
 
 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78804 
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 

STEIGEN 

KOMMUNE 

MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, leinesfjord 
Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 
 
Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
Drøftingssaker:  

• Ekstrarommet på sentralskolen 
• Klargjøring av utgiftsreduksjonene 
• Delegasjonsreglementet 
• Oppgradering av Steigentunnellen 

 
Orienteringssak: 

• Regnskap for 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 



SAKSLISTE 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 15/09 08/1387 
  GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE  
 
PS KST 16/09 09/544 

FREMLEGGING AV ENDRET SELSKAPSAVTALE FOR 
HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS 

 
PS 17/09 09/259 
  SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - INGRID ANE RIBE  
  (Saka ettersendes) 
Eventuelt. 
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GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: 233   
Arkivsaksnr.: 08/1387   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/09 Steigen formannskap 20.05.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Steigen formannskap godkjenner at grunnskoleundervisningen for voksne blir utvidet fra 6 
timer per uke til 18 timer per uke. Undervisningen skal ha som mål at elevene får mulighet til 
grunnskoleeksamen som privatister i løpet av 2 skoleår. Undervisningen omfatter 5 fag som 
kreves for voksne som tar grunnskoleeksamen, norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og 
natur- og miljøfag. 

Elevene har rett til gratis lærebøker og materiell, samt dekning av reiseutgifter hvis skoleveien 
er over 4 km. 

Etter en individuell vurdering av det behov hver enkelt elev har, må elevene søke om å få 
delta. 

Tilbudet er begrenset til 2 skoleår, med mindre det oppstår nye behov for tilsvarende 
opplæring på grunnskolenivå. 

Utgiften dekkes ved overføring fra Flyktningebudsjettet, formål 1701. 

Utgiften er beregnet til følgende: 

Høst 2009:  121 450 kr 

        2010:  278 200 kr 

Vår   2011: 160 700 kr  

 

Saksutredning: 

I Steigen kommune er det blant flyktninger og innvandrere noen voksne som ikke har 
grunnskoleopplæring. Etter en faglig vurdering har de nå så gode norskkunnskaper at de kan 
klare en grunnskoleopplæring med grunnskoleeksamen som mål. 

Både flyktninger og innvandrere har behov for utdanning for å sikre sin framtid i Norge. 
Grunnskole er en forutsetning for å ta yrkesutdanning. Mulighetene for å komme inn i 
arbeidsmarkedet er i dag svært vanskelige uten utdanning.  

 

Etter Opplæringsloven § 4A-1  har voksne slik rett: 
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”Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik 
opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter §3-1. Retten til 
opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført 
grunnskoleopplæring for vaksne.  Opplæringa skal tilpassast den enkelte. 

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.” 

§4A-7: Vaksne som ikkje har fullført grunnskolen, og som bur meir enn 4 km frå skolen, har 
rett til gratis skyss når dei får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. 

Retten til grunnskoleopplæring for voksne omfatter: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, 
og 1 av fagene kristendomskunnskap med religions- og livsynsundervisning og natur- og 
miljøfag. Altså 5 fag. 

 

I rundskriv F-006-02 fra Kunnskapsdepartementet står det bl.a. 

• Opplæringen skal tilpasses den situasjonen den voksne står i med hensyn til omfang, 
lengde, innhold, sted og tidspunkt for undervisningen.  

• Som hovedregel skal det nyttes komprimerte løp 
• Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge 

Undervisningen skal være gratis. Elevene har rett til fri skoleskyss når skoleveien er over 4 km 
og det går buss. De har også rett til gratis lærebøker og annet undervisningsmateriell. 

Steigen kommune har hatt grunnskoleopplæring 6 timer per uke det siste året for de aktuelle 
elevene. Med et så lavt timetall per uke vil det ta mange, mange år før det er mulig å ta 
eksamen i de fagene som kreves for grunnskoleeksamen.  

 

Det foreslås at Voksenopplæringa i Steigen tar ansvar for å sette i gang en opplæring som går 
over 2 skoleår med 18 timer per uke. 

Fagfordelinga blir slik: 

Norsk    5 timer per uke 

Matematikk   4     ”     ”    ” 

Engelsk   4     ”     ”    ” 

Natur- og miljøfag  3     ”     ”    ” 

Samfunnsfag   2     ”     ”    ” 

Totalt              18 timer per uke, fordelt på 3 dager 
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Elevene må søke om å få delta i undervisningen og forplikte seg til å delta i undervisningen i 
de fagene de søker på.  

Forutsetningen for å starte tilbudet, er at det melder seg minst 3 elever. 

Tilbudet må averteres slik at det blir tilgjengelig for potensielle elver vi ikke har kjennskap til. 

Utgiften til opplæringstilbudet, medregnet lærebøker og skyss, foreslås dekket av 
Flyktningebudsjettet, formål 1701, for høsten 2009, 2010 og våren 2011. 

Voksenopplæringens budsjett for høst 2009, 2010 og vår 2011 må tilføres midler tilsvarende 
12 timer per uke, dvs. 51,48 % stilling samt busspenger og lærebøker. 

 

Høst 2009: 

Lærerstilling  114 000 

Lærebøker      4 000 

Reiseutgifter      3 450 

   121 450 

2010: 

Lærerstilling  269 000 

Lærebøker      1 000 

Reiseutgifter      8 200 

   278 200 

Vår 2011: 

Lærerstilling  155 000 

Lærebøker      1 000 

Reiseutgifter      4 700 

   160 700 
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FREMLEGGING AV ENDRET SELSKAPSAVTALE FOR HELSE- OG 
MILJØTILSYN SALTEN IKS 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 026   
Arkivsaksnr.: 09/544   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/09 Steigen formannskap 20.05.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar selskapsavtalen i tråd med vedtaket i representantskapet i Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS 28.04.09. Endringene gjøres gjeldende fra 01.10.09. 
 
Saksutredning: 
Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS vedtok i møte 28.04.09 en revidert 
selskapsavtale. Denne vil erstatte selskapsavtalen fra 2006. Den nye selskapsavtalen er 
gjeldende når den er vedtatt av alle eierkommunene. 

 

Representantskapet vedtok enstemmig i sak 5/09 – Endring i selskapsavtale for Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS: ”Representantskapet innstiller ovenfor eierkommunene å vedta 
fremlagte endringer i selskapsavtalen”. 

Revidert avtale er nå oversendt til eierkommunene for behandling. 

 

De viktigste endringene i den nye selskapsavtalen er: 

• Avtalen er omarbeidet og strukturert bedre og delt inn i kapittel 

• Vara til representantskapet velges i rekkefølge for hver kommune 

• Vara til styret velges i rekkefølge 

• Det henvises til etiske retningslinjer samt retningslinjer for styret og daglig leder 

• Forvaltningslov og offentlighetslov gjøres gjeldende for selskapet 

 
 
Vedlegg: Revidert selskapsavtale og gjeldende selskapsavtale. 
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