhetsanalyse i forhold til krisesituasjoner som kan tenkers 

å oppstå i Skjervøy.  

Analysen er satt opp i skjema laget av Direktoratet for sivilt beredskap. Skjemaene er ment å danne 

grunnlag for tiltak og rutiner. 



Side 63

Beskrivelse av

Uønsket 

hendelse

BAKTERIOLOGISK FORURENSING AV DRIKKEVANNSKILDE

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelse

Brudd på kloakkledning og vannledning på samme sted

Årsaks-

reduserende 

tiltak

God oversikt over ledningsnettet og dets standard. Godt kartsystem. Legge 

drikkevannsledning høyere enn kloakk, evt i egen grøft. Godt system for 

prøvetaking av vann. (NMT) Stadig oppjustering av gamle ledninger. 

Sannsynlighet                         Lite sannsynlig                  Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                        Meget sannsynlig

                        har ikke klassifisert                               

Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Rask reaksjon fra Teknisk på ledningsbrudd. Avstenging av deler av ledningsnettet. 

Mulighet for å omdirigere vann. Melding til Næringsmiddeltilsynet. Melding fra 

NMT/teknisk til helsesjef hvis uregelmessigheter i vannprøver. Bruk av media i 

forhold til f.eks vannkoking. Utbringelse av reint vann.

Konsekvens-

beskrivelse

Det skal mye smittestoff til for å føre til sykdom via drikkevann. Vi kan få mange 

syke, mennesker med dårlig immunforsvar (gamle) kan dø. Vanligster diare, 

oppkast, feber og uvelhet. Dette kan ramme mange mennesker samtidig 

Konsekvens-

gradering

KONSEKVENSGRADERING                                

                              

                                      Ufarlig    En viss fare    Kritisk     Farlig Katastrofal

Mennesker                                                                
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Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Helserisikoen er relativt liten. Det er gode muligheter til å avgrense utslippet, 

gode muligheter til å avdekke sykdommer som hopes opp i et område

Forslag til 

mottiltak

Grundig kontrollsystem, overvåking av epidemiske, spes mage tarmsykdommer. 

Kloring av vann, flaskevann, omdirigering av vann

Merknader

(Forutsetninger

f.eks tid og sted, 

usikkerhet, mv

Kommunikasjon mellom kommunelegen, NMT og Teknisk etat er meget viktig!

Utført av: 

Sted, dato

Beskrivelse av

uønsket 

hendelse

BAKTERIOLOGISK FORURENSING AV DRIKKEVANNSKILDE. Utført ved 

en terrorhandling

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelsen

En eller flere personer slipper et giftig middel (BOTULINUMTOXIN)  i 

drikkevannsnettet.

BOTULINTOXIN er meget farlig.

Det skal store mengder av annet smittestoff for å få tilsvarende 

effekt! Det vil imidlertid kunne ramme mennesker som før har 

kroniske sykdommer  selv med små mengder.
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Årsaks-

reduserende 

tiltak

Svært vanskelig å hindre med mange kummer og brønner!

Sannsynlighet                         Lite sannsynlig                               Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                                      Meget sannsynlig

                        har ikke klassifisert                               

Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Stenge vannforsyningen i angrepne områder. Bruke vannforsyning fra 

grunnvannsbrønner eller alternative kilder. Omdirigere drikkevann. 

Konsekvens-

beskrivelse

Botulintoxin vil i meget små mengder kunne gjøre mange innbyggere 

alvorlig syke. Sykdommen vil spre seg meget raskt. Mange vil bli syke 

på en gang. Stor dødelighet! 

Konsekvens-

gradering

KONSEKVENSGRADERING

                                      

                                Ufarlig    En viss fare    Kritisk    Farlig      Katastrofal

Mennesker                                                                

Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Liten risiko for friske mennesker med de fleste smittestoffer pga store 
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mengder vann. Svært liten sjanse for at noen bruker Botulin toxin.

Forslag til 

mottiltak

Evt vakthold over utsatte steder i trusselsituasjoner

Merknader

(Forutsetninger: 

f.eks tid, sted, 

usikkerhet, mv.)

Tidsrommet vil være kort. Det vil komme mange syke mennesker på 

en gang.

Ved de fleste tarmsykdommer vil bakterien oppdages ved 

rutinekontroll før antall syke kobles med drikkevann. Ved bruk av 

Botulin toxin vil mange dø raskt! 

Utført av:

Sted, dato 

Beskrivelse av

uønsket 

hendelse

STOPP I FUNKSJONEN AV AVLØP, KLOAKK

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelsen

Årsaks-

reduserende 

tiltak

Gode kontrollrutiner, vaktberedskap. Nytt og oppdatert ledningsnett, 

pumpestasjoner og renseanlegg

Sannsynlighet                         Lite sannsynlig                               Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                                      Meget sannsynlig



Side 67

                        har ikke klassifisert                               

Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Mulighet for omkobling av områder uten funksjon. God 

vaktberedskap.

Varsle beboere i områder hvor det er problemer

Konsekvens-

beskrivelse

Konsekvens-

gradering
KONSEKVENSGRADERING

                                      

                                Ufarlig    En viss fare    Kritisk    Farlig      Katastrofal

Mennesker                                                                

Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Faren vurderes som liten i forhold til å kunne gi helsefarer. Lar seg 

relativt enkelt begrense og hindre videre smitte

Forslag til 

mottiltak

Merknader

(Forutsetninger 

f.eks om tid og 

sted, usikkerhet, 
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mv

Utført av: 

Sted, dato 

Beskrivelse av

uønsket 

hendelse

FORURENSING AV NÆRINGSMIDDEL

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelsen

Innføring av større partier besmittet næringsmiddel som selges i

vanlig butikk. Lengre strømstans som fører til at kjølerom ikke 

fungerer og næringsmidlene selges allikevel. Evt Tilførsel av 

smittestoff som en terrorhandling. Salmonella, shigella, yersinose, 

campylobacter, E-coli, Kolera, Tyfus, Hepatitt A , HIV, Tuberkulose

Årsaks-

reduserende 

tiltak

NMT, MSIS og lokal oversikt over epidemiske sykdommer. Kontroll 

med import av næringsmidler

Sannsynlighet

                        Lite sannsynlig                               Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                                      Meget sannsynlig

                        har ikke klassifisert                               
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Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Kontroll gjennom NMT

Konsekvens-

beskrivelse

Mange vil bli syke på en gang , spredt rundt i kommunen. Like 

symptomer og debut Symptomene er kvalme, oppkast, diare, 

magevondt

Konsekvens-

gradering
KONSEKVENSGRADERING

                                      

                                Ufarlig    En viss fare    Kritisk    Farlig      Katastrofal

Mennesker                                                               

Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Risikoen er stadig tilstede . Det er gode kontrollrutiner i Norge 

generelt

Forslag til 

mottiltak

Næringsmiddeltilsynet gjennomfører kontroller, kan gå raskt inn med 

undersøkelser 

Merknader

(Forutsetninger 

f.eks om tid og 

sted, usikkerhet, 

Legene må melde Næringsmiddelbårens sykdom , opphopninger å tas 

raskt opp med helse og sosialsjef som tar dette opp med 

kommuneveterinæren. 
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mv

Utført av: 

Sted, dato  

Beskrivelse av

uønsket 

hendelse

HEPATITT A SMITTE

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelsen

En person som er smitteførende og meget uhygienisk samtidig som 

han/hun er svært sosial. 

Årsaks-

reduserende 

tiltak

Generell info om viktigheten av hygiene

Sannsynlighet

                        Lite sannsynlig                               Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                                      Meget sannsynlig

                        har ikke klassifisert                               

Konsekvens-

reduserende 

Rask identifikasjon av personer som er smittet. Opplysning til 

befolkningen om smittemåte og om forholdsregler. Bruk av 
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tiltak smitteoppsporingskart. 

OBS samarbeid mellom Helsetjenesten og NMT! Vaksinasjon!

Konsekvens-

beskrivelse

Smitten sprer seg  gjerne med felles utgangspunkt. OBS 

detektivarbeid!

Stort press på næringsmiddelbedrifter! OBS Stor medieinteresse

Konsekvens-

gradering
KONSEKVENSGRADERING

                                      

                                Ufarlig    En viss fare    Kritisk    Farlig      Katastrofal

Mennesker                                                               

Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Først og fremst av nærpersoner, OBS er du renslig smitter du ikke 

andre, men kan ikke hindre å bli smittet selv!

Forslag til 

mottiltak

Rask reaksjon på mistanke. VAKSINASJON OG SMITTEOPPSPORING

Merknader

(Forutsetninger 

f.eks om tid og 

sted, usikkerhet, 

mv

Det finnes egne prosedyrer for hvordan man skal gå fram ved 

mistanke om hepatitt A smitte. OBS husk GAMMAGLOBULIN til 

smitteutsatte samtidig med vaksine
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Utført av: 

Sted, dato  

Beskrivelse av

uønsket 

hendelse

UTBRUDD AV SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE I SKOLE ELLER 

BARNEHAGE. FLERE ENN 2 TILFELLER PÅ KORT TID.

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelsen

Smitte av meningokokk , pneumokokk, Hæmofilus influensa, virus

Årsaks-

reduserende 

tiltak

Vaksinasjon finnes for meningokokk A+C, Hib og pneumokokk. 

Kommer også for meningokokk B 

Sannsynlighet

                        Lite sannsynlig                               Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                                      Meget sannsynlig

                        har ikke klassifisert                               

Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Isolering av syke på sykehus. Utarbeidelse av egne rutiner for 

håndtering av dette! Stopp av fysisk aktivitet, stenging av 

skoler/forlegninger, råd om smittedempende tiltak. Vaksinasjon og 

penicillinbeh av riskikopersoner
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Konsekvens-

beskrivelse

Sprer seg vanligvis ikke til så mange personer. Høy dødelighet og fare 

for skade. Rammer barn og ungdom.

Konsekvens-

gradering
KONSEKVENSGRADERING

                                      

                                Ufarlig    En viss fare    Kritisk    Farlig      Katastrofal

Mennesker                                                                

Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Risikoen ligger i faren for enkeltpersoners helse

Forslag til 

mottiltak

Antibiotikabehandling og vaksinasjon av nærpersoner. Innstilling av 

aktivitet. Råd om smittedempende adferd

Merknader

(Forutsetninger 

f.eks om tid og 

sted, usikkerhet, 

mv

media er som regel svært interessert. Det er viktig å gi god og riktig 

informasjon så raskt som mulig. OBS taushetsplikt og ivaretagelse av 

familier. Det er mye engstelse knyttet til sykdomsbildet.  Det skal 

finnes info som kan sendes til media og deles ut til pårørende og 

miljøer rundt!

Utført av: 
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Sted, dato  

Beskrivelse av

uønsket 

hendelse

UKJENT MEGET SMITTSOM SYKDOM SOM EBOLAVIRUS 

eller andre lignende 

Situasjon KRIG:                                FRED: 

Årsak til 

hendelsen

Turistbesøk, eller innvandrere fra epidemisk land. Rask tilbakereise. 

OBS personell i fredbevarende styrker.

Årsaks-

reduserende 

tiltak

Kontroll av innreisende og personell fra fredsbevarende styrker.

Generell opplysning til reisende om hvilke områder det er rapportert 

spesielle sykdommer.

Sannsynlighet

                        Lite sannsynlig                               Mindre sannsynlig

                        Sannsynlig                                      Meget sannsynlig

                        har ikke klassifisert                               

Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Rask reaksjon med internering og isolering av smittet person. Rask 

gjennomgang av familie. Smitteoppsporing. Kontakt med inf.med på 

RiTø.

Konsekvens-

beskrivelse

Enkelte av sykdommene er meget dødelige, men vi har gode 

muligheter for suksessfull behandling hvis vi kommer tidlig til. Vi få 

størst konsekvens for enkeltpasienter
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Konsekvens-

gradering
KONSEKVENSGRADERING

                                      

                                Ufarlig    En viss fare    Kritisk    Farlig      Katastrofal

Mennesker                                                                

Miljø                                                                         

Øk.verdier                                                                 

Drift/produksjon                                                        

Annet                                                                        

Risiko Økende med økende reisevirksomhet til “eksotiske” steder.

Forslag til 

mottiltak

Kontroll av hjemvendte. Opplysninger til turister om å søke lege raskt 

hvis de blir syke etter utenlandsopphold.

Merknader

(Forutsetninger 

f.eks om tid og 

sted, usikkerhet, 

mv

Her er det viktig med god informasjon til publikum og media!

Viktig å være aktivt ute med kontakt!

Utført av: 

Sted, dato  
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6.3 Beredskapsorganisasjonen

6.3.1 Ansvar

Kommunehelsetjenestelovens vektlegging av kommunestyret som ansvarlig instans avløses i 

Smittevernloven av at det i lovteksten legges et klart ansvar på og myndighet til kommunelegen 

(smittevernlegen), som kommunen i henhold til § 7-2 er pålagt å utpeke. Vedkommende lege har i 

kraft av sin profesjon og en rekke paragrafer i loven (se 1.3.1) flere selvstendige oppgaver som ikke er 

delegert fra overordnet kommunal instans, som planansvar for smittevernarbeidet, ansvar for 

personrettete tiltak som tvangsundersøkelse, innkreving av taushetsbelagte opplysninger, nedlegging 

av arbeidsforbud og å handle på kommunestyrets vegne i hastesaker.

Smittevernlegen pålegges ikke noen form for beredskap. Stedfortreder skal imidlertid oppnevnes, 

videre må varslingsrutinene gjøres kjent og være tilgjengelige på alle legekontor og kommunens 

legevaktslokaler. Dersom smittevernlege og dennes stedfortreder ikke er tilgjengelige, tillegges 

ansvaret for første fase av smittevernarbeidet / -tiltakene den av de legene ved Skjervøy Legekontor 

som har lengst erfaring. 

Kommunen plikter å påse at alle ansvarlige er kjent med og i stand til å utføre sine plikter i henhold 

til Smittevernloven.

6.3.2 Varsling
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Varslingsplan

SMITTE OPPDAGES

av:

Allmennlege, offentlig lege, legevaktslege, 

politi,

MELDING TIL SMITTEVERNLEGEN

Smitten vurderes som mindre i omfang og takles 

direkte av smittevernlegen

Smitten vurderes som alvorlig og 

BEREDSKAPSRÅDET innkalles

BEREDSKAPSRÅDET

Rådmann

Smittevernlegen

Kommuneveterinæren

Ledende helsesøster

Evt v/behov: teknisk sjef,

HANDLING

Det lages en aksjonsplan som skal inneholde :

 Kartlegging

 Kurative tiltak

 Avgrensing/forebygging

 Info til publikum/massemedia

 Evaluering
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6.3.3 Organisering

Smittevernlegen innkaller beredskapsrådet som vurderer sin faglig sammensetning etter behov. 

Smittevernlegen er rådets leder og innkaller fylkesutnevnte infeksjonsleger, info-leder ved behov. 

Smittevernlegen har også sekretariatsfunksjon. Sekretariatet skal føre logg, skrive referater, arkivere 

dokumentasjon og sørge for kommunikasjon.

6.3.4 Kommunikasjon

Må sikres internt i forhold til beredskapsgruppas medlemmer og eksternt i forhold til andre 

samarbeidspartnere. Fylkeslegen skal informeres ved alvorlige situasjoner.

6.3.5 Aksjonsplan

Det bør i forhold til det enkelte utbrudd utarbeides en systematisk plan for:

 kartlegging

 kurative tiltak

 avgrensning

 forebygging

 evaluering

Klar dokumentasjon på ansvar og tidsfrister er et krav både i forhold til informasjon, koordinering og 

evaluering. Disponering av personell må avklares, samt betalingsansvar i forhold til igangsatt 

tjenester og tiltak.

6.3.6 Informasjon

En person - SMITTEVERNLEGEN - tillegges hovedansvar for mediekontakten. De øvrige kan   gi 

informasjon i henhold til pressemeldinger og utarbeidet metodebok. Det er viktig at det gis entydige 

og likelydende råd om hvordan folk skal forholde seg for ikke å bli smittet, samt råd til de som tror 

seg smittet. Aksjonsplanen kan legge informasjonsansvar til andre etter behov.

Bruk av pressemeldinger gir grei dokumentasjon på hvilken informasjon som er gitt.

Kommunens informasjonssekretær tiltrer etter behov, spesielt i situasjoner hvor det kan bli aktuelt å 

varsle hele / deler av befolkningen via nærradio, lokal-TV, lokalpresse og / eller NRK. 

Se vedlegg 8, eksempel 5.

Generelt anbefales så åpen informasjon som mulig i forhold til personvernet.

Rådmannen informeres løpende.
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7. PROSEDYRER I EN BEREDSKAPSSITUASJON

Momentliste til bruk i utbruddssituasjoner:

7.1 Organisering, epidemiologisk kartlegging og tiltak

opprett direkte kontakt med berørte samarbeidspartnere

lokaliser smittekilden

finn ytterligere smittespredning

vurder smittesanering

vurder massevaksinering

kontakt apotek eller folkehelsa ved behov for større leveranser

vannforsyning, matvareberedskap:

skaff forsikring om at adekvate tiltak er truffet av kompetent organ (f.eks. at NMT har bekjentgjort 

kokepåbud, har stengt bedrift m.m., at det er etablert alternative forsyningslinjer etc.

transport og destruksjon av smitteavfall

skadedyrsutryddelse

møteforbud, stengning av forsamlingslokaler, idrettsanlegg, skoler og barnehager

7.2 Diagnostikk av smittsomme sykdommer

aktuelt med massediagnostikk?

analyser behov for ekstern hjelp

obduksjon

7.3 Behandling av smittsomme sykdommer

planlegg masseterapi, kontakt apotekene

innkalling av helsepersonell
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Bruk av helseberedskapsplan og personelloversikt

omlegging av vanlig drift, omdisponering av ressurser

planlegg evt. masseisolasjon
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8. ORGANISERING

8.1 Personell

Smittevernarbeidet skal ledes av kommunelegen, (smittevernlegen). 

Arbeidsoppgavene framgår av lovteksten, jfr. punkt 1.3.1. Smittevernlegen.

KOMMUNELEGE I/

SMITTEVERNLEGE

Merkantil stab

evt forsterket fra annen 

intern tjeneste

Kommunelege II/

Stedfortredende 

smittevernlege

Helsesøstertjenesten Pleie/omsorg Seksjon for miljørettet 

helsevern

Næringsmiddel-

tilsynet

med inspektører, lab-

og merkantilt personale
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9.  ARBEIDSMETODE FOR ANSVARLIG LEGE  VED MISTANKE OM 
UTBRUDD AV SMITTSOM SYKDOM

Det er viktig raskt å få en oversikt over situasjonen. Få tilfellet bekreftet av legevaktlege eller 

vakthavende lege på sykehuset hvor pasienten er innlagt. Hvis resultatet av serogrupping av 

meningokokker ikke foreligger eller ikke er foretatt, så purr på resultatet da det er avgjørende for 

eventuell vaksinasjon. Det er viktig også å få rede på pasientens tilstand. Når det gjelder kartlegging 

av nærmiljøet, så la pasienten (index-kasus) være sentrum i en sirkel. I innerste ring har vi 

nærkontakter av 1. grad. Personer som befinner seg i neste sirkel, kan kalles nærkontakter av 2. grad. 

Dette bildet kan det ofte være nyttig å tegne eller forklare over telefon til folk som er bekymret, f. 

eks. folk som har vært i kontakt med noen som har vært i kontakt med den syke. Eksakt kartlegging 

av alder til søsken eller andre nærkontakter er viktig med henblikk på eventuell antibiotika-

profylakse. 

I tillegg til den skriftlige informasjonen, bør man raskt stille opp i en klasse eller på en skole for å 

forklare og svare på spørsmål. 

Legevakten har en viktig oppgave: den må regne med mange ekstra henvendelser til alle døgnets 

tider. Sørg for at legevaktpersonellet er godt informert og tilstrekkelig bemannet. (Vedlegg 8, 

eksempel 9) Kall inn ekstravakter. Helsesøstre kan med fordel settes til å besvare telefoner ved 

legevakten. 

Når det gjelder forholdet til media, er det en fordel å ha en god kontakt der på forhånd. Gjør det så 

enkelt som mulig for pressen: lag gjerne en ferdig pressemelding som du former som en avisartikkel. 

Dette bidrar til å redusere feil og misforståelse. Vær på forhånd kjent med tidspunktet når desken i 

avisen stenger slik at informasjonen kan komme med i dagens avis. Å være offensiv overfor 

lokalavisen tror jeg er en stor fordel: psykologisk sett har vi et bedre utgangspunkt for riktig 

informasjonsformidling enn om avisen får et nyss om saken og lurer på om vi egentlig ønsker å dysse 

noe ned. Ta med andre ord "tyren ved hornene". 

Vær forberedt på alle mulige typer henvendelser den første tiden etter at sykdomstilfellet er kjent. 

Vær imøtekommende og tålmodig. Ikke fei av henvendelser eller nekt å svare. Hvis du har liten tid, så 

appeller til folk og forklar hvorfor du har så liten tid. Med fordel kan helsesøster settes til å ta 

telefoner og andre publikumskontakter. Men husk at folk gjerne venter at kommunelegen selv skal 

svare eller uttale seg. I en slik situasjon kan det i publikums bevissthet ikke være noe som er viktigere 

for en kommunelege enn nettopp det å ta seg av det som nettopp har skjedd. 

Smittevernlegen vil grunnlegge sitt arbeide på de siste oppdaterte opplysninger på 

infeksjonsmedisinsk hold. Dette fås gjennom følgende kilder:

MSIS

Infeksjonssykdommer i Norge, - en håndbok Utgitt av Hans Blystad i Trondheim kommune

Fagbøker i infeksjonsmedisin

Muntlige opplysninger innhentet fra fagekspertise innen infeksjonsmedisin i Norge
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Internet 

Huskeliste ved opplysning om tilfelle av allmennfarlig smittsom sykdom:

Få oversikt over situasjonen og få bekreftet de faktiske forhold. Tilstreb eksakt diagnose.

Oppdatering av gjeldende anbefalinger for behandling, forebyggende og miljørettede tiltak via 

faglitteratur eller direkte kontakt med infeksjonsmedisiner.

Juridiske forhold skal belyses (Smittevernlov, Lov om helsetjenesten i kommunene, 

Drikkevannsforskriften og andre forskrifter).

Vurder om "Beredskapsrådet for smittsomme sykdommer" skal kalles inn.

Det skal nedtegnes en aksjonsplan med tiltak som dokumentasjon av arbeidet og framføringen. 

Dokumenteringen skal skje skritt for skritt.

Kartlegg familieforhold og nærmiljø med henblikk på mulige forebyggende tiltak.

Rask skriftlig informasjon til skole eller barnehage, kan følges opp med klassemøte eller lignende. 

(vedlegg 8)

Det skal gis informasjon til media etter at pårørende er informert. Ikke vent til media kontakter deg. 

Ha klar skriftlig informasjon som fakses eller bringes til lokalavis og nærradio. (Vedlegg 8)

Gi ny informasjon når det er grunnlag for det. Hvis en mistanke om alvorlig smittsom sykdom var 

”falsk alarm”, ikke nøl med å gå ut med det. (vedlegg 8)

Ikke gjem deg bort; vær klar, synlig og tilgjengelig. Uttalelser og råd må være utvetydige. Ikke 

eksponer nøling eller egen usikkerhet.

Sørg for at tilfellet er meldt til MSIS.
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VEDLEGG

Vedlegg 1 Smittevernloven - myndighetsfordeling

Vedlegg 2 Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer 

Vedlegg 3 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

Vedlegg 4 Annen relevant lovgivning

Vedlegg 5 Folkehelsas anbefalte vaksinasjonsprogram

Vedlegg 6 Råd om syke barn og barnehage

Vedlegg 7 Gratis legehjelp og legemidler ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer 

Vedlegg 8 Liste over standardbrev ved utbrudd av alvorlig smittsom sykdom 

Vedlegg 9 Litteratur som anbefales som supplement

Vedlegg 10 Bakgrunnslitteratur
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Vedlegg 1 – Smittevernloven - myndighetsfordeling

f = hjemmel til å gi forskrift 

KONGEN

§ 1-2 femte 

ledd

Regler om gjennomføring av avtale med fremmed 

stat (f) 

§ 4-3 første 

ledd 

Karantenebestemmelser (f) 

§ 7-12 første 

ledd 

Særlige fullmakter i krisesituasjoner 

§ 8-6 Ikrafttredelse 

DEPARTEMENTET

§ 1-2 andre ledd Lovens anvendelse på utlendinger i Norge og nordmenn i utlandet (f) 

§ 1-2 tredje ledd Lovens anvendelse på Svalbard m.m. (f) 

§ 1-3 tredje ledd Hvilke sykdommer som er allmennfarlige (f) 

§ 3-1 første ledd Befolkningsundersøkelser - plikt (f) 

§ 3-2 første ledd Forhåndsundersøkelser av arbeids- og utdanningssøkere - plikt (f) 

§ 3-4 første ledd Undersøkelse av gravide - plikt (f) 

§ 3-8 første ledd Fastsette nasjonalt vaksinasjonsprogram 

§ 3-8 andre ledd Vaksinering av befolkningen - plikt (f) 

§ 3-8 tredje ledd Restriksjoner for uvaksinerte (f) 

§ 3-9 Gjennomføring av tiltak etter § 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 og 3-8 - nærmere regler (f) 

§ 4-2 fjerde ledd Arbeidsforbud ved bestemt kombinasjon av sykdom/arbeid (f) 

§ 4-7 første ledd Tiltak mot sykehusinfeksjoner (f) 

§ 4-10 sjette 

ledd 

Bistandsplikt for andre myndigheter (f) 

§ 5-4 fjerde ledd Krav til fysiske/faglige forhold ved isoleringsinstitusjoner (f) 
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§ 6-1 fjerde ledd Smittevernhjelp - utfyllende best. (f) 

§ 6-2 første ledd Bestemme at tjenester/tiltak skal være gratis (f) 

§ 7-1 tredje ledd Kommunelegen - tillegge andre oppgaver (f) 

§ 7-5 andre ledd Smittevernnemnda - tillegge andre oppgaver, felles nemnd (f) 

§ 7-6 første ledd Oppnevne medlemmer av smittevernnemndene 

§ 7-6 femte ledd Smittevernnemndas organisasjon (f) 

§ 7-11 første 

ledd 

Organisering, samarbeid m.m. - kommuner, fylkeskommuner, stat - nærmere best. 

(f) 

§ 7-11 andre 

ledd 

Beredskapsplaner - nærmere best. (f) 

§ 8-2 fjerde ledd Oppnevne en erstatningsnemnd og gi regler om dens virksomhet (f) 

§ 8-4 første ledd Gjennomføring/utfylling av loven (f) 

STATENS HELSETILSYN

§ 1-3 første 

ledd 

Avgjøre om det foreligger alvorlig utbrudd av allmennfarlig ss sykdom 

§ 2-2 

sjuende ledd 

Kreve avgitt taushetsbelagte opplysninger 

§ 2-3 fjerde 

ledd 

Fastsette meldings/varslingsplikt for smittsomme sykdommer (f) 

§ 2-3 sjette 

ledd 

Fastsette meldingsplikt - bivirkninger (f) 

§ 3-7 fjerde 

ledd 

Gi påbud om kartleggingsundersøkelse

§ 3-7 femte 

ledd 

Fastsette nærmere best. om kartleggingsundersøkelser/metodeutprøving (f) 

§ 3-8 fjerde 

ledd 

Gi hastepåbud om vaksinering av befolkningen og restriksjoner for uvaksinerte 

§ 3-8 femte Vaksinasjonskontroll - meldingsplikt og regler for registrering (f) 
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SMITTEVERNNEMNDA

§ 7-5 første 

ledd 

Avgjøre saker etter § 5-2 og 5-3 

ledd 

§ 4-1 andre 

ledd 

Gi hastepåbud om div. smittev.tiltak: møteforbud, stenging av virksomhet, isolering, 

desinfeksjon mm.

§ 4-1 sjette 

ledd 

Forskj. Smittev .tiltak nærm. best om tiltak krav til metoder, midler og kvalifikasjoner, 

plikt til løpende gjennomføring av tiltak (f) 

§ 4-2 tredje 

ledd 

Avgjøre klage over arbeidsforbud (unntak) 

§ 4-4 andre 

ledd 

Transport m.m. av smittefarlig materiale - bestemmelser om innførsel, transport og 

håndtering (f) 

§ 4-6 andre 

ledd 

Transport av lik - nærmere best. (f) 

§ 4-8 første 

ledd 

Påby massemedia å ta inn informasjon 

§ 5-3 fjerde 

ledd 

Tvangsbehandling - nærmere best. (f) 

§ 5-4 fjerde 

ledd 

Bruk av institusjoner til isolering - godkjenning 

§ 5-5 tredje 

ledd 

Reise tvangssak for smittevernnemnda 

§ 7-10 tredje 

ledd 

Bestemme at kommuner, fylkeskommuner og statlige inst. skal utføre visse tjenester, 

samarbeide m.m. 

§ 7-10 tredje 

ledd 

Pålegge helsepersonell å følge bestemte faglige retningslinjer 
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FYLKESKOMMUNEN

§ 7-3 tredje 

ledd 

Utpeke sykehuslege til å fatte vedtak med kommunelegen etter § 4-2 og 

5-8 

FYLKESLEGEN

§ 2-2 tredje ledd Bestemme at taushetsbelagte opplysninger skal gis. 

§ 2-2 sjuende ledd Kreve avgitt taushetsbelagte opplysninger 

§ 3-3 fjerde ledd Avgjøre klage over vedtak om forhånds undersøkelse 

§ 4-2 tredje ledd Avgjøre klage over arbeidsforbud. Delta i avgjørelse om arbeidsforbud (unntak) 

§ 5-8 første ledd Delta i avgjørelse om tvungen undersøkelse (hastevedtak) 

§ 6-1 tredje ledd Avgjøre klage på smittevernhjelp 

§ 8-3 første ledd Avgjøre klage over kommunalt vedtak 

KOMMUNESTYRET

§ 4-1 første 

ledd 

Vedta div. smitteverntiltak: møteforbud, stenging av virksomhet, isolering, 

desinfeksjon m.m. 

§ 4-1 femte 

ledd 

Bruke og skade andres eiendom jf. 1.ledd . 

§ 4-6 første 

ledd 

Vedta forholdsregler ved gravferd 

§ 4-9 første 

ledd 

Pålegge helsepersonell å ta opplæring 

§ 4-9 andre 

ledd 

Pålegge deltagelse i smittevernarbeid 

§ 4-9 fjerde 

ledd 

Pålegge leger å delta i forebyggende arbeid, undersøkelse, behandling etc. 

§ 7-1 femte Bruke og skade andres eiendom i sammenheng med tiltak etter § 3-1 og 3-8. ledd
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KOMMUNELEGEN

§ 2-2 sjuende 

ledd 

Kreve taushetsbelagte opplysninger 

§ 3-8 tredje 

ledd 

Treffe forholdsregler for uvaksinerte 

§ 4-1 femte 

ledd 

Handle på kommunestyrets vegne i hastesaker om div. 

smitteverntiltak 

§ 4-2 andre 

ledd 

Nedlegge arbeidsforbud 

§ 4-5 første 

ledd 

Vedta obduksjon av avdød smittet person 

§ 5-8 første 

ledd 

Treffe hastevedtak om tvangsundersøkelse 

Vedlegg 2 - Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer 

Gitt av Sosial og helsedepartementet 1.1.1995 med hjemmel i § 13 i lov av 5.8.1994 nr. 55 om vern 

mot smittsomme sykdommer. 

§ 1

Disse sykdommene er etter lov om vern mot smittsomme sykdommer allmennfarlige smittsomme 

sykdommer: 

Norsk betegnelse 

Botulisme 

Chlamydiainfeksjon, genital 

Difteri 

Flekktyfus

Gonore

Gulfeber

Hemoragisk feber

Hepatitt A virusinfeksjon

Hepatitt B virusinfeksjon

Hepatitt C virusinfeksjon

Hepatitt D virusinfeksjon

Hepatitt E virusinfeksjon

Hivinfeksjon

Internasjonal betegnelse 

Botulism

Genital chlamydial infection

Diphteria

Typhus fever

Gonorrhoea

Yellow fever

Hemorrhagic fever

Viral hepatitis A

Viral hepatitis B

Viral hepatitis C

Viral hepatitis D

Viral hepatitis E

HIV infection
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Kikhoste

Kolera

Legionellose

Lepra

Meningokokksykdom

Miltbrann

Paratyfoidfeber

Pest

Poliomyelitt

Rabies

Shigellose

Syfilis

Tilbakefallsfeber

Tuberkulose

Tyfoidfeber

Sykdom forårsaket av 

meticillinresistente gule stafylokokker

Sykdom forårsaket av multiresistente 

pneumokokker

Sykdom forårsaket av 

vancomycinresistente enterokokker

Sykdom forårsaket av enteropatogen E. 

coli (enterohemoragisk E. coli/ EHEC, 

enter- oinvasivE. coli/ EIEC, 

enteropatogen E. coli/ EPEC, 

enterotoksigen E. coli/ ETEC ent-

eroaggregativ E. coli/ EAggEC) 

Pertussis

Cholera

Legionellosis

Leprosy

Meningococcal disease

Anthrax

Paratyphoid fever

Plague

Poliomyelitis

Rabies

Shigellosis

Syphilis

Relapsing fever

Tuberculosis

Typhoid fever

Illness caused by 

methicillinresistant 

Staphylococcus aureus

Illness caused by multiresistant 

Streptococcus pneumoniae

Illness caused by vancomycin 

resistant enterococci

Illness caused by 

enteropathogenic E. coli 

(enterohaemorrhagic 

E.coli/EHEC, enteroinvasive 

E.coli/ EIEC,enteropthogenic 

E.coli/EPEC enterotoxigenic E. 

coli/ETEC ent- eroaggregative E. 

coli/EAggEC) 

§ 2

Forskriften trer i kraft 1.1.1995. 

Vedlegg 3 -  Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Lov av 5 aug. 1994 nr. 55.

Kap. 1. Innledende bestemmelser 

§ 1-1. Lovens formål 
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Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem 

og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 

føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 

smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven. 

§ 1-2. Lovens virkeområde 

Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for enhver som oppholder seg i Norge. 

Departementet kan gi forskrifter som begrenser anvendelsen av loven overfor personer som ikke er 

norske statsborgere, eller som ikke har bosted i Norge. Departementet kan også gi forskrifter om at 

loven skal gjelde for personer som oppholder seg i utlandet, men som har tilknytning til Norge. 

Departementet kan gi forskrifter om anvendelse av loven på Svalbard, Jan Mayen og 

kontinentalsokkelen, og på norske fartøy og luftfartøy hvor de enn befinner seg. 

Lovens bestemmelser gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av 

overenskomst med fremmed stat. 

Kongen kan gi regler til gjennomføring av avtale med fremmed stat om forhold som omfattes av

denne loven. 

§ 1-3. Definisjoner 

Med følgende uttrykk i loven her forstås: 

smittsom sykdom: en sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av en mikroorganisme 

(smittestoff) eller del av en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant 

mennesker. Som smittsom sykdom regnes også sykdom som er forårsaket av gift (toksin) fra 

mikroorganismer. 

en smittet person: en person som har en smittsom sykdom som nevnt i nr. 1. For kroniske 

infeksjonssykdommer gjelder at en person anses som en smittet person bare når vedkommende er 

smitteførende eller frembyr slike tegn på aktiv sykdom som medfører at personen kan være 

smitteførende. Som en smittet person regnes også en person som det etter en faglig vurdering er 

grunn til å anta er en smittet person. 

allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, 

eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som 

a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller 

rekonvalesens, eller 

b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller 

c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende 

behandling for den. 
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alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom: et utbrudd eller fare for utbrudd som krever 

særlig omfattende tiltak. Statens helsetilsyn kan i tvilstilfelle avgjøre når det foreligger et alvorlig 

utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. 

Departementet fastsetter i forskrift hvilke smittsomme sykdommer som skal regnes som 

allmennfarlige smittsomme sykdommer. 

Kap. 2. Informasjon til smittede personer, unntak fra taushetsplikt, meldinger og varsler 

§ 2-1. Informasjon og personlig smittevernveiledning til smittede personer. 

Den undersøkende eller behandlende legen skal snarest mulig gi en smittet person med en 

allmennfarlig smittsom sykdom 

a) informasjon om den sykdommen legen mener den smittede har, dens smittsomhet og 

smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder, 

b) særskilt personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir 

overført til andre (personlig smittevernveiledning). 

Er den smittede under 12 år eller en person over 16 år som på grunn av sinnslidelse, andre psykiske 

forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming eller legemlig funksjonshemming ikke kan 

ivareta sine anliggender når det gjelder smittefaren, har både den smittede og uten hinder av legens 

lovbestemte taushetsplikt også de som har omsorgen for den smittede, krav på informasjon og 

personlig smittevernveiledning etter første ledd. 

Er den smittede mellom 12 og 16 år, har både den smittede og uten hinder av legens lovbestemte 

taushetsplikt også de som har omsorgen for den smittede, krav på informasjon og personlig 

smittevernveiledning. Opplysninger må likevel ikke gis til dem som har omsorgen, hvis den smittede 

eller andre som kjenner den smittedes situasjon har innvendinger mot at dette blir gjort og legen 

mener at innvendingene bør respekteres. 

Hovedinnholdet av den informasjon og den personlige smittevernveiledning som legen gir til den 

smittede, skal føres inn i pasientens journal. 

§ 2-2. Enkelte unntak fra taushetsplikt 

Når det er overveiende sannsynlig at det er eller har vært fare for overføring av en allmennfarlig 

smittsom sykdom fra en smittet person, og det av hensyn til smittevernet er behov for å gi 

opplysninger underlagt taushetsplikt, skal legen så langt råd er, søke å oppnå medvirkning eller 

samtykke fra den smittede slik at nødvendige opplysninger kan bli gitt. 

Er det ikke mulig å oppnå tilstrekkelig medvirkning eller samtykke fra den smittede, kan det gis 

opplysninger om smittestatus og andre helt nødvendige opplysninger uten hinder av lovbestemt 

taushetsplikt. Legen kan gi opplysningene til 

a) helsepersonell som har ansvar for oppfølging av pasienten eller som har ansvar for at annet 

personell, andre pasienter eller besøkende ikke smittes, når det er overveiende sannsynlig at 
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helsepersonellet, pasientene eller de besøkende er i fare for å få overført en allmennfarlig smittsom 

sykdom, 

b) annen lege i sammenheng med smitteoppsporing etter § 3-6, 

c) den som med overveiende sannsynlighet er i fare for å få overført en allmennfarlig smittsom 

sykdom, 

d) den som med overveiende sannsynlighet har vært i fare for å få overført en allmennfarlig 

smittsom sykdom, når opplysningene kan motvirke at sykdommen blir overført til andre, eller er 

avgjørende for å kunne begynne medisinsk behandling av den smitteutsatte, eller 

e) den som med overveiende sannsynlighet har vært i fare for å få overført en allmennfarlig smittsom 

sykdom fordi den smittede har opptrådt klanderverdig. 

Dersom faren for overføring etter bokstav c er overhengende og innlysende, skal opplysningene gis, 

med mindre legen vet at en annen lege gir opplysningene eller at opplysningene allerede er kjent for 

dem som skal ha dem. 

Er legen i tvil om opplysninger bør gis etter andre ledd, kan legen forelegge spørsmålet for 

kommunelegen til uttalelse. Nekter legen å gi opplysninger, kan den som ønsker opplysninger etter 

andre ledd, eller kommunelegen forelegge spørsmålet for fylkeslegen, som kan bestemme at 

opplysningene skal gis. 

Når opplysninger gis med hjemmel i andre ledd, skal legen informere den smittede skriftlig om at 

opplysningene er gitt. 

Når vilkårene i første og andre ledd er oppfylt, kan en tannlege, jordmor eller sykepleier gi 

nødvendige opplysninger til den smittede personens lege eller til kommunelegen. 

Helsepersonell som mottar opplysninger etter denne paragrafen, har samme taushetsplikt som den 

som gir opplysningene. 

Når det er nødvendig for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med 

smittsomme sykdommer, kan kommunelegen, fylkeslegen eller Statens helsetilsyn kreve 

opplysninger fra offentlige kilder eller privat helsetjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. 

§ 2-3. Meldingsplikt for leger. Varslingsplikt for sykepleiere og jordmødre. 

En lege som oppdager en smittet person, har meldingsplikt etter forskrifter gitt i medhold av fjerde 

ledd uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. En sykepleier eller jordmor som i sin virksomhet 

oppdager en smittet person har varslingsplikt etter forskrifter gitt i medhold av fjerde ledd uten 

hinder av lovbestemt taushetsplikt. 

Den som etter første ledd mottar opplysninger undergitt taushetsplikt, har samme taushetsplikt som 

den som gir opplysningene. 

Når en lege som er meldingspliktig etter bestemmelsen i første ledd, gir en melding som identifiserer 

en person, skal legen informere den meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de 

skal brukes til. 
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Statens helsetilsyn skal i forskrifter gi nærmere bestemmelser om hvem som skal melde eller varsle, 

og hvilke smittsomme sykdommer som skal meldes eller varsles. I forskriftene skal det videre gis 

bestemmelser om form, innhold og frist for meldingene og varslene. Herunder skal det fastsettes 

egne meldingsskjemaer og bestemmes hvem som kan eller skal motta meldinger eller varsler. 

Dessuten skal det gis bestemmelser om registerføring, sletting og oppbevaring av 

meldingsopplysninger m.m. 

I forskrifter etter fjerde ledd kan det bare fastsettes at det skal gis opplysninger som kan identifisere 

en person, når opplysningene er nødvendige for å overvåke sykdommen, forebygge den eller 

motvirke at den spres, eller for å sette i verk tiltak etter loven. 

I forskrifter kan Statens helsetilsyn også fastsette meldingsplikt for bivirkninger ved forebyggende 

tiltak, undersøkelse, behandling og andre tiltak etter loven. 

Uten samtykke fra Statens helsetilsyn kan verken private eller offentlige sette i verk 

meldingsordninger for smittsomme sykdommer hos mennesker. Dette gjelder ikke interne systemer. 

Kap. 3. Undersøkelser og vaksinasjoner 

§ 3-1. Undersøkelse av befolkningen 

Når det er avgjørende for å kunne bedømme hvilke forebyggende tiltak eller undersøkelses, 

behandlings eller pleietiltak som er nødvendige for å forebygge en smittsom sykdom eller motvirke 

at den blir overført, kan departementet i forskrift fastsette plikt for befolkningen eller grupper av den 

til å gjennomgå bildeundersøkelse, tuberkulinprøving, blodprøvetaking, eller andre tilsvarende 

undersøkelser som kan gjøres uten fare. 

En plikt som nevnt i første ledd, kan ikke omfatte endoskopi, biopsi, spinalpunksjon eller andre 

lignende undersøkelser/inngrep. 

Er den smittede under 16 år eller en person over 16 år som på grunn av sinnslidelse, andre psykiske 

forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming eller legemlig funksjonshemming ikke kan 

ivareta sine anliggender, skal den som har omsorgen for den smittede, medvirke til at vedkommende 

oppfyller pliktene etter første ledd. 

§ 3-2. Forhåndsundersøkelse av arbeids og utdanningssøkere, undersøkelse av arbeidstakere og 

personer under utdanning 

Når smittede personer kan utgjøre en alvorlig fare for overføring av smittsom sykdom i sitt arbeid 

eller sin virksomhet og hensynet til smittevernet krever det, kan departementet i forskrift fastsette 

a) at arbeids eller utdanningssøkere før ansettelse eller opptak skal gjennomgå undersøkelse som 

nevnt i § 3-1, 

b) at arbeidstakere eller skoleelever/studenter skal gjennomgå slike undersøkelser. 

§ 3-3. Forhåndsundersøkelse av pasienter 

En helseinstitusjon kan kreve at en pasient skal la seg forhåndsundersøke når det gjelder en smittsom 

sykdom, før det blir foretatt en diagnostisk utredning, og før pasienten får behandling eller pleie. En 
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slik undersøkelse kan ikke fastsettes som rutine for alle pasienter og kan ikke omfatte endoskopi, 

biopsi, spinalpunksjon eller andre lignende undersøkelser/inngrep. 

Forhåndsundersøkelse kan kreves bare når en slik sykdom vil forårsake ekstraordinære forebyggende 

tiltak av hensyn til faren for overføring til andre pasienter eller til personale, og såfremt tiltakene kan 

gi vesentlig større sikkerhet mot smitteoverføring eller bety en vesentlig lettelse eller besparelse for 

helsetjenesten. 

Forhåndsundersøkelse etter første ledd må ikke føre til at behandlingen av pasienten blir alvorlig 

forsinket, eller til at han eller hun blir utsatt for fare eller urimelig ulempe. 

Vedtak om forhåndsundersøkelse kan påklages til fylkeslegen. 

§ 3-4. Undersøkelse av gravide 

Departementet kan gi forskrifter om plikt for gravide til å avgi blodprøve eller gjennomgå nødvendig 

undersøkelse som kan gjøres uten fare, når formålet med undersøkelsen er å fastslå om det er grunn 

til å sette i verk tiltak for å motvirke at en allmennfarlig smittsom sykdom blir overført til barna. 

§ 3-5. Legens plikt til å foreta undersøkelse av smittede personer

Legen skal være særlig oppmerksom på muligheten for at pasienten har en allmennfarlig smittsom 

sykdom. En lege som får mistanke om at en pasient har en allmennfarlig smittsom sykdom, skal etter 

samtykke fra pasienten foreta eller sette i verk de undersøkelser som er nødvendige for å bringe på 

det rene om det foreligger en slik sykdom. I så fall skal legen straks og i samråd med den smittede 

pasienten gjøre sitt for å motvirke at sykdommen blir overført til andre. 

Hvis det er tvil etter første ledd, skal legen uten hinder av lovbestemt taushetsplikt ta kontakt med 

kommunelegen. Tar legen kontakt med kommunelegen, skal kommunelegen overta den videre 

oppklaring og oppfølging når det viser seg at den første legen ikke har de nødvendige forutsetninger 

for arbeidet. 

En lege plikter å undersøke en smittet person, ta blodprøve eller foreta andre nødvendige 

undersøkelser, når smittevernnemnda har gjort vedtak etter § 5-2 og undersøkelsen kan 

gjennomføres uten fare. 

§ 3-6. Legens plikt til å foreta smitteoppsporing. 

En lege som har sikker kunnskap eller har mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom som 

skyldes overføring av smitte fra en person til en annen, skal foreta smitteoppsporing dersom dette er 

gjennomførbart og hensynet til smittevernet krever det. Legen skal i så fall spørre den smittede om 

hvem smitten kan være overført fra, om når og på hvilken måte smitteoverføringen kan ha skjedd og 

om hvem han eller hun kan ha overført smitten til. 

Er vilkårene etter første ledd oppfylt skal legen, eventuelt gjennom den smittede, ta kontakt med 

dem som smitten kan være overført fra eller til og undersøke disse. Plikten bortfaller dersom den 

smittede pasienten eller de som han eller hun oppgir som smittekilder eller mulig smittet, godtgjør at 

aktuelle personer allerede er undersøkt eller får nødvendig behandling eller omsorg. 
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Dersom legen ikke ser seg i stand til å gjennomføre smitteoppsporing og oppfølging av de mulig 

smittede etter første og andre ledd, skal legen uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi 

underretning om dette til kommunelegen hvis hensynet til smittevernet krever det. Legen skal da 

også gi opplysning om smittekontakter. Det samme gjelder dersom legen har grunn til å anta at en 

smittet person ikke følger den personlige smittevernveiledningen som legen har gitt etter § 2-1. 

Legen skal alltid ta kontakt med kommunelegen når det er mistanke om en allmennfarlig smittsom 

sykdom som skyldes miljøsmitte, f.eks. en sykdom som skyldes overføring av smitte fra drikkevann, 

matvarer eller dyr. 

Hvis en lege tar kontakt med kommunelegen etter tredje ledd, skal kommunelegen overta den videre 

oppklaring og oppfølging når det viser seg at den første legen ikke har de nødvendige forutsetninger 

for arbeidet. 

Dersom kommunelegen får opplysninger om en smittet person som bor eller oppholder seg utenfor 

kommunen, skal kommunelegen uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi opplysningene til 

kommunelegen i den kommunen der den smittede bor eller oppholder seg, hvis hensynet til 

smittevernet krever det. 

§ 3-7. Kartleggingsundersøkelse og metodeutprøving 

Tilgjengelig blod, serum og annet biologisk materiale fra mennesker kan ikke analyseres med 

henblikk på en smittsom sykdom for et ikke diagnostisk formål uten samtykke fra de personene 

prøvene stammer fra. 

Laboratorier/institusjoner kan likevel utføre kartleggings-undersøkelser ved bruk av tilgjengelig 

prøvemateriale som nevnt i første ledd uten samtykke fra de som har avgitt prøvene dersom 

formålet med undersøkelsen er å: 

overvåke utviklingen av en epidemi som sprer seg i befolkningen, eller 

belyse forekomsten av en smittsom sykdom i befolkningen eller en del av den, eller 

bedømme om og i tilfelle hvor godt befolkningen er beskyttet mot en smittsom sykdom som det 

vaksineres mot, 

og undersøkelsens resultat er av betydning for smittevernarbeidet. 

Laboratorier/institusjoner kan også utføre metodeutprøving ved bruk av tilgjengelig prøvemateriale 

som nevnt i første ledd uten samtykke fra de som har avgitt prøvene dersom formålet med 

utprøvingen er å utvikle ny metodikk eller forbedre eksisterende metodikk for påvisning og 

karakterisering av en smittsom sykdom. 

Statens helsetilsyn kan pålegge et laboratorium eller en institusjon å utføre 

kartleggingsundersøkelser som nevnt i andre ledd når dette anses påkrevd av hensyn til 

smittevernet. 

Statens helsetilsyn kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av undersøkelser 

etter denne paragraf, og om bruken av resultatene, herunder plikt for laboratorier/institusjoner til å 

gi melding om analysefunn uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. 
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§ 3-8. Vaksinering og immunisering av befolkningen 

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. 

Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet. 

Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan 

departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg 

vaksinere. 

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift 

bestemme at personer som ikke er vaksinert 

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder, 

b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller 

kommunikasjonsmidler, 

c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere 

befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, 

kan Statens helsetilsyn påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd. 

Statens helsetilsyn kan i forskrift fastsette at helsepersonell uten hinder av lovbestemt taushetsplikt 

skal gi nødvendige opplysninger for gjennomføring av et kontrollsystem basert på 

vaksinasjonsregistre, og gi regler for slike registre. 

§ 3-9. Forskrifter om undersøkelser og vaksinasjoner 

Departementet kan gi forskrifter om den nærmere gjennomføringen av smitteverntiltak etter §§ 3-1, 

3-2, 3-3, 3-4 og 3-8 andre og tredje ledd, herunder om 

a) hvilke grupper av befolkningen som tiltakene skal omfatte, og om fritak, 

b) hvem som kan gi fritak, og om tilsyn med gjennomføringen av tiltakene, 

c) at enkelte undersøkelser og vaksinasjoner bare må utføres av særskilt godkjent helsepersonell, 

hvem som kan gi godkjenning, og hvilken opplæring personellet må gjennomgå for å få slik 

godkjenning, 

d) plikt for helsepersonell til å foreta eller medvirke ved undersøkelser og vaksinasjoner, 

e) at undersøkelser eller analyser skal gjøres slik Statens helsetilsyn bestemmer, og at de må foretas 

av noen som Statens helsetilsyn har godkjent, 

f)hvem som skal dekke utgiftene med tiltakene. 
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Kap. 4. Andre smitteverntiltak 

§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den 

blir overført, kan kommunestyret vedta 

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale 

omgangen overalt der mennesker er samlet, 

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, 

flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser - eller begrensninger i aktiviteter 

der, 

c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner, 

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres 

bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen, 

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller 

lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, 

avlusing eller annen smittesanering. 

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak 

i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Statens helsetilsyn treffe vedtak som nevnt 

i første ledd for hele landet eller for deler av landet. 

Har kommunestyret eller Statens helsetilsyn truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd som 

den ansvarlige ikke retter seg etter, kan kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i verk. 

Kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller 

atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den 

ansvarlige. Tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning, kommunen hefter for kravet om 

vederlag. 

Ved iverksetting av tiltak som nevnt i bokstav e, kan kommunestyret bruke og om nødvendig skade 

den ansvarliges eiendom. Ved iverksetting av tiltak som nevnt i første ledd bokstav d og e, kan 

kommunestyret mot vederlag også bruke eller skade andres eiendom. Det er et vilkår at vinningen er 

vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet. 

Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når det 

ikke lenger er nødvendig. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har 

etter denne paragrafen. 

Statens helsetilsyn kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om de forskjellige tiltak, herunder 

fastsette krav til metoder og midler som skal brukes og til kvalifikasjoner hos de personer som skal 

sette i verk tiltak. I forskrift kan det også fastsettes bestemmelser om plikt til løpende gjennomføring 

av tiltak som nevnt i første ledd bokstav e. 

§ 4-2. Forbud mot utførelse av arbeid m.m. 
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En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom som gjennom sitt arbeid eller ved 

deltagelse i undervisning er en alvorlig fare for overføring av smitte til andre, kan forbys å utføre 

dette arbeidet eller delta i undervisningen for opptil tre uker dersom hensynet til smittevernet krever 

det. Ved nytt vedtak kan forbudet forlenges med opptil tre uker. 

Vedtak etter første ledd skal gjøres av kommunelegen sammen med den legen som fylkeskommunen 

har utpekt etter § 7-3 tredje ledd. 

Fylkeslegen avgjør klage over vedtak. Når legene som skal gjøre vedtak etter andre ledd er uenige, 

skal fylkeslegen delta i avgjørelsen. Statens helsetilsyn avgjør klagen når fylkeslegen har vært med i 

første instans. En klage har ikke utsettende virkning på iverksetting av vedtak etter denne 

paragrafen. 

Når smittede personer gjennom sitt arbeid eller ved deltagelse i undervisning kan utgjøre en alvorlig 

fare for overføring av smitte til andre, kan departementet i forskrift fastsette at det skal være forbudt 

for smittede personer å utføre et bestemt arbeid eller deler av det eller delta i undervisning. 

§ 4-3. Karantenebestemmelser

Kongen kan gi forskrifter for å motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller spres til 

andre land (karantenetiltak), herunder bestemmelser om tiltak som gjelder personer, dyr, 

transportmidler, varer og gjenstander som kan tenkes å overføre smittsomme sykdommer. I 

forskriftene kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser, smittesanering og 

dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge og i forbindelse med inn og utførsel 

av varer. 

§ 4-4. Transport av smittefarlig materiale 

Innførsel, transport og annen håndtering av smittefarlig materiale som kan overføre smitte til 

mennesker skal skje på en forsvarlig måte, slik at smittefaren blir så liten som mulig. 

Statens helsetilsyn kan i forskrift fastsette begrensninger og andre nærmere bestemmelser om 

innførsel, transport og annen håndtering av smittefarlig materiale som kan bety en fare for 

overføring av smittsom sykdom til mennesker. 

§ 4-5. Obduksjon 

Kommunelegen kan vedta at en avdød med en allmennfarlig smittsom sykdom skal obduseres 

dersom det er nødvendig for å fastslå sykdommens art eller for å påvise andre forhold som det er 

viktig å kjenne til for å kunne forebygge en slik sykdom eller motvirke at den blir overført. 

Ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom bærer staten utgiftene for rekvirerte 

obduksjoner. 

§ 4-6. Gravferd og transport av lik 

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan kommunestyret vedta 

forholdsregler i forbindelse med gravferd, herunder bestemme at avdøde personer skal kremeres, 

eller at det skal settes i verk andre spesielle tiltak i forbindelse med gravferder. 
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Statens helsetilsyn kan i forskrift gi bestemmelser om transport av lik innenfor landet og fra og til 

utlandet, og fastsette hygieniske bestemmelser i forbindelse med gravferd, herunder minimums og 

maksimumskrav til emballering og hvilke opplysninger som transportør, begravelsesbyrå og andre 

kan kreve. 

§ 4-7. Sykehusinfeksjoner 

Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser om tiltak for å motvirke sykehusinfeksjoner. I 

forskriften kan det gis bestemmelser for helsepersonell og eiere av virksomheter som driver 

medisinsk undersøkelse, behandling eller pleie, for å forebygge eller motvirke at pasienter, ansatte 

eller andre blir påført infeksjoner. Det kan gis egne bestemmelser om smittevern for pasienter som 

har nedsatt immunforsvar, herunder at slike pasienter kan undersøkes, behandles eller pleies bare 

ved institusjoner som departementet har godkjent. 

§ 4-8. Massemedier - informasjonsplikt 

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan Statens helsetilsyn pålegge ethvert 

innenlandsk massemedium å ta inn meldinger til hele befolkningen eller avgrensede grupper av den. 

Den som har formidlet en melding etter bestemmelsen, har krav på vederlag. 

En klage har ikke utsettende virkning for iverksetting av vedtaket. 

§ 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre 

tiltak 

Etter pålegg fra kommunestyret har helsepersonell i kommunehelsetjenesten plikt til å gjennomgå 

nødvendig opplæring for å kunne delta i de særlige oppgaver som smittevernarbeidet krever. 

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har helsepersonell som har 

gjennomgått nødvendig opplæring, plikt til å delta og utføre nødvendige oppgaver i 

smittevernarbeidet etter kommunestyrets nærmere bestemmelse. 

Helsepersonell har plikt til å følge Statens helsetilsyns pålegg etter § 7-10 om at en allmennfarlig 

smittsom sykdom skal forebygges, undersøkes, behandles, eller pleies etter bestemte faglige 

retningslinjer, eller at undersøkelser eller analyser skal gjøres slik Statens helsetilsyn bestemmer eller 

bare må gjøres av noen som Statens helsetilsyn har godkjent. 

En lege i kommunehelsetjenesten har plikt til å delta i forebyggelse av en allmennfarlig smittsom 

sykdom og i undersøkelse og behandling av en person som er smittet med en slik sykdom, når det er 

nødvendig og etter vedtak av kommunestyret. 

§ 4-10. Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter 

Tjenestemenn ved politiet, skipskontrollen, losvesenet, tollvesenet og havnevesenet, på flyplasser, i 

næringsmiddelkontrollen og veterinærvesenet plikter å ha særlig oppmerksomhet rettet mot 

smittsomme sykdommer. De plikter å bistå med gjennomføringen og overholdelsen av de 

bestemmelser som er gitt i denne loven eller kommunehelsetjenesteloven, eller i medhold av disse 

lovene. 
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Tjenestemenn etter første ledd skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt underrette 

kommunelegen når de har en sterk mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom eller oppdager et 

tilfelle av en slik sykdom. Det samme gjelder når de blir oppmerksom på forhold som kan medføre en 

nærliggende fare for overføring av en slik sykdom og det åpenbart er nødvendig med hjelp eller tiltak 

fra helsetjenesten. Hvis kommunelegen ikke er til stede, skal tjenestemennene underrette 

fylkeslegen. Hvis fylkeslegen ikke er til stede, skal de varsle en annen lege. 

Veterinærer og veterinærmyndighetene skal straks underrette kommunelegen eller fylkeslegen ved 

mistanke om eller tilfelle av smittsom dyresykdom som kan utgjøre en fare for mennesker. 

Næringsmiddelkontrollen skal straks underrette kommunelegen eller fylkeslegen ved mistanke om 

smittsom sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler. 

I tillegg til pliktene etter første og andre ledd skal politiet etter anmodning bistå med 

gjennomføringen av tiltak etter §§ 4-1, 4-3, 5-2, 5-3 og 5-4. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere plikter for andre myndigheter, herunder bestemme 

hvem som skal betale for utgiftene til bistand. 

Kap. 5. Plikter for smittede personer - tvangstiltak 

§ 5-1. Plikter for en person som er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom 

Den som har grunn til å anta at han selv eller noen han har omsorgen for, er smittet med en 

allmennfarlig smittsom sykdom, skal snarest gi beskjed til lege og oppsøke legen for nødvendig 

undersøkelse. 

En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å gi nødvendige opplysninger 

om hvem smitten kan være overført fra. Dersom overføringen kan ha skjedd ved miljøsmitte, f.eks. 

drikkevann, matvarer eller dyr, har vedkommende også plikt til å opplyse om dette. Dessuten har 

vedkommende plikt til å opplyse hvem han eller hun selv kan ha overført smitten til. Opplysningene 

skal gis til den undersøkende legen eller til kommunelegen. 

En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å ta imot den personlige 

smittevernveiledning som legen gir for å motvirke at sykdommen blir overført til andre og plikt til om 

nødvendig å la seg isolere. 

§ 5-2. Tvungen legeundersøkelse - innleggelse til undersøkelse og kortvarig isolering 

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir 

overført, skal legen eller eventuelt kommunelegen be en smittet person om å la seg undersøke av 

lege. 

Dersom en smittet person motsetter seg undersøkelse etter første ledd, kan det gjøres vedtak om at 

vedkommende skal legges inn på sykehus til legeundersøkelse og eventuelt til kortvarig isolering. Slik 

tvungen legeundersøkelse eller kortvarig isolering kan bare gjennomføres for å klarlegge om det 

foreligger en allmennfarlig smittsom sykdom, og dette er nødvendig for å motvirke overføring av en 

slik sykdom til andre og såfremt undersøkelsen kan skje uten fare. Tvungen isolering kan vedtas for 

opptil sju dager. 
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Når det er forsvarlig å foreta legeundersøkelsen uten innleggelse i sykehus ut fra hensynet til den 

smittede eller dem som skal undersøke, kan undersøkelsen gjøres poliklinisk eller på et annet egnet 

sted. 

Før det blir gjort vedtak om tvungen legeundersøkelse eller kortvarig isolering, skal den smittede 

personen gis varsel slik at han eller hun får uttale seg om spørsmålet. Varsel kan sløyfes når det ikke 

er praktisk mulig eller vil medføre fare for at undersøkelsen eller isoleringen ikke kan gjennomføres. 

Vedtak etter andre og tredje ledd skal gjøres av smittevernnemda, se §§ 7-5 til 7-8, etter reglene i §§ 

5-5 til 5-7. Se likevel § 5-8 om hastevedtak. Det har ikke utsettende virkning dersom vedtaket bringes 

inn for herreds- eller byretten. 

§ 5-3. Tvungen isolering i sykehus

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir 

overført, skal legen, eventuelt kommunelegen be en smittet person om å la seg isolere. 

Dersom en smittet person motsetter seg isolering etter første ledd og andre tiltak som kan forebygge 

eller motvirke overføring av sykdommen har vært forsøkt eller det er overveiende sannsynlig at slike 

tiltak ikke vil føre frem, kan det gjøres vedtak om at vedkommende skal legges inn på sykehus til 

isolering. Slik tvungen isolering kan bare gjennomføres når dette etter en helhetsvurdering er den 

klart mest forsvarlige løsningen i forhold til faren for smitteoverføring og den belastningen som 

tvangsinngrepet må antas å medføre, og det er overveiende sannsynlig at andre ellers vil bli smittet. 

Vedtak etter denne paragrafen kan gjøres for opptil tre uker. Ved nytt vedtak kan isoleringstiden 

forlenges med opptil seks uker om gangen inntil et år fra første vedtak. 

I sammenheng med forlengelse av isoleringstiden kan det vedtas tvungen medikamentell behandling 

når dette kan redusere isoleringstiden vesentlig. Tvungen medikamentell behandling kan bare 

gjennomføres når den kan gjøre en smittet person smittefri og er uten fare eller større ubehag. 

Statens helsetilsyn kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om behandlingen. 

Vedtak om tvungen isolering i sykehus og medikamentell behandling gjøres av smittevernnemnda, se 

§§ 7-5 til 7-8, etter reglene i §§ 5-5 til 5-7. Det har ikke utsettende virkning dersom vedtaket bringes 

inn for herreds eller byretten. Tvangsvedtaket skal oppheves av avdelingens overlege så snart 

vilkårene for innleggelsen ikke lenger foreligger. Smittevernnemnda skal varsles så tidlig som mulig, 

og senest tre døgn før den smittede blir utskrevet. 

§ 5-4. Gjennomføring av isolering i sykehus

Innleggelse til tvungen undersøkelse og kortvarig isolering etter § 5-2 eller isolering etter § 5-3 skal 

skje i en egnet sykehusavdeling eller sengepost. Avdelingen eller sengeposten skal være spesielt lagt 

til rette for å motta smittede slik at de kan få det medisinske og pleiemessige behandlingstilbud som 

vil føre til så kortvarig isolering som mulig. 

Under isoleringen kan det iverksettes pleiemessige og sikkerhetsmessige tiltak for å gjennomføre en 

effektiv isolering. Tiltakene skal være begrenset til det som er helt påkrevd i forhold til faren for 

smitteoverføring. Oppholdet skal så langt råd er gi muligheter for normal livsutfoldelse og kontakt 

med nære pårørende. 
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Når særlige forhold krever det, kan smittede personer isoleres i andre institusjoner godkjent av 

Statens helsetilsyn. 

Departementet kan i forskrifter fastsette nærmere krav til de fysiske og faglige forholdene ved 

sykehus og andre institusjoner som nyttes til isolering. 

§ 5-5. Forberedelse til tvangssak for smittevernnemnda 

En sak om vedtak etter §§ 5-2 eller 5-3 innledes ved at kommunelegen utarbeider forslag til tiltak 

etter den aktuelle paragrafen. I forslaget skal det redegjøres for de omstendigheter kommunelegen 

legger til grunn for det tiltak som blir foreslått. 

Forslaget skal forelegges fylkeslegen, som omgående skal sende det til smittevernnemnda. 

Statens helsetilsyn kan selv reise sak for nemnda. 

§ 5-6. Oppnevning av fullmektig for den smittede m.m. 

Har den smittede ikke allerede engasjert advokat, skal smittevernnemndas leder eller sekretariatet 

sørge for at det blir utpekt advokat for ham eller henne. Advokaten skal omgående gjøres kjent med 

forslaget og de vedlagte dokumenter, og om mulig gis frist for skriftlig framstilling, framleggelse av 

dokumenter, og opplysninger om hvilke vitner advokaten ønsker å føre. 

De begrensninger i den smittedes rett til å se saksdokumentene som er fastsatt i forvaltningsloven § 

19 første ledd bokstav c og de begrensinger i den smittedes rett til innsyn i sin journal med vedlegg 

som er fastsatt for innsynsretten, gjelder ikke når smittevernnemnda er anmodet om å gjøre vedtak 

etter loven. 

§ 5-7. Vedtak og begrunnelse 

Smittevernnemnda skal komme sammen så raskt som mulig for å drøfte saken. Til møtet i nemnda 

kan en representant for den som har begjært tvangsvedtaket og den smittedes fullmektig møte. 

Dersom noen av partene ønsker det, skal de under møtet gis anledning til vitneførsel og til å legge 

frem annet materiale det ikke har vært mulig å presentere under saksforberedelsen. 

Vedtaket skal gjøres umiddelbart etter at drøftingene i smittevernnemnda er slutt. Reglene i 

tvistemålsloven om dommers innhold og begrunnelse gjelder tilsvarende. 

I meldingen om vedtaket skal det særskilt gjøres oppmerksom på overprøvingsadgangen etter § 5-9. 

§ 5-8. Hastevedtak 

Hastevedtak etter § 5-2 kan gjøres av kommunelegen sammen med den legen som fylkeskommunen 

har utpekt etter § 7-3 tredje ledd. Blir de ikke enige, gjelder § 4-2 tredje ledd tilsvarende. 

Et hastevedtak etter § 5-2 kan gjøres bare dersom de interesser som vedtaket skal ivareta, kan bli 

vesentlig skadelidende om vedtaket ikke blir gjort eller gjennomført straks. 

§ 5-9. Overprøving av tvangsvedtak 
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Smittevernnemndas vedtak kan bringes inn for herreds- eller byretten etter reglene i lov av 13. 

desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 9-10, første, andre, fjerde og femte ledd. Dette 

gjelder også hastevedtak etter § 5-8. 

Kap. 6. Rett til smittevernhjelp m.m. 

§ 6-1. Rett til smittevernhjelp 

Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp er å anse som en del av rett til 

helsehjelp, jfr. kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og sykehusloven § 6. 

Den som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en 

allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, 

informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp. En smittet person med en allmennfarlig 

smittsom sykdom har rett til medisinsk vurdering og utredning (diagnostikk), behandling, pleie og 

annen nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp som nevnt i dette leddet kan ikke nektes med den 

begrunnelse at det ikke er dekning for utgiftene på vedtatte budsjetter. 

Den som søker smittevernhjelp kan påklage avgjørelsen til fylkeslegen hvor han/hun mener feil er 

begått. Slik klagerett har også pårørende. 

Departementet kan gi forskrifter til utfylling av denne bestemmelsen, herunder smittevernhjelp mot 

andre smittsomme sykdommer. 

§ 6-2. Gratis tjenester og tiltak 

Departementet kan bestemme at tjenester eller tiltak etter loven skal være gratis for den som er i 

fare for å bli smittet med smittsomme sykdommer, eller som allerede er det. 

Kap. 7. Administrative organer og deres myndighet 

§ 7-1. Kommunens oppgaver 

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til 

smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og 

pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon. 

Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller 

bestemmelser i medhold av loven, herunder 

skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i 

kommunen, 

drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, 

sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk, 

sørge for at andre tiltak etter denne loven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk. 
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Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal 

utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. Helsetjenesten i kommunen skal 

samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning for tiltakene. 

Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av 

loven blir gjennomført. 

Ved iverksetting av tiltak etter §§ 3-1 og 3-8 kan kommunen mot vederlag bruke og om nødvendig 

skade andres eiendom. 

§ 7-2. Kommunelegens oppgaver 

Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her. I kommuner 

med flere kommuneleger skal kommunestyret utpeke en av dem til å utføre disse oppgavene. Det 

bør også utpekes en stedfortreder for denne. I store bykommuner med bydelsforvaltning skal 

kommunestyret utpeke en lege til å utføre de av kommunelegenes oppgaver som angår hele 

kommunen eller store områder. 

Kommunelegen skal 

a) utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, 

herunder beredskapsplaner og tiltak, og organisere og lede dette arbeidet, 

b) ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, 

c) utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen, 

d) bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot 

smittsomme sykdommer, 

e) gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer, 

f) utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og 

medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.

Departementet kan i forskrift bestemme at kommunelegen også skal ha andre oppgaver, og 

herunder angi det nærmere innholdet i de enkelte oppgaver. 

§ 7-3. Fylkeskommunens oppgaver 

Fylkeskommunen skal sørge for at befolkningen innen fylket med hensyn til smittsom sykdom er 

sikret nødvendig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og 

sykehusbehandling, forsvarlig isolering i sykehus, og annen spesialisthelsetjeneste. 

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal 

utgjøre et eget område i planen for fylkeskommunens helsetjeneste. 

Fylkeskommunen skal også utpeke en sykehuslege som kan gjøre vedtak etter §§ 4-2 og 5-8 sammen 

med kommunelegen. 

§ 7-4. Fylkeslegens oppgaver 
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Fylkeslegen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer, og 

skal holde Statens helsetilsyn orientert om forholdene i fylket. Jfr. lov av 30. mars 1984 om statlig 

tilsyn med helsetjenesten. 

§ 7-5. Smittevernnemndas myndighetsområde 

Gjennomføring av tiltak med tvang etter denne lovs §§ 5-2 og 5-3 avgjøres av smittevernnemnda. 

Smittevernnemnda er den av fylkesnemndene for sosiale saker jfr. sosialtjenesteloven § 9-1 som 

departementet1 utpeker til denne oppgaven. Når det foreligger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig 

smittsom sykdom, jfr. § 1-3 nr. 4 kan flere fylkesnemnder utpekes til smittevernnemnder. 

Reglene i sosialtjenestelovens kap. 9 gjelder i den utstrekning annet ikke fremgår av loven her. 

Departementet kan bestemme at smittevernnemnda også skal behandle andre saker etter loven her. 

§ 7-6. Smittevernnemndas sammensetning 

Smittevernnemnda settes sammen etter reglene i sosialtjenestelovens § 9-2. 

Før det blir oppnevnt utvalg, jfr. første ledd, skal det innhentes forslag fra fylkeslegen og 

fylkeskommunen. 

Smittevernnemndas medlemmer og sekretariat har taushetsplikt i samsvar med bestemmelsene i 

legeloven. 

§ 7-7. Smittevernnemndas sekretariat 

Fylkesmannen skal være sekretariat for smittevernnemnda, jfr. sosialtjenestelovens § 9-3. 

§ 7-8. Smittevernnemndas sammensetning i den enkelte sak

I den enkelte sak skal smittevernnemnda være sammensatt av lederen pluss to medlemmer som 

trekkes ut, ett fra hvert av de utvalg som er nevnt i § 7-6. 

§ 7-9. Statens institutt for folkehelses oppgaver

Statens institutt for folkehelse (SIFF) skal overvåke den nasjonale epidemiologiske situasjonen og 

sikre nødvendig vaksineforsyning og forsvarlig vaksineberedskap. Instituttet skal innrette sin 

virksomhet slik at det kan gi sakkyndig bistand bl.a. når det gjelder laboratorieundersøkelser og 

andre laboratorieoppgaver innenfor de mikrobiologiske, immunologiske og entomologiske 

fagområder. 

§ 7-10. Statens helsetilsyns oppgaver

Statens helsetilsyn skal ha det overordnede tilsynet med at den kommunale, fylkeskommunale og 

statlige virksomheten er i samsvar med loven og med forskrift eller enkeltvedtak med hjemmel i 

loven. 

Gjennom råd, veiledning, opplysning og vedtak etter loven skal Statens helsetilsyn medvirke til at 

befolkningens behov for tjenester og tiltak blir dekket i forbindelse med smittsomme sykdommer. 
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Når det er nødvendig for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av lovens tiltak, eller når den 

virksomheten helsetjenesten etter loven er ansvarlig for er utilstrekkelig, uheldig eller uforsvarlig, 

kan Statens helsetilsyn bestemme at kommuner, fylkeskommuner eller statlige institusjoner skal 

organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide, eller følge nærmere 

bestemte retningslinjer. 

På tilsvarende måte som etter foregående ledd kan Statens helsetilsyn pålegge leger, jordmødre, 

helsesøstre, offentlig godkjente sykepleiere, og annet helsepersonell å følge nærmere bestemte 

faglige retningslinjer. 

§ 7-11. Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap 

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om samarbeid, og om hvilket ansvar og hvilke 

oppgaver kommuner og fylkeskommuner skal ha etter denne loven, kommunehelsetjenesteloven og 

sykehusloven i forbindelse med smittsomme sykdommer. 

Departementet kan bestemme at lov av 2. desember 1955 nr 2 om helsemessig beredskap helt eller 

delvis skal gjelde på tilsvarende måte når det er påkrevd av hensyn til smittevernet, bl.a. for å kunne 

pålegge kommuner, fylkeskommuner og helsepersonell nødvendig smittevern-beredskap. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om beredskap og beredskapsplaner i 

forbindelse med et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. 

§ 7-12. Særlig fullmakt for Kongen

Når et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen, eller når det er fare for et 

slikt utbrudd og det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi bestemmelser av 

lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen, og for at det kan settes inn tiltak til vern om 

befolkningen. Om nødvendig kan Kongen gjøre avvik fra gjeldende lovgivning. Lov av 15. desember 

1950 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold §§ 3 og 4 gjelder tilsvarende. 

Kap. 8. Straff, erstatning, klage, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

§ 8-1. Straff 

Med unntak av overtredelse av plikter etter § 5-1 eller plikter som omfattes av 

helsepersonellovgivningen straffes overtredelse av loven her eller av forskrift gitt i medhold av loven 

etter bestemmelsene i straffelovens §§ 156 eller 357. 

§ 8-2. Erstatning for personskade

Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av 

anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. Denne plikten 

gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig. 

Staten kan kreve å få dekket en erstatning som den har gitt etter første ledd, av noen som er 

ansvarlig etter de alminnelige erstatningsregler. 

Erstatningen utmåles etter reglene i lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning kapittel 3. 
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Departementet kan oppnevne en nemnd til å behandle saker om erstatning etter loven her, og kan gi 

forskrifter om nemndas virksomhet. 

§ 8-3. Klage over vedtak 

Fylkeslegen avgjør klage over kommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven. 

§ 8-4. Gjennomføring og utfylling 

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av denne loven. 

§ 8-5. Forholdet til vedtak etter eldre lovgivning 

Forskrifter eller enkeltvedtak med hjemmel i lovbestemmelser som blir opphevet etter § 8-7, står 

fortsatt ved lag inntil de blir endret eller opphevet i medhold av denne loven. 

§ 8-6. Ikrafttredelse m.m. 

Denne loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I forbindelse med lovens ikrafttredelse eller 

senere kan departementet sette en frist for alle eller enkelte kommuner eller fylkeskommuner til å 

oppfylle de forpliktelser som loven pålegger kommunene eller fylkeskommunene. 

§ 8-7. Oppheving av andre lover. 

Når denne lov trer i kraft, oppheves følgende lover - - -

§ 8-8. Endringer i andre lover 

Når denne lov trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -

Lovens forskrifter 

Dette er et utvalg. For fullstendig oversikt, se Lovdatas hjemmelsregister

1998-12-22 nr. 1432

Forskrift om gjennomføring m.m. av undersøkelser for smittsom sykdom av biologisk materiale for 

ikke-diagnostiske formål. 

1998-05-06 nr.581

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v 

1998-04-03 nr. 327

Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd. 

1998-01-14 nr. 67

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og i private 
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medisinske laboratorier og røntgeninstitutt. 

1997-04-18 nr. 330

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. OBS. 

Lenke til Lovdata. 

1996-10-20 nr. 1043

Forskrift om tuberkulosekontroll. 

1996-09-12 nr. 903

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker 

1996-07-05 nr. 700

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente 

bakterier. 

1996-07-05 nr. 699

Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner. 

1995-01-01 nr.100

Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer 

1994-12-30 nr.1224

Forskrift om leger og annet helsepersonells melding og varsling av smittsomme sykdommer 

1991-12-20 nr.841

Forskrifter for godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved helseinstitusjoner på 

fylkeskommunal helseplan og ved statlige helseinstitusjoner 

1984-12-19 nr.2151

Forskrifter om godtgjørelse av utgifter til viktigere legemidler 

1946-07-05 nr.1

Forskrift om utrydding av rotter m.v. 
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Vedlegg 4 – Annen relevant lovgivning

Lov om helsetjenesten i kommunene (1982)

§ 4a vedrører det miljørettete helsevern, og inkluderer det rettslige grunnlag for forskrifter om 

bl.a. kloakk og avfallbehandling.

Drikkevannsforskriften

Hjemmelsgrunnlag/ansvar: 

Den  1.01.1995 ble nye drikkevannsforskrifter gjort gjeldende. 

Forskriftene gis i medhold av §§ 1, 3, 4 og 7 i Lov (av 19.05.1933) om tilsyn med næringsmidler m.v. 

(NML), 

§ 4a-l i Lov om helsetjenesten i kommunene  (KHTL) og § 14 i Lov (av 2.12.1955) om helsemessig 

beredskap. 

Lov om tilsyn med næringsmidler (1933)

Loven danner den rettslige basis for et omfattende regleverk o bl.a. smitteforebyggende tiltak 

knyttet til produksjon og frambud av næringsmidler. Under loven sorterer bl.a.  

Drikkevannsforskriften (også hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og helseberedskapsloven). Loven 

forvaltes lokalt av kommunestyret og av Næringsmiddeltilsynet (NMT).

Lov om kjøttproduksjon (1997).

Loven hjemler for smitteforebyggende tiltak i forhold til syke slaktedyr, i forhold til uhygienisk 

slakteprosess, uhygienisk kjøttforedling m.m. Loven forvaltes av NMT.

Lov om helsemessig beredskap

Hjemler nødvendige tiltak i forhold til befolkningshygiene og helsetjeneste i en beredskapssituasjon

Lov om vern mot forurensning og om avfall (1981)(Forurensningsloven)

Helsesjefen er delegert myndighet etter § 35, siste ledd, og § 37 i forhold til avfall i samband med 

utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v., inkludert myndighet til å begjære påtale etter § 79, 

siste ledd. 
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Vedlegg 5 - Folkehelsas anbefalte vaksinasjonsprogram gjeldende fra 1998.

Vaksinasjonsprogrammet

3 mnd:

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hibinfeksjon (DTP-IPV-Hib), pneumokokksykdom.

5 mnd:

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hibinfeksjon (DTP-IPV-Hib), pneumokokksykdom.

12 mnd:

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hibinfeksjon (DTP-IPV-Hib), pneumokokksykdom.

15 mnd:

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

2. klasse (7-8 år):

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV).

6. klasse (11-12 år):

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

7. klasse, jenter (12-13 år):

Frivillig vaksine: Human papillomavirus (vaksine mot livmorhalskreft).

10. klasse (15-16 år):

Difteri, stivkrampe, poliomyelitt.

Vaksine mot tuberkulose (BCG) og Hepatitt B er ikke med i det ordinære vaksinasjonsprogrammet. 

De gis kun til barn i definerte risikogrupper, vanligvis i spedbarnsalder.

Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smittefare, for eksemplel ved 

utenlandsreiser.
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Vedlegg 6 - Råd om syke barn og barnehage

MSIS nr 10/96

Folkehelsa får stadig spørsmål fra helsepersonell om når barn med akutte infeksjonssykdommer bør 

holdes hjemme fra barnehagen. Helsedirektoratet utga 1981 en oversikt  til oppslag i barnehagene 

(IK-1943). Det synes å være behov for å revidere og presisere disse rådene. Sykdomspanoramaet 

blant barnehagebarn med hensyn til smittevern har i tillegg forandret seg de senere år. Mens 

utslettsykdommer tidligere dominerte som årsak til at barn av smittevernhensyn burde holdes 

hjemme fra barnehagen, utgjør i dag tilstander med mulighet for fekal-oral smitteoverføring en 

stadig viktigere del av sykdomspanoramaet. MSIS mottok i 1995 tilsammen 728 nominative mel-

dinger om barn under 7 år. Av disse utgjorde agens som kan smitte ved direkte eller indirekte fekal-

oral kontakt hele 494 tilfeller (68 %), hovedsakelig campylobacter (190), salmonella (103), giardia 

lamblia (71), yersinia (31), shigella (29) og hepatitt A (21).

I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen 

eller bør være hjemme. I tillegg kommer spørsmålet om barnet bør være hjemme for å unngå 

smittespredning til andre. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres 

skjønn, men som hovedregel bør barn med feber og akutte diaretilstander holdes hjemme. Dette 

gjelder ikke barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring. Alle bleiebarn med diaretilstander 

bør ha minst en symptomfri dag hjemme før de kan gå tilbake i barnehagen. Ved diaretilstander hvor 

man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe bør man undersøke om andre barn i barnehagen har 

symptomer.

Utenlandske undersøkelser har vist at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer 

dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens størrelse. 

Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og 

antagelig  i mindre grad gjennom dråpesmitte. En viss smittespredning synes uunngåelig  p.g.a. barns 

generelle atferd. Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved gode rutiner for 

håndvask for barn og ansatte, spesielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat. 

Regelmessig rengjøring av fellesleker og forsvarlig behandling av blodsøl er også viktig.

Erfaringer har vist at strenge regler for å utelukke syke barn fra barnehagen har begrenset effekt. 

Dette kan bl.a. skyldes subkliniske infeksjoner og at mange sykdommer er smitteførende før 

opptreden av kliniske symptomer. Slike regler må veies opp mot de samfunnsmessige konsekvenser 

det får når barnet holdes hjemme fra barnehagen og foreldre derfor må være hjemme fra arbeidet.

Røde hunder og forhold til barnehager er tidligere omtalt i MSIS-rapport nr. 17/90 og 31/91. Sikker 

påvist rubella hos barn under 7 år er i dag svært sjelden. MSIS har for årene 1994 og 1995 kun 

mottatt 2 meldinger om serologisk verifisert rubella hos barn i denne aldersgruppen. Andre utslett-

sykdommer, spesielt exantema subitum (4.barnesykdom) blir i praksis ofte feildiagnostisert som 

mistenkt rubella eller meslinger.

Dette illustrerer betydningen av å gjennomgå barnas vaksinasjonsstatus. Hvis alle barna er vaksinert 

behøver man ikke ta spesielle forholdsregler i smittevernsammenheng for sykdommer som 

meslinger, kusma og røde hunder. Det må også taes hensyn til om smitte med den aktuelle sykdom-
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men kan medføre risiko for fosterskade hos gravide ansatte . Det er i den sammenheng viktig å 

minne om viktigheten av at ansatte i barnehager er rubellavaksinert.

De råd som her gies er basert på de kunnskaper man har om smittsomhet og utvikling av 

sekundærtilfeller, lengde av eventuell bærertilstand, insidens av sykdommen og graden av 

vaksinasjonsdekning hos barnehagebarn. I tillegg kan det ved større utbrudd av smittsomme 

sykdommer i barnehagen være aktuelt med andre forebyggende tiltak for å hindre videre smitte-

spredning, f.eks aktiv eller passiv immunisering av barn og ansatte og skriftlig informasjon til foreldre. 

Undersøkelse av bærertilstander og/eller forebyggende antibiotikabehandling kan være aktuelt i 

spesielle tilfeller. Midlertidig stenging av barnehager vil i praksis neppe være aktuelt.

Enkelte infeksjoner som meningitt, HIV, hepatitt B antigen bærertilstand og tuberkulose  krever

spesiell håndtering med hensyn til barnehager og det vises til gjeldende retningslinjer og forskrifter ;

Meningitt: Helsedirektoratet rundskriv 1977  (IK-2046)  og MSIS 6/95

HIV: Helsedirektoratetet AIDS skriv nr.25  september 1987 (IK-2250)

Hepatitt B:  Helsedirektoratet rundskriv 36/1990 (IK-2339)

Tuberkulose: Tuberkuloseforskrifter (under revisjon)

Summarisk oversikt over retningslinjer for å hindre smittespredning  i barnehager:

INFEKSJON RÅD FOR Å FOREBYGGE VIDERE SMITTESPREDNING

Atypiske mykobakterier

(lymfadenitt)

Allmenntilstanden avgjør, ingen restriksjoner

Amøbeinfeksjon

(Entamoeba histolytica)

Kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling og 

symptomfrihet, kontrollprøve ikke nødvendig

Brennkopper Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt

Bronkitt Allmenntilstanden avgjør, ingen restriksjoner

Campylobacterinfeksjon Kan gå i barnehage ved symptomfrihet, kontrollprøve ikke nødvendig

E.coli enteritt      

(EHEC og EIEC)

Kan gå i barnehage ved symptomfrihet og 3 negative kontrollprøver 

med 1 døgns mellomrom

Erythema infectiosum

(5.barnesykdom)

Kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand uavhengig av utslett .
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Exanthema subitum

(4.barnesykdom)

Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.  

Forkjølelse Allmenntilstanden avgjør, ingen restriksjoner

Fotsopp Ingen restriksjoner

Giardiasis

(Giardia Lamblia)

Kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling og 

symptomfrihet, kontrollprøve ikke nødvendig

Halsbetennelse Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt ved 

bekreftet Gr. A streptokokker (GAS). Ved andre halsinfeksjoner ingen 

restriksjoner, allmenntilstanden avgjør.                                                                          

Hepatitt A Kan gå i barnehage 1 uke etter debut ikterus og/eller andre 

symptomer. Passiv immunisering med normalt immunglobulin 

(gammaglobulin) av  andre barn og ansatte er aktuelt.

Hodelus Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt. Andre barn 

bør undersøkes og eventuelt behandles.

Hånd-fot-munnsyke

(Coxsackievirus inf.)

Kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand  uavhengig av utslett

Kikhoste Kan gå i barnehage 5 dager etter igangsatt antibiotikabehandling. 

Mangelfult vaksinerte og uvaksinerte barn i barnehagen bør vaksineres 

evt antibiotikabehandles.

Kusma Barn med sikker diagnose kan gå i  barnehage 9 dager etter hevelse. 

Dersom alle barn er MMR-vaksinerte avgjør allmenntilstanden .

Lungebetennelse Allmenntilstanden avgjør, ingen restriksjoner

Mark/ormesykdommer Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er  igangsatt

Meslinger Barn med sikker diagnose kan gå i  barnehage 4 dager etter utbrudd 

utslett Andre uvaksinerte barn ned til 9 mnds alder i barnehagen bør 

vaksineres. Dersom alle barn er MMR-vaksinerte avgjør 

allmenntilstanden

Mollusker Ingen restriksjoner

Ringorm Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt

Røde hunder (rubella) Barn med sikker diagnose kan gå i  barnehage 1 uke etter utbrudd av 

utslett. Hvis  barnet er vaksinert er utslettsykdommen ikke rubella. 

Dersom alle barn er MMR-vaksinerte avgjør allmenntilstanden. 
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Spesielle hensyn må tas til gravide ansatte uten kjent 

vaksinasjonsstatus.

Salmonellainfeksjon Kan gå i barnehage ved symptomfrihet, kontrollprøve vanligvis ikke 

nødvendig. Bleiebarn bør i tillegg ha 1 negativ  kontrollprøve 

Shigellainfeksjon Kan gå i barnehage ved symptomfrihet og 3 negativ kontrollprøver 

med 1 døgns mellomrom.

Skabb Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er  igangsatt

Skarlagensfeber Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt

Tyfoid-/paratyfoidfeber Kan gå i barnehage ved symptomfrihet og 3  negative kontrollprøver  

med 1 døgn mellomrom

Urinveisinfeksjoner Allmenntilstanden avgjør, ingen restriksjoner

Vannkopper (varicella) Kan gå i barnehage når utslettet har begynt å tørke inn

Virale gastroenteritter Kan gå i barnehage ved symptomfrihet,  kontrollprøve ikke nødvendig

Vorter Ingen restriksjoner

Yersinia infeksjoner Kan gå i barnehage ved symptomfrihet,  kontrollprøve ikke nødvendig

Ørebetennelse Allmenntilstanden avgjør, ingen restriksjoner

Øyekatar Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt

(Hans Blystad, Avd. for bakteriologi, Kari Kveim Lie, Avd. for samfunnsmedisin)
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Vedlegg 7 - Gratis legehjelp og legemidler ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer

MSIS NR 27/96

Sosial- og helsedepartementet har endra tre forskrifter slik at legehjelp og legemidler for 

allmennfarlige, smittsomme sykdommer er blitt gratis. I praksis er ordningene som tidligere gjaldt 

bare ved kjønnssykdommer, HIV-infeksjon og tuberkulose fra 1.7.96 utvida til å gjelde alle 

allmennfarlige, smittsomme sykdommer. Her gjengis hovedpunktene og våre kommentarer.

Sykdommer

Forskriftene gjelder kun de allmennfarlige, smittsomme sykdommene:

"Botulisme

Chlamydiainfeksjon, genital

Difteri

Flekktyfus

Gonoré

Gulfeber

Hemoragisk feber

Hepatitt A-virusinfeksjon

Hepatitt B-virusinfeksjon

Hepatitt C-virusinfeksjon

Hepatitt E-virusinfeksjon

HIV-infeksjon

Kikhoste

Kolera

Legionellose

Lepra

Meningokokksykdom

Miltbrann

Paratyfoidfeber

Pest
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Poliomyelitt

Rabies

Shigellose

Syfilis

Tilbakefallsfeber

Tuberkulose

Tyfoidfeber

Sykdom forårsaket av entero-patogene E coli

Sykdom forårsaket av meticillin-resistente, gule stafylokokker

Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker

Sykdom forårsaket av vancomycinresistente enterokokker"

Legehjelp

Etter Forskrifter om godtgjørelse av utgifter til legehjelp blir konsultasjonen gratis dersom:

a) en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege 

for nødvendig undersøkelse etter smittevernlovens § 5-1, eller

b) en lege under konsultasjon får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom og 

etter samtykke fra pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse etter smittevernlovens § 3-5, eller

c) legen har oppfordret eller pålagt pasientene å møte til konsultasjon for allmennfarlig smittsom 

sykdom for å foreta undersøkelse som ledd i smitteoppsporing etter smittevernlovens § 3-6, eller

d) det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom."

Journalnotatet skal angi hvilken situasjon som foreligger.

a og b dekker de situasjonene der legen eller pasienten har mistanke om at pasienten har en av de 

nevnte sykdommene, og formålet med undersøkelsen er å bekrefte eller avkrefte dette. Forskriften 

presiserer at rutineundersøkelser ikke er gratis. Dermed blir ikke konsultasjonen gratis fordi om det 

tas rutinemessig prøve for påvisning av f.eks. Chlamydia trachomatis. Den er heller ikke gratis om 

pasienten uten særskilt grunn eller "for sikkerhets skyld" ber om test for en allmennfarlig, smittsom 

sykdom, f.eks. genital chlamydiainfeksjon eller HIV-infeksjon. Det må foreligge en risikosituasjon eller 

annen grunn for at pasienten eller legen mistenker sykdommen.
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c dekker konsultasjoner med smittekontakter i samband med smitteoppsporing. Dette er særlig 

aktuelt ved seksuelt overførbare sykdommer.

d dekker konsultasjoner for å gi pasientene veiledning og behandling. Det kan f.eks. dreie seg om en 

pasient som ved en rutineprøve (altså en betalt konsultasjon) har fått påvist genital 

chlamydiainfeksjon og derfor kalles inn til en gratis konsultasjon for veiledning og behandling, og 

seinere til en gratis konsultasjon for kontrollprøve.

Legemidler

Etter Forskrifter om godtgjørelse av utgifter til viktigere legemidler er det tre situasjoner der 

legemidler blir gratis:

I Behandling av allmennfarlig, smittsom sykdom med antibakterielle eller antivirale midler, f.eks. 

azithromycin mot genital chlamydiainfeksjon.

II Kjemoprofylakse til personer som etter faglig vurdering antas å være i særlig fare for å bli smittet av 

allmennfarlig, smittsom sykdom i Norge. De mest aktuelle eksemplene er:

Meningokokksykdom: penicillin til medlemmer under 15 år av samme husstand som en pasient

Kikhoste: erytromycin til ufullstendig vaksinerte barn under 2 år som er nærkontakter av en pasient

HIV-infeksjon: zidovudin (og evt. andre antiretrovirale medikamenter) til personer som har blitt 

eksponert ved uhell

Legemidlene under I og II rekvireres fra apotek. Angi § 4 på resepten. Det er ingen egenandel. 

Legemidlene må tilhøre ATC-gruppe J (antiinfektiva til systemisk bruk).

III Immunisering etter indikasjonene nedenfor. Folkehelsa skal vurdere om indikasjonen i det enkelte 

tilfelle er i samsvar med forskriften. Det er derfor naturlig at legen diskuterer dette med lege på 

Folkehelsa før rekvirering. Preparatene rekvireres på blå resept av lege direkte fra Avdeling for 

vaksine, Folkehelsa (telefaks 22 04 23 01), og § 4 angis på resepten. Dersom ikke annet er avtalt med 

Folkehelsa på forhånd, må indikasjonen beskrives på resepten.

Vaksiner for beskyttelse på reiser utenfor Norge dekkes ikke. Av forskriftstekniske grunner nevnes 

likevel vaksiner mot allmennfarlige, smittsomme sykdommer som ikke fins i Norge, f.eks. flekktyfus, 

gul feber, pest og kolera. Dersom det noen gang skulle oppstå utbrudd av disse sykdommene i Norge, 

vil vi gi veiledning om bruk av vaksiner, og om hvem som skal regnes som "særlig smitteutsatte 

personer".

"Sykdom Preparater Indikasjoner

Botulisme Botulisme antiserum Til personer med botulisme.
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Difteri Difteri vaksine eller 

difteri-stivkrampe 

vaksine

Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge.

Difteri antiserum Til personer med difteri.

Flekktyfus Flekktyfus vaksine Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge.

Gul feber Gul feber vaksine Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge.

Hepatitt A Hepatitt A vaksine Til pasienter med tilstander som gir 

økt blødningstendens, og som hyppig 

krever behandling med blod eller 

blodprodukter. Til særlig 

smitteutsatte personer ved større 

utbrudd i Norge.

Humant normalt im-

munglobulin

Til husstandsmedlemmer og seksual-

partnere til pasienter med hepatitt A. 

Til ansatte og barn i barnehage med 

et tilfelle av hepatitt A.

Hepatitt B Hepatitt B vaksine Brukt pre- og posteksposisjonelt etter 

retningslinjer gitt av Sosial- og helse-

departementet.

Hepatitt B immun-

globulin

Brukt posteksposisjonelt etter 

retningslinjer gitt av Sosial- og 

helsedepartementet.

Kikhoste Kikhoste vaksine Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte 

nærkontakter under 2 år av person 

med kikhoste.

Kolera Kolera vaksine Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge.

Meningokokk-

sykdom

Meningokokk A+C 

vaksine

Til personer mellom 2 og 25 år uten 

miltfunksjon. Til nærkontakter over 2 

år av person med meningokokk A-

eller C-sykdom.

Pest Pest vaksine Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge.
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Pneumokokksyk-

dom

(resistent)

Pneumokokk-

vaksine

Til personer over 2 år med HIV-infek-

sjon. Til personer over 2 år uten milt-

funksjon.

Poliomyelitt Polio vaksine Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge.

Rabies Rabies vaksine

Rabies immun-

globulin

Brukt posteksposisjonelt.

Tuberkulose BCG-vaksine Etter Forskrift om tuberkulosekontroll

Tyfoidfeber Tyfoidfeber

vaksine

Til særlig smitteutsatte personer ved 

utbrudd i Norge."

(Seksjon for forebyggende infeksjonsmedisin og Avdeling for vaksine)
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Vedlegg 8 - Liste over standardbrev ved utbrudd av alvorlig smittsom sykdom 

Eksempel 1: Plutselig, uventet dødsfall hos en elev i 3. klasse. 

Eksempel 2: Rundskriv - Plutselig, uventet dødsfall hos en elev i 3. klasse. 

Eksempel 3: Streptokokkinfeksjon hos en gutt i 3. klasse. 

Eksempel 4: Om streptokokkundersøkelse. Til foreldre /foresatte og klasselærere i klasse 3C, xx skole 

Eksempel 5: Pressemelding - dødsfall p.g.a. alvorlig meningokokk-infeksjon 

Eksempel 6: Til elever i 8. klasse på xx-skolen og deres foreldre/foresatte. Vaksinasjon mot 

hjernehinnebetennelse og fortsatt penicillin-behandling 

Eksempel 7: Til foreldre/foresatte til barn i 5. trinn, XX skole. Tilfelle av ikke-smittsom 

hjernehinnebetennelse. 

Eksempel 8: Melding om "falsk alarm", d.v.s. at en mistanke er blitt avkreftet. 

Nedenfor følger noen eksempler på brev/informasjon som er utarbeidet i forbindelse med akutt 

alvorlig smittsom sykdom. 
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Eksempel 1. 

Det første eksempelet har sitt utgangspunkt i et plutselig, uventet dødsfall hos en elev i 3. klasse. Det 

gjengis 2 brev. 

-----------------

Til: 

Elever og deres foresatte, xx skole.  

Ansatte på xx skole. 

PLUTSELIG, UVENTET DØDSFALL HOS ELEV I 3. KLASSE 

Kommunelegen i Skjervøy har i dag fått melding om at en pike i 3. klasse ved xx skole i går kveld døde 

ved UNN. 

Spørsmålet har vært reist om det her kunne dreie seg om et tilfelle av alvorlig meningokokk-infeksjon 

("smittsom hjernehinnebetennelse"). Vi har i dag vært i kontakt med sykehuset om dette. 

Mistanken om mulig alvorlig meningokokk-infeksjon kan der ikke bekreftes, og det er heller ikke 

spesielle holdepunkter for at det dreier seg om en slik tilstand. Dødsårsaken er altså foreløpig helt 

ukjent. 

På denne bakgrunn har vi ved Skjervøy Legekontor ikke noe grunnlag for å sette i verk noen spesielle 

tiltak som f. eks. behandling av nærkontakter eller stengning av visse typer aktiviteter ved skolen. Det 

eneste vi kan gjøre i den foreliggende situasjon, er å observere elevene nøye, d.v.s. at deres 

allmenntilstand er som den pleier å være. Forøvrig er det godt mulig at dødsårsaken ikke skyldes en 

infeksjonssykdom i det hele tatt. 

Hvis det senere skulle vise seg å være en infeksjonssykdom som det bør tas forholdsregler mot, vil vi 

gi beskjed om dette. 

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 2 

Til: 

Elever og deres foresatte, xx skole. 

Ansatte på xx skole. 

RUNDSKRIV VEDR. PLUTSELIG, UVENTET DØDSFALL HOS ELEV I 3. KLASSE 

Det henvises til forrige rundskriv, datert (x dato). 

Vi har i dag fra UNN og Statens Institutt for Folkehelse fått opplyst at man har påvist influensavirus 

hos piken som døde. Nærmere bestemt dreier det seg om influensa-virus av type B, hvilket er et 

meget vanlig forekommende virus når det går influensa i et område. Influensa, som altså er en 

virussykdom, er vanligvis en uskyldig sykdom. Den kan ramme folk i alle aldre og gir vanligvis feber 

som kan bli nokså høy, hodepine, smerter bak øynene, muskelverk og gjerne også et lettere utslett. 

Ute i forløpet kan sykdommen mer anta form av en kraftig forkjølelse med halsesyke, øreverk og i 

sjeldne tilfeller lungebetennelse. Sykdommen gir seg vanligvis etter noen dager. 

Det er uhyre sjelden at vi ser dødsfall i forbindelse med influensa, og da helst hos eldre og svekkede 

mennesker. Det er forklaringen på at helsemyndighetene hver høst tilbyr influensavaksine til folk i 

alders- og sykehjem. Hos barn er dette ikke aktuelt. 

Allikevel har vi her opplevd noe meget sjeldent og tragisk; at et ungt menneske plutselig dør av en 

sykdom som vi betrakter som uskyldig. 

Det blir ikke aktuelt å sette i verk spesielle tiltak på XX skole eller i kommunen for øvrig. 

Foreldre/foresatte og barn med spørsmål om influensa, bør observeres nøye; at allmenn-tilstanden 

er som vanlig og at feberen ikke blir for høy. Ta eventuelt kontakt med egen lege. 

Helseavdelingen har gjort avtale med dr. YY på ZZ (sted) om at han tar inntil 10 prøver 

(halsskyllevannprøver og blodprøver) som ledd i kartlegging av sykdommen, men det skal 

understrekes at dette gjøres for å få fastslått diagnosen der mistanken om influensa er tilstede og 

ikke fordi vi er spesielt bekymret for at andre barn skal oppleve alvorlig sykdom. 

Til slutt skal også presiseres at influensa-tilfellet på XX ikke har noe med smittsom 

hjernehinnebetennelse å gjøre. 

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 3

Eksempelet nedenfor dreier seg om en streptokokkinfeksjon hos en gutt i 3. klasse. Her var det 

nødvendig å gå ut med ny informasjon etter en ukes tid. Det gjengis 2 brev. 

-----------------------------------------------------------

Til foreldre/foresatte i klasse 3C, XX skole. 

Forleden dag ble en av guttene i klassen innlagt UNN p.g.a. et utslett som senere har vist seg å 

skyldes en bestemt bakterie, kalt streptokokk. Den påviste streptokokkstammen viser seg å være av 

en litt spesiell undertype som vi har sett en del alvorlige tilfeller av i Norge de siste par årene. 

På denne bakgrunn er det ønskelig og nødvendig å foreta en nærmere kartlegging i miljøet rundt 

gutten. Nærmere bestemt ønsker vi å få tatt en halsprøve fra klassekamerater og klasselærere for å 

se om den aktuelle bakterien er tilstede hos noen av personene. Dersom vi finner denne bakterien, 

vil vi gi penicillin eller et annet antibiotisk middel for å utrydde denne delen av halsfloraen hos 

vedkommende. 

UNN opplyser i dag at det står bra til med gutten som er innlagt der og at han er utenfor fare. 

Allikevel ønsker vi ikke at andre skal utvikle slik sykdom eller annen alvorlig sykdom som denne 

bakterien kan være årsak til. 

Kommunelegen ønsker med dette å orientere foreldre/foresatte og klasselærere om situasjonen. 

Helsesøster  vil ta halsprøvene av alle elever og klasselærere  xdato. Når svaret på disse prøvene 

foreligger i begynnelsen av neste uke, vil vi ordne med penicillin eller annet antibiotisk middel til de 

som eventuelt måtte vise seg å ha de spesielle streptokokkene i halsen. 

I mellomtiden, inntil svarene på prøvene foreligger, skal det ikke tas spesielle forholdsregler annet 

enn at man skal observere barna nøye og eventuelt ta kontakt med lege noe raskere enn man ellers 

ville gjøre ved forekomst av feber, halsesyke eller utslett. Legevakten  vil bli spesielt orientert om 

situasjonen. Det vil også følge en presseomtale avisene. 

Det vil bli gitt svar på laboratorieundersøkelsen for alle barns vedkommende, også for de som ikke 

har den aktuelle bakterien i halsen.

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 4 

Til foreldre /foresatte og klasselærere i klasse 3C, xx skole 

OM STREPTOKOKK-UNDERSØKELSEN I KLASSEN 

Legekontoret har akkurat fått svar på de halsprøvene som ble tatt i forrige uke i forbindelse med at 

en elev hadde fått påvist en spesiell form for streptokokker som man vet kan gi alvorlig sykdom. 

Det er derfor fint å kunne meddele at vi ikke har funnet den aktuelle streptokokken (såkalt mucoid 

streptokokk) i noen av de prøvene som ble tatt. Det blir derfor ikke nødvendig å gi penicillin eller 

annet antibiotisk middel til noen av undersøkte, hverken elever eller lærere. 

For ordens skyld skal opplyses at det hos noen ble funnet en annen type streptokokk som er uskyldig. 

Dette er å betrakte som en naturlig del av halsfloraen som ikke krever behandling hos folk som er 

friske. 

Etter dette kan vi konkludere med at "faren er over" i forbindelse med denne episoden ved XX skole. 

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 5

Eksempelet nedenfor gjelder pressemelding i forbindelse med dødsfall p.g.a. alvorlig meningokokk-

infeksjon. 

Til Nordlys

Telefax nr xx

Fremtid i Nord

Telefax nr xx

DØDSFALL P.G.A. SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE 

Søndag ettermiddag døde en 14 år gammel gutt fra xx på UNN p.g.a. smittsom 

hjernehinnebetennelse. Det hadde utviklet seg en blodforgiftning med de bakteriene som forårsaket 

hjernehinnebetennelsen, og livet stod ikke til å redde. 

I dag tidlig er det klart at bakteriene (meningokokkene) tilhører gruppe B, d.v.s. den gruppen som vi 

ennå ikke har noen effektiv vaksine mot. Det vil derfor ikke bli igangsatt vaksinasjon. 

Gutten gikk i 8. klase på YY-skolen på Skjervøy. Visse forholdsregler er satt i verk blant 

klassekameratene. De samme forholdsreglene bør følges av andre som har hatt like nær kontakt som 

klassekameratene. Skolen har i dag gitt telefonisk beskjed til klassekameratene og deres familier. 

Klassekameratene bør i dagene fremover ikke utsette seg for større fysiske anstrengelser og bør 

sørge for tilstrekkelig med søvn. Det viktigste blir å observere barna nøye, særlig med henblikk på 

feber og hudutslett. Dette enten det er forkjølelsessymptomer eller ikke. Ved den minste mistanke 

om sykdomsutvikling skal det tas kontakt med lege eller legevakt. De andre symptomene er 

uvelfølelse, hodepine , kvalme, nakkestivhet og ømfintlighet for lys. Mange av disse symptomene 

sees også ved influensa som vi kan vente en økning av denne julen og nyttårshelgen. Ved den minste 

tvil skal altså lege oppsøkes. Legevakten er informert om dødsfallet og vil ha skjerpet beredskap i 

julehelgen og romjulen for øvrig. 

Rundt et tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse gis det rutinemessig penicillin til nærkontakter 

under 15 år. Med nærkontakt forstås søsken og andre personer under 15 år som har sovet og spist 

under samme tak som den syke. I forbindelse med skoleavslutningen før jul hadde elevene i klassen 

mye omgang med hverandre, og det er iverksatt penicillinbehandling av klassekameratene. 

Ved ytterligere spørsmål bes elever, foreldre og andre som har hatt kontakt med den avdøde gutten 

nylig, om å henvende seg kommunelegen eller legevakten. 

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 6 

Til elever i 8. klasse på xx-skolen og deres foreldre/foresatte. 

VAKSINASJON MOT HJERNEHINNEBETENNELSE OG FORTSATT PENICILLIN-BEHANDLING 

Det henvises til tidligere gitte informasjon i forbindelse med dødsfallet p.g.a. 

hjernehinnebetennelsen i 8. klasse. 

Som kjent ble det tidlig mandag den (xdato) iverksatt penicillinbehandling til alle klassekameratene til 

N.N samt til enkelte andre personer under 15 år som ellers hadde hatt nær kontakt med ham i tiden 

før han ble syk. Denne penicillinbehandlingen ble iverksatt uansett hvilken gruppe bakterier det 

dreiet seg om. Hensikten med penicillinbehandlingen var å utrydde meningokokk-bakteriene 

frahalsen til andre som kunne være smittet. 

På lengre sikt er det ønskelig å øke kroppens egen motstandskraft mot disse bakteriene. Det kan skje 

ved vaksinasjon. Til å begynne med fikk vi beskjed fra laboratoriet om at meningokokkene tilhørte 

den såkalte gruppe B som vi ikke har effektiv vaksine mot. Derfor ble det ikke iverksatt vaksinasjon 

like før jul. I julen fikk vi imidlertid ny beskjed om at bakteriene var meningokokker av gruppe C. 

Disse har vi effektiv vaksine mot, og det er bakgrunnen for innkallingen til vaksinasjon i dag. Selve 

vaksinen gis i form av én enkeltdose som regnes å gi 3 års immunitet. Det er ikke rapportert noen 

alvorlige bivirkninger av vaksinen. Det dreier seg eventuelt bare om lette bivirkninger i form av lett 

rødhet på stikkstedet, eventuelt også kortvarig feber. 

Vaksinens beskyttende virkning begynner ikke før det er gått 1 uke. Det er derfor viktig at de barn 

som inntil nå har stått på penicillin, fortsetter med dette 1 uke til. For dette formål følger det med en 

resept på penicillin. Tilsammen skal det tas 24 tabl. (1 tabl. 3 ganger daglig i 8 dager). Om barnet 

tidligere har fått penicillin med et annet fabrikantnavn, betyr ingenting. Barn som ikke tåler penicillin 

(d.v.s. har penicillin-allergi), må ikke ta tablettene. De må få resept på et annet antibiotisk middel. 

Ellers gjelder fortsatt i 1 ukes tid fremover det vi sa rett før jul: klassekameratene bør i dagene 

fremover ikke utsette seg for større fysiske anstrengelser og bør sørge for tilstrekkelig med søvn. Det 

viktigste blir å observere barna nøye, særlig med henblikk på feber og hudutslett. Dette enten det er 

forkjølelsessymptomer eller ikke. Ved den minste mistanke om sykdomsutvikling skal det tas kontakt 

med lege eller legevakt. De andre symptomene er uvelfølelse, hodepine, kvalme, nakkestivhet og 

ømfintlighet for lys. Mange av disse symptomene sees også ved influensa som vi venter en økning av 

i nyttårshelgen. Legesentrene og legevakten på Skjervøy har skjerpet beredskap i dagene fremover. 

Ved ytterligere spørsmål bes elever, foreldre og andre om å henvende seg helsesøster xx eller til 

undertegnede på telefon YY i kontortiden. 

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 7 

Neste eksempel er et brev som var nødvendig for å forklare at det her ikke var nødvendig med 

spesielle tiltak. 

--------------------------------------------------------

Til foreldre/foresatte til barn i 5. trinn, XX skole. 

Skjervøy (xdato) 

TILFELLE AV IKKE-SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE HOS ELEV I 5. KLASSE 

Vi har i dag fått melding om at en gutt i 5. klassetrinn ble innlagt RiTø i går kveld med symptomer på 

hjernehinnebetennelse. 

Barneavdelingen opplyser i dag at det dreier seg om en ikke smittsom form for hjernehinne-

betennelse. Årsaken er et alminnelig virus som bare i ytterst sjeldne tilfeller kan gi slik alvorlig 

sykdom. Det er på denne bakgrunn ikke nødvendig eller aktuelt med spesielle forholdsregler eller 

tiltak. Det er også opplyst at guttens tilstand er tilfredstillende og at han er i bedring. 

Med hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 8

Det siste eksempelet er en melding om "falsk alarm", d.v.s. at en mistanke er blitt avkreftet. 

---------------------------------------------------------

Til: 

Rektor ved xx skole

Elever og foresatte i klasse 9C 

og enkelte andre ved xx skole 

Skjervøy (xdato) 

ELEVEN FRA KLASSE 9C SOM BLE INNLAGT P.G.A. MISTANKE OM SMITTSOM 

HJERNEHINNEBETENNELSE 

Fra UNN har vi i dag tidlig fått melding om at det heldigvis ikke dreiet seg om smittsom 

hjernehinnebetennelse hos den eleven i klasse 9C som forleden dag ble lagt inn på UNN med slik 

mistanke. 

Det gjør at de tiltakene som vi beskrev i vårt forrige brev av (xdato) ikke blir nødvendig å fortsette. 

Diagnosen smittsom hjernehinnebetennelse kan være vanskelig å stille fordi det er en rekke andre 

tilstander som kan ligne. Ved mistanke er vi nødt for å sette i verk en del tiltak selv om diagnosen 

ikke er helt sikker. Skulle det nemlig vise seg hos en person at det er smittsom 

hjernehinnebetennelse, har vi ingen tid å miste. Men altså: i dette tilfellet var det "falsk alarm", og 

klassekameraten i klasse 9C er utenfor fare. 

Vennlig hilsen 

Kommunelege I 
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Eksempel 9

3.JUNI 2000

TIL LEGEVAKTSSENTRALEN!

OBS!

EN PASIENT FRA SKJERVØY BLE I SIST UKE LAGT INN PÅ UNN MED MISTANKE OM MENINGITT.

VÆR DERFOR SVÆRT LIBERALE MED Å KONTAKTE VAKTHAVENDE LEGE DE NÆRMESTE DAGENE NÅR 

DET GJELDER  SYKE BARN MED FEBER OG REDUSERT ALMEN TILSTAND.

Dr. Odberg
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Vedlegg 9 - Litteratur som anbefales som supplement

Smittevernloven - VEILEDER

Dette er veiledere som inngår i helsetilsynets ”grønne veileder-serie” om Smittevernloven som lages 

for å skape en enhetlig forståelse av loven og dens forskrifter. Disse heftene er nyttige for oppslag og 

skal finnes  på kontoret til kommunelege 1.

En generell innføring. (IK 8/95)

Melding og varsling av smittsomme sykdommer(IK-9/95)

Smittevern i helseinstitusjoner-sykehusinfeksjoner. (IK 2532)

Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner (IK 2556)

Forebygging av blodsmitte i helsevesenet. (IK 2552)

Første gangs helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere, flyktinger og andre innvandrere. (IK2595)

Kontroll av tuberkulose.(IK 2551)

Forskrift om tuberkulosekontroll I-0873B Oktober 1996,

utgitt av Sosial og helsedepartementet. 
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Vedlegg 10 - Bakgrunnslitteratur

Smittevernloven-Veileder: En generell innføring (IK 8/95)

Smittevernloven-Veileder: Første gangs helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere, flyktinger og 

andre innvandrere (IK2595)

Smittevernloven-Veileder: Melding og varsling av smittsomme sykdommer (IK-9/95)

Smittevernloven-Veileder: Smittevern i helseinstitusjoner-sykehusinfeksjoner (IK 2532)

Smittevernloven-Veileder: Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner (IK 2556)

Smittevernloven-Veileder: Kontroll av tuberkulose (IK 2551)

Smittevernloven-Veileder: Forebygging av blodsmitte i helsevesenet (IK 2552)

Forskrift om tuberkulosekontroll I-0873B Oktober 1996, utgitt av Sosial og helsedepartementet

Smittevernplan for Levanger Kommune

Smittevernplan for Karlsøy kommune

Smittevernplan for Kongsberg kommune

Smittevernplan for Lier Kommune

Smittevernhåndbok for Regionsykehuset i Tromsø

Folkehelsas internettsider

Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten 1999-2000. Utgitt av Folkehelsa

Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer, Folkehelsa 1993



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/502 -20

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 29.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/14 Skjervøy Kommunestyre 07.05.2014

Interpellasjoner 07.05.2014

Henvisning til lovverk:
- Reglement for politiske styringsorganer, vedtatt 15.06.2011

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksopplysninger

I kommunens reglement for politiske styringsorganer står følgende om behandling av 
interpellasjoner (punkt 1.17): 

Interpellasjoner må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl.10.00 to dager før møtet. Ved 
behandling av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren, og den som eventuelt svarer på 
vegne av ordfører få ordet 2 ganger.  Andre av kommunestyrets medlemmer kan få ordet en 
gang.  Taletiden for interpellantens første innlegg og svarerens første innlegg er begrenset til 5 
minutter.  For det andre innlegget, og for de øvrige representanter er taletiden 2 minutter.  
Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 30 minutter med mindre kommunestyret vedtar å 
forlenge den med ytterligere 10 minutter.  Forslag som settes fram i forbindelse med 
interpellasjonen kan ikke avgjøres i møtet hvis ordføreren eller ¼ av de møtende motsetter seg 
det.

Vurdering

Ordføreren besvarer innkomne interpellasjoner



PS 20/14 Referatsaker





































































(4,1P  VVq
Regionkontoret i Nord-Troms

Kompetanse for kvalitet
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Strategisk plan
for etter- og videreutdanning

av lærere og skoleledere i grunnskolen
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Forord

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, ble godkjent av Stortinget 13. juni 2008.
Meldingen gir nasjonale føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole.
Meldingen ble fulgt opp av strategien "Kompetanse for kvalitet 2009-2012", et nasjonalt
samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og statlige
utdanningsmyndigheter. Partene har blitt enige om å videreføre og utvide strategien til å
gjelde all satsing på etter- og videreutdanning inkludert rektorutdanningen der staten bidrar
med midler.

Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere har ansvar for kompetanseutvikling av
PrinA nttc clik rlint r=q- factcti- i nnnlanrinrich-~ne 1(1-S2 rfini. Inknin ninnri ed nrfnr•

kompetansestrategien inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer
kompetanseutviklingstiltak for målgruppene.

Region Nord-Troms, som består av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Lyngen og Storfjord utarbeider gjennom regionsamarbeidet en felles regional
kompetanseutviklingsplan.

Den regionale planen består av
en overordnet plan for 2012 - 2015 for etter- og videreutdanning, samt
rektorutdanning
en handlingsplan som konkret sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres
hvert skoleår
en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune. Planen revideres hvert år
og utviklingsområdene prioriteres for de kommende skoleår i planperioden.

Planen omhandler kompetanseheving av ledere og lærere i grunnskolen. I tillegg vil
personalet i PP-tjenesten, assistenter og annet personale i grunnskolen være aktuelle
målgrupper for kompetanseutviklingstiltakene. Med bakgrunn i samarbeidet med Troms
Fylkeskommune, gis tilbud om kompetanseheving i felles satsingsområder også til
personalet ved Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa og skolested Skjervøy,
samt Nordkjosbotn videregående skole.

Kommunene i region Nord-Troms ser det også som viktig å ha et tverrfaglig samarbeid om
elevene, og vil fortsette dette samarbeidet gjennom felles kompetanseutvikling for lærere og
andre yrkesgrupper som jobber for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i regionen.

Strategisk plan for kompetanseutvikling i region Nord-Troms bygger på:

St.meld. nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
St.meld. nr 16 (2006-2007) og ingen sto igjen
Kunnskapsløftet (K06) - læreplanverket
Kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet 2009 — 2012 — strategi for videreutdanning av
lærere
Ny kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet 2012 — 2015.

Planen forankres gjennom politisk behandling i den enkelte kommune i Nord-Troms.
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Innledning

Opplæringsloven  §  10-8.  sier om kompetanseheving:

Skoleeigaren har ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda.

Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonalet, skoleleiarar og
personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling,
med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde
seg orientert om ng vem på høgd mpd utvikllnga i .qknIpri ng RamflinnPt.

I St.meld.nr.31 (2007-2008)  Kvalitet i skolen  legges grunnlaget for statlig satsing på
kompetanseutvikling "Kompetanse for kvalitet" 2009 — 2012. Denne strategien følges nå opp
med en ny og utvidet strategi "Kompetanse for kvalitet 2012 — 2015".

Statlige tiltak  omfatter en målrettet støtte fra staten til skoleeier på etter- og videreutdanning
på en rekke områder og fag, som skal gjøre lærerne og skolelederne bedre kvalifisert til å
lede elevenes læring i klasserommet. Dette med utgangspunkt i kunnskap om behov
forhold til eksisterende kompetanse. Samtidig skal det være en mulighet for den enkelte
skoleeier å prioritere tiltak ut fra lokale behov innenfor rammen av den nasjonale strategien.

Lokal forankring
Lokale tiltak og prioriteringer må bygge på lokale erfaringer og utfordringer med
utgangspunkt i skoleeiers, skolenes og lærernes kartlagte behov for kompetanse.

For å nå målene med kvalitetsutvikling i skolene i Nord-Troms vil man i denne perioden blant
annet styrke tilpasset opplæring, styrke læringsutbyttet i de fem basisferdighetene, arbeide
videre for bedre vurderingspraksis og satse på etterutdanning i klasseledelse.
Samarbeid om opplæring i overgangene fra barnehage til og med videregående opplæring er
også viktig satsingsområder i Nord-Troms.

Den regionale strategiplanen omhandler behov for etter- og videreutdanning av lærere og
skoleledere i Nord-Troms.
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STATLIG SATSING PÅ KOMPETANSEUTVIKLING 2012-
2015

Tre hovedelementer:

• Videreutdanning
• Etterutdanning
• Rektorutdanning

I denne strategiperioden videreføres satsingen på videreutdanning, som er strategiens
hovedområde. I tilleaa er strateaien utvidet til å omfatte etterutdanning der staten bidrar med
midler og rektorutdanningen.

Formål med strategien:
Formålet med  Kompetanse for kvalitet -  strategi for etter- og videreutdanning er å styrke
elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes
kompetanse.
Læreres faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse skal videreutvikles gjennom å
gi målrettede og landsdekkende tilbud om videreutdanning. Den nasjonale
rektorutdanningen videreføres som en del av strategien. Det skal samtidig gis tilbud om
etterutdanning innen statlige prioriterte fag om kompetanseområder. Strategien skal bidra
til å øke lærere og skolelederes status og styrke tilliten til skolens kvalitet.

Delmål for perioden 2012-2015

1. Satsingen på videreutdanning har som mål å bedre elevenes resultater i prioriterte
fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60
studiepoeng. Gjeldende kompetanseforskrift er et viktig grunnlag for
videreutdanningen.

2. Satsingen på etterutdanningen har som mål å øke lærernes kompetanse gjennom
etterutdanning på prioriterte fag og områder.

3. Satsingen på rektorutdanningen har som mål å styrke skolelederes kompetanse
gjennom det nasjonale rektorprogrammet
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Nasjonalt samarbeid om kompetansestrategien

Partenes roller og ansvar

Nasjonalt samarbeid om strategi for etter- og videreutdanning, inkludert rektorutdanningen,
krever at partenes ansvar og oppgaver er klart definert.

Utgangspunktet er at skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i sine
skoler og for å ha et system som gir mulighet for nødvendig kompetanseutvikling, slik det
fastsettes i opplæringslovens § 10-8.

Denne strategien omfatter statens økonomiske bidrag til skoleeierne i deres arbeid med å
oppfylle lovens krav. For å lykkes med dette arbeidet, forutsettes det et nært samarbeidd
mellom alle berørte parter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Nasjonale utdanningssystemer skal:

• på grunnlag av de årlige statsbudsjettene bidra med særskilte statlige ressurser til å
gjennomføre videreutdanning

• samarbeide med universitets- og høgskolesektoren, skoleeierne og
arbeidstakerorganisasjonene om prioriteringer og omfang av studietilbudene

• gjennom Fylkesmannen bidra til regionalt samarbeid og koordinering mellom partene
som inngår i strategien

• i samarbeid med partene fastsette mål og nasjonale prioriteringer for videreutdanning
av lærere

• ha ansvar for systemet for rapportering om gjennomføringen og gjennomføre
nødvendige evalueringer

• gjennom fylkesmannen føre tilsyn med at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for
kompetanseutvikling

• fordele ressursene etter fastsatte kriterier og føre kontroll med bruken av midlene

Kommuner og fylkeskommuner skal:

• forankre strategien for etter- og videreutdanning i egen organisasjon
• kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet og på den

enkelte skole i samarbeid med partene
• i samarbeid med organisasjonene lage plan for kompetanseutvikling for pedagogisk

personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og
forankre planen politisk

• delta i satsingen på videreutdanningen for lærere gjennom å legge til rette for
deltakelse, dekke en andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler
m.v.

• samarbeide med organisasjonene og lærerinstitusjonene om kvalitet, relevans,
tilrettelegging og tilpasning av tilbudene om videreutdanning

• foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med
partene

KS  skal:

• bidra til å forankre systemet for etter- videreutdanning i kommunesektoren
• informere og motivere kommuner og fylkeskommuner til å delta i satsingen
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• motivere arbeidsgiverne til, sammen med arbeidstakerorganisasjonene, å utvikle
systematiske planer for kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet der
statlig finansiert etter- og videreutdanning inngår

• stimulere til samarbeid lokalt og regionalt mellom kommuner og fylkeskommuner,
arbeidstakerorganisasjonene og universiteter og høyskoler om kompetanseutvikling

• i samarbeid med partene bidra med å fastsette mål, nasjonale prioriteringer og
kvalitetskrav for etter- og videreutdanningen

Arbeidstakerorganisasjonene skal:

• bidra til å forankre systemet for videreutdanning hos medlemmene og motivere til
deltakelse

• bidra til lokalt samarbeid med arbeidsgiver om langsiktige planer for
kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet

• samarbeide lokalt og regionalt med kommuner og fylkeskommuner og universiteter
og høyskoler om kompetanseutvikling

• i samarbeid med partene, bidra med å fastsette mål, nasjonale prioriteringer og
kvalitetskrav for videreutdanningen

Universitets- og hogskolesektoren skal:

• tilby etter- og videreutdanning med høy kvalitet på de prioriterte områdene og på
andre områder som er etterspurt, tilpasset skoleeiers behov og lærernes arbeids- og
studiesituasjon

• gjennom regionalt samarbeid med kommuner og fyikeskommuner og
arbeidstakerorganisasjonene utvikle faglig solide, forskningsbaserte og praksisnære
tilbud på inntil 60 studiepoeng på priorilerte områder

• i samarbeid med partene bidra med å fastsette mål, nasjonale prioriteringer og
kvalitetskrav for etter- og videreutdanningen

Statlige føringer på videreutdanning 2012-2015

Videreutdanning — en prioritert nasjonal satsing
Studier viser at høy faglig kompetanse har stor betydning for elevenes utbytte av
opplæringen. Høyere faglig kompetanse vil kunne bidra til bedre omdømme og status i
samfunnet, samt bidra til bedre rekruttering og til at lærerne står lengre i yrket.

Kompetanse for kvalitet s. 14:  "Forskriften for lærerkompetanse har økt kravene til nyansatte
lærere. Selv om forskriften bare gjelder nyansatte, sender den samtidig et klart signal om
hvilken kompetanse som er forventet av dagens lærere."
Strategien er et statlig bidrag til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å oppfylle
lovens krav om kompetanseutvikling.

Videreutdanningen skal i første rekke målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis
er særlig behov for. Den skal bidra til å redusere andelen lærere i grunnskolen som har lav
formell faglig fordypning i de fagene de underviser

7



,.-.- .. "..,; .'4.".,-..r.i.:..,"..1::i., .' `'.t.--.'.-..-.-",...;;.",";'-'.. 'i.
. • • . , . . , _ . .__,1 ,_,... ,,• .:.,........,..-'-..... 7..L.',.....--j.t,..., .••..-_-':-:',...„.....g..; , . _.-7.:"Å ''..L. .._•i-F..»,_:.,..-:  -;_.:',..,' i';'...."'•'. .,' --.." ' ''..',._,..-- ",-.' ,..- .... !' -", -...._---...••••,',- _,..•''' ' • -..---;,:,. i'4.,4'..-- ••'.'?-41' ''';.....,',.. "r'it.j ' ' ›'' '' --

,-......ji,j,,••;,..' g- ',...-  .I. '', •.„,• ',„;•_,,•, " ,, : ..,...
' ..• ,.. ....-- .,.•.. --,  „,,,... •,,,....•,.. ,,e ..._...w ,...,,,,,,,—,,,y......:-_,,,-,:',...,;..,k-,...•*±~~{.-Lif,,'..".•,',•-••••-",••••••',.....,,g.'...-":-'•_--•••,».,A•-4.. —_ -4 

.  

"



For lav fordypning er en nasjonal utfordring. Satsingen på videreutdanning er statens bidrag
til skoleeierne for at lærerne raskere skal nå den standarden som er satt for hvilken
kompetanse lærerne bør ha i undervisningsfagene. Samtidig er kompetanseutvikling et lokalt
ansvar som må være forankret i lokale behov i den enkelte kommune og fylkeskommune, på
den enkelte skole og hos den enkelte lærer.

Systemet er avhengig av at det planlegges, prioriteres, budsjetteres og tilrettelegges lokalt,
regionalt og nasjonalt for gjennomføring på en måte som gir videreutdanning av høg kvalitet
for det pedagogiske personalet og skolene og kommer elevene til gode.

Form og innhold i videreutdanningen
Studiene skal være bygd opp av moduler som til sammen gir 60 studiepoeng i faget/området.
Modulene skal normalt være på minst 15 studiepoeng. Studiene skal så langt som mulig
gjennomføres som fjernstudier der dette er mulig, og gi både faglig og didaktisk kompetanse.

Videreutdanningen skal være knyttet til de prioriterte fagene og emnene, samtidig som det
også skal gis rom for prioriteringer ut fra lokale behov.

En del av studieplassene det gis støtte til, er videreutdanningstilbud som er særskilt opprettet
for denne satsingen. Det vil også være rom for studier som skoleeier og UH-institusjonene
utvikler i fellesskap eller eksisterende tilbud som skoteeler kjøper fra institusjonene.

I denne strategiperioden vil det være en strammere prioritering av studietilbud.

Statlig prioriterte fag og områder - videreutdanning 2012-2015

1. norsk/samisk
2. matematikk
3. engelsk
4. leseopplæring
5. andrespråkspedagogikk
6. rådgivning
7.  mat og helse
8. kroppsoving
9. musikk
10. kunst og håndverk
11. yrkesfaglige programfag
12. tilbud for lærere på VGS

Finansiering av videreutdanningen

Strategien forutsetter at staten finansierer utvikling av studietilbudene og tilbyr kommuner og
fylkeskonimuner et visst antall studieplasser.

De som deltar i videreutdanning må frigjøres fra deler av sine ordinære oppgaver.
En tar utganaspunkt i at arbeidet som legges ned for å ta 60 studiepoeng tilsvarer et
arbeidsår.

Fordeling av kostnader til studieplass:
Staten betaler 50 prosent av vikarkostnadene, skoleeier dekker 25 prosent av
vikarkostnadene samt kostnader til reise, opphold, læremidler og annet til studiene. De
resterende 25 prosentene er lærerens eget bidrag i form av bruk av egen tid.
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Endringer — Tilbud og finansiering av videreutdanning 2014/2015

Antall plasser økes betydelig. Økningen gjelder først og fremst fagene matematikk og
naturfag. I tillegg kommer et nytt tilbud; regning som grunnleggende ferdighet.

En større andel av kommunens kostnader til vikarer økes. Grunnsatsen øker fra kr. 500 000,-
til kr. 600 000,-og statens andel av vikarutgifter økes til 60%.

I naturfag og matematikk dekkes 75% - det vil si alle kommunens vikarkostnader. Lærerne
bidrar med 25% gjennom arbeidsinnsats.

Ny stipendordning: For å sikre fleksibilitet og redusere behovet for vikarer er det innført en ny
stipendordning for lærere med videreutdanning, fortrinnsvis innenfor matematikk og naturfag.
I 2014 kan 450 lærere få kr. 100 000,- i stipend for å ta 30 studiepoeng i prioriterte fag,
spesielt matematikk. Ordningen gir lærerne større muligheter tii seiv å bestemme hvordan de
ønsker å bruke midlene, enten ved frikjøp eller som ekstra lønn. Skoleeier skal godkjenne
søknader og prioritere ut fra lokale behov.
Søknadsfrist for lærerne er 15. mars, og innen 15. april skal skoleeierne ha godkjent
søknadene.

Statlig satsing på rektorutdanning 2012-2015

Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Gjennom rektorutdanningen
ønsker staten å gi rektorer et opplæringstilbud som gir oppdatert kompetanse og er
stimulerende, relevant og praktisk anvendbart.

Målet med utdanningen er:
- at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver i den

praktiske hverdagen

Gjennom utdanningen skal rektorer få en klarere forståelse av sin lederrolle og få økt styrke
til å stå i rollen. Utdanningen skal også gi kompetanse og redskaper til å iøse de viktigste
utfordringene som en rektor vil stå overfor.

Det er blitt åpnet for at lærere kan søke opptak til rektorutdanningen. Det vil bidra til økt
rekruttering til rektoryrket og sikre at flere nye rektorer starter opp med formell
lederkompetanse.

Statlige føringer på etterutdanning 2012-2015

Etterutdanningen skal bidra til å øke elevenes læringsutbytte.

Med etterutdanning menes:
All planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng. Etterutdanningen
kan være individuell, gruppebasert eller skolebasert.

Statlig støtte til etterutdanning skal målrettes mot fag og områder som det er særlig behov for
å styrke på landsbasis, og i tråd med føringer i ulike meldinger, satsinger og strategier.
Mange kommuner gjennomfører også mange etterutdanningstiltak utenom de statlig
prioriterte tiltakene.

Statlig prioriterte områder for etterutdanning 2012:
• Leseopplæring
• Regneopplæring
• Vurdering for læring
• Klasseledelse
• Spesialpedagogikk



Etter- og videreutdanningsstrategien i Nord-Troms 2012-
2015

Tiltakene i etter- og videreutdanningsstrategien i Nord-Troms tar utgangspunkt i den
nasjonale strategien. Lokale tiltak og prioriteringer tar utgangspunkt i skoleeiers, skolenes og
lærernes kartlagte behov for etter- og videreutdanning i Nord-Troms gjennom et regionalt
samarbeid om felles utfordringer når det gjelder skoleutvikling og kompetanse.

Visjon for skolene i Nord-Troms

- sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms

Formål

Målet med det regionale samarbeidet om kompetanseheving og kvalitetsutvikling er:

at skolene er i kontinuerlige utviklingsprosesser i forhold til utviklingsmålene i
egen skole og i forhold til felles utviklingsmål

-

at skolene utvikler en egen kultur for kontinuerlig læring, der alle tar ansvar for og
føler seg forpliktet til å realisere felles mål

at etter- og videreutdanningen skal ha effekt på praksis i skolene ved å bidra til å
styrke elevenes læring og motivasjon

kompetanseutvikling skal være en naturlig del av utøvelsen av læreryrket

-

at regionen skal ha kompetente lærere

veiledning av nyutdanna lærere

Mål for utvikling av skolene i Nord-Troms

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for en bedre tilpasset opplæring for alle
elevene gjennom hele opplæringsløpet

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for et godt læringsmiljø, slik at alle elevene
inkluderes, trives og opplever mestring.

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for å forbedre elevenes resultater i de fem
basisferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å
kunne lese, å kunne regne og å kunno bruke digitale vorktøy

• Skolene i Nord-Troms skal arbeide for en vurderingspraksis som bidrar til å øke
elevenes motivasjon og læringsutbytte

• Skolene i Nord-Troms skal videreutvikle samarbeidet for å bedre kvaliteten på
opplæringen
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2013-2014
Norsk/samisk
Matematikk
En elsk
Leseo lærin
Mat o helse
Kro søvin
Musikk

• Skolene i Nord-Troms skal samarbeide med videregående skoler om hele
opplæringsløpet for å gjøre elevene i stand til å delta i videre utdanning og
arbeidsliv

• Nord-Troms skolene skal samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og gi
elevene en god nok rådgiving og veiledning for videre utdanningsvalg.

Målgrupper
Skoleledere, lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen, og i tillegg PP-tjenesten, SFO-
personalet og skoleassistenter i Nord-Troms.

Videreutdanning i kommunene i Nord-Troms 2012-2015

Kommunene i Nord-Troms vil for 2013 prioritere videreutdanning i fagene:
Norsk, matematikk, engelsk, leseopplæring og kunst- og håndverk.

Kompetanse for kvalitet s. 12:"Til  videreutdanningen skal skoleeierne normalt prioritere
lærerne ved skoler og i fag med store mangler i faglig kompetanse".
Hver kommune avgjør i samarbeid med skolene og arbeidsgiverorganisasjonene og etter
kartlegging av kompetansebehov hvem som får delta i videreutdanningen etter gitte kriterier.
Det skrives en kontrakt mellom læreren og kommunen.
Den enkelte skole og skoleeier tilstreber å arbeide for å utvikle en delingskultur for ny
kompetanse på den enkelte skole og i regionen.

Prioriterte fag og områder for statlig videreutdanning -
kommuner i Nord-Troms

i henhold til statii e satsinger 2012-2015.
Fa /områder Trinn
2012-2013
Norsk/samisk
Matematikk

En elsk
Leseopplærin
Mat o helse
Kro søvin
Musikk
Kunst- o håndverk
Råd ivin

u-trinn
u-trinn, b/u-trinn

b/u-trinn
b-trinn

b/u-trinn

Kommune(r)

Skjervø 1, Kvænangen 1
Skjervøy 1, Kvænangen 1, Lyngen
1
L n en 1
Kvænangen 1, Kåfjord 1

L n en 1
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Kunst- o håndverk
Råd ivin

2014-2015
Norsk/samisk
Matematikk
En elsk
Leseo lærin
Mat og helse
Kro søvin
Musikk
Kunst- o håndverk

Rektorutdanning i Nord-Troms 2012-2015

Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Det er også åpnet for at lærere kan
søke om opptak til rektorutdanningen.

Målet med utdanningen er at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine
lederoppgaver i den praktiske hverdagen.

I Nord-Troms avgjør hver kommune hvem som skal få denne videreutdanningen, etter gitte
kriterier og i samarbeid med skolene og arbeidstakerorganisasjonene. Skoleeier skal
behandle søknadene, og det skal søkes innen 15. a ril hvert år.

Rektorutdanning 2012-2013 Storfjord 1, Skjervøy 1

Rektorutdanning 2013-2014 Storfjord 1, Skjervøy 1
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Etterutdanning i skolene i Nord-Troms 2012-2015

Prioriterte fag og områder for etterutdanning 2012 - 2015

Regionale satsinger 2012-2013

Leseopplæring på alle trinn
er et viktig kompetanseområde i skolene i Nord-Troms. Alle skolene er med i et
samarbeidsprosjekt med bibliotekene  "Framtidas kunnskapsarena"hvor  litteraturformidling
og leselyst er et mål. Satsingen har også fokus på samisk/finsk/kvensk. Satsingen har
hovedfokus på 1. trinn, 5. trinn og 8. trinn. I denne satsingen inngår kompetanseutvikling av
lærere og bibliotekarer hvor blant annet litteraturformidling, lesing av fagtekster,
lesestrategier og bruk av bibliotek for leseopplæring og leselyst er en målsetting.
Kommunene er også med i satsinga Ny GIV, overgangsprosjektet, hvor intensivopplæring i
lesing og skriving på 10. trinn er en satsing.

Regneopplæring:
Kommunene er med i den nasjonale satsinga Ny GIV, og satsinga på regneopplæring gis til
de lavest presterende elevene på 10. trinn gjennom en intensivopplæring siste halvdel av
skoleåret. Dette er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Nord-Troms kommunene.

Grunnleggende ferdigheter (satsing på lese-, skrive- og regneopplæring):
Den statlige satsingen Ny GIV er en del av regionens satsingsområder fra 2012. Det
samarbeides her med de videregående skolene for å heve gjennomføring av vgo for elevene
i Nord-Troms. Gjennom denne satsingen gis etterutdanningstilbud til ungdomsskolelærere i
iesing, skriving og regning. To lærere fra hver ungdomsskole får etterutdanning gjennom
Lesesenteret i Stavanger, Skrivesenteret i Oslo og matematikksenteret i Trondheim. Målet er
at alle lærerne på ungdomsskolene i Nord-Troms skal få kompetanse i mer praktisk-
didaktiske metoder på u-trinnet. Det er blant annet planlagt en felles kursdag for lærere på u-
trinn og i vgs den 20. august. Her skal Håvard Tjora og Ny GIV lærere i regionen starte
skolering av andre lærere. I tillegg planlegges bruk av en regional kompetansedag den
23.11. Her vil lesesenteret, matematikksenteret og skrivesenteret være faglig ansvarlige.
Nettverk mellom Ny GIV lærere og lærere i vgo er etablert og ledes av prosjektleder for Ny
GIV i Nord-Troms.

Klasseledelse
Etterutdanning i klasseledelse er satt i gang våren 2012 i et samarbeid mellom Universitetet i
Tromsø og Høgskolen i Finnmark i regi av SAK-samarbeidet. Første samling var 2. mars
2012. Det skal gjennomføres 7 samlinger, 3 fysiske samlinger og 4 nettsamlinger
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(halvdagssamlinger). Målgruppa er lærere og ledere i grunn- og videregående skoler i Nord-
Troms. Etterutdanninga avsluttes høsten 2012.

Vurdering for læring
14 av skolene i Nord-Troms har vært med i første pulje av nasjonal satsing — VFL. Den
nasjonale satsinga ble avsluttet i november 2011. Skolene er på god vei til å forbedre
underveisvurderinga, men det er viktig at fokus på vfl fortsetter også i 2012 gjennom
erfaringsdeling og nettverksmøter som en drahjelp til skolene i fortsatt utvikling av
vurderingskompetanse.

Rådgiving
og samarbeid med vgo og næringslivet om faget Utdanningsvalg er viktige innsatsområder i
Nord-Troms.
Det er utviklet en regional plan for faget, og det er viktig at faget blir hele skolens ansvar.
Dette fordrer kompetanseheving av fiere lærere. Både rådgivere og andre lærere trenger
blant annet mer kunnskap om yrkes- og arbeidslivet og kunnskap om utdanningsvalg i
videregående opplæring. Innholdet i faget Utdanningsvalg i Nord-Troms krever at skolene
jobber med entrepenørskap i opplæringen. Nord-Troms har inngått et samarbeid med Ungt
Entrepenørskap om gjennomføring av sosialt entrepenørskap i N-T skolene. Gjennomført på
to u-skoler i 2012.

Samisk/finsk
Det er opprettet et fagnettverk for lærere i samisk/finsk. Herunder et prosjekt  "Språkreiser"
med samlinger for ulike elevgrupper i samisk. Prosjektet er støttet av Sametinget. I prosjektet
satses det også på koblingen samisk/finsk i Nord-Troms. Prosjektet avsluttes i 2013.

Rekrutteringstiltak maritim næring
Er en regional satsing for å gi mer kompetanse til rådgivere og lærere i grunn- og
videregående skole. Prosjektet "Blått kurs" er et samarbeid mellom kommunene og Troms
fylkeskommune hvor lærere og rådgivere gjennomgår et praktisk basert kurs for å lære med
om yrker og utdanningsveier innen de blå fagene.

Yrkes- og utdanningsmesse — Forskningsdagene i N-T
Faste arrangementer hvert år under Forskningdagene i september er yrkes- og
utdanningsmesse for 10. trinn og VG1, regionalt maritimt arrangement og forskningsdag for
4. klassetrinn. Her inviteres alle skolene i Nord-Troms. Arbeidet med disse arrangementene
foregår i samarbeid mellom komite for Forskningsdagene, næringslivet og regionkontoret.

Handlingsplan etterutdanning 2013 — 2015

«Læring, mestring og trivsel»

Etterutdanningstilbud i s esielt til asset o ilærin basert  å N  G1V-

metoder i Nord-Troms, høst 2013 - 31_12.2015

Bakgrunn:
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Skolene i Nord-Troms har deltatt i Ny GIV siden 2012, og det arbeides godt med
intensivopplæringa i siste halvdel av 10.klasse. Tilbakemeldingene er at metodikken virker;
elevene føler seg mer motivert og opplever større grad av mestring i skolen.
Rektorer og lærere har gitt uttrykk for at det er behov for å gi denne type tilpasset opplæring

også på lavere klassetrinn. Mange mener at det er allerede på mellomtrinnet at elevene «faller
fra» og mister motivasjon. Det er derfor viktig å gjøre undervisningen variert, konkret og
praktisk også for disse elevene. Skolene i Nord-Troms har høyt antall elever med
spesialundervisning, både sammenlignet med landet og med fylket øvrig.
I Nord-Troms er frafallet fra videregående skole høyere enn i landet for øvrig. I dagens
forskning framstår grunnskolen som marginaliseringsgeneratoren i utdanningssektoren
(Frønes og Strømme 2010). Mangelfulle kunnskaper og ferdigheter fra grunnskolen er den
faktor som i sterkest grad forklarer frafall i videregående opplæring. Det er derfor spesielt
viktig at elevene i grunnskolen får et godt faglig grunnlag, får god opplæring i de
grunnleggende ferdighetene, føler mestring og motivasjon for skole.
I videregående skole er en av utfordringene å gjøre undervisningen variert, særlig i

fellesfagene. Mange elever opplever lite differensiering, og gir derved opp. I følge en
undersøkelse av Thomas Nordahl (Nordahl 2011) opplever mange elever i videregående at de
må klare seg selv og at de får liten hjelp av lærere. Nordahl sier at marginaliserte elever i
videregående skole opplever en mangel på ytre struktur, lave forventninger og lite
anerkjennelse.
Ra orten: Interkommunalt samarbeid 2012 Nord-Troms re ionråd Ketil Hallen drøfter
også situasjonen i skolene i regionen.

s. 26: ressursbruken må dreies fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. For å få
det til må etter- og videreutdanning av lærere prioriteres høyt.

s. 38: Prosjektet vurderer og gjennomfører tiltak som får opp kompetansenivået på
grunnskolene (spesielt 5. trinn), reduserer andelen spesialundervisning

Skolene i Nord-Troms har de siste årene arbeidet målrettet for å øke kvaliteten på opplæringa.
Denne etterutdanninga må derfor sees som en videreføring av Ny GIV, tidlig innsats,
vurdering for læring og satsing på klasseledelse.
Formålet med etterutdannin en:

- å gi spesielt tilpasset opplæring ved hjelp av Ny GIV-metodene for elever på

mellom- og ungdomstrinn i grunnskolene, samt for elever i videregående skole.

Å ha fokus på de grunnleggende ferdigheter i alle fag

-

Å gi lærere verktøy for å bruke mer praktiske arbeidsmetoder

-

Bidra til en bevisstgjøringsprosess i skolene rundt begrepene spesialundervisning

og tilpasset opplæring.

-

Bidra til at spesialundervisningen som gis, holder god kvalitet

Bidra til at PPT får en økt rolle som veileder på systemnivå

Skape et bedre grunnlag i kommunene for Ungdomstrinnssatsingen 2012 — 2017

Målet er :
- å redusere overdreven bruk av spesialundervisning

å gi elever på mellom- og ungdomstrinn gode grunnleggende ferdigheter ved hjelp

av forsterket tilpasset undervisning gjennom Ny GIV-metodikk.

-

Å få flere elever til å gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Organisering:
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Prosjektorganisering med felles prosjektleder for deltakende kommuner i 60 % stilling i 2014
og 2015. Høsten 2013 bidrar Troms fylkeskommune med prosjektledelse gjennom regional
prosjektleder i Ny GIV, Nord-Troms.
St rin s ru e o ros'ekt ru e:
Skoleeierne utgjør st rin s ru e sammen med regionkontakt for Nord-Troms, Ulla Laberg
og fylkesprosjektleder Ny GIV Troms, Randi Ovesen.
Prosjektleder, &I rektor fra hver kommune og leder for PPT Nord-Troms utgjør_

prosjektgruppe/arbeids ru e. Prosjektleder deltar, sammen med PPT, som veileder på de
enkelte skolene i prosjektperioden.
Varighet:
Oppstart høst 2013. Etterutdanning og implementering i 2014 og 2015.
Or aniserin av etterutdannin en
Til sammen 9 dager etterutdanning, herunder felles kursdag 19.8 og interkommunal kursdag
26.9. I tillegg vil det arrangeres kurs som rettes direkte mot lærere som driver
spesialundervisning. Man vurderer også kurs som fokuserer spesielt på unge og psykisk helse.
Dette vil foregå høsten 2014.
I tillegg skal det gjøres  mellomarbeid på den enkelte skole.

Lærere som deltar i etterutdanningen skal prøve ut praktiske metoder mellom samlingene. De
skal utvikle og prøve ut egne undervisningsopplegg. De skal også informere og kurse andre i
kollegiet.
Ressurs ru e
Hver skole velger en ressursgruppe på minst tre personer som skal stå for organiseringen av
arbeidet på egen skole. Rektor deltar. Det kan være naturlig at en av skolens Ny GIV-lærere
deltar i ressursgruppa. Ressursgruppa deltar i etterutdanningen.
Ved enkelte kurs kan skolen melde på flere deltakere.

Skolen må sette av tid til:

-

Ressuisgruppens arbeid

-

Ressursgruppens møter med hele kollegiet
Tid til mellomarbeid

-

Tid til kursing av kollegiet

Tid til samarbeid med og veiledning av prosjektleder og PPT

Ressursgruppens rolle er å være utviklere, drivere, spredere, lærende.
Gruppen vil

Få opplæring i praktisk undervisning som skal bidra til utvikling av elevenes
grunnleggende ferdigheter

Få opplæring i målrettet arbeid med relasjonsbygging, underveisvurdering og
motivasjon av elever

Delta i erfaringsutveksling og nettverksarbeid med andre skoler i regionen

Praksis lattform
Rektorene har ansvar for at det lages en praksisplattform til spesialundervisning og tilpasset
opplæring med Ny GIV. Planen skal konkret vise hvilke tiltak skolen iverksetter for elever
som begynner å sakke akterut/ikke behersker grunnleggende ferdigheter i fagene, hvem som
har ansvar for iverksetting av tiltak og hvordan dette skal organiseres på skolen. Planen skal
være konkret, målbar og realistisk. PPT vil være en naturlig samarbeidspartner under
utarbeidelse av en slik praksisplattform. Ny GIV-lærerne kan være en ressurs i dette arbeidet.
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Skolens praksisplattform vil være grunnlagsdokument for implementeringsarbeidet ved
skolen.
Skolene vil få støtte av prosjektleder i Ny GIV i arbeidet på egen skole, både i arbeidsfasen og
i implementeringsfasen. PPT vil være en naturlig samarbeidspartner ved utarbeidelse av
planene.
Troms fylkeskommune støtter opp om satsinga med prosjektleder ut 2013, i tillegg til midler
til kursholdere.

Høst 2013:
19. august:  Felles kursdag for alle lærere i grunnskolene i Nord-Troms ved skolestart i

august.

Vesffold

Kåre Geir Lio, direktør i Nordnorsk lederutvikling, Skjervøy kulturhus.
Lærerrollen; hvordan påvirker min rolle som lærer elevenes læring og
mestring?

Lærerens bet dnin i forhold til å skape en skole der elevene får oppleve
mestring og motivasjon, ut fra de forutsetninger de har

Lærerens relas'on til elevene, både i forhold til faglig utvikling og
mestringsoppfattelse

10. september:  Kick off for lærerne som deltar, samt rektorer og skoleeiere.
Presentasjon av etterutdanningen — Astrid og Ulla
KS-rapporten om økt bruk av spesialundervisning presenteres
PPTs rolle som samarbeidspartner i etterutdanninga v/Randi Valen

Bakgrunn for Piloten i Troms fk,  v/Kirsti Mæland/Randi Ovesen
Relasjonskompetanse  v/Randi Ovesen

Skoleeierne, alle: Hva er «Den gode skolen»? Hver skoleeier utfordres til å
si noe om hva de forventer av skolene i egen kommune med hensyn til
elevenes læring, mestring og trivsel. Dersom kommunestyret har gjort
vedtak om mål for skolene, bør dette presenteres.

Ressursgruppene: Hva er utfordringene ved vår skole? Hva er veien
videre? Samtalegrupper.

26.9:_  1. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning  v/lokale NyGIV-
lærere. Forelesning og work-shop.
Regning: Henning Knutsen, øystein Garfjell
Lesing/skriving: Kristin Anita Hansen, Gry Eliassen, Gerd Larsen
2. Skriveteknikker, kreativ skriving  v/Rebekk Brox Liabø
3. Klasseledelse  v/Harald ødegård

Okt, uke 41  Ekstrakurs, Bibliotekprosjektet er ansvarlig:
Del I: «101 måter å lese ei lekse på» v/Kåre Kverndokken, Høgskolen i
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Del 2:  Presentasjon av skolebibliotekprosjektene ved Olderdalen og
Rotsundelv skole.

6.12  Mestring og motivasjon, leseopplæring  v/ Håvard Tjora
Des: Ekstrakurs (lyd/bilde) Bibliotekprosjektet ansvarlig

Ibby; litteraturformidling/nye bøker for barn og ungdom

Vår 2014:

21.1 og 22.1  Matematikksenteret,  Storslett. Alle deltakerne får pakke med tellebrikker,
basemateriell og geobrett. En stk til hver skole: Bok «Ess i ermet»

12.2  Lesestrategier, lesing og skriving og bruk av digitale verktøy i opplæringa
v/Astrid Berg

13.3. 1.  Lesestrategier, lesing og skriving og bruk av digitale verktoy
opplæringa  v/Astrid Berg (1/2 dag)
Nettverk/erfaringsutveksling (1/2 dag)
2. For matematikklærere: Presentasjoner/erfaringsutvekslinger — deling
av undervisningsopplegg.

8.4:  Veien videre i kommunene/planlegging for neste skoleår:
Erfaringsutveksling.

Presentasjon av utprøvninger.

PPTs rolle på systemnivå

Flere fagkurs med Ny GIV metodikk? Hvilke fagkurs innen spes.ped.

ønskes?

Mai: Fagspesifikke kurs spesped.

Høst 2014:
September:  Ungdom og psykisk helse v/Mental helse, Norge
Oktober/nov:  Fagspesifikke kurs/fagdager med spesialpedagogisk innhold

Etterutdanning i atferd og sinnemestring  (kursrekke starter høst 2013,
Barnevernet ansvarlig)

Denne regionale satsinga varer til ut 2015.

Ungdomstrinn i utvikling — statlig satsing 2013 — 2017.

Essensen i satsinga er å få til en praktisk, variert og relevant opplæring på
ungdomstrinnet. Fokus på områdene klasseledelse, vurdering for læring, regning,
lesing og skriving.
Tiltak i strategien er skolebasert kompetanseutvikling og organisasjonslæring
(lærende nettverk).
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen — med ledelsen og alle
ansatte, deltar i enutviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle
skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring,
undervisning og samarbeid.
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Ungdomsskolestrategien i Nord-Troms
Utviklingsveileder for Nord-Troms tilsatt i 70% stilling fra 1.1.2014 — statlige midler.
Planlegging av tiltak i strategien er i gang gjennom etterutdanningsstrategien "Læring
mestring og trivsel".
Nord-Troms deltar aktivt i pulje 4 (høst 2016 — og ut 2017) og får i denne tida faglig
støtte fra UiT. I denne perioden tildeles statlige stimuleringsmidler til hver skoleeier ut
fra antall skoler med ungdomstrinn og antall lærere på u-trinnet. Midlene skal brukes
til delstillinger til  ressurslærere, reisemidler for skolering av ressurslærere,
skoleledere og skoleeiere.

Økonomi
Finansiering av videreutdanning

Systemet for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utviklingen av studietilbudene
og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall gratis studieplasser. Dette skjer ved at
statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til en del av vikarkostnadene som har fått tildelt
studieplasser. I samarbeid har partene blitt enige om at staten dersom lærer studerer på
heltid (60 stp), dekker 50% og skoleeier 25% av vikarkostnadene. De resterende 25% er
lærernes eget bidrag ved at lærer arbeider tilsvarende de siste 25%.

Basert på en årsramme på 500 000 kroner vil kommunenes utgifter per lærer som studerer
på fulltid være 200 000 kroner til dekning av vikarutgiftene. Dersom en lærer studerer på halv
tid (30 stp), vil utgiftene for kommunene være 100 000 kronor per lærer, statens andel
100 000 kroner og lærerens andel 50 000 kroner. Skoleeierne beslutter om studiene skal tas
på heltid eller deltid.
Kommunene må i tillegg dekke kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler mv.

Endringer i økonomiske betingelse fra 2014 — se side 9 i planen.

Hver av kommunene i Nord-Troms har etter kartlegging av kompetansebehov laget en plan
for hvilke videreutdanningsbehov som trengs i kommunen.

Finansiering av etterutdanning

Fra 2013 opphører fylkesmannens tilskudd (etter søknad fra kommunene). Midlene
kanaliseres direkte til kommunene gjennom ungdomsskolestrategien.

Kommunene dekker tiltak til kompetanseutvikling gjennom regionale kompetansetiltak.

Kompetanseutvikling dekkes også av påsøkte prosjektrnidler for enkelte tiltak.
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ÅRSRAPPORT 2013

samarbeid

Regionkontoret i Nord-Troms

Regionkontoret i Nord-Troms
er et regionalt samarbeidskontor om skole i Nord-Troms.
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord og Troms
fylkeskomrnune ved I`Zorel-Troms videregåen -le skole s11(desteel 1,4 UlUIG1Nd J.K.UleJ lell

Skjervøy og Nordkjosbotn vgs er med i samarbeidet.

Formål:
Region N-T skal ha et velfungerende samarbeid om felles uffordringer i forbindelse med
kvalitetsutvikling i grunnskoler og i videregående skoler.
Kontoret skal være kontaktskapende og koordinerende organ for pedagogisk ut-viklingsarbeid
i de samarbeidende kommunene i regionen og de videregående skolene.

Overordna mål for samarbeidet
- sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms skolene.

Begrunnelse for regionalt samarheid:
økt fokus på arbeid med kvalitetsutvikling i skolen — nasjonale føringer gjennom ulike
styringsdokumenter
føringer i statlige styringsdokumenter om interkommunalt samarbeid og samarbeid om
hele grunnopplæringen - et 13-årig opplæringsløp
statlige føringer på samarbeid grunnskole — videregående skole

-

fiere skolefaglige ansvarsoppgaver fra nasjonalt til kommunalt nivå, noe som gir
uforholdsmessig mye arbeid for små kommuner med liten bemanning

-

nedbemanning av skolefaglig kompetanse i mange kommuner

-

økonomisk begrunnelse; skoleeier har ifølge § 10.8 i opplæringsloven ansvar for å ha
riktig og nødvendig kompetanse i virksomheta, gi nødvendig ny kompetanse og være
på høyde med utviklinga i skolen og samfunnet. Ved samarbeid reduseres kostnader
for hver kommune

-

kommunene sikres mer prosjektmidler til ulike skoleutviklingstiltak gjennom

Finansiering:
Kontoret driftes gjennom midler fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord/Gåivuona,
Lyngen og Storfjord kommuner, samt Troms Fylkeskommune ved Nord-Troms videregående
skole skolested Skjervøy og skolested Nordreisa og Nordkjosbotn videregående skole.

Kurs, utviklingsprosjekter og annen virksomhet  dekkes av kommunale midler, samt
påsøkte prosjektmidler fra stat, fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og
S ametinget.



Eksterne midler tildelt utviklingsprosjekter i Nord-Troms i 2013

Rekrutteringsmidler (RUP) til prosjekt "Blått kurs" (2013/2014 )
Aktivitetsmidler for elever med finsk fra Fylkesmannen i Finmark

Styret består av:
Skolefaglig ansvarlig i Skjervøy kommune Arild Torbergsen (leder)
Skolefaglig ansvarlige i Kvænangen kommune — Hans Jørgen Emaus
Skolefaglig ansvarlig i Nordreisa kommune — Johanne Båtnes

-

Skolefaglig ansvarlig i Kåfjord kommune — Anita Lervoll
Skolefaglig ansvarlig i Storfjord kommune — May-Tove Lilleng

-

Skolefaglig ansvarlig i Lyngen kommune — Anette Holst

-

sekretær Ulla Laberg

ARBEIDSOPPGAVER/AKTIVITETER REGIONSAMARBEIDET 2013

kr. 160 000,-

Eksterne midler til etterutdanning "Læring, mestring og trivsel" 2013
Ekstra midler fylkeskommunen (videreføring Ny GIV)

Ansatte: Ulla Laberg, leder for kontoret i 100 % stilling.
Astrid Berg, prosjektleder for Ny GIV fra 1.12.2011-31.12.2013 i 70 %
stilling.

Det er avholdt 4 (region)møter i 2013, og 16 saker er behandlet.
Møtene fungerer også som nettverksmøter for skolefaglig ansvarlige. Felles utfordringer
innen forvaltning tas opp, og skolefaglig ansvarlige samarbeider for å få til felles praksis i
kommunene (regionen) der dette er hensiktsmessig.

Generelt om arbeidsoppgaver — kontoret:
• Innhente opplysninger fra kommunene om behovet for pedagogiske utviklingstiltak og

kurs/etterutdanninger som kan løses interkommunalt
• Utarbeide regionale kompetanseplaner: strategi- og handlingsplaner ut fra statlige og

regionale satsinger
• Initiere og sette i gang skoleutviklingsprosjekter i grunn- og videregående skoler i

regionen
• Arrangere kurs og drive etterutdanning for lærere i hele grunnopplæringa
• Tilrettelegge og ha praktisk ansvar for spesielle videreutdanningstilbud for lærere i

hele grunnopplæringen i regionen
•  Være  rådgivende organ i spørsmål som gjelder pedagogisk utviklingsarbeid
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•  Være  bindeledd mellom regionen og Fylkesmannens utdanningsavdeling, høgskoler
og universiteter, Sametinget og de andre regionene i fylket.

• Ha nødvendig samarbeid og nettverksbygging med næringsliv og andre instanser,
tverrfaglige grupper, Ungt Entrepenørskap og andre.

• opprette og drive ulike fagnettverk
• Samarbeid med Nord-Troms Studiesenter om høgere utdanning.
• Andre oppgaver/samarbeidstiltak som til enhver tid er aktuelle

Statlig satsing på kompetanseutvikling
Statlige føringer gjennom ny strategi "Kompetanse for kvalitet" gir retning for
kompetanseoppbygging/utvikling i skolen. Kommunene/regionkontoret må arbeide aktivt
med søknader for å få midler til andre utviklingstiltak i skolen.
Staten bidrar med midler til statlig definerte videreutdanningstilbud. Statlige
etterutdanningsmidler gis fra 2013 gjennom satsinga "Ungdomstrinn i utvikling".

Regional kompetanseutviklingsplan — "Kompetanse for kvalitet  2012-2015"
Regional kompetansestrategi 2012-2015 er førende for utviklingstiltakene i regionen.
Planen består av en overordna del for etter- og videreutdanning, en handlingsplan som
konkret viser hvilke kompetanseområder som prioriteres regionalt hvert år, samt en
kommunal del for spesielle satsinger i hver kommune. Planen ble politisk behandlet våren
2012. Den regionale planen for 2013 — 2015 er i tråd med de nasjonale satsingene.

Arbeid med prioriterte områder for etterutdanning i skolene i Nord-Troms  2013.
Regionkontorets arbeid med kompetanse består i å tilrettelegge for kurs og nettverksamarbeid,
lede skoleutviklingsprosjekter, fagdager, erfaringsdeling og andre tiltak etter behov, samt
veiledning i torhold til tiltak som settes i gang.
Satsingsområder følges opp med ulike former for kompetanse over tid; kompetansegivende
kurs med mellomarbeid på den enkelte skole, fagdager og erfaringsdelingsdag med bruk av
lokale krefter.

Like viktig som kurs og kompetansedager, er at skolene følger opp med utvikling og endring
av praksis på egen skole, slik at kurs/fagdager ikke blir "happeninger" men blir fulgt opp av
styrte utviklingstiltak på skolene. Oppfølging av skolene skjer i den enkelte skole og gjennom
kommunale og regionale tiltak. Et eksempel på et meget vellykket regionalt utviklingstiltak i
regionen i 2013 er den statlige satsinga "Ny GIV" som nå videreføres gjennom satsinga
"Læring, mestring og trivsel".

SATSINGSOMRÅDER ETTERUTDANNING  2013

Som en videre satsing på Ny GIV (avsluttet des 2013) startet kommunene i Nord-Troms
"Læring, mestring og trivsel" (LMT) høsten 2013. Satsinga er også en forberedelse til statens
satsing på ungdomstrinnet, hvor region Nord-Troms skal inn i pulje 4 (høst 2016).
LMT omfatter hele grunnopplæringa og består av kompetansedager, mellomarbeid med
veiledning. PPT er aktiv samarbeidspartner. Alle skolene i regionen deltar med ei
ressursgruppe ledet av rektor. Ressursgruppa har ansvar for implementering på egen skole.

Målet med satsinga er å gi spesielt tilpasset opplæring ved hjelp av Ny Giv metodene —
praktiske arbeidsmetoder med fokus på de grunnleggende ferdighetene.
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Et mål er også å redusere overdreven bruk av spesialundervisning og bidra til at den
spesialundervisninga som gis holder høy kvalitet.
Klasseledelse/læringsledelse er en del av LMT. Et etterutdanningstilbud gjennom SAK-
samarbeidet startet opp vår 2012 og avsluttet vår 2013. 37 lærere deltok på samlingene. I
tillegg er det fra høsten 2013 gjennomført to kompetansedager med temaet "Læringsledelse"
hvor rektorer og lærere fra alle skolene i regionen deltok.
Varighet: Oppstart høst 2013, etterutdanning og implementering i 2014 Og 2015.

Statlig strategi for ungdomstrinnet; Ungdomstrinn i utvikling
Se rarnmeplan på htt ://www.udir.no Målet er at tiltakene i strategien skal inn i alle skoler i
alle kommuner innen fire år. Satsingen har fokus på klasseledelse, regning, lesing, skriving,
vurdering for læring - en praktisk, variert og relevant opplæring. Tiltakene baseres på
skolebasert kompetanseutvikling i lærende nettverk. Nord-Troms skal inn i pulje 4 (fra høst
2016 til høst 2017) men skal jobbe med LMT som forberedelse fram til vår 2016.
I Nord-Troms er Astrid Berg tilsatt som utviklingsveileder (statlig finansiert stilling 70%) fra
1.1.2014 og fire år framover. Utviklingsveileder skal være en støtte for skoleeiere og
skoleledere i arbeidet.
Arbeidet vil knyttes opp mot LMT.

UTVIKLINGSPROSJEKTER I REGIONEN I 2013.

Samarbeid grunnskole/videregående skole

NY GIV  —  Overgangsprosjektet (fra des.2011, avsluttet 30.12.2013)

I forhindelse med nasjonal satsing på bedre gjennomføring i videregående opplæring, er
Troms Fylkeskommune i 2010 et av fylkene som er tatt ut til å initiere et samarbeid med
kommuner i Troms hvor målgruppa er 10. trinn på u-trinnet.
Prosjektet går blant annet ut på å skolere en norsklærer og en matemadkklærer fra hver
ungdomsskole i ny praktisk metodikk. Disse skal gi intensivopplæring til de 10 % lavest
presterende elevene på hver skole i lese- og skriveopplæring samt regneopplæring ca. 7 timer
pr.uke det siste halvåret i 10. klasse. Disse elevene følges videre opp på videregående skole
med intensivopplæring.
Region Nord-Troms søkte og kom med i prosjektet fra 2012 med alle skoler med u-trinn i
regionen.
Prosjektet innebærer for Nord-Troms:

Prosjektleder Astrid Berg tilsatt i 70% stilling fra 1.12.2011, og ut 2013.
Skolering Ny GIV lærere
Skolering av andre lærere i grunnopplæringa

Regionkontoret har sammen med prosjektleder hatt ansvar for prosjektet. Ny GIV skal være
institusjonalisert i skolen i 2014, og metodikken skal etter hvert brukes i opplæring av aIle
elever i grunnopplæringa. Evaluering viser at dette har vært et vellykket prosjekt.

Prosjekt "Rekrutteringstiltak marin næring" (2011-2013)

Regionkontoret har i samarbeid med Skjervøy videregående skole fått rekrutteringsmidler til
"Blått praksiskurs for lærere" — utvikling og gjennomføring av kurs i samarbeid med maritime
bedrifter og SVS. Prosjektet gjennomføres i perioden høsten 2011 til september 2014.
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Prosjektmidlene skal dekke utvikling av kurs, samt kursavgift, reise og opphold for lærere
som søker. Prosjekteier: Regionkontoret i Nord-Troms. Prosjektet fikk kr. 188 000,- fra plan
og næring (RUP) våren 2011.
Målgruppa er rådgivere, kontaktlærere, lærere som underviser i Utdanningsvalg og
Arbeidslivsfag (nasjonalt forsøk).
Målsettingen er å øke kunnskapen om marin næring og yrkes- og utdanningsveier innen marin
sektor hos sentrale voksenpersoner som møter ungdom i sitt daglige arbeid. Langsiktig mål er
å øke rekrutteringa til de "blå fagene" og matfag i vgo, og sikre rekruttering til fiske- og
havbruksnæringa.
Regionkontoret samarbeider med prosjektleder for rekrutteringsprosjektet for maritim næring
om planlegging og gjennomføring av kursene. I tillegg er Lerøy Aurora AS, Jøkelsmolt AS og
Lauksletta overnatting AS samarbeidspartnere og aktive i gjennomføring av kursene.
Det første kurset over tre dager ble gjennomført i oktober 2011. Det er ikke gjennomført kurs
i 2013, men planiegges våren 2014.
En del av forutsettinga for å få midler til disse kursene var erfaringsspredning til resten av
fylket. Til neste kurs vil vi derfor gå bredere ut å invitere også lærere fra andre regioner (i
første omgang Tromsø med Karlsøy og Balsfjord) til å delta for å sikre deltakelse.

Regionalt utviklingsprosjekt "Framtidas kunnskapsarena; Samarbeidsprosjekt
skole/barnehage og bibliotek i regionen  (2011-2014)
Prosjektet startet opp i 2011 og avsluttes høsten 2014. Nordreisa er vertskommune for
prosjektet. Prosjektets hovedmå1setting er å gjøre bibliotekene i Nord-Troms til gode
kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet. Regionkontoret deltar i prosjektets
arbeidsgruppe.
Prosjektet har fire satsingsområder; biblioteket som kunnskapsressurs for barnehage, skole og
studiebibliotekene samt flerkulturelle bibliotektjenester.

Hovedmålet er helhetlig og ens bibliotektilbud til barn og unge i regionen.
Litteraturformidling, det flerkulturelle og informasjonskompetanse er hovedtemaene. Felles
kompetansehevende kurs for ansatte i bibliotek, barnehage og skole er et sentralt tiltak. I
tilknytning til prosjektet har tre skoler i regionen deltatt i Program for skolebibliotek og
utviklet egne skolebibliotek.

I 2013 har det vært gjennomført mange regionale tiltak i de seks kommunene i regionen:
Ole Bok — med målsetting å skape leselyst og leseglede for barn (nyfødte, 2,4 og 6 åringer),
trespråklig eventyrturne (norsk, samisk, kvensk) til førskolebarn og første klassetrinn,
forfatterbesøk via lyd/bilde for 8. trinn, sommerlesekampanje "Les for svingende" med
påfølgende bokfest på høsten, kurs Bokkoffert i arbeid med språkstimulering, kurs
Skolebibliotek, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, kurs IBBY norsk
barnebokforum lyd/bilde med over 90 deltakere fra skole, bibliotek og barnehage.

Prosjekt "Giellamatki — samiske språkreiser" (2011-2013)
er et konsept utviklet av samisk fagnettverk. Målsettinga er at elever på mellomtrinn og u-
trinn i regionen skal møte hverandre og knytte kontakt, samt lage en ny språkarena for
elevene med samisk i regionen.
Sametinget har bidratt med midler til prosj ektet (240 000,-).
Samarbeidspartnerne i prosjektet er blant annet Storfjord Språksenter og Kåfjord språksenter,
som har vært med i planlegging og deltatt på samlinger sammen med elever og lærere.
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Regionkontoret er ansvarlig for prosjektet som nå er avsluttet. Ny søknad om nye språkreiser
er sendt Sametinget.

Prosjekt "Kielimatka" - finske språkreiser (2012-2013)
Regionen fikk etter søknad kr. 67 000,- til aktiviteter for finske elever i skoleåret 2012-2013
og kr. 24 000,- for skoleåret 2013/14.
Midlene brukes til felles språksamlinger for elever med finsk i kommunene i Nord-Troms.

Prosj ekt FEIDE
er initiert av rådmennene i Nord-Troms. Kommunene har fått statlig tilskudd på til sammen
kr. 420 000,- til prosjektet. Prosjektsøknad ble sendt i august 2013 og regional prosjektleder
IT - Kurt Frantzen - påtok seg ansvar for oppstart inntil prosjektleder i 20% stilling var tilsatt.
Det viste seg å bli vanskelig å finne prosjektleder, og Regionkontoret påtok seg derfor ansvar
som koordinator av prosjektet i desember 2013.
Overordna mål for prosjektet: en enhetlig løsning for identitetsforvaltning i skolene i Nord-
Troms. Elever og lærere i grunnskolen skal ta i bruk Feide ved skolestart 2014. Arbeidet med
å få skolene "Feide-klare" består i å få et felles skoleadministrativt system på plass i alle
skolene, anskaffe teknisk løsning fra leverandør og etablere lokale rutiner og systemer for å
utstede og administrere elektroniske identiteter til elever og ansatte i skoleverket.
Prosjektet skal være gjennomført høsten 2014.

ANNET SAMARBEID 2013

Partnerskapsavtale mellom Troms Fylkeskommune og kommunene i Troms

Ny partnerskapsavtale er ikke signert i 2013, men det er inngått avtale med de videregående
skolene i Nord-Troms + Nordkjosbotn om to dagers kurs for 10. trinn i november, og en dags
opplegg for 9. trinn som avtales mellom rådgiveme i grunn- og videregående skoler.

Yrkes- og utdanningsmesse for 10. trinn og VG1 i Nord-Troms  -  samarbeid
Forskningsdagene.
Alle regionene i Troms er oppfordret til å gjennomføre ei yrkes- og utdanningsmesse hver
høst.
Messa i Nord-Troms ble gjennomført i 2013 i samarbeid mellom Regionkontoret, Halti
Næringshage, Omdømmeprosjektet, Nord-Troms videregående skole og næringslivet i Nord-
Troms.
Alle ungdomstrinn i regionen deltok. Evaluering viser at både elever og lærere mener det er
ønskelig og fortsatt satse på messe i Nord-Troms. Kommunene er imidlertid avhengig av at
midler til transport av elever dekkes av midler utenfra. Midler til transport av elever, ca. kr.
60 000,- ble i år dekt av påsøkte midler til Forskningsdagene.
Samarbeidet om Forskningsdagene innebærer også en -forskningsdag" for 4. klassetrinn. Alle
skolene inviteres. De siste årene har Olderdalen skole vært vertskap for denne aktiviteten. De
fleste skolene i regionen deltok, og tiltaket får positive tilbakemeldinger fra skolene, som
møter opp hvert år. Også her dekkes transport av påsøkte midler til Forskningsdagene.
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Samarbeid om eksamen i grunnskolene i regionen
Skriftlig eksamen
Leder for styringsgruppa og leder for regionsamarbeidet har etter at kommunene overtok
ansvaret for gjennomføring av eksamen i grunnskolen hatt ansvar for trekk av skriftlig
eksamen og organisering av muntlig eksamen i regionen. Pensjonert kultur- og
undervisningssjef i Skjervøy er i 2013 engasjert av skolesjefene til å bistå regionkontoret i
arbeidet med eksamen.
Muntlig eksamen:  regionalt samarbeid om sensorer, trekk og gjennomføring av eksamen.
Muntlig eksamen ble gjennomført for alle avgangselevene i Nord-Troms.
Felles "Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for Nord-Troms" er utarbeidet av regionkontoret
og endret i tråd med ny eksamensforskrift som gjelder fra 2014. Ei arbeidsgruppe ved
Eidebakken skole har gjort denne jobben.
Fagdag med tema "vurdering av muntlig eksamen" ble gjennomført for sensorer og faglærere
våren '2013.

Samarbeid med "Omdømmeprosjektet i Nord-Troms"
Regionkontoret har også i 2013 samarbeidet med Omdømmeprosjektet og Ungt
Entrepenørskap for å få gjennomført programmet "Vårt lokalsamfunn" fra UE på
mellomtrinnet i grunnskolen. Undervisningsopplegget er i tråd med kompetansemålene i K06.
Målsettinga er at barn og unge i Nord-Troms skal bli bedre kjent med eget lokalsamfunn.
Programmet er gjennomført på flere skoler i regionen i 2013 med mange positive
tilbakemeldinger fra lærere og elever. Det blir jobbet med å få skolene til å gjennomføre flere
av UEs program i satsing på entrepenørskap i grunnskolen i Nord-Troms.

Re ionale nettverk 2013

Fagnettverk for samisk/finsk:
Fortsetter i 2013. I nettverket jobbes det med å utvikle felles planer, dele erfaringer, utvikle og
dele undervisningsmateriell. Nettverket for samisk språk hadde som et av sine mål å utvikle
"språkreiser" for elevene i regionen. Dette førte til prosjektet "Giellimatki — språkreiser" som
vi har søkt og fått støtte fra Sametinget til. Vi har i 2013 også fått aktivitetsstøtte fra
Fylkesmannen i Finnmark til finskelevene i regionen. Det har vært gjennomført 4 fagdager i
2013, og lærerne har deltatt på to språkreiser.
Språksenteret i Storfjord og Språksenteret i Kåfjord er samarbeidspart i nettverket og tilfører
mye og nyttig kunnskap.

Rektornettverket
har i 2013 avholdt to møter; tema Ny GIV og "Læring, mestring og trivsel".
Rektorene ønsker et regionalt fagnettverk, og har kommet med en forespørsel til
regionkontoret om oppstart fra 2013. Fagnettverket kom ikke i gang i 2013, men vil være
aktuelt i forbindelse med u-trinnssatsinga i 2014.

Rådgivernettverket grunnskole/vgo
riar møte minst to ganger i året. Regionkontoret er med i nettverket og har ansvar for
utviklingsoppgaver opp mot skoleeier. Leder for nettverket er rådgiver på videregående skole,
Ane Henriksen.
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Andre samarbeidsoppgaver
Samarbeid Nord-Troms studiesenter NTSS
Regionkontoret (Ulla Laberg) gikk i 2013 ut av styringsgruppa for NTSS, men har et  nært
samarbeid med studiesenteret. Samarbeid om videreutdanninger i regi av NTSS også for
skolesektoren.

Arbeid 2014
Regionkontoret jobber videre med prioriterte kompetanseområder i regionen.
Påbegynte regionale prosj ekter og andre samarbeidsprosjekter videreføres.

Kultur- og undervisningssjefene i kommunene i Nord-Troms avgjør eventuelle nye oppgaver i
tråd med felles utfordringer i kommunene.

Skjervøy den 26.02.2014
Regionkontoret i Nord-Troms

Ulla Laberg
leder
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ARBEIDSOPPGAVER
FORARBEID
Formulere målsetting, delmål
Prioriteringer av tema/område
Forankring i kommunen
(vedtak)

Medvirkning
Hvordan engasjere folk til å bidra
med innspill?

METODE
Avtale om målsettinger

Samle kilder og tidligere
registreringer

Konsultasjoner og
intervju om k.m. som
bør registreres

SAMARBEIDSPARTNERE
Kommunene, museet, Nord-
Troms plankontor

Troms FK, Sametinget,
Kommunale arkiv (besøke arkiv,
få informasjon som ikke finnes
lokalt allerede), NTRM,
bibliotekene

Bibliotekene, Historielag,
ressurspersoner i lokakmiljøene

ANSVAR
Ruth Uhlving,
Arild Torbergsen,
Lise Brekmoe,
Arne Samuelsen

Lise Brekmoe og
kontaktpersoner i juni
kommunene
Bibliotekene,
Arkivtjenestene i
kommunene/IKAT

Samme som over
minus arkiv-
tjenestene

NÅR/TID/MILEPÆLER KOSTNADER* BEHOV
Innen utgangen av april TOTALT I FOR-

PROSJEKTET;

lønn
prosjektleder
3 ukesverk:

Medio april — medio 29 250,-

Mai — medio juni

Bidrag fra
kommunene;

- bibliotekene
som møteplass
- kommunale
arkiv
- markedsføring

Digita I bånd-
opptaker
Bærbar
datamaskin

Foto og bærbar pc

Framtid i Nord Fra medio juni --
Prosjektleder + sammenfaller med Egeninnsats fra

Mediaomtale Oppstart av KiK kontaktpers i registreringer og kommunene
Ukens kulturminne kommunene beskrivelse av k.m. Møtevirksomhet
presentert i å 2 dagsverk
artikkelserieover medio juni totalt (4500,-)
sommeren for å vekke
interesse? NTRM, kontaktpersone- i NTRM, Arrangering av

kommunene, Nord-Troms kontaktpersoner i møter og
Oppsummering forarbeid Vurderinger av kilder og Plankontor kommunene, konsultasjon

konsultasjoner; Nord-Troms å 2 dagsverk
prioriteringer og plan Plankontor totalt (4500,-)
for reg- & delrapport

* Kostnadene er fordelt på følgende måte; Lønn til prosjektleder (dekkes av mid ler fra RA/FK), det samme gjelder kilometergodtgjørelse for feltarbeid. Bidrag fra kommunene — ytelser
som ikke regfies som egeninnsats, men fortsatt er å anse som økonomisk bidrag til prosjektet.'I den grad det er mulig, har kostnaden på disse bidragene blitt nedtegnet. Egeninnsats fra
kommunene er de timene som kommunalt ansatte benytter på prosjektet innenfor ulike aktiviteter. Dagsverk er fordelt likt mellom de to kommunene, dvs. 2 dagsverk innebærer 1
dagsverk Nordreisa og 1 dagsverk Skjervøy kommune. Egeninnsatsen fra kommunene er satt til 300,- per time, noe som er normalt i forbindelse med offentlige tilskudd og beregning av
egeninnsats.



ARBEIDSOPPGAVER
REGISTRERING
Befaring, innmåling, beskrivelse

Registreringskurs

METODE

Enkeltpunkt med GPS,
foto og reg. skjema jf.
registrerings-
håndboka

Sammenfaller med
registrering er

SAMARBEIDSPARTNERE

Historielag, frivillige,
kommunene, NTRM

Historielag,
kommunalt ansatte

** I tillegg til at kommunene deltar i registreringsarbeid i til sammen 14 dagsverk, er plane
oppmålinger av enkelte kulturmiljøer (totalstasjon eller lignende utstyr). Det tas forbehold
kommunene, men vi håper å få dette på plass så snart som mulig over påske. Pris per time
time. Planen er at hver kommune stiller denne ekspertisen til rådighet i 2 dagsverk hver, til

ANSVAR I

KOMMUNEN
Prosjektleder +
utnevnte
personer i
kommunene

Prosjektleder

NÅR/TID/MILEPÆLER

Medio juni — 01.
oktober

Medio juni — 01.
oktober

KOSTNADER

Totalt 6
ukesverk (3
ukesverk i hver
kommune) for
prosjektleder:
58 500,-
Samt kjøregodt-
gjøring opp mpt
15000,- totalt

Egeninnsats fra
kommunene
Totalt 14
dagsverk i felt;
31500,-
Bidrag fra
kommunene;
detaljoppmåling
i felt og teknisk
utstyr: 30 000,-
**

BEHOV

GPS, Kamera,
Jordbor,
Kom pass + div
feltutstyr

Totalstasjon
eller
tilsvarende
innmålings-
utstyr for
kystfortene

n at kommunen stiller med teknisk utstyr og ansatte til detaljerte
om at dette lar seg gjøre da dette ikke er endelig avklart med teknisk etat i
dersom det ville være nødvendig å leie inn samme ekspertise er på 1000,- per
sammen fire dagsverk.



BEARBEIDING OG PRESENTASJON Innlegging i Prosjektleder Prosjektleder 01. oktober — 01.  Prosjektleder,
Strategi for verdisetting, Kulturminnesøk, januar (6 ukesverk) lønn 10
vekting av kulturminnedata feltrapport inkl. GIS. ukesverk
Innlegging av data 97 500,-
Rapport til Troms fylkeskommune Forslag til Prosjektleder

verdivurdering fra
kulturminnefaglig
perspektiv  Egeninnsats fra

01. januar — 01. mars  kommunene;
Verdivurdering; Kommunene, (2 ukesverk) Totalt 12
utfordre folk på bibliotekene, FiN, dagsverk
Sosiale medier — NTRM, skolene 27000,- til
samarbeid med FiN konsultasjon og
samt invitasjon til planlegging av
møte, skolebesøk videreføring av

arbeidet
01. mars — 01. april (2

Oppsummering, ukesverk  Bidrag fra
verdier — endelig  kommunene;
rapport Møtested for

konsultasjoner
og møter
Markedsføring



ARBEIDSOPPGAVER

AKTIV BRUK AV DATA
Formidling til innbyggerne
Mediaomtale om resultat
Anvendelse i kommuneplanarbeid

OPPFØLGING
Bevaring
Skjøtsel
Tilrettelegginger
Politisk behandling
Verdiskapning:
Bruk av innsamlet materiale i
skole/reiseliv/arealplanarbeid/næring.

METODE

Skoleopplegg
Foredrag om
kulturminner og
vandringer

Temakart med
beskrivelse overføres
kommunene og Nord-
Troms Plankontor
Spre rapporten og
kartene —jobbe
sammen med grupper
om skjøtsel og
tilrettelegging.
Tilrettelegging for
bruk i skoler og
turisme (guider)

SAMARBEIDSPARTNERE ANSVAR I NÅR/TID/MILEPÆLER KOSTNADER BEHOV
KOMMUNEN

Kommunene, Nord- Nord-Troms Sommer 2015 og
Troms Plankontar, Plankontor videre fremover
NTRM

NTRM, lokale lag og
foreninger

Kontakt- Sommer 2015 og
personer i videre fremover
kommunene
videreutvikler
dette med f.eks.
FYSAK og andre
aktuelle
innenfor egen
organisasjon

Bidrag fra
kommunene;
37,5t Nord-
Troms
Plankontor v/
Birger Storaas
22500,-*

*  Nord-Troms Plankontor er et fellesprosjekt finansiert av kommunene i Nord-Troms. Utgiftene til saksbehandier for inkorporering av temakart blir derfor å anse som
bidrag fra kommunene. Timesbetaling for saksbehandler ved Nord-Troms plankontor er 600,-



Oppdatert budsjett i forhold til søknaden;

Inntekter

Tilskudd fra Troms fylkeskommune/RA 2013/2014 200 000,-

Totalt 320 000,-

Egenandel for kommunene i egeninnsats og bidrag til utstyr og plankontor utgjør 60% av det totale busjettet



MÅ FÅ BEHOLDE SYKESTUESENGENE I DISTRIKTET – GOD SAMFUNNSØKONOMI

Uttalelse fra årsmøtet i Skjervøy Arbeiderparti:

Skjervøy Arbeiderparti er bekymret for hva som vil skje med finansieringen av sykestuesengene 
ved Skjervøy Helsesenter etter 2015.

Finansieringen er foreløpig sikret ut neste år, men signaler tyder på at Helse Nord ønsker å samle 
denne funksjonen i regionale sentra. Dette vil i så fall bety at vi i Skjervøy kommune mister et 
viktig tilbud til pasienter som er ferdigbehandlet ved UNN. Bekymringsverdig er det også at det vil 
kunne bety at f.eks. sykepleiere søker seg bort fra Skjervøy, noe som i så fall vil være en alvorlig 
svekkelse av denne spesialiserte kompetansen i vår kommune.

Dette vil videre kunne få konsekvenser som tilsier at den kommunale legevaktsordningen må 
avvikles. 

Dersom ikke videre drift av sykestueplassene sikres utover 2015, vil dette bety at pasienter mister 
elementære tilbud, og at man eksempelvis må til Tromsø for å få antibiotikabehandling og annen 
behandling som man i dag kan få lokalt. Dette vil i så fall være uheldig, sett i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Ikke bare er transport en påkjenning for pasientene – det koster 
også penger!

Skjervøy Arbeiderparti vil sterkt oppfordre til at det snarest tas kontakt med Helse Nord med 
siktemål å avklare den videre finansiering og organisering av sykestuefunksjonen ved Skjervøy 
Helsesenter.

Utbygging neste
Skjervøy Arbeiderparti peker på at det i årene som kommer vil være ei stadig sterkere økning i 
antall eldre pleietrengende innbyggere i vår kommune. Samtidig er det allerede i dag klart at 
kapasiteten ved demensavdelingen ved Skjervøy Helsesenter er sprengt. Det er derfor nødvendig å 
snarest sette i gang utredning mht. utvidelse av kapasiteten for behandling av demente.

Årsmøtet i Skjervøy Ap
v/Øystein Skallebø, leder





Fra: Yngve Volden[Yngve.Volden@skjervoy.kommune.no] 
Mottatt: 26.03.2014 15:13:19 
Til: Magnar Solbakken 
Tittel: VS: Scan from a Xerox WorkCentre 

 
 
 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Anne-Karine Sandmo [mailto:anne-karine.sandmo@tromsfylke.no] 
Sendt: 21. mars 2014 15:57 
Til: Yngve Volden 
Kopi: Randi Ødegård 
Emne: SV: Scan from a Xerox WorkCentre 
 
Hei. 
Jeg viser til telefonsamtale i dag, samt til nedenstående e-post med vedlagt forsøk på visualisering av 
ny blokkbebyggelse ovenfor kirken på Skjervøy. 
De tilsendte bildene viser en bebyggelse som på alle måter er i strid med våre anbefalinger i brev av 
01.07.09. Området som det planlegges å bygge i, ligger på høyden mellom kirken/prestegården 
nedenfor og kirkegården høyere oppe. Alle nye tiltak der vil bli blikkfang som virker inn på opplevelsen 
av bebyggelsen i tettstedet som helhet. Hvis det skal bygges i denne grøntsonen, anbefaler vi 
enkeltstående småhusbebyggelse som viderefører karakteren til den opprinnelige bebyggelsen på 
Skjervøy, og som ikke konkurrerer om oppmerksomheten med kirken og prestegården verken i 
dominerende utforming eller i fargesetting. De tilsendte illustrasjonene viser lange, sammenhengende 
blokker med monoton horisontal detaljering, og hvit farge (som kirken). De er plassert slik at de vil 
danne en sammenhengende sperrevegg oppe i terrenget. Det spiller mindre rolle om blokkene har flatt 
tak eller saltak, selv om den laveste versjonen med flatt tak vil dominere minst, hvis man først velger 
denne typen bygninger. 
 
Vi vil fortsatt anbefale den løsningen vi skisserer i brevet fra 2009, men gjør oppmerksom på at det er 
Skjervøy kommune som plan- og bygningsmyndighet som må ta den endelige beslutningen. 
 
Mvh 
Anne-Karine Sandmo 
fylkeskonservator 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Yngve Volden [mailto:Yngve.Volden@skjervoy.kommune.no] 
Sendt: 21. mars 2014 13:55 
Til: Postmottak Troms fylkeskommune 
Kopi: Kjell Ove Lehne; Cissel Samuelsen; Torgeir Johnsen 
Emne: VS: Scan from a Xerox WorkCentre 
 
Hei 
 
Viser til telefonsamtale med Anne Karine Sandmo i dag vedr. møte i forbindelse med utbygging på 
prestegårdsjorda i Skjervøy. 
 
Vedlagt forslag fra entreprenør. 
 
Administrasjonen er bedt av politikerne å gå i dialog med kulturetaten for å komme fram til hvor stort er 
det mulig å bygge på området i forhold til kulturetatens merknader til reguleringsplan, av 01.07.2009. 
(Vedlagt) 
 
Med bakgrunn i dette ber vi om et møte med kulturetaten for diskutere og å komme fram til en felles 
forståelse hvilket volum på bygningsmassen som kan tillates. Mulig det beste var at dere kom til 
Skjervøy og besiktiget området, alternativt kan vi komme til Tromsø. 
 

mailto:anne-karine.sandmo@tromsfylke.no
mailto:Yngve.Volden@skjervoy.kommune.no


Forslag til møtedager 1.april, 8. april. 
 
Mvh 
 
 
Yngve Volden 
Tekn. sjef 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: WorkCentre 7242 [mailto:post@skjervoy.kommune.no] 
Sendt: 21. mars 2014 14:33 
Til: Yngve Volden 
Emne: Scan from a Xerox WorkCentre 
 
Please open the attached document.  It was scanned and sent to you using a Xerox WorkCentre. 
 
Number of Images: 3 
Attachment File Type: PDF 
 
Device Name: WorkCentre 7242 
Device Location: Skjervøy Kommune, resepsjonen. 
 
For more information on Xerox products and solutions, please visit http://www.xerox.com/ 
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UTSKRIFT FRA STYREMØTE 
 

EMNE: Møte nr 03-2014 
STED: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 25. mars 2014 
 
DELTAKERE:  
Ordførere:  Sigmund Steinnes, Storfjord  

Sølvi Jensen, Lyngen  

Torgeir Johnsen, Skjervøy  

Lidvart Jakobsen , Nordreisa 

Jan Helge  Jensen, Kvænangen 

Bjørn Inge Mo , Kåfjord 

Nord-Troms 

Ungdomsråd : 

Espen Skogvang og Mikal Biendel , Lyngen  

Victoria Mathiassen og Eirik Isaksen, Skjervøy 

Magnus Mathiassen, Kåfjord 

Mina Karlstrøm og Synne Jørgensen, Kvænangen 

Vebjørn Karvonen og Ida-Kristin Larsen, Storfjord  

Celine L illeng og Vilde Fyhn, Nordreisa 

Rådmenn:  

Deltok i fellesmøte 

fra kl 1000-1500 og 

1600 -17 15 

Anne-Marie Gaino , Nordreisa 

Leif Lintho, Lyngen  

Frank Pedersen , Kvænangen  

Einar Pedersen, Kåfjord  

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Ellen-Beate  Lundberg, Storfjord  

Fra adm: Berit Fjellberg , daglig leder  

Lisa Solbakken, regional ungdomskonsulent  

 

Merknad til innkalling: ingen  

Merknad til sakslisten: ingen 
 
Program:  

 Kl 1000  Møte i regionrådet 

Kl 1200  Lunsj  

Kl 1230  Omdømme prosjektet – strategi og kartlegging 

Kl 1500  Møte i regionrådet/rådmannsutvalget  

Kl 1600  Orientering ved KomOpp  

Kl 1645  Avslutning 

 

 
 
REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd : «Innspill fra Nærings - og utviklingsplan for Nord-Troms»  

 
Vedtak: referatsaken ble tatt til orientering. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 14/14 Regnskap 2013 
  Saksdokumenter:  Totalregnskap 2013  

      Delregnskaper 2013  

   

  Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl  

  ungdomssatsinga RUST, Nord -Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet).  

  

  Delregnskap avdeling 1 Drift: 

  Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort 

opp med et overskudd på kr 136.074,00 for 2013.  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folk etall i 

den enkelte kommunene. 

  

  Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter: 

  Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 34.219,00 for 2013.  

  Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2013. Flere eksterne oppdrag har gitt  

  god inntjening. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme 

   beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. 

 

  Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet:  

  Omdømmeprosjektet er et tre -årig prosjekt som avsluttet prosjektår to 31.12.13. 

  Pro sjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst -midler fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og 

eierkommunene er del-finansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente 

budsjettrammer og prosjektår 2 er gjort opp i balanse. 

 

  Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver 

kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette 

kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i 

rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet. 

 

  Totalregnskapet: 

  Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets  

  offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for  

  regnskapsåret 2013 på kr 101.854,00.  

 

  Forslag til vedtak: 

  Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2013,  

  med et overskudd på kr 101.854,00.  

 

  Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 15/14 Disponering av overskudd 2013 
   

 Forslag til vedtak: 

  Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr 101.854,00.  

  Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet i sin helhet overføres til 

   ”frie fond”. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Sak 16/14 Styrets årsberetning 2013 
        Saksdokumenter:  forslag til styrets årsberetning for 2013  

  

 Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 

Brønnøysund.  

 

 Forslag til vedtak: 

Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2013. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 17/14 Årsrapport 2013 
        Saksdokumenter:  forslag til Årsrapport for 2013  

   

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  

 

Årsrapporten for 2013 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift og 

satsingene Nord-Troms Studiesenter, Nord-Troms ungdomsråd/RUST og 

Omdømmeprosjektet.  

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2013 er også tatt med i årsrapporten.  

 

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.  

 

 Forslag til vedtak: 

Den fremlagte rapporten godkjennes som styrets årsrapport for 2013, og legges 

frem for representantskapet. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 18/14  Nord-Troms Strategier – handlingsplan 2014-2015 
  Saksdokumenter:  

o Nord-Troms Strategier 2007 -2016, med handlingsplan for 2009 -2010 

o Oppdatering Strategidokument 06.03.14  

o Utskrift av sak 30/13 Nord -Troms Strategier - handlingsplan   

  

  Saksbehandler: Berit Fje llberg  

 

Bakteppe:  

Nord-Troms Strategier 2007 -2016 ble utarbeidet første gang i 2006 med visjon, 

strategi- og handlingsprogram.  Vår felles visjon: 

”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!” 
 

Med attraktiv forstår vi å skape bolyst gjennom å synliggjøre kvalitetene i 

regionen, med fokus på 

 Attraktive arbeidsplasser 

 Rikt kulturliv  

 G ode levekår 

 

Med nytenkende tar vi utgangspunkt i vår strategiske beliggenhet og unike 

naturressurser og tenker nytt for: 

 Å bli fremst i landet innen naturbasert turisme  

 Å bl i en foregangsregion i bruk av ny teknologi 

 Å utvikle landbruket  

 Et effektivt samarbeid innen offentlig forvaltning 

 

Med bakgrunn i framtidsutfordringene vi stod overfor i 2006 valgte vi 5 

innsatsområder for å realisere visjonen om ”Nord-Troms som attraktiv og 

nytenkende”: 

1. Kompetanse 

2. Nyskapning og utvikling i næringslivet (endret til Regional utvikling)  

3. Infrastruktur 

4. Tjenestetilbud 

5. Profilering/markedsføring  

 

Arbeid med rullering av planen: 

Tidligere har handlingsplanen vært delvis rullert innenfor enkelte innsatsområder. 

For at regionrådet skal få et oppdatert styringsverktøy var det behov for å 

oppdatere plangrunnlaget som dokumenterer utviklingen, utfordringene og 

mulighetene. Nytt plangrunnlag finnes i vedlagte dokument «Oppdatering 

strategidokument 06.03 .14». Plangrunnlaget ligger til grunn for utarbeidelse av 

handlingsplan for siste delen av planperioden.  

 

Ut fra plangrunnlaget som foreligger kan vi peke ut 3 hovedutfordringer for vår 

region;  

 Demografiutfordringen 

 Kompetanseutfordringen 

 Utviklingsutford ringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 
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Utfordringene er i hovedsak de samme som i 2066, derfor har vi valgt å beholde 

grunnsatsene for arbeidet, og nøkkelfaktorene kompetansesatsing og 
samarbeid/nettverksbygging. Det samme gjelder fokusområdene ungdom og 
kvinner. Det gjøres heller ikke endringer i de opprinnelige innsatsområdene med 

unntak av område 2 – regional utvikling. 

 

For å møte disse utfordringene vil Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep 

gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i denne handlingsplanen. Fokus er satt 

på bolyst, kompetanse og regional utvikling. 

 

Følgende prosess er gjennomført;  

 Utarbeidelse av plangrunnlag for Nord -Troms, 2011 

 Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord -Troms, 2012 

 Høringsinnspill fra kommunene til  rapport om interkommunalt samarbeid, 

2013 

 Vedtak i regionrådet oktober 2013 vedrørende prosess for utarbeidelse av 

handlingsplan 

 Vedtak i regionrådet januar 2014; strategiplan for Nord -Troms 

Studiesenter og Omdømmestrategi for Nord -Troms 

 Oppfølging av ved tak fra regionrådet – utarbeidelse av forslag til 

handlingsplan, jan-mars 2014 

 Utarbeidelse av oppdatert materiale vedrørende demografi, 

næringsutvikling og bolyst, mars 2014 

 Regionrådsmøte 25. mars 2014: vedtak av handlingsplan 2014 -15 

 

Rådmannsutvalget b ehandler sin del av handlingsprogrammet 24. mars, 

innsatsområde 4 tjenestetilbud. Forslag til handlingsprogram legges fram i møte. 

Rådmannsutvalget er styringsgruppe i Omdømmeprosjektet og vil også behandle 

handlingsprogrammet for innsatsområde 5 profilering den 24.03.14. 

 

Det er ikke en ønskelig situasjon at forslaget til handlingsplan ikke kan sendes ut i 

sin helhet i god tid før møte i regionrådet. Denne løsningen er likevel valgt denne 

gangen, siden neste ordinære møte i regionrådet er 24. juni.  

 

 Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd tar det oppdaterte strategidokumentet pr 06.03.14 

til orientering. 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplanen for 2014 -2015 som 

regionrådets styringsdokument. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 19/14 Høring fylkesplan for Troms 2014-2025 
  Saksdokumenter:  

o Fra fylkesrådet i Troms: Planutkast for Fylkesplan for Troms 2014 -2025 
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  Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Fylkesrådet i Troms har bedt blant annet kommuner og regionråd om uttalelser til 

planutkast for Fylkesplan for Troms 2014-2025, med høringsfrist 27. mars 2014.  

 

Formålet med Fylkesplan for Troms 2014-2025 er å etablere et felles og omforent 

grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke. Gjennom mål og 

strategier vil fylkesplanen trekke opp langsiktige utviklingsstrategier, angi 

prinsipper og legge føringer for prioriteringer av innsats. Fylkesplanen vil ligge til 

grunn for samarbeid og samvirke mellom sentrale utviklingsaktører i fylket. 

 

Fylkesplanen skal som regional plan, jf pbl § 8 -2, legges til grunn for regionale 

organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i 

regionen (fylket). 

 

Målområder: 
Følgende gjennomgående tema er vektlagt i planutkastet: 

 Nordområdene 

 Næring og kompetanse 

 Senterstrategi 

 Folkehelse 

 

 

Forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd: 
Nord-Troms Regionråd mener planutkastet fylkesplan for Troms 2014-2025 er 
et godt og oversiktlig dokument. Det er grunnlaget for et spennende og viktig 
arbeid for å stake ut retningen for utviklingen av Troms og Nordområdene. 
Planutkastets 4 hovedtema er alle relevante. 

 

 Nord-Troms Regionråd har følgende innspill til planutkastet:  

 

KAPITTEL 2 NORDOMRÅDENE  

Samferdsel: 

I et nordområdeperspektiv er satsing på infrastruktur særdeles viktig, dette for å 

styrke næringsliv, bosetting og levekår. Vi er helt avhengig av et 

sammenhengende, kapasitetssterkt og robust transportnett for å redusere 

avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsystemet. Nettet er av vital og 

økende betydning for næringslivets transporter og mobiliteten til befolkningen.  

 

Vi er en region rik på naturressurser, og dette har vært det viktigste grunnlaget for 

næringsvirksomhet. For å utnytte mulighetene for næringsutvikling i hele Troms 

er det viktig med stabile og trygge transportårer, da det meste av 

næringssatsingene henvender seg til markeder utenfor vår region – både nasjonale 

og internasjonale.  

 

Kultur: 

Nord-Troms Regionråd er opptatt av kultursamarbeid på tvers av landegrensene 

særlig mot nabolandene i Tornedalen. Dette har historisk vært et naturlig og viktig 
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samarbeids- og samhandlingsområde for den nordlige delen av Troms, og har vært 

viktig for å styrke egen identitet, språk og tradisjoner.  

 

Kvenene: 

Det er bra at den kvenske revitalisering er tatt inn som et eget punkt i planen og at 

viktige institusjoner i vår region (Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og 

Baaskifestivalen) er koblet på nordområdesatsingen.  

 

Strategier: 

Kommentarer til infrastruktur: regionrådet støtter prioritering av 

mellomriksvegene.  

 

 

KAP 3 NÆRINGSSTRATEGIER, FOU OG KOMPETANSE  

Nord-Troms Regionråd er enige i den beskrivelsen som gis i dette kapittel og 

støtter de strategier som planutkastet trekker opp. Særlig er vi fornøyd med at det 

skal tas utgangspunkt i regionale og lokale fortrinn, og at det i områder med tynne 

næringsmiljø satses på videreføring av en distriktsrettet næringspolitikk. I denne 

sammenheng vil Nord-Troms Regionråd anmode fylkesrådet om ferdigstillelse av 

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. 

 

Kompetansebehov og høyere utdanning: 

Nord-Troms Regionråd vil understreke viktigheten av å bygge en robust 

kompetanseinfrastruktur i hele fylket. Denne bør omfatte utdanninger på ulike 

nivå og ses i nær sammenheng med arbeidslivets behov for kompetanse.  

 

I gjennom Omdømmep rosjektet i Nord-Troms er det gjennomført en begrenset 

kartlegging av fremtidig behov for arbeidskraft, og resultatet er tydelig på behovet 

for fagarbeidere, dette gjelder både i privat og offentlig sektor. I tillegg vil det 

være behov for kompetanse til velferdsyrkene.  

 

I distrikter med demografiutfordringer som i Nord-Troms, med nedgang i 

befolkningen og en skjev aldersfordeling, må vi tenke flere strategier. Vi vil ikke 

klare å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i forhold til behovet i 

framtiden, til dette er konkurransen for stor. I tillegg til en rekrutteringsstrategi må 

vi også ha en strategi for å produsere kompetent arbeidskraft til arbeidslivet i 

regionen dersom vi skal lykkes. I den sammenheng er relevante tilbud på 

videregående skole som kan produsere kompetent arbeidskraft i tråd med 

arbeidslivets behov avgjørende. I tillegg er verktøy som studiesentrene veldig 

viktig for produksjon av kompetanse på høyere nivå for å møte lokale behov. Vi 

vil også nevne at både Midt- og Nord-Troms Re gionråd har inngått 

samarbeidsavtaler med UiT Norges arktiske universitet.  

 

 

Rekruttere og beholde arbeidskraft:  

Nord-Troms Regionråd har gjennom Omdømmeprosjektet arbeidet med bolyst i 

regionen. Som planutkastet setter fokus på er tilgang på boliger en mangelvare. Vi 
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har gjort en utredning blant kommunene i Nord-Troms i Omdømmeprosjektet. Vi 

gjorde følgende funn;   

 behovet for midlertidige boliger anses som stort i alle kommuner 

 utleiemarked fungerer etter  « jungeltelegraf»  

 det er behov for byggeklare tomter.   

Nord-Troms arbeider med et mulig felles prosjekt for i første omgang heve 

kompetansen hos de som arbeider med boligspørsmål i kommunene.  

 

Samferdsels- og samfunnsstruktur: 

Nord-Troms Regionråd vil understøtte poenget med at utilstrekkelig 

transportmessig infrastruktur hindrer positiv utvikling av landsdelen. Dette gir 

gjenkjenning for oss i nordfylket med en stamvei som ikke er helårsåpen og med 

viktige fylkesveger for næringstransporter som FV 866 og FV 868 som utgjør 

store flaskehalser. 

 

Handlingsr om for egne prioriteringer: 

En fortsatt sterk satsing på kommunale utviklingsfond er viktig.  

 

I NORUT -rapport 2012:2 ”Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – 

utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene” blir det satt fokus på behovet 

og viktigheten av god informasjon om virkemidlene i sonen. For å sikre god og 

oppdatert informasjon som kan brukes i rekrutteringssammenheng vil vi foreslå at 

Troms fylkeskommune utarbeider informasjon på sine hjemmesider slik som 

Finnmark. 

 

Strategier: 

Forslag endring kulepunkt: 

 rekruttere og produsere kompetent arbeidskraft  

forslag til nye kulepunkt: 

 bedre informasjon om tiltakssonen (gjerne med kalkulator ala Finnmark?)  

 god infrastruktur for å lette boligpress i byene - realisere Ullsfjordforbindelsen  

 

 

KAP 4 SENTERSTR ATEGI  

Nord-Troms Regionråd støtter fylkesrådets anbefaling om at senterstrukturen 

ligger fast. Regionrådet ser også positivt på at skolestedstrukturen skal bestå i 

valgperioden. 

 

Samferdsel og senterstruktur: 

Fokus på utvikling av felles bo- og arbeidsregioner er blitt sterkere den siste tiden, 

og blir vektlagt stadig mer. Dette er en utfordring for den nordlige delen av Troms 

med lange avstander og spredt bosetting, og dermed begrensede muligheter for 

utvikling av felles BA -regioner. Dette understøttes i NORUT -rapport 2012:2 

”Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms» hvor det tydeliggjøres at de t som 

virkelig skiller Tiltakssonen fra andre regioner er de store avstandene og 

befolkningstettheten.  I tillegg har vi utfordringer med mange rassutsatte 

veistrekninger i vår region, som også er en utfordring når man vil knytte 

regionene tettere sammen. 
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KAP 5 ARELPOLITIKK OG FORVALTNING  

Positivt av planutkastet trekker fra Nord -Troms Plankontor som et godt eksempel. 

Dette har vært et viktig og riktig grep for kommunene i regionen for å sikre 

kompetanse og gjennomføringskraft i planarbeidet. Dette kompetansemiljøet kan 

bygges videre på i framtiden med kompletterende plankompetanse på andre 

områder, slik at de kan løse andre planoppgaver i tillegg til dagens hovedfokus 

som er arealplaner. Dette har overføringsverdi til andre regioner i distriktstroms. 

 

 

KAP 8 TANNHELSE  

Nord-Troms er godt fornøyd med den satsingen som har vært på kompetanse 

tilknyttet tannhelsen, gjennom etableringen av Universitetstannklinikk på 

Storslett. 

 

I forhold til kjeveortopedi må dagens pasienter enten reise til Hammerfest eller 

Tromsø. Det medfører heldagsfravær og i noen tilfeller behov for overnatting for 

pasient og evt ledsager (mange barn i pasientgruppen). 

 

Strategier: 

Forslag til nytt kulepunkt: 

 tilgang på kjeveortopedi i alle regioner i Troms  

 

 

KAP 9 VIDEREGÅENDE OPP LÆRING  

Nord-Troms Regionråd vil understreke viktigheten av å prioritere skolene i 

distriktene. Kompetansen som er bygd opp over tid i de videregående skolene er 

viktig både for samfunns- og næringsutviklingen i de ulike regionene.  

 

I planutkastet settes fokus på å beholde en desentralisert struktur på 

studiespesialisering. Dette er selvfølgelig viktig, men man må samtidig ha med 

seg signalene om økt behov for fagfolk både i næringsliv og offentlig sektor (ref 

innspill under kap 3). Det å ha fagutdanninger ute i den enkelte regionen som er 

tilpasset behovene i arbeidslivet er viktig. Dette gjør også at ungdommene lettere 

kan få lærlingplass i en lokal virksomhet, og kanskje tilbud om jobb etter læretida 

og virksomheten får kvalifisert arbeidskraft. 

 

Nord-Troms Regionråd vil oppfordre fylkesrådet til å sette et ekstra fokus på 

borteboerne i fylket. Det er mange utfordringer for ungdom som må flytte på 

hybel for å gjennomføre videregående utdanning. Erfaringer viser at tilgang på 

hybel kan være avgjørende for hvor man velger å søke videregående skole. Det 

kan være flere aktuelle tiltak for å trygge tilværelsen for borteboerne for eksempel 

attraktive hybelanlegg, ordninger med vertsfamilier (slik som i Finnmark) o.l. I 

tillegg bør det legges til rette for erfaringsutveksling og læring mellom de 

skolestedene som har borteboere, hvilke tiltak jobbes med, rutiner for oppfølging 

av elever og kontakt med foreldre mm. 
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Egne strategier for borteboerne bør utvikles sammen med skolene og 

vertskommunene.  

 
 Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd bifaller forslag til høringsuttalelse til Fylkesplan for 

Troms 2014-2025, og oversender uttalelsen til fylkesrådet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Sak 20/14  Dekning av transportutgifter 16. mai 2014   
Saksdokumenter: særutskrift møte i ungdomssatsingen RUST 27.01.14  

 

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Lisa M. Pedersen Solbakken  

 

Bakgrunn:  

Ungdomsrådet i Nordreisa har stått som arran gør av dette vellykkede 

arrangementet i en årrekke. Dette er et rusfritt arrangement, hvor ungdom fra hele 

regionen har deltatt. Det har vært satt opp busser fra alle kommunene, slik at 

ungdom har kommet seg fram og tilbake på en trygg måte.  

 

16. mai 201 4: 

Nordreisa ungdomsråd har sagt seg villig til å stå som arrangør. RUST bidrar på 

lik linje som i 2012 og 2013 med bistand. Siden dette er et regionalt arrangement 

er det ønske om at de andre kommunene bidrar økonomisk for å få arrangementet i 

havn. I tillegg er det ønskelig at Nord-Troms Regionråd bidrar med transportstøtte 

til bussing av ungdommene fra nabokommunene til Storslett som tidligere år. 

 

Vurdering: 

Arrangementet er populært hos målgruppen. Dette er et godt rusfritt alternativ 

som samler ungdom fra hele regionen. Dette bidrar til at ungdom blir kjent på 

tvers av kommunegrensene og er også positivt i et omdømmeperspektiv. Det er 

også trygge rammer med voksne vakter både på arrangementet og på bussene. 

Politiet har også prioritert arrangementet og det er etablert et godt samarbeid med 

dem. 

 

 Forslag til vedtak fra RUST:  

1. Nord-Troms Regionråd bevilger inntil kr 40.000, - til transport til 16. 

mai-arrangementet i Nordreisa i 2014. Beløpet dekkes av fond i 

regionrådet. 

2. Alle kommunene må stille med reiseledere (på bussen) for sine 

ungdommer. 

3. Alle kommunene anmodes om å bidra med kr 5000,- hver til 

gjennomføringen. 

4. R UST -ungdommene stiller som hjelpevakter under arrangementet. 

5. Regional ungdomskonsulent bidrar til organisering av transport og 

lignende. 
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Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  

  

Sak 21/14  Oppnevning av representanter – arbeidsgruppe samarbeidsavtale med UiT 
  Norges arktiske universitet  

Saksdokumenter: samarbeidsavtale mellom UiT og Nord -Troms Regionråd  

 

Saksbehandler: Berit Fjel lberg 

   

 Samarbeidsavtalen ble undertegnet i 2012. I avtalens siste punkt fremgår det at 

man skal opprette en arbeidsgruppe som skal følge opp samarbeidsavtalen. Denne 

er pr i dag ikke etablert. Samarbeidsavtalen var grunnlag/utgangspunkt for et 

felles møte mellom det nye rektoratet og Nord-Troms Regionråd 31.01.14. I dette 

møtet ble man enige om å følge opp samarbeidsavtalen ved å opprette den omtalte 

samarbeidsgruppen.  

 

  Kort om avtalen: 

Avtalen er en overordnet avtale om samarbeid mellom UiT og NTRR. Avtalen 

markerer at begge parter ønsker å samarbeide i prosjekter innen utdanning 

(herunder etter- og videreutdanning), forskning og eventuelt på andre områder av 

felles interesse. For konkrete samarbeidsprosjekter skal det skrives egne 

underavtaler. 

 

 Ove rordnet mål:  

Å utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og 
utvikling. 

 

Mer konkrete mål for samarbeidet er som følger: 

 Med jevne mellomrom å identifisere sentrale behov for kompetanse, 

utvikling og forskning i Nord-Troms. 

 Å iv areta en god dialog mellom UiTs ledelse/fagmiljø og sentrale 

samfunns- og arbeidslivsaktører i Nord-Troms. 

 Å bidra til at innbyggere i Nord -Troms skal ha en stabil og langsiktig 

tilgang til relevante utdanningstilbud gitt av UiT.  

 Å utvikle forsknings - og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom 

regionalt arbeidsliv og UiT.  

 

Avtalen omfatter følgende områder: 

 Utvikling og gjennomføring av grunn -, etter- og videreutdanning. 

 Utredningsoppgaver og masteroppgaver.  

 Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid. 

 

Utvikling av samarbeidstiltak : 

 Det påhviler partene ved sekretariatet å arrangere gjensidige møter, seminarer, 

workshops og lignende for å drøfte framtidig utvikling og muligheter på 

ovennevnte områder. 
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 Samarbeidsgruppe: 

Avtalens punkt 5 beskriver hvordan man kan følge opp samarbeidet;  

«For å sikre en positiv utvikling av samarbeidet i denne hovedavtalen, etableres en 
representativ samarbeidsgruppe på 5 personer med følgende mandat: 

 Ivareta et godt samarbeidsklima mellom partene. 
 Ta initiativ til utviklings- og forskningsrelatert arbeid. 
 Avklare finansiering, igangsetting og oppfølging av mulige 

samarbeidsprosjekter. 
 Gi innspill til nye samarbeidsprosjekt overfor relevante aktører i regionen 

og ved UiT. 
 

Samarbeidsgruppen skal bestå av 2 representanter fra UiT fra regionrelevante 
fakultets- eller instituttnivå, og av 3 representanter fra regionen. Fra NTRR skal 
politisk ledelse og administrativ ledelse være representert, samt en representant 
fra regionalt næringsliv. 
 
Sekretariatet for samarbeidsgruppen skal ivaretas av U-vett ved UiT og Nord-
Troms Studiesenter i NTRR.» 

 

  Etter omorganisering ved universitetet vil sekretariatet bli ivaretatt av det 

nyopprettede Senter for karriere og arbeidsliv. 

 

  Vurdering: 

  Leder av studie senter og daglig leder i regionrådet har vært i drøftingsmøte med 

   SKA (Senter for karriere og arbeidsliv) ved UiT 7. mars 2014. Møtet tok 

utgangspunkt i samarbeidsavtalen hovedområder som vi drøftet punkt for punkt. 

(Eget notat fra møtet utarbeides.)  

 

  Møtet konkluderte med at det kan være fornuftig å arrangere utviklingsmøter 1-2 

ganger pr år hvor man på forhånd setter et tema for det angitte møtet. 

Administrasjonen vil derfor foreslå at det oppnevnes «noen» faste representanter i 

samarbeidsgruppen som kan representere kontinuiteten i arbeidet. Øvrige 

representanter inviteres med i forhold til tema som settes på dagsorden. SKA vil 

ivareta den «faste» representasjonen fra UiT. Fra Nord -Troms vil representanter 

fra regionrådet og studiesenteret utgjøre den «faste» representasjonen.  

 

  Forslag til vedtak: 

1. For å følge opp samarbeidsavtalen mellom UiT og NTRR oppnevner 

begge parter representanter i en felles arbeidsgruppe. 

2. Det oppnevnes 2 faste representanter fra Nord-Troms til arbeidsgruppen. 

Den 3 representanten skal være en fagperson som inviteres med i forhold 

til tema for utviklingsmøtet. 

3. Som faste representanter fra Nord-Troms oppnevnes: ordfører Jan Helge 

Jensen og rådmann Cissel Samu elsen. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 22/14  Avklaring vedr regionale parker  
  Saksdokumenter: 

 prosjektskisse regionale parker pr august 2013 
 diskusjon i regionrådet august 2013 
 vedtak i prosjektgruppa omdømme oktober 2013 

 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 
 Bakgrunn:  
  Ordningen med regionale park er forvaltes av Kommunal- og  

  Moderniseringsdepartementet. Målet med verdiskapingsprogrammet for lokale og 

regionale parker er økt verdiskaping og næringsutvikling i områder i Norge med 

spesielle natur- og kulturverdier. Verdiskapingen vil i denne sammenheng være på 

ulike felt, slik som sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskapning.  

Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell som er i ferd med å etablere 

seg for lokal samfunnsutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med 

viktige natur- og kulturverdier. Formålet til parkene er å fremme helhetlig steds- 

og næringsutvikling. Dette er en satsing som nå er inne i sitt tredje og siste år i 

2014. 

  En mulig utviklingsstrategi for Nord-Troms?  

  Prosjektgruppa i Omdømmeprosjektet har i fl ere sammenhenger drøftet om 

ordningen med regionale parker kan være en mulig vei for videreføring av 

arbeidet i Omdømmeprosjektet. Det har også vært utarbeidet en skisse til hvordan 

man kan jobbe med saken. Saken har også vært drøftet i regionrådet og i 

arbeidsutvalget til regionrådet, og det har vært gitt positive tilbakemeldinger. 

  
Prosjektgruppa i Omdømmeprosjektet har hatt oppe saken om regionale parker 

01.10.13. Prosjektgruppa gjorde følgende vedtak:  

”Sak 27/ 13 Regionale parker 
Vedtak: 
Omdømmeprosjektet anbefaler at det avklares om ordningen med regionale 
parker videreføres i 2014. På bakgrunn av dette utarbeides et forprosjekt for 
regional park i Nord-Troms. Forprosjektet skal skissere hva som skal gjøres og 
hva kostnadene vil bli i et hovedprosjekt. Ideen om regional park i Nord-Troms 
er god. Dette vil bidra til å føre arbeidet med omdømmebygging av Nord-
Troms videre. Omdømmeprosjektet anbefaler at det jobbes videre med et 
forprosjekt om regional park i Nord-Troms.” 

 

Vurdering: 

  Det har vært stor aktivitet i Omdømmeprosjektet og i regionrådet for øvrig det 

siste halve året. Det har dessverre medført at dette arbeidet ikke har blitt prioritert 

i perioden rundt årsskiftet, noe som var nødvendig dersom man skulle søke å 

komme med i ordningen (søknadsfrist mars 2014). Siden ordningen er inne i det 

siste året er det lite aktuelt å sende søknad om deltakelse. Metoden for denne 

utviklingsstrategien er vurdert som god, og kan gjerne brukes i et videre 

utviklingsarbeid for Nord-Troms.  
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  Forslag til vedtak: 

  Det er ikke aktuelt for Nord-Troms Regionråd å sende søknad om deltakelse i 

verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 23/14  Anbefaling av finansieringsmodell OSO (overordna samarbeidsorgan UNN 
  og kommunene)  
   

Følgende sak fra OSO legges fram til behandling i Nord -Troms Regionråd;  

 

«Sammendrag og anbefaling  
OSO har som en av sine oppgaver å oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg og 
andre arbeidsgrupper, samt gi disse mandat. I vedtektene heter det at sammensetningen i slike 
grupper skal være lik fra begge partene, at brukerne skal være representert og at ansatte og 
deres organisasjoner skal involveres. I tillegg er det et uttalt mål at fastleger i større grad skal 
tas med i denne type arbeid.  
OSO erfarer at det stadig oftere blir reist spørsmål om budsjett for og finansiering av det 
arbeidet KSU og arbeidsgrupper er satt til å gjøre. Det foreslås derfor en modell for 
finansiering av fellesaktiviteter.  
 
Bakgrunn  
En av Overordna Samarbeidsorgans (OSO’s) oppgaver er å oppnevne medlemmer til kliniske 
samarbeidsutvalg (KSU) og gi disse mandat. I tillegg oppretter OSO jevnlig andre 
arbeidsgrupper for å utrede problemstillinger som er felles for kommunene og UNN. I 
vedtektene heter det at sammensetningen skal være lik fra begge partene, at brukerne skal 
være representert og at ansatte og deres organisasjoner skal involveres. Videre heter det i §5 i 
vedtektene til OSO;  
«OSO har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader».  
OSO har erfart at det stadig oftere blir reist spørsmål om budsjett for og finansiering av det 
arbeidet som KSU eller arbeidsgruppene skal gjøre. Spesielt er dette knyttet til reise- og 
møtekostnader og ikke minst frikjøp av fastleger.  
Blant kommunene blir den økonomiske belastningen ulik og uforutsigbar. Noen kommuner 
deltar ofte i slikt arbeid, og blir av den grunn påført kostnader for et arbeid alle kommunene 
nyter godt av. Andre kommuner har lange reiseavstander, og blir påført store reisekostnader 
for å delta på møter / aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet. Noen 
kommuner deltar ikke på noen slike aktiviteter, og har følgelig ingen kostnader knyttet til 
dette.  
For at arbeidet i OSO skal fungere godt, er det i alle sammenhenger vektlagt at partene skal 
være likeverdige. I OSO som organ fungerer dette godt, men i det praktiske arbeidet i KSU og 
arbeidsgrupper oppnevnt av OSO, ser vi at deltakelsen / likeverdigheten kan være vanskelig å 
oppfylle. En forklaring på dette er manglende økonomi til å dekke kostnader for å delta i 
arbeidet.  
Fra OSO’s side er det ønskelig å fortsatt kunne etablere KSU’er og andre arbeidsgrupper, og det 
er et uttalt mål å i større grad inkludere fastlegene i mange av de aktivitetene som er planlagt 
eller igangsatt. Spørsmål om finansiering av slikt arbeid dukker stadig opp, uten at OSO har 
hatt noe strategi på dette.  
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Det foreslås derfor å lage retningslinjer for hvordan slike fellesaktiviteter kan finansieres. Det  
legges fram forslag på fem ulike modeller / varianter, hvor alle har som mål å sørge for en 
finansieringsmodell som oppleves som rettferdig for partene og av og blant kommunene, og som  
gir partene en økonomisk forutsigbarhet. 
 
Vurdering  
Forutsetningen for alle fem modellforslagene er å følge opp det som står i vedtektene om 
sammensetning; at representasjonen er lik mellom kommunen og UNN, og at partene dekker 
sine egne kostnader, dvs. at kostnadene fordeles 50/50. I praksis betyr det at UNN innbetaler 
samme beløp som de 30 kommunen i UNN bidrar med samlet sett.  
Kostnadene for hvert KSU eller arbeidsgruppe vil variere ut fra sammensetning og arbeidets 
omfang. Det foreslås derfor at partene innbetaler et ákonto-beløp tilsvarende det en forventer 
vil være årskostnader for denne type aktiviteter. Ved årets slutt gjøres en endelig avregning, og 
beløpet for neste år justeres opp eller ned i forhold til det faktiske forbruk.  
 
Fem mulige modeller for kommunenes andel;  
Forutsetninger: Eksemplene tar utgangspunkt i at kommunenes andel skal utgjøre ca. 340 
000,- pr. år. UNN bidrar med samme beløp, hvilket gir OSO ca.680 000,- til disp pr. år for arbeid 
i KSU og arbeidsgrupper.  
o Modell A. Fast grunnfinansiering + et beløp pr. innbygger.  

o Modell B. Differensiert grunnfinansiering + et beløp pr. innbygger.  

o Modell C. Kun grunnfinansiering – likt beløp.  

o Modell D. Kun grunnfinansiering – differensiert beløp  

o Modell E. Beløp pr. innbygger.  
 
Modell A. Fast grunnfinansiering + et beløp pr. innbygger.  
Grunnfinansiering kr. 5 000,- pr. kommune = kr. 150 000,-  
Beløp pr. innbygger (kr. 1,- pr. innbygger) = kr. 189 849,-  
Totalt – kommunenes halvdel = kr. 339 849,-  
 
Konsekvens eksempelkommuner;  
Harstad = kr. 29 400,-  
Nordreisa = kr. 9 851,-  
Evenes = kr. 6 391,-  
 
Modell B. Differensiert grunnfinansiering + beløp pr. innbygger.  
Grunnfinansiering kr. 3 500,- for kommuner under 3 000 innbyggere (19 stk)  

Kr. 6 000,- for kommuner under 10 000 innbyggere (7 stk)  

Kr. 10 000,- for kommuner over 10 000 innbyggere (4 stk)  

Grunnfinansiering = kr. 148 500,-  
Beløp pr. innbygger (kr. 1,- pr. innbygger) = kr. 189 849,-  
Totalt – kommunenes halvdel = kr. 338 349,-  
 
Konsekvens eksempelkommuner;  
Harstad = kr. 34 400,-  
Nordreisa = kr. 10 851,-  
Evenes = kr. 4 891,-  
 
Modell C. Kun grunnfinansiering – likt beløp.  
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Grunnfinansiering, 30 kommuner (á kr. 11 300,- pr kommune)  

Totalt – kommunenes halvdel = kr. 339 000,-  
 
Konsekvens eksempelkommuner;  
Harstad = kr. 11 300,-  
Nordreisa = kr. 11 300,-  
Evenes = kr. 11 300,-  
 
Modell D. Kun grunnfinansiering – differensiert beløp  
Grunnfinansiering kr. 7 500,- for kommuner under 3 000 innbyggere (19 stk)  

Kr. 13 000,- for kommuner under 10 000 innbyggere (7 stk)  

Kr. 27 000,- for kommuner over 10 000 innbyggere (4 stk)  

Totalt – kommunenes halvdel = kr. 341 500,-  
 
Konsekvens eksempelkommuner;  
Harstad = kr. 27 000,-  
Nordreisa = kr. 13 000,-  
Evenes = kr. 7 500,-  
 
Modell E. Beløp pr. innbygger.  
Beløp pr. innbygger (kr. 1,80 pr. innbygger), 189 849 innbyggere á kr. 1,80  
Totalt – kommunens halvdel = kr. 341 728,-  
 
Konsekvens eksempelkommuner;  
Harstad = kr. 43 920,-  
Nordreisa = kr. 8 732,-  
Evenes = kr. 2 504,- 
 
Vedtak  
1. OSO ser behovet for etablering av felles budsjett for å sikre deltakelse fra 
brukerrepresentanter og fastleger i KSU og arbeidsgrupper oppnevnt av OSO.  

2. OSO ber kommunerepresentantene fremme forslag for sine regionråd om 
finansieringsmodell for fastlegenes deltagelse.  

3. UNN finansierer brukerrepresentanters deltagelse.  

4. Ordningen evalueres årlig.»  
 

  Innstilling fra rådmannsutvalget: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner å velge modell E  «Beløp pr. 
innbygger».  Beløp pr. innbygger utgjør kr. 1,80 pr. innbygger, og vil være det 

rimeligste alternativet for Nord-Troms kommunene. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 

 

Sak 24/14  Omdømmestrategien for Nord-Troms  
 Saksdokumenter: Sak 1/14  Forslag til omdømmestrategi for Nord-Troms 

 

Saksbehandler: Silja Karlsen 
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Under behandling av denne saken var følgende tilstede fra Omdømmeprosjektet:  
Silja Karlsen, Lisbeth Holm, Inger Marie Åsli, Rolf Johansen og Maria Figenschau. 
 

Det er gjennomført en identitets- og omdømmekartlegging for Nord-Troms, hvor 

900 innbyggere og 650 eksterne fra Tromsø og Alta  er intervjuet. Kartleggingen 

ble presentert i møtet av Kåre Stig Nøstdal, TIBE PR . 

 

Det å bygge et omdømme tar tid, og Omdømmeprosjektet har vært starten på et 

slikt arbeid for regionen. Dette arbeidet er forankret i Nord-Troms strategiene: 
Innsatsområde 5 –profilering av Nord-Troms, der Nord-Troms regionråd har 

følgende overordnede målsetting:  

”Felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst og fremstå som en 
livskraftig region”.  
   
Målet med dette arbeidet i regi av Omdømmeprosjektet er å:  

1. Utarbeide en omdømmestrategi for regionen som skal bidra til at vi når det 

overordnede målet. 

2. Ut arbeide tiltak/ verktøy som skal styrke regionens omdømme.  

 

For nå disse målene har Omdømmeprosjektet gjennomført ulike prosesser. Dette 

presenteres i notatet under og i møte 25.mars. 

 

Situasjonsbeskrivelsen 
Omdømmeprosjektet har definert faktisk situasjon  for regionen og ønsket 

situasjon i forhold til arbeidet med omdømmebygging av regionen. 

 

Figur 1 Faktisk og ønsket situasjon for Nord-Troms 
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For å nå den ønskede situasjonen er omdømmebygging av regionen et verktøy 

som regionen har valgt å bruke, jf. prosjekt Omdømmebygging i Nord -Troms. 

 

Målgrupper for styrt kommunikasjon 
Fra strategisk plan for Nord- Troms Regionråd kommer det fram spesielt to 

områder det er viktig å satse på for regionen:  

1.”satse på kvinner og unge i årene fremover”  

2.”I dagens arbeidsstyrke er gjennomsnittsalderen relativt høy. Mange vil derfor 
gå ut av arbeidsstyrken og inn i pensjonistenes rekker i årene som kommer”  

 

På bakgrunn av dette vil prosjektgruppa anbefale regionen å prioritere en styrt 

kommunikasjon om Nord-Troms, rettet mot unge, spreke jenter innenfor disse 

målgruppene:  

• potensielle tilbakeflyttere  

• potensielle innflyttere  

• innbyggere og næringsliv  

• potensielle næringsetablerere  

 

Stedskvaliteter og kompetansebehov 
Omdømmebygging handler i hovedsak om å synlig gjøre stedskvaliteter. 

Stedskvaliteter som enten er unike for vår region, eller i alle fall kan virke som en 

motivasjonsfaktor for utvalgte målgrupper. I tillegg må vi synliggjøre 

jobbmuligheter som finnes i regionen for å tiltrekke oss nye innbyggere. 

Dette reiser to sentrale spørsmål:  

1. Hvilke stedskvaliteter har vi som kan virke tiltrekkende på segmenter innenfor 

denne målgruppen?  

2. Hvilke kompetanse er det vi trenger i årene fremover?  

 

Gjennom Omdømmeprosjektet har det vært gjennomført et betydelig  arbeid i 

forhold til å kartlegge stedskvaliteter i de ulike kommuner. Disse stedskvalitetene 

er samlet i egne dokument «Skattekister» for de ulike kommuner.  

 

Det er gjort en enkel kartlegging av fremtidig behov for arbeidskraft i kommunene 

og de største bedriftene (antall ansatte) i hver kommune, og på bakgrunn av disse 

funnene er det gjort en markedssegmentering i forhold til de behov og fortrinn 

regionen som helhet har. (Nord-Troms Studiesenter (NTSS) skal gjøre en grundigere 

kartlegging av de fremtidige behovene kommunene har i forhold til kompetanseheving i egen 

organisasjon og rekruttering av arbeidskraft utenfra (jf. strategiene for NTSS). Det er tenkt at dette 

også skal gjøres i deler av næringslivet. På bakgrunn av disse kartleggingene  vil man i større grad 

kunne drive målretta kommunikasjon til ønskede målgrupper.) 

 

Dette har dannet grunnlaget for å finne frem til de stedskvaliteter vi mener er mest 

interessante i forhold til vårt arbeid. Gjennom ulike prosesser har prosjektgruppa 

jobbet sammen med TIBE PR for å starte arbeidet med å utforme en 

omdømmestrategi for regionen. I prosessen er det gjennomført en Identitets- og 

omdømmekartlegging av Nord-Troms. Resultatene herfra vil bli presentert på 

møtet 25.mars og vil si noe om hvor vi har ”gap” i forhold til ønsket situasjon for 

regionen (figur 1). Disse gapene må sammen med tiltak/verktøy utarbeidet av 

Omdømmeprosjektet inngå i handlingsplanen i omdø mmestrategien for regionen. 
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Utvalgte stedskvaliteter  
I løpet av forprosjektet kom «tre stammers møte» opp som et stikkord for mulig 

retning å jobbe etter. Det viste seg imidlertid at det var noe sprikende holdninger 

til dette hos de unge innbyggerne. Man valgte derfor å endre dette sporet som 

hovedretning, og finne andre, mer samlende alternativer.  

Det er særlig tre områder vi vil rette fokus mot:  

1. Samarbeid og samhandling (gjenoppbyggingen av Nord-Troms etter krigen)  

2. Samarbeid og sameksistens (tre stammers møte)  

3. På lag med elementene (naturen og naturbrukeren)  

Vi mener disse tre områdene kan skape stolthet hos målgruppa (og andre 

innbyggere) og virke tiltrekkende, dersom det brukes på riktig måte. 
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Visjon og målsetninger for omdømmestrategien (behandlet og vedtatt sak 1/14 

og 8/14)  

Vår visjon tilknyttet omdømmestrategien for Nord- Troms:  

”Om 20 år er det dissestativ utenfor hvert annet hus”  

 
Målsetninger for å oppnå ønsket situasjon:  

Hovedmål:  

Gjennom handlinger og kommunikasjon skal vi sammen;  

1. Bidra til økt stolthet, og en sterkere felles tilhørighet/ identitet knyttet til Nord - 

Troms hos egne innbyggere i regionen  

2. Knytte ønskede assosiasjoner til Nord- Troms hos prioriterte målgrupper  

 

Delmål  

• Nord-Troms skal være en arena for livsglede og kreativitet, som gir nyskapning, 

basert på vår unike natur og kultur.  

• Vi skal bidra til å iverksette tiltak som i løpet av de neste 10 år gir en vekst på 25 

% i privat verdiskaping i regionen  

 

På bakgrunn av de utvalgte stedskvalitetene og for å oppnå ønsket situasjon blir 

valg av posisjon for Nord- Troms:  

• At vi skaper nye og formidler gamle historier om samarbeid, pågangsmot og 

gjennomføringsevne. Dette vil få fram innholdet i de utvalgte stedskvalitetene.  

 

Dette ble behandlet og vedtatt i møte i NTRR i sak 1/14 og 8/14.  

 

Budskap som skal brukes i kommunikasjonen 
Prosjektgruppa har tatt visjonen og målsetningene med i det videre arbeidet, og 

gjennom prosesser med TIBE PR, Identitets - og omdømmekartlegginga og 

behandling i styringsgruppa (rådmannsutvalget) kommet fram til at ”Der 

kontraster former folk” bør brukes for å nå målgruppene som er definert tidligere.  

 

Gjennom kreative strategiske prosesser har vi kartlagt de mange kontrastene som 

er høyaktuelle for Nord-Troms. Vi kartla disse til å være;  

• Kulde/Varme 

• Mørketid/Lyst hele døgnet 

• Mangfoldet av folkeslag 

• Historie/Fremtid 

• Midnattsol/Nordlys 

 

Vi skal gjenspeile kontrastene som former folket gjennom de aktuelle kontrastene 

som er rundt folket i Nord Troms. I det visuelle formspråket vil vi gjennom å sette 

sammen menneske og natur vise kontrastene. Vi vil bruke menneskelige faktorer 

som samhold, historier, omtanke for hverandre og opplevelser som gir merverdi 

for menneskene, opp mot faktorer i naturen som fjell og tinder, vidder, høyder, 

vann, vind, gnistrende frost, frisk luft, lys, midnattsol, nordlys, mørketid, lyst hele 

døgnet og ekstreme værforhold. Dette mener vi folket i Nord Troms vil kjenne seg 

igjen i.  
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Styringsgruppen har i sak 1/14 godkjent logoen ”Der kontraster former folk –

Nord-Troms”. 

Prosjektgruppen har i sak 3/14 (møte 24.mars) til styringsgruppen foreslått at 

logoen får et logomerke som skissert og at fargevalget blir som under.  

 
Tanken bak - Der kontrastene former folk - er å belyse de sterke kontrastene mel-

lom naturen og menneskene. Kontrastene er større i Nord Troms, og dette former 

folket som bor her.  

Vi mener man kan høste mye av denne løsningen; Vi treffer målgruppen og 

snakker til alle målgrupper. Det er en løsning man lett kan relatere seg til og 

forstå. Det er ikke en løsning som er tidsbestemt, men noe vi kan bygge videre på 

som en del av den totale identiteten. 

Logoen står godt alene. Den gir rom til å tenke innenfor gitte, positive rammer. Vi 

treffer riktig om tankene går til Nord-Troms som kan gjenkjennes i bildene vi 

visuelt formidler. Løsningen er ikke jålete eller feminin, men kraftig, tydelig og 

med mening!  

 

Fargevalg 

 
I vedlegget viser vi eksempler på visuelle uttrykk som forsterker, puster liv og gir 

innhold til logo/payoff.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms regionråd godkjenner logoen for Nord-Troms med de 

fargeforslag som foreligger.  

Forslag til pkt 2 fremmet i møte: 

2. R egionrådet ber prosjektgruppa for omdømmeprosjektet rendyrke logo med 

hensyn til logomerke og bokstav-valg. 
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Vedtak:  forslag til pkt 1.og pkt 2. ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 25/14  Høring - Kvænangsruta  
 Saksdokumenter: Høringsbrev fra Troms fylkes trafikk av 17.03.14  

 

Saken legges fram uten innstilling (grunnet kort tid fra brev mottatt til utsending 

av saksdokumenter).  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Forslag til høringsuttalelse presentert i møte vedr «Kvænangsruta – skoleskyss» 

godkjennes og sendes Troms fylkestrafikk. I tillegg utarbeides en egen uttalelse 

vedr ulike båtruter i hele nordfylket som sendes fylkesrådet, uttalelsen skal sendes 

styret i regionrådet til godkjenning før den sendes fylkesrådet. 
 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 

DISKUSJONSSAKER: 
 Tema rådsforsamlingen i Kvænangen – arbeidsutvalget foreslår å sette fokus på 

nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. Kompetanse, infrastruktur og nyskapning. 
Invitere fylkesråd, næringsutvalg i kommunene, næringskonsulenter, m.fl. Oppfølging 
etter startseminaret i oktober 2013. Kan deles i to deler – rolleavklaringer i del 1 – 
strategier og tiltak i del 2. Dato for rådsforsamlingen ble tidligere endret til tirsdag 
20. mai. Nå viser det seg at KS skal presentere Kommuneproposisjonen samme dag i 
Tromsø. Det må derfor settes ny dato for rådsforsamlingen (i henhold til 
selskapsavtalen skal representantskapsmøte avholdes innen utgangen av mai).  

o Oppfølging bestemt i møtet: Ny dato: 21.mai i Sørstraumen. 
Fylkesråden/fylkesrådet inviteres til møte. 

 
 Diskusjon vedr friluftsråd og friluftsliv i Nord-Troms. Arbeidsutvalget ønsker at 

regionrådet diskuterer denne saken, og avklarer videre arbeid med tema. Som 
bakgrunn for diskusjonen vises det til notat fra forum for natur og friluftsliv og 
innspill til samme notat fra verneområdeforvalter og Nasjonalparksenteret. Se vedlegg 

o Oppfølging bestemt i møtet: saken settes på dagsorden i regionrådsmøte 24. 
juni. Hugo Tingvoll inviteres til å orientere om saken (det settes av 1 time) 

 

ORIENTERINGSSAKER: 
Kl 1600:  

 Orientering om KomOpp og utredningsarbeid vedrørende vekslingsmodellen for 

barn- og ungdom  og helsefagarbeider, Hilde Thomassen, rådgiver K omOpp 

opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms og Nils Alm, assisterende rektor ved 

Nord-Troms videregående skole orienterte om saken (presentasjonen er vedlagt) 
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OPPFØLGINGSSAKER: 
 Sykestuesenger – oppfølging – sette på dagsorden på regionrådsmøte. Jan Helge 

innleder dialog med regionrådet i Vest-Finnmark – strategier og videre jobbing – det 
er viktig å koble seg på arbeidet i Finnmark. Saksrådmann Gaino har følgende 
orientering: «Jeg har snakket med rådmannen i Alta; Bjørn-Atle Hansen om hva som 
gjøres i Finnmark i forhold til sykestuesengene. Han kunne fortelle at det er Alta og 
Nordkapp som tidligere har jobbet med sykestuefinansieringen.  Alta kommune jobber 
ikke lenger med sykestuefinansieringssaken, da de er forespeilet endringer gjennom 
utredningen som er foretatt i regi av Helse Nord for å kartlegge helsetilbudet i Alta og 
Vest-Finnmark. Der foreslås det følgende endringer for Alta: 

o Det er foreslått en økning i antall polikliniske konsultasjoner med 80 prosent 
o Økning i kirurgisk dagbehandling på 115 prosent 
o Øke antall plasser ved sykestua til 20 senger 
o MR og ultralyd i tillegg til å opprettholde det billeddiagnostiske tilbudet som 

er i Alta i dag 
o Økningen kommer fra Hammerfest sykehus og tilsvarer åtte prosent av den 

nåværende aktiviteten ved sykehuset 

Hansen er ikke kjent med at noen av de andre kommunene jobber for løsninger etter 
01.01.16.  Det er ståa i Finnmark.» 

o Oppfølging bestemt i møte: rådsordfører Jan Helge Jensen følger opp 
saken videre med kontakt mot Finnmark 

  

 Positive og negative konsekvenser av interkommunalt samarbeid– ønske om en 
gjennomgang av alle ordninger med referanse til rapporten fra 2012. Dette arbeidet 
er ikke ferdigstilt i rådmannsutvalget. I tillegg kan man se på fordelingsnøkler for 
drift. Rådmannsutvalget orienterer om status. 

o Fra møtet: rådmenn skal presentere resultatet av arbeidet i juni-møtet. 

 Strekningsstrategi Nord-Troms – hvordan følge opp denne saken? Nord-Troms har 
fått gjennomslag for mange store veiprosjekter på stamveinettet. Denne saken kan tas 
opp i møte med fylkesrådet i Troms.  

o Fra møtet: denne saken implementeres i handlingsplan 2014-2015. 
 
 Boligutvikling i Nord-Troms (fellesprosjekt – søknad Husbanken) Søknaden er 

under utarbeidelse i Storfjord kommune, og søknad skal sendes innen kort tid. Dialog 
er etablert med Husbanken. Orientering om status ved Storfjord kommune. 

o Fra møtet: søknad er sendt Husbanken – svar ikke mottatt pr dato. Denne 
saken implementeres i handlingsplan 2014-2015. 

 

 
Møtet hevet kl 1710 . 

 

Rett protokollutskrift bevitnes  

25.03.2014 

 

Berit Fjellberg  

Referent  



DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy menighetskontor Dato : 02.04.14

Postboks 49, 9189 Skjervøy  Jnr : itttoo 1/

Skjervøy kommunestyre
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

UTVIDELSE AV MENIGHETSHUSET I SKJERVØY

Skjervøy menighetsråd har siden  1972 arbeidet for å få et eget menighetshus.
Kommunestyret har i mange sammenhenger tilkjennegitt at disse planene har vært
ønskelig å gjennomføre

I 2001 overtok menighetsrådet det gamle tannlegekontoret i Idrettsveien 2 som del 1
i det planlagte menighetshuset med en klar intensjon at bygget skulle utvides.
Kommunestyret har i to sammenhenger innvilget penger til forprosjekter til
planlegging og tegninger av utvidelser.

Menighetsrådet fikk i  2009 gjennomslag for et delvis statlig finansiert opplegg for
trosopplæring på grunn av kristendomsundervisningen utgikk fra skolen. Det ble
også satt som krav at menighetsråd og kommune skulle bidra økonomisk til dette
arbeidet I dag drives arbeidet uten kommunal økonomisk medvirkning.

Menighetsrådet driver i dag det mest omfattende arbeidet for barn og unge i
komipunen Det er mange frivillige som legger ned en formidabel jobb uten
godtgjøring Menighetsrådet har opprettet en 30% stilling som ivaretar barne- og
ungdomsarbeidet. Vi har også en intensjon og ønske om å få til tiltak for eldre slik at
vi kan følge menneskene fra «vugge til grav».

Følgende tiltak drives i dag av menighetsrådet:
• Babysang (0 — 1 år).
• Bamesang (1 — 5 år).
• Tirsdagsklubb (3 — 13 år).
• Ungdomsforum  (8 — 10 klasse).
• Vollyball for de som ikke faller inn under de øvrige eller som ikke ønsker å delta

på andre tiltak (5 — 7  klasse).
• Kirkeforening.
• Nærkontakt for mennesker med behov for samtale/kontakt.
• Onsdagsklubb i Arviksand (3 — 13 år).
• Konfirmasjonsundervisning/konfirmasjon

Menighetsrådet har en omfattende andel av brukere. I snitt er det over  120 bruker pr.
uke på alle aktivitetene.

Besøksadresse: Postadresse: Bankforbindelse: Telefon:
Idrettsveien 2 Postboks 49 Sparebank 1 Nord-Norge Menighetskontor  77 77  75 40
9180 Skjervøy 9189 Skjervøy 4787.07.06630 Prestegård 77 76 09 47
www.skjervoymenighet.no E-post: ost s 'ervo enhet.no Telefax  77 77 75 49



Menighetsrådet har som et nytt tiltak et definert ønske om å gi et tilbud
(diakonalt) for eldre.  Menighetsrådet er innforstått at kommunen fra 2015 er pålagt
å gi dette tilbudet for eldre i kommunen. Som et nytt tiltak vil det være ytterlige
grunner for utvidelse av menighetshuset.

Menighetsrådet vil dermed gi kommunen tilbud om å overta dette ansvaret i mot at
kommunen gir finansielle muligheter til menighetsrådet for gjennomføring av en
utvidelse av menighetshuset. Vi vil på ingen måter påføre mennesker noe de eldre
ikke ønsker. Vi ønsker å vise at vi ser menneske, vise at vi er til for dem.
Menighetsrådet er også av den oppfatning at vi skal gjennomføre innsamling som en
del av det økonomiske fundament.

Menighetsrådet ser dette tiltaket som en total menneskelig tjeneste og omsorg.

Menighetsrådet ser på fierbruksmulighetene og samfunnsnyttig lønnsom drift av en
urvidelse.

Vennlig hilsen
SKJERVOY MENIGHETSKONTOR

1
d saksen n An e ssen

lenighetsrådsleder • keverge

Besøksadresse: Postadresse: Bankforbindelse: Telefon:
Idrettsveien  2  Postboks 49 Sparebank  1  Nord-Norge Menighetskontor  77 77  75 40
9180 Skjervøy 9189 Skjervøy 4787.07.06630 Prestegård 77 76 09 47
www.skjervoymenighet.no E-post: ost s 'ervo enhet.no Telefax  77 77 75 49
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