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Medeierskap i Norasenteret, krise- og incestsenter for Øst-Finnmark 

Administrasjonens innstilling 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune inngår som medlem i Norasenteret IKS fra 01 01 2012. 
 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Lov om kommunale krisesentertilbud trådte i kraft 1. Januar 2010. Kommunene fikk en lovpålagt plikt til å sørge 

for et krisesentertilbud. Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og 

barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Frem til 2010 stod kommunene fritt til å støtte et krisesenter eller ikke. Unjårgga gielda/Nesseby kommune har 

siden 2006 gitt et årlig bidrag på kr 25 000.- til Nora krise- og incestsenter i Sør-Varanger. Dette sentret har vært et 

IKS med flere av nabokommunene som eierkommuner, deriblant Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Lebesby. 

2010 var et overgangsår når det gjeldt finansiering av krisesentertilbudet der hensikten var å gi kommunene og de 

eksisterende krisesentrene en viss tid til omstilling og tilpasning som følge av loven. Fra 2011 ble statstilskuddet til 

krisesentertilbudet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Driftsutgiftene til de eksisterende krisesentrene 

skal i hovedsak dekkes av eventuelle kommunale tilskudd. 

Det vises til sak behandlet i kommunestyret 22 06 2010 om organisering i forhold til nytt krisesenter der 

kommunestyret vedtok å gi et årlig tilskudd til Norasentret med 270 000, gjeldende for 2011. Kostnaden er beregnet 

etter gjeldende selskapsavtale som sier at kommunen skal dekke 5 % av totalbudsjettet. Dette tilsvarer aktuell 

eierandel som beregnes etter folketall. 

I forbindelse med dette vedtaket har det vært vurdert å inngå som medeiere i Norasentret IKS. For 2011 ble det 

undertegnet en intensjonsavtale med Norasentret som skulle sikre at kommunen ivaretok sine forpliktelser i henhold 

til lov om kommunale krisesentertilbud. Intensjonsavtalen tok sikte på at Unjårgga gielda/Nesseby kommune 

behandler spørsmålet om å inntre som fullt medlem i Norasentret IKS i løpet av 2011. 

 

 

 

Vurderinger 
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Loven har ingen bestemmelser om hvordan kommunen organiserer krisesentertilbudet. Kommunen kan drive 

krisesentertilbudet sjøl, etablere et interkommunalt samarbeid eller kjøpe tjenestene av andre. 

Krav til innhold og kvalitet setter langt på vei rammene for hvilke løsninger som kan være mulige. 

Kommunen har i flere år hatt et samarbeid med Norasentret i Sør-Varanger som drives som et interkommunalt 

selskap (IKS). 

Tall som er utarbeidet av ledelsen ved Norasentret viser at Nessebys andel av årlige tilskudd til Norasentret vil være 

på kr. 270 000. - hvis alle nåværende eier og bidragskommuner bidrar for fullt. 

I følge den nye finansieringsordninga vil Nesseby kommune motta kr 64 000,- i rammetilskudd i denne 

sammenheng. 

Ved at Nesseby kommune inngår i et slikt interkommunalt selskap, vil kommunen oppfylle de krav som stilles i 

henhold til loven. Det vil bli et tilbud som er forutsigbart for kommunens innbyggere. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 
Kommunen kan drive krisesentertilbudet sjøl. Det er ikke gjort detaljerte beregninger for hvilke konsekvenser dette 

vil gi økonomisk, men lønnskostnader på minimum 1 årsverk må påregnes (noe som tilsvarer rundt kr 500 000). I 

tillegg kommer kostnader til kompetanseheving og boligkrav. 

Loven stiller 
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Tidlig intervensjon - forebyggende rusmiddelprosjekt i Unjárgga gielda/Nesseby 

kommune 

Administrasjonens innstilling 

Kommunestyret i Unjårgga gielda/Nesseby kommune slutter seg til målsettingen med og 

innholdet i prosjektplanen for det rusmiddelforebyggende prosjektet tidlig intervensjon. 

 

De kommunale virksomheter som arbeider med aktuelle aldersgrupper barn og ungdom 

forpliktes til å delta i berørte tiltak og aktiviteter i regi av prosjektet. 

 

Kommunestyret holdes orientert om prosjektets progresjon ved årlige evalueringsrapporter 

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Nesseby kommune v/ hjelpetjenesten har utarbeidet en prosjektplan for tidlig intervensjon på 

rusområdet hos barn og unge. Etter søknad til Fylkesmannen, ble kommunen innvilget kr. 

500 000 i statlige midler til å lønne en prosjektmedarbeider i 100 % stilling. Denne stillingen 

kan finansieres med midler fra helsedirektoratet i inntil 3 år. Prosjektmedarbeider ble tilsatt 

01.02.2011. Det er i tillegg etablert et samarbeid med Kompetansesenter for rus — Nord bl.a. i 

form av veiledning og oppfølging. Det søkes i tillegg om økonomiske midler fra KoRus- Nord 

til gjennomføring av aktiviteter i prosjektperioden. 

 

Prosjektet vil ha hovedfokus på tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med 

å identifisere og håndtere et problem på så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir 

redusert med begrenset innsats. Det er vesentlig at det er systemer for at voksne i nærmiljøet og 

i tjenesteapparatet ser og fanger opp om forhold for barn/ ungdom er i ferd med å utvikles i en 
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negativ retning. Dette bl.a. ved å ha fokus på å kunne fange opp barn og unge med forhøyet 

risiko for å utvikle rusmisbruk. Det er vesentlig at det er kjent hva som kan gjøres og at det er et 

system for å bistå/ sette inn rett hjelp. 

 

Nesseby er en liten kommune i forhold til innbyggertall. Det vil derfor ikke være store grupper 

av barn/ unge det vil være fokus mot bl.a. sett som en risikogruppe. Dette gjør at det er vurdert 

som både viktig og mulig å kunne ha fokus på både tidlig intervensjon og forebyggende arbeid 

gjennom dette prosjektet. 

 

Det vil i prosjektet bli prioritert og startet med et arbeid i forhold til fokus på tidlig intervensjon. 

Gjennom prosjektperioden vil det være naturlig å evaluere og justere fokus. Her vil fokus også 

på forebyggende arbeid være aktuelt. 

 

I prosjektplanen beskrives områder av mer forebyggende karakter som det over tid kan være 

aktuelt å ha fokus på. 

 

Vurderinger 

Nesseby kommune v/ hjelpetjenesten ønsker gjennom dette prosjektet å sette fokus på tidlig 

intervensjon overfor barn og unge i kommunen. Dette ut fra kunnskapen om betydningen av 

effekt av tidlig hjelp heller enn når vansker er etablert. På rusområdet vil dette kunne bidra til å 

redusere antall som utvikler rusproblemer og/eller omfanget av problemene. Dessuten er det 

kjent at tidlig hjelp rettet inn mot rusavhengighet også vil ha positiv betydning for både psykisk 

helse, sosial fungering og øvrig livssituasjon. 

 

Det er en del faktorer som viser seg å øke risikoen for at barn og unge skal utvikle et 

rusproblem, som for eksempel: å mobbe eller å bli mobbet, å ha foreldre med rus- eller psykiske 

problemer, eller selv å ha psykiske vansker som atferdsproblemer eller angst. Lokalt har forhold 

i familie, barnehage/ skole, venner, nærmiljø, med mer betydning. Det er kjent at gode 

oppvekst- og læringsmiljø for barn og ungdom er av vesentlig betydning for deres videre 

utvikling og virker rusforebyggende. 

 

Det vurderes at arbeid med fokus på tidlig intervensjon er en del sammenfallende med 

forebyggende arbeid/innsats. Utvikling av metode for tidlig å fange opp fare for 

problemutvikling hos barn/ unge og å sette inn rett tiltak, vil samtidig være nært 

sammenfallende med og ha en forebyggende effekt. 

 

For at prosjektet skal ha ønskelig effekt, er det en forutsetning at de kommunale virksomhetene 

som arbeider i forhold til målgruppen barn og unge, aktivt deltar aktivt og samarbeider rundt 

tiltak som er aktuelle i prosjektperioden. 

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Ingen 
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Samarbeidsutvalg / miljøutvalg oppvekstsenter 

Administrasjonens innstilling 

Valg av representanter til Samarbeidsutvalget for Nesseby barnehage, Nesseby skole og 

Karlebotn skole utgår. 

 

Fra kommunevalget 2011 velges det representanter til felles Samarbeidsutvalg/ miljøutvalg for 

Oppvekstsenteret. 

 

Kommunestyret velger 2 representanter med personlige vararepresentanter til 

Samarbeidsutvalget/ miljøutvalget for Oppvekstsenteret. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

I sak 07/42 ble det valgt representanter til styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 - 2011. 

For Nesseby barnehage, Nesseby skole og Karlebotn skole ble det valgt 1 representant med fast 

vararepresentant til Samarbeidsutvalget for hver av disse 3 virksomhetene. 

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen og grunnskolen ha et foreldreråd og et 

Samarbeidssutvalg. 

 

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barn i barnehagen og grunnskolen. Foreldrerådet i 

barnehagen og grunnskolen velger to arbeidsutvalg; ett for barnehagen og ett for grunnskolen. 

Foreldrenes arbeidsutvalg forkortes FAU. 

FAU barnehagen velger 2 representanter til Samarbeidsutvalget. 

FAU grunnskolen velger 2 representanter til Samarbeidsutvalget / miljøutvalget. 

 

Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, må det oppnevnes tilleggsrepresentanter 
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for elevene og foreldrene, slik at de samla får flertall. Det foreslås 3 elevrepresentanter og 4 

foreldrerepresentanter slik at foreldre og elever er i flertall. 

 

Lovhjemmel: 
Lov om barnehagen 

 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 

godt barnehagemiljø. Er det iforskrifi etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan 

bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter 

enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 

 

§ 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal 

barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning 

for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike 

tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både 

barnehagen og skolen skal være representert, jf lov om grunnskolen og den vidaregåande 

opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd. 

 

Lov om grunnskolen 

 

§ 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet 

Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for 

helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva 

som er naturleg for dei enkelte årstrinna. 

Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser 

overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. 

Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, 

miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane. 

Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet eller anna 

samarbeidsorgan der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 7, 

når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet for elevane. Skolemiljørepresentantane 

har da talerett og rett til å få meininga si protokollert. Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere 

til stades når utvalet behandlar saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. 

Skolemiljørepresentantane har rett til den informasjon som trengst for oppdraget, så langt 

informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. 

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar 

 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 

undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 

kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover 

eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsulvalet. 

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen 
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nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som 

styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp eit anna 

styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i 

styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har 

rett til å møte, tale og komme med framlegg. 

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. 

Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. 

Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein 

representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to 

representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I 

tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren 

av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer. 

 

§ 11-1a. Skolemiljaulval ved grunnskolar 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, 

foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal 

vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. 

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som 

skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei 

samla får fleirtal. 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt 

blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane 

ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på 

foreldrerepresentantar aukast tilsvarande. 

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i 

arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker 

som gjeld skolemiljøet, jf kapittel 9a. 
Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660). 

 

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar 

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er 

medlemmer. 

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre 

tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt 

samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og 

skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege 

vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av 

representantane. 

 

Vurderinger 

I januar 2012 flytter alle 3 virksomhetene til nytt oppvekstsenter. Fra samme dato vil de 3 

virksomhetene være ett oppvekstsenter. På bakgrunn av at det opprettes ett oppvekstsenter 

foreslås det å opprette ett felles Samarbeidsutvalg/ miljøutvalg for barnehagen og grunnskolen. 

I følge barnehageloven § 5 og grunnskoleloven § 11-1 kan det opprettes ett felles 

Samarbeidsutvalg. Grunnskoleloven § 11 — la tillater at Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg 

kan være et felles utvalg. I skolemiljøutvalget skal elever og foreldre være i flertall. 

For oppvekstsenteret foreslås det at Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget er ett og samme 

utvalg. Det medfører at elever og foreldre skal være i flertall. 

 

Følgende sammensetning i Samarbeidsutvalget/ miljøutvalget for oppvekstsenteret: 

 

- 3 representanter fra elevrådet. Velges av elevrådet. 

- 1 representant fra undervisningspersonalet. Velges av personalet. 
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- 1 representant fra andre ansatte i skolen. Velges av personalet i skolen. 

2 representanter fra ansatte i barnehagen (en fra samiskspråklig avdeling, en fra 

norskspråklig avdeling). Velges av personalet i barnehagen. 

2 representanter fra FAU — skole. Velges av FAU — grunnskole. 

2 representanter fra FAU — barnehage. Velges av FAU — barnehage. 

- 2 kommunalt valgte med personlige vararepresentanter. Velges av kommunestyret 

november 2011. 

Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag. Rektor innkaller til møtene i 

Samarbeidsutvalget/ miljøutvalget. 

I skolemiljøutvalget skal elever og foreldre være i flertall. Det foreslås 3 elevrepresentanter, og 

4 foreldrerepresentanter. Både norsk- og samiskspråklige bør være representert i utvalget. 

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

Valg av representanter til Samarbeidsutvalget for Nesseby barnehage, Nesseby skole og 

Karlebotn skole utgår. 

Fra kommunevalget 2011 velges det ikke felles Samarbeidsutvalg/ miljøutvalg for 

Oppvekstsenteret. 

Det velges et Samarbeidsutvalg for barnehagen og ett Samarbeidsutvalg/ miljoutvalg for 

grunnskolen. 

Kommunestyret velger 2 representanter med personlige vararepresentanter til 

Samarbeidsutvalget i barnehagen. 

Kommunestyret velger 2 representanter med personlige vararepresentanter til 

Samarbeidsutvalget/ miljøutvalget for grunnskolen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


