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RSK VEST-FINNMARK 
         
           
Styrets medlemmer 
 

Utkast protokoll 

styremøte i RSK Vest-Finnmark  
Alten Lodge 7.-8. mars 2022 
 
Sted:   Alten Lodge 
Møtestart:  Mandag 7. mars kl. 1100 
Møteslutt:       Tirsdag 8. mars kl. 1300 
 
Deltakere: 

Navn Kommune e-post Mobiltlf: 

Bjørn 
Pedersen 

Alta kommune Bjorn.pedersen@alta.kommune.no  97098380 

Turid Pedersen Hammerfest kommune Turid.pedersen@hammerfest.kommune.no  45635414 

Renee 
Andersen 

Måsøy kommune Renee.Beate.Andersen@masoy.kommune.no  46280255 

Monika Olsen Hasvik kommune oppvekstleder@hasvik.kommune.no 91340361  

Inger Anne 
Dokken 

Nordkapp kommune Inger-Anne.Dokken@hs.nordkapp.no  92805252 

Nina Sørensen  Alta kommune Nina.sorensen@alta.kommune.no  90829695 

Tove K. 
Knudsen 

Alta kommune tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no  97981727 

Christer 
Ringheim 

Hammerfest kommune Christer.ringheim@hammerfest.kommune.no 95256975 

Unn Wenche 
Slettvoll 

Hammerfest kommune Unn.slettvoll@hammerfest.kommune.no 40725720 

Elin M. Olsen Loppa kommune elin.m.olsen@loppa.kommune.no  90748592 

Gøril Andersen deltar på 
barnehagerelaterte saker 

goril@komsatoppen.no  97570381 

Eskil H. 
Hovland 

Udf Troms og Finnmark Eskil.Hoholm.Hovland@udf.no  95498915  

Øyvind Rognli Kontorleder oyvrog@alta.kommune.no   91689195 

 
 
Meldte forfall: Tove K. Knudsen dag 2, Bjørn Pedersen, dag 2.  
 
 

SAKSLISTE: 
Sak 01/22:  Godkjenning av innkalling og saksliste    
Sak 02/22: Gjennomgang/godkjenning protokoll  
Sak 03/22: Referater, orienteringer og aktuelt 
Sak 04/22: Rekomp  
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Sak 05/22: Dekomp   
Sak 06/22: Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis  
Sak 07/22: Valg repr. fra private barnehager – gjennomgang, mandat m.m. 
Sak 08/22: Regnskap pr. mars 2021 
Sak 09/22:  Hva skal RSK være i fremtiden 
Sak 10/22:  Utlyst stilling, tilsetting – kompetanseløft/samarbeid hjelpetjenestene 
Sak 11/22:  Siste forberedelse lederkonferansen 21.-22. mars 2022 
Sak 12/22:  Aktivitetsplan 
Sak 13/22:  Neste møte mai/juni 2022 
Sak 14/22:  Evaluering av styremøtet 
 
 
 

Sak 01/22:  Godkjenning av innkalling og saksliste   

  

Innkalling og utkast saksliste ble sendt ut i 17. januar. Sakslisten er etter dette justert med 
henblikk på prioritering av sak 09/22. 
 

Vedtak: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent.  
 
 
 
 
 

Sak 02/22: Gjennomgang/godkjenning protokoll styremøte 23.-24. 
november 2021 
 
Utkast til protokoll ble sendt ut rett i etterkant av forrige styremøte.  
Lagt ut på nett: 
https://rsk-vest.no/wp-content/uploads/2022/01/Protokoll-styremote-RSK-Vest-23.-24.-november-2021-

Skaidi.docx   

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering og protokollen godkjennes. 
 
 
 

Sak 03/22: Referater, orienteringer, oppfølgninger og aktuelt 
 

 
a) Høring – fylkeskommunen - forslag til lokal forskrift skolerute 2023-2024 og 
2024-2025 TFFK.  
 
 

https://rsk-vest.no/wp-content/uploads/2022/01/Protokoll-styremote-RSK-Vest-23.-24.-november-2021-Skaidi.docx
https://rsk-vest.no/wp-content/uploads/2022/01/Protokoll-styremote-RSK-Vest-23.-24.-november-2021-Skaidi.docx
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Høring - Forslag til 

lokal forskrift skoleruter for 2023_2024 og 2024_2025 for TFFKs videregående skoler.pdf
 

 

b) Nytt fra KS nettverk skole og KS nettverk barnehage 

 
Orientering fra Christer Ringheim. 
Orientering fra Unn Wenche Slettvoll. 
 
 

c) Info – pedagogisk analyse 

Kontorleder var tidlig ute med å forespørre og bestille en kurspakke knyttet til pedagogisk 
analyse. Vi må forholde oss til utvikler, SEPU, Høgskolen Innlandet, og kan ikke bruke eks. 
læringsmiljøsenteret. 
Undertegnede har pratet, og utvekslet e-post med Thomas Nordahl og purret på 
tilbakemelding, både e-post og telefon. 
Siste derfra: 
Vi skal også klare en kursrekke for ledere i samsvar med det du skisserte. Videre vil dere også 
få tilgang til en kompetansepakke for pedagogisk analyse som de ansatte i skoler og 
barnehager kan gjennomføre. Da vil det være veldig bra at lederne har gjennomgått en 
kursrekke og slik kunne lede kompetanseutviklingen på egen skole/barnehage 
 

d) Fravær i styret 
Styret i RSK Vest-Finnmark har praktisert følgende i forhold til styremøtene: 
Ved forfall til enkeltmøter – ingen vara innkalles. 
Ved lengre fravær – Erstatter innkalles. 
RSK Vest-Finnmark bør vedta fast rutine, både i forhold til de kommunale representantene, 
men også praksis for representanten fra de private barnehagene og fra 
Utdanningsforbundet. 
 
 

e) Kursønske: 
Hei 
Kan RSK arrangere tolkingskurs WISC/WPPSI? Helge Galta har tidligere vært leid inn for å 
arrangere kurs i Alta og vi tar gjerne et par dager med han. Forrige gang kom det deltakere 
fra Kautokeino og Hammerfest og jeg tenker det er minst like relevant nå også. I tillegg er 
BUP på banen i forhold til slikt kurs.  
 
Innspill fra leder PPT Alta. 
 

 
f) Etter møte med Stine Sofie-stiftelsen – turne Finnmark 

Jeg poengterte blant annet at det kom til å bli en utfordring å få elever fra Loppa, Hasvik og 
Måsøy til å reise inn til ett av stedene under, med til og fra.  De sa da at de vil ta en ny turne 
for å få besøkt alle de øvrige kommunene i 2023. 
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Stiftelsen har fått midler over statsbudsjettet, og Finnmark er svært høyt prioritert.  
 
De reiser med:  
1 team med 2 pedagoger som skal ha foredrag mot elevene. 
1 team med 2 som skal ha møte med politikere, barnevern, politi mm, samt et større 
folkemøte. Dette ordner de selv.   
 
Inndeling – foredrag: 
1 – 4 trinn: 1 skoletime 
5.-7 trinn: 1 skoletime 
8.-10. trinn: 1 skoletime 
(Politi, en helsesykepleier, en fra barnevern vil være til stede på alle) 
 
Alta - 2 dager - 5.-6. september 
Skolesjef/Tove/Linda er «sjef» i forhold til å legge opplegg for hvordan det best mulig kan 
gjøres i Alta. Dette kan vi så formidle til stiftelsen. 
Hvis man ikke rekker over alle skoler, er det ikke noe å gjøre med. (evt. kan små skoler i 
distriktet komme inn?)  
Kan vi leie kuben til ungdomsskolene? Også kanskje barneskolene? 
Stiftelsen ordner seg alt det praktiske med møter med politikere, politi, barnevern og 
folkemøte.  
Kan barneskoler 1-10 tas ene dagen, ungdomsskoler dag 2? 
Linda kan lage forslag, rette det til Tove, så formidler vi det til stiftelsen.  
 
Hammerfest – 2 dager - 12.-13. september 
Skolesjef/Christer er «sjef» i forhold til å legge opplegg for hvordan det best mulig kan gjøres 
i Hammerfest. Dette kan vi så formidle til stiftelsen. 
Hvis man ikke rekker over alle skoler, er det ikke noe å gjøre med. (evt. kan små skoler i 
distriktet komme inn?)  
Er det skoler som har store nok areal til å kjøre dette på skolene? 
Stiftelsen ordner seg alt det praktiske med møter med politikere, politi, barnevern og 
folkemøte.  
Kan barneskoler 1-10 tas ene dagen, ungdomsskoler dag 2? 
Christer og evt. Arve kan lage et opplegg som formidles til stiftelsen. 
 
Honningsvåg – 1 dag - 14. september 
Skolesjef/Inger Anne Dokken er «sjef» til å lage opplegg. Her kan Honningsvåg skole brukes 
både til foredrag 1-4, 5-7 og 8-10 på en og samme dag.  
Stiftelsen ordner seg alt det praktiske med møter med politikere, politi, barnevern og 
folkemøte. 
 
Skulle noen av nabokommunene allikevel ønske å delta i nabokommune, kan det la seg 
gjøre, men de var klar på at de også kom til å ta en runde 2.  
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Fra diskusjonen: 
- Skoleruta vgs: Vanligvis har vi brukt å ta utgangspunkt i skoleruta til vgs, og så har vi tatt 
kommunale hensyn i forhold til denne.  
- Man forsøker å treffe på start og slutt av skoleåret. 
- Hovedutvalget Alta har bestemt høstferie og vinterferie.  
- Uheldig at det er justeringer i TFFK. Man vil forsøke å tilpasse i forhold til dette, men det blir 
ikke likt. Blant annet er ikke læringsdager i november likt i kommunene nå. 
- Høringsforslaget: Ønske om samkjøring av ferie, enklere for de som har barn i både 
grunnskole og vgo.  
- Høstferie kan være i november, men læringsdager i oktober! 
- Intensjonen for oss er å samkjøre for 2023/24 og 24/25. 
- KS-nettverk skole: Christer valgt inn i arbeidsutvalget. 3 halve dager i nettverket i 
vårhalvåret, som alle blir digitale.  
- Hovedsakene er dekomp, arbeidstidsavtalen, kompetanseløftet. 
- Vi er invitert til en konferanse om veiledning nytilsatte, nyutdannede, i regi av KD. Gjelder 
både barnehage og skole.  
- Sitter i forskningssirkel i nettverket – som knyttes til veiledning nytilsatte og nyutdannede.  
- Arbeidstidsavtalen – enighet om ny avtale. Man må ikke forhandle hvert år fra nå av. Hvis 
man ønsker mer eller mindre tid, så kan man be om forhandlinger.  
- Byrdefull tidsressurs – ikke forhandlinger lengre, men drøftinger. Kontaktlærerressursen 
skal styrkes. Telledato opp til lokale parter å avgjøre.  
- Felles opplæring i arbeidstidsavtalen mellom eier og forbund, i mars. 
- Finnes det eksempler i våre kommuner der vi har skoler med mer bundet tid? 
- Styremedlemmene kan sende informasjon om eksempler i egen kommune til Christer. 
- Unn Wenche, KS-nettverk: rekomp er hovedtema. Hvordan fungerer dette rundt om i 
landet? Pandemien har også hatt høy fokus. Hvordan har arbeidet og utfordringene vært 
lokalt? Behov for at bemanningsnormen er oppfylt, hele barnehagedagen. For å få til god 
kompetanseheving og arbeid knyttet til rekomp, er det behov for økt bemanning i 
barnehagene. Spesialpedagogikk og inkl. praksis, stort behov i barnehagene. Økt bemanning 
gjennom hele dagen vil gi mindre behov for spesialpedagogisk støtte.  
- Tariffoppgjøret – forberedes i KS.  
- Kompensasjon for private barnehager knyttet til covid 19 har også vært tema. 
- Pedagogisk analyse – kontakt Lars Arild Myhr – for tilbakemelding i forhold til pedagogisk 
analyse. De skal gå inn på en ny digital oppdatering i forhold til verktøyet.  
- Vi har forslått samlinger, 4 -5 digitale, med 2-3 timer hver økt – vårhalvåret. Men pga 
utsatte tilbakemeldinger fra Høgskolen Innlandet, så må det vurderes i forhold til om det blir 
vår eller høst.  
- Noe er nok pandemien sin skyld, samt mulig at de utvikler ny digital versjon av pedagogisk 
analyse.  
- Forfall i styret – fast vara? Vi har heller ikke stedfortreder hvis f.eks. barnehagefaglig 
rådgiver er fraværende.  
- Synes det er greit at vi fortsetter slik vi har gjort til nå. Ved kortvarig fravær innkalles ikke 
vara, ved langvarig innkalles det vara i styret.  
- Det har vært noen utfordringer, spesielt i Loppa og Nordkapp.  
- Vi har jo også Teams, som kan brukes på ordinære møter. 
- Hadde hatt problem med å prioritere RSK hvis det skulle oppstå langvarig fravær i min 
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kommune.  
- Nordkapp har vara inne, inntil videre. 
- Det er også kommet innspill på dyskalkuli-kurs. 
- Innspillet fra PPT er jo knyttet til ansatte i PPT. 
- Hvem vil være målgruppe – PPT-ansatte?  
- Det avgjørende er om vi i RSK skal arrangere kurs knyttet til hjelpetjenestene.  
- En annen sak er om vi kan samarbeide om dette ved siden av arbeidet i RSK Vest-Finnmark. 
Vi kan jo være en brobygger for å samarbeide om dette, uten av RSK bruker midler på dette.  
- Vi har RSK – og saken om hva RSK skal være fremover, i tillegg har vi kompetanseløftet, 
oppvekstreformen, dekomp og rekomp.  
- Det er komplekst, vi må bare bruke tid å se om vi på sikt kan involvere støttesystemet. 
- Inntil vi har vedtatt hva og hvordan RSK skal være i fremtiden, så bør vi ikke arrangere 
enkeltkurs knyttet primært til ansatte i PPT.  
- Dette er spesifikt knyttet til PPT og BUP, så vil det være uaktuelt for oss å arrangere dette 
slik vedtektene og langsiktig plan ligger nå.     
 
Vedtak:  

a) Kommunene i RSK Vest Finnmark forsøker å samkjøre sin skolerute slik den blir vedtatt i 
TFFK for årene 2023/2024 og 2024/20025. 
 
b) Informasjonen fra KS nettverk skole og KS nettverk barnehage tas til orientering.  
Styremedlemmene bes om å sende informasjon om eksempler på skoler som har mer 
bundet tid.  
 
c) RSK Vest-Finnmark fortsetter arbeidet med å få på plass en kursrekke i pedagogisk 
analyse, samt tilgang til verktøyet og kompetansepakken.  
 
d) Styret i RSK Vest-Finnmark innfører følgende praksis i forhold til forfall på styremøtene: 
Det innkalles ikke inn vara ved forfall, med mindre fraværet er langvarig. 
 
 

e) RSK Vest-Finnmark arrangerer ikke tolkingskurs WISC/WPPSI i løpet av våren, tidlig 
høst.  På sikt kan det bli aktuelt, hvis RSK Vest-Finnmark innfører et bredere samarbeid 
innenfor støttesystemet. 
 
f) Informasjon ang. Stine Sofie-stiftelsens turne tas til orientering. Det arbeides videre med 
dette. Konkret forslag fra egen kommune utarbeides av Linda H. Parken, Christer Ringheim 
og Inger Anne Dokken, som sendes via RSK Vest-Finnmark og til stiftelsen.  
 

[Tilbake til sakslisten] 

 
 
 
Sak 04/22  REKOMP  
 



 

7 

 

Gøril innkalles. 
 

Saksutredning: 
Siden sist styremøte er det skrevet rapporter for tilskudd for 2021/2022 – frist 15. januar. 
Siden sist møte er det utarbeidet anmodning om tilskudd for 2022/2023 – frist 1. februar.  
Se vedlegg.  
 

1) Samarbeidsforum 

 Samarbeidsforum rekomp Troms og Finnmark består nå av: 
 
Kommunal barnehageeier:  
Unn-Wenche Slettvoll – vara Nina Sørensen 
Bente Jakola        4 
Berit Vassmyr  
Lars-Georg Nordhus  
 
Privat barnehageeier:  
Gøril Andersen,  
Solbjørg Hillestrøm                                                                            4 
Tone Holtet Løvås  
Bjarne Stenersen 
  
Barnehagemyndighet:  
Karin Thomassen, vara Kariann Hætta                                          2 
Vivian Berg Gamst 
 

Øvrige:  
UiT: Betty Steinsvik, Helge Habbestad  
PBL: Geoffrey J. Armstrong  
KS: Inger-Lise B. Hansen 
Anne Jannok Eira (Sametinget) 
John-Marcus Kuhmunen (Samisk høgskole) 
Utdanningsforbundet: Hege Riise  
Sekretariat: Rita Hellesvik og Liv Hanne Huru  

 
Hovedoppgaven for samarbeidsforum er å vedta tilskudd og utarbeide langsiktig 
kompetanseutviklingsplan for Troms og Finnmark.  
 
Rolleavklaring for repr. i samarbeidsforum rekomp:  
o Representerer ikke deres region eller et spesielt nettverk  
o Se hele fylket under ett  
o Delta med deres kompetanse 
 
Rutiner for samarbeidsforum rekomp: 
- 1. Februar – frist for å sende inn behovsmelding/beslutningsgrunnlag  
- Mars – arbeidsmøte - årets innstilling, frist 15. mars  
- April – Statsforvalteren behandler og vedtar innstillingen fra Samarbeidsforum og utbetaler 
midlene innen 15. april  
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- 15. januar påfølgende år – frist for rapportering fra de som har fått tilskudd. 
 
Uttalte suksessfaktorer fra samarbeidsforum: 
 

 Barnehager i nettverk  

 God dialog med UH  

 Samme tema over flere år 
 

 
Nettside for rekomp:  
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-
kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/regional-ordning-for-
barnehager/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/  
 
 
2) Anmodning midler:  
60 % av de statlige kompetansemidlene tildeles UH 40 % av de statlige kompetansemidlene 
til barnehageeier. 
 
Modell for anmodning for RSK Vest-Finnmark: 
Modellen vi brukte for 2022/2023 tok utgangspunkt i tidligere søknader med en justert 
modell basert på årsverk: 
 
Vi søkte om følgende (og det er opp til samarbeidsforum å foreta vedtak): 
Hammerfest: 150 000 
Hasvik: 39 600 
Alta: 280 000 
Måsøy og Loppa: 64 000 
Nordkapp: 65 700 
Totalt: Ca. 600 000. (dette er noe over 40% av samlet søknadsbeløp for partnerskapet. Enten 
blir da våre beløp nedjustert eller så blir UiT sitt tilskudd oppjustert) 
 
Modellen er basert på en justert innretning basert på årsverk, men der de små kommunene 
får noe mer, i hht. styrets vedtak fra 2021. 
Nordkapp: 27,3 årsverk 
Hasvik: 9,5 årsverk 
Måsøy: 9,4 årsverk 
Loppa: 6,3 årsverk 
Hammerfest 153,9 årsverk 
Alta 276,5 årsverk 
 
UiT: 720 000 
 
Vurdering, for framtidens søknader - retning: 
Kan det tenkes en modell basert på følgende: (med tanke på «stordriftsfordel», kostnad for 
lokaler, foreleser koster ofte det samme om man er 10 vs. 50 osv) 

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/regional-ordning-for-barnehager/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/regional-ordning-for-barnehager/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/regional-ordning-for-barnehager/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/


 

9 

 

Alta og Hammerfest: 1000 pr. årsverk 
Måsøy, Loppa og Hasvik: 1500 pr årsverk 
Nordkapp: 1250 pr årsverk.  
 
Videre forslag: Alle innvilgede midler går direkte til kommunene basert på søknad, og ikke 
via RSK Vest-Finnmark. Alle midler fordeles til nettverkene, og ingenting til RSK Vest-
Finnmark. Egenandelen fra kommunene og private anses som ivaretatt gjennom 
aktivitetstilskuddet til RSK Vest-Finnmark.  

 
 
3) Rapportering tilskudd 
Vi leverte rapport på tilskudd for 2021/2022 innen frist 15. januar. Det føles litt kunstig å 
rapportere midt i perioden, spesielt nå når vi har hatt noe utsettelser pga covid 19. 
Rapporten ble utarbeidet i nært samarbeid med oppvekstlederne/barnehagefaglig ansvarlig i 
Vest-Finnmark.   
 
Fra diskusjonene: 
- Det å lage samarbeidsavtaler med UiT vil danne grunnlag. Her kan vi være enda tidligere 
ute.  
- Vi må forutsette at vi får midler, så lenge vi er innenfor kriteriene.  
- Bør ikke bruke søknad, da kan man få avslag. 
- Man kan få avslag på anmodningene, men det er lite sannsynlig hvis man søker på 
bakgrunn av de kriteriene som ligger i tilskuddsordningen.   
 
Vedtak: 
1) Informasjonen om samarbeidsforum rekomp tas til orientering.  
 
2) Informasjonen om vår anmodning om tilskudd tas til orientering. For framtidige 
anmodninger tar det utgangspunkt i følgende modell, slik at våre kommuner og nettverk 
har en viss forutsigbarhet i framtidig tildeling: 
Alta og Hammerfest: 1000 pr. årsverk. 
Måsøy, Loppa og Hasvik: 2000 pr årsverk. 
Nordkapp: 1250 pr årsverk. 
(med fortløpende indeksregulering) 
 
Hvis noen kommuner eller nettverk ser at de skal gjennomføre et større prosjekt, eller ikke 
skal gjennomføre kompetanseutvikling i det hele tatt, åpnes det selvfølgelig for dette. 
 
Alle innvilgede midler går direkte til kommunene/nettverkene basert på søknad, og ikke 
via RSK Vest-Finnmark. Alle midler fordeles til nettverkene, og ingenting til RSK Vest-
Finnmark. Den enkelte kommune vurderer fordeling til nettverkene og evt. til 
administrasjon/styringsgruppe.  
 
Egenandelen fra kommunene og private anses som ivaretatt gjennom aktivitetstilskuddet 
til RSK Vest-Finnmark. Ingen av midlene går til koordinatorfunksjonen. 
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Statsforvalter tilskrives i forhold til langsiktighet i rekomp-ordningen.  
 
3) Rapport tilskudd 2021/2022 tas til orientering.  
 
4) Kontorleder i RSK Vest-Finnmark koordinerer og fremmer søknad om tilskudd basert på 
de kriterier skissert ovenfor. Dette gjøres i nært samarbeid med 
oppvekstleder/barnehagefaglig ansvarlig. 
 
Kontorleder i RSK Vest-Finnmark koordinerer og avgir rapport for alle tiltak i Vest-
Finnmark. Dette gjøres i nært samarbeid med oppvekstleder/barnehagefaglig ansvarlig.  
 
[Tilbake til sakslisten] 
 
 

 

 

Sak 05/22: DEKOMP  
 
 
Saksutredning: 
Siden sist styremøte er det skrevet rapporter fra tilskudd for 2021/2022 – frist 15. januar. 
Siden sist møte er det utarbeidet anmodning om tilskudd for 2022/2023 – frist 1. februar.  
Se vedlegg. 
 

1) Samarbeidforum dekomp: 
 
Samarbeidsforum dekomp Troms og Finnmark består nå av: 
 
Børre Krudtå, TFFK 
Monika Olsen, oppvekstleder Hasvik kommune 
Christoffer Tandy, skolesjef Harstad kommune 
Geir Ove Olsen, seksjonsleder skole Tromsø kommune 
Silje Bastiansen, privat skole, Harstad montesorri skole 
To repr. fra lærerorganisasjonen: 
Ole Ragnar Leistad 
Eskil Hovland 
Astrid Strandbu, UiT 
Tore Nesheim, UiT 
John-Marcus Kuhmunen, Samisk Høgskole 
Inger-Lise B. Hansen, KS 
 
Samarbeidsforum har to primære oppgaver: å bli enige om en felles årlig innstilling på 
tilskudd og bli enige om en overordnet, langsiktig plan. 
 

Nettside for dekomp: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/
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opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-
ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/desentralisert-ordning-i-troms-og-
finnmark/  

 
Samarbeidsforum dekomp skal ha møte 3. mars der de skal innstille i forhold til tilskudd.  
 
 
2) Anmodning midler dekomp:  
 
Frist for anmodning var 1. februar. 
 
Samarbeidsforum har møte 03.03.22, hel dag – stedlig i Alta – der arbeid med innstillingen 
for 2022-midler vil være tema. 
 
Modell for anmodning for RSK Vest-Finnmark: 
Modellen vi brukte for 2022/2023 tok utgangspunkt i tidligere søknader med en justert 
modell basert på årsverk: 
 
Vi søkte om følgende (og det er opp til samarbeidsforum å foreta vedtak): 
Hammerfest: 180 000 
Hasvik: 30 000 
Alta: 320 000 
Måsøy og Loppa: 64 000 
Nordkapp: 65 700 
 
Totalt: Ca. 660 000.  
 
UiT la inn en anmodning om 1 150 000 for hele Vest-Finnmark.  
 
Modellen er basert på en justert innretning basert på årsverk, men der de små kommunene 
får noe mer, i hht. styrets vedtak fra 2021. (hele årsverk, GSI) 
Nordkapp: 30,5 årsverk 
Hasvik: 19,5 årsverk 
Måsøy: 17,3 årsverk 
Loppa: 12,5 årsverk 
Hammerfest 159 årsverk 
Alta 294 årsverk 
 
Kan vi tenke oss en modell, forslag på linje med modell rekomp?  
Alta og Hammerfest: 1000 pr. årsverk 
Måsøy, Loppa og Hasvik: 2000 pr årsverk 
Nordkapp: 1250 pr årsverk. 
 
Dette vil tilsvare: 
Nordkapp: 38 125 

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/desentralisert-ordning-i-troms-og-finnmark/
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Alta: 294 000 
Hammerfest: 159 000 
Måsøy og Loppa: 44 700 
Hasvik: 29 350 
 
Videre forslag: Alle innvilgede midler går direkte til kommunene basert på søknad, og ikke 
via RSK Vest-Finnmark. Alle midler fordeles til kommunene/nettverkene, og ingenting til RSK 
Vest-Finnmark. Egenandelen fra kommunene og private anses som ivaretatt gjennom 
aktivitetstilskuddet til RSK Vest-Finnmark. 
 
 

3) Rapportering 

Vi leverte rapport på tilskudd for 2021/2022 innen frist 15. januar. Det føles litt kunstig å 
rapportere midt i perioden, spesielt nå når vi har hatt noe utsettelser pga covid 19. 
Rapporten ble utarbeidet i nært samarbeid med oppvekstlederne/skolefaglig ansvarlig i 
Vest-Finnmark.   
 
Fra diskusjonen: 
- Søknadsgrunnlagene ble i det store innstilt som anmodet, med litt avkortning for alle. 
- Det er veldig mye byråkrati i forhold til summen av midler. 
- RSK bør melde inn i forhold til langsiktighet, tidslinjene, frister, forutsigbarhet og 
byråkratiet med ordningen. 
 
 

Vedtak: 
1) Informasjonen om samarbeidsforum dekomp tas til orientering.  
 
2) Informasjonen om vår anmodning om tilskudd tas til orientering. For framtidige 
anmodninger tar det utgangspunkt i følgende modell, slik at våre kommuner og nettverk 
har en viss forutsigbarhet i framtidig tildeling: 
Alta og Hammerfest: 1000 pr. årsverk. 
Måsøy, Loppa og Hasvik: 2000 pr årsverk. 
Nordkapp: 1250 pr årsverk. 
(med fortløpende indeksregulering) 
 
Hvis noen kommuner eller nettverk ser at de skal gjennomføre et større prosjekt, eller ikke 
skal gjennomføre kompetanseutvikling i det hele tatt, åpnes det selvfølgelig for dette. 
 
Alle innvilgede midler går direkte til kommunene/nettverkene basert på søknad, og ikke 
via RSK Vest-Finnmark. Alle midler fordeles til nettverkene, og ingenting til RSK Vest-
Finnmark. Den enkelte kommune vurderer fordeling til nettverkene og evt. til 
administrasjon/styringsgruppe.  
 
Egenandelen fra kommunene og private anses som ivaretatt gjennom aktivitetstilskuddet 
til RSK Vest-Finnmark. Ingen av midlene går til koordinatorfunksjonen. 
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Statsforvalter tilskrives i forhold til langsiktighet i dekomp-ordningen. 
 
3) Rapport tilskudd dekomp 2021/2022 tas til orientering.  
 
4) Kontorleder i RSK Vest-Finnmark koordinerer og fremmer søknad om tilskudd basert på 
de kriterier skissert ovenfor. Dette gjøres i nært samarbeid med oppvekstleder/skolefaglig 
ansvarlig. 
 
Kontorleder i RSK Vest-Finnmark koordinerer og avgir rapport for alle tiltak i Vest-
Finnmark. Dette gjøres i nært samarbeid med oppvekstleder/skolefaglig ansvarlig. 

[Tilbake til sakslisten] 
 
 

 

 
Sak 06/22:  Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis  
 

Gøril innkalles.  

 

Mirjam H. Olsen fra UiT deltar på saken – er satt opp 7. mars kl. 1315.  

Hun vil gå igjennom en presentasjon for Vest-Finnmark basert på hva som er behovene i 

Vest-Finnmark som helhet, og behov for enkeltkommuner.  

 

Saksutredning: 

 

1) Svar og svarprosent 

Kartleggingen var ferdig i januar 2022, etter flere purringer. 

Vi fikk ikke den svarprosenten som vi ønsket, men de som gjennomførte, gjorde dette 

grundig.   

 

Antallet svar: 

313 Alta 

108 Hammerfest 

25 Hasvik 

8 Loppa 

20 Måsøy 

29 Nordkapp 

  

Potensialet: 

 
Barnehage årsverk* Grunnskole årsverk* Støttesystem Totalt: 
Alta: 276 
Hammerfest: 154 
Nordkapp: 27  

Alta: Grunnskole 327 
Hammerfest: 167 
Nordkapp: 33 

Alta: PPT 15 Helsesykepleie 7? Barnevern 29 
Hammerfest: PPT 11  Helsesykepleie 7? Barnevern 21 
Nordkapp: PPT 2 (+ felles) Helsesykepleie 1 Barnevern 4 

654 
360 
67 
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Hasvik: 9 
Måsøy: 9 
Loppa: 6 
 

Hasvik: 19 
Måsøy: 20 
Loppa: 14 
 

Hasvik: PPT 1 skolehelse  Helsesykepleie 1 Barnevern 2 
Måsøy: PPT 1 (+ felles) Helsesykepleie 1 Barnevern (Hammerfest) 
Loppa: PPT 0 (Alta) Helsesykepleie 1 Barnevern 2 

32 
31 
23 

*Dette er tall hentet fra GSI, Udir og fra den enkelte kommunes nettsider. Gjør oppmerksom på at det er årsverk og ikke 

antall ansatte i barnehage og skole (for enkelte kommuner vil dette gjøre utslag prosentvis, spesielt i de små).  

I forhold til støttesystemene, er tallene noe usikre, men det gir oss en bilde på «potensialet» i forhold til antallet svar. 

Svarprosent                              Antall svar                              Potensiale* 
Alta: 48% 
Hammerfest: 30% 
Nordkapp: 43% 
Hasvik: ca. 70% 
Måsøy: 64% 
Loppa: 34% 

313 Alta 
108 Hammerfest 
29 Nordkapp 
25 Hasvik 
8 Loppa 
20 Måsøy 
 

654 
360 
67 
36 
31 
23 

 

 

2) Rapporter 

 

To bilder:  

 

Ønsker du etterutdanning (kurs, konferanse) innenfor noen av tema ovenfor, dersom du 

får tilbud om det? 

 

 
 

 

Ønsker du videreutdanning (studium) innenfor noen av tema ovenfor, dersom du får 

tilbud om det? I tilfelle ja, hvilke? 

 
 

 

Viser for øvrig til presentasjon på dette møtet.  
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Et sentralt bilde: 

 
 

 
3) Møter med kommunene: 
 
4. mars Loppa: 4. mars digitalt kl. 1300 – Mirjam, Øyvind, Mariann 
9. mars Alta kl. 1230 – kommunestyresalen (ledere og mellomledere barnehage, skole, ptt, 
barnevern, helsestasjon, ledere og eiere) – Mariann og Øyvind 
2. mai Hammerfest kl. xxxx – Museet mulig endring av sted (ledere ppt, barnevern, 
helsestasjon, styrere, rektorer, ledere, eiere) – Mirjam og Øyvind. 
Måsøy 21. april – digitalt. Mirjam og Øyvind 
Nordkapp? – Vi foreslår 22. april – stedlig eller digitalt. Rigmor R. evt. Inger Anne gir 
tilbakemelding på tid og stedlig/digitalt. Mirjam og Øyvind 
Hasvik? – Vi foreslår 5. april – stedlig eller digitalt.  Monika O. gir tilbakemelding på tid og 
stedlig/digitalt. Mirjam og Øyvind 

Vi kan også ta det digitalt, hvis noen foretrekker dette. Da er uke 16, uka etter påske et 
godt tidsrom. (tirs – fred). Også 15.-16. mars er passer veldig bra digitalt. 
 
Mulige tidspunkt som passer UiT og RSK Vest – formidles kommunene: 
Ledig 15. og 16. mars (må bli digitalt, siden jeg på den tiden har en nyoperert fot) 
Ledig 24. mars 
Ledig fra kl. 1200 den 25. mars 
Ledig fra kl. 1200 den 4. april 
Ledig 5. april 
Hele uke 16 (ikke mandag).  
 
 

Målgruppe for disse møtene: 
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Det ideelle er alle ansatte i barnehage, skole og støttesystem. 
Der dette ikke går, ledere og mellomledere barnehage, skole, ptt, barnevern, helsestasjon, 
ledere og eiere. 
 
 
4) Veien videre 
Spørsmål til diskusjon: 
 
- Kan vi vektlegge kommuner der bare seks har svart? 
 
- Er det store forskjeller i kompetansebehov mellom kommunene, sammenlignet med RSK-
Vest som helhet? 
 
- Når materialet presenteres i kommunene, skal vi åpne for egne satsningsområder i den 
enkelte kommune/kommuneklynge, eller tenke RSK-Vest?  
 
- Jf punktet over: Kan vi ha a) noen felles fagdager for RSK-Vest med tematikken som skåret 
høyest for regionen, og b) dialogmøter (2-3 timer) over tid hvor de dels fordyper seg i tema 
fra fagdagene, dels tar opp de tema de selv skåret høyt? Da jeg regnet hva vi trengte for 
2022, var det delvis basert på det siste, hvor jeg tok utgangspunkt i nettverk.   

Fra diskusjonen: 

- Det er først nå vi ser resultatene. 

- Når vi skal arbeide med stortingsmelding 6, er det ikke bare kompetansebehov. Det er også 

noe vi må tenke på i forhold til struktur og organisering i kommunene.  

- Dette er bare en del av det vi skal bli gode på.  

- Eks. Alta kommune har ikke en plan på plass i forhold til å utvikle laget rundt barnet.  

- Kommunene har ikke pratet om dette ennå. 

- For RSK sin del, er det nok større fagdager, for- og etterarbeid og virksomhetsbasert 

kompetanseutvikling som må være grunnlaget for samarbeid i regionen.  

- Vi må nok hente tips fra andre regioner i landet som er kommet lengre enn oss. 

- Dette er en tilnærming. Vi må se på hvordan vi skal rigge oss for dette kompetanseløftet.  

- I første omgang – holdning- og verdiendring.  

- Det er flere veier her. Vi har få spesialpedagoger ut i barnehager og skoler.  

- Skal vi tenke bredde? Tematikken er klar, men veien er ikke klar. 

- Hvor mange regioner er det i Troms og Finnmark som er en del av løftet? 

- UiT sin rolle? Kunne de hatt et åpent studie om f.eks. atferdsvansker? Psykisk helse? 

Matematikkvansker? 

- Hvordan skal vi få mest for pengene? 

- Alta – tifaktor – kompetanseheving er så mye mer, deling, dialog, samarbeid m.m.  

- Men akkurat innenfor spesialpedagogikk er det store behov.  

- Nytilsatte –mangler praktisk verktøykasse som de ikke får gjennom utdanning. 

- Nybegynnerprogram veiledning? 

- Skal tiltakene treffe alle ansatte? Eller skal vi tenke nytilsatte. Kompetansepakke for de som 

er spesielt interessert? Hvor og hvem skal vi nå? 
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-  Dialog med nytilsatt, som fikk praksissjokk. Det å «fylle» på med enda mer kompetanse til 

disse, kan bli for mye.  

- Fast kursrekke i RSK Vest – knyttet til mange av disse temaene. Faste kurs i RSK knyttet til 

eks. atferd, psykisk helse, som de kan melde seg på fritt? 

- Hva kan bli resultatet? Dette tenkte vi på i forkant. Kanskje kan UiT utvikle enkelte emner i 

forhold til videreutdanning og RSK enkelte emner i forhold til kurs? 

- Kommunene har få midler å sende ansatte i videreutdanning.  

- Ønske: Når vi er ferdig med nåværende satsingsområde: Da har vi ønske om helhetlig 

tenkning om å ha felles tema for alle.  

- En enkelt fagdag er ikke å foretrekke. 

- Kompetanseutviklingsplanen for RSK: Bør vi få noen overordnede tema og tiltak som vi 

satser på? 

- Opptatt av å ta ting ned, slik at det blir håndterbart for barnehager og skoler. 

- Vi må se helhet og sammenheng.  

- Er det for tidlig å bestemme oss nå? Ja, dette må modnes, før RSK kan gjøre noe.  

- Gjennomgang i kommunen. Hva synes de ansatte er best? Hva synes lederne? 

 

5) Stilling 50% 

– se egen sak 
 
6) Lederkonferansen 2022  
– se egen sak 
 
 
Vedtak: 
Informasjonen fra presentasjon tas til orientering. 
 
På mai/juni-møtet bes det om at det utarbeides et forslag til en kompetanseutviklingsplan 
som danner en helhet i forhold til satsingene innenfor rekomp, dekomp, kompetanseløftet 
og oppfølgingsordningen.  
 
Hver kommune innkaller til tverrfaglige møter på bakgrunn av resultatene av 
kompetansekartleggingen knyttet til spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  
 
Det vises også til lederkonferansen 21.-22. mars – for- og etterarbeid. 
 
 
[Tilbake til sakslisten] 
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Sak 07/22:  Valg av repr. fra private barnehager – gjennomgang, 
mandat m.m. 
 
Saksutredning: 
Styret i RSK Vest-Finnmark anså det som mer rasjonelt og riktig å velge representant i styret 
som kommer fra en av medlemsbarnehagene. 

Valgmøte private 

barnehager i RSK Vest-Finnmark 19.01. 2022.pdf 
 
Det ble gjennomført møte 19. januar der alle foruten en av de private medlemsbarnehager i 
Hammerfest og Alta deltok.  
 
Áltta siida – Sissel Varsi Eriksen 
Bossekop – Anne-Lise Isaksen 
IMI – Anne-Karin Forsberg 
Komsatoppen – Gøril Andersen 
Rishaugen – Tom Gunnar Johansen 
Snehvit – Hanne Torgersen Hesjevik 
Åsen – Tove Liss Hansen 
Isbjørnhiet – Ann Vibeke Ingebrigtsen  
Prærien – Kristine Rønqvist 
Røverhiet – Ida Cecilie G. Ellefsen 
 
I tillegg deltok:  
Unn Wenche Slettvoll, Hammerfest 
Nina Sørensen, Alta  
 
Det kom inn ett forslag: Gøril Andersen, Komsatoppen, vara Tom Gunnar Johansen, 
Rishaugen. Valget ble gjort enstemmig.   
 
Bakgrunnen for møtet var et: 
- Ønske om å rydde i strukturen 
- Ønske om å involvere med repr. fra de private medlemsbarnehagene 
- Ønske at vedkommende som velges, deltar med fulle rettigheter i rekomp-relaterte saker i 
styret 
- Vurdering – delta på alle saker eller bare barnehagerelaterte saker? (må vedtas/vurderes 
av styret) 
 
Fra diskusjonen: 
Annet vi må tenke på i forhold til mandat? 
Valgt representant vil være en nyttig part, da vedkommende også deltar i samarbeidsforum 
rekomp og arbeidsgruppen for kompetanseløftet.  
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Vedtak: 
Informasjon om valget og møtet 19. januar tas til orientering. 
 
Mandat for valgt representant ble vedtatt som følger:  
1. Representanten velges for 4 år – velges av styrere i de private medlemsbarnehagene i 
regionen. 
2. Representanten har fulle rettigheter (tale, forslag, stemmerett) i alle saker knyttet til 
barnehage, rekomp og kompetanseløftet.  
3. Representanten deltar på styremøtet i saker knyttet til barnehage, rekomp og 
kompetanseløftet. 
4. Representanten tar med seg innspill fra de private barnehagene knyttet til barnehage, 
rekomp og kompetanseløftet i de saker som skal behandles i styret. (saksliste/mappe 
sendes ut i god tid før møtet). 
5. Representanten informerer øvrige private barnehager om vedtak gjort av styret i nevnte 
saker.  
6. Informasjon: Protokoller sendes til styret og legges på nettsidene til RSK.  
Informasjon sendes styrerepresentanter regelmessig. RSK vil på sikt også kjøre jevnlige 
møter med nettverkene og styret. 
7. RSK Vest-Finnmark dekker alle utgifter for deltakelse i styret. 
8. Representasjonen vurderes etter kommende 4. årsperiode.  
9. Eventuelle studieturer/seminar: Representanten inviteres med- og deltar også her på 
saker knyttet til barnehage, rekomp og kompetanseløftet. 
 
[Tilbake til sakslisten] 

 
 

Sak 08/22: Regnskap pr. februar 2022 

 
Regnskap pr. 25. februar 2022: 
 

Inntekter/Utgifter Konto Kolonne1 Regnskap 
Budsjett inkl. 
endring Avvik i NOK 

      172 039 0 -172 039 

      172 039 0 -172 039 

Utgifter     173 436 2 845 000 2 671 564 

Utgifter 10100 Fast regulativ lønn 132 421 592 000 459 579 

Utgifter 10500 Annen lønn 0 147 000 147 000 

Utgifter 10548 
Fast trekkpliktig 
bilgodtgjørelse 1 083 0 -1 083 

Utgifter 10610 Trekkpliktig godtgjørelse 0 7 000 7 000 

Utgifter 10920 
Arbeidsgivers andel KLP 
Felles 17 723 105 000 87 277 

Utgifter 10930 Gruppelivsforsikring 133 1 000 867 

Utgifter 11050 Undervisningsmateriell 5 876 0 -5 876 

Utgifter 11160 Bevertning møter etc 0 596 000 596 000 
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Utgifter 11212 Annet forbruksmateriell 0 25 000 25 000 

Utgifter 11500 Kursavgift 12 311 1 220 000 1 207 689 

Utgifter 11620 Kost og natt godtgjørelser 0 10 000 10 000 

Utgifter 11750 Kjøp av transporttjenester 0 42 000 42 000 

Utgifter 11880 Yrkesskadeforsikring 28 0 -28 

Utgifter 11962 Programvare lisenser 1 167 31 000 29 833 

Utgifter 12720 Andre konsulenttjenester 1 296 0 -1 296 

Utgifter 14290 
Merverdiavgift 
kompensasjonsrett 1 397 69 000 67 603 

Inntekter     -1 397 -2 845 000 -2 843 603 

Inntekter 17029 Div andre statlige tilskudd 0 -593 000 -593 000 

Inntekter 17290 Momskompensasjon - Drift -1 397 -69 000 -67 603 

Inntekter 17500 Refusjon fra kommuner 0 -1 772 000 -1 772 000 

Inntekter 17702 Refusjon fra andre private 0 -411 000 -411 000 

 
 
Kommentar: 
Det arbeides med å få ryddet i gamle prosjekt.  
Følgende ordning er foreslått til Gøril Godvik/Arne Dahler: 
 
«Gjøre opp» og slette gamle prosjektmidler i RSK Vest-Finnmark: 
Gamle prosjekt i RSK Vest-Finnmark er ferdig rapportert og kan flyttes til «frie driftsmidler».   
 

D921  
 
 
 

Nytt prosjekt: Dxxx RSK – frie driftsmidler 
2022 >  

D347 
D670 
D344 
D348 
D668 
D992 
D991 
D505 
D504 

 
D213 må bestå videre (kompetanseløft og samarbeid hjelpetjenestene). Her vil det komme 
flere midler, og vil være et løpende prosjekt fram mot 2025/2026. 
D214 skal være tom – evt. rest kan flyttes til «Dxxx Frie driftsmidler 2022»  
D215 skal være tom – evt. rest kan flyttes til «Dxxx Frie driftsmidler 2022» 
 
Hvis det er mulig å gjøre det slik, vil vi pr. nå stå igjen med to prosjekt, D213 og det nye 
prosjektet Dxxx.  
 
Forfallende utgifter til kurs/konferanser/lisens m.m. kan da enten tas av vanlig drift eller av 
det nye prosjektet Dxxx. 
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Når det gjelder nye midler rekomp og dekomp (og andre), så vil det fra inneværende år være 
slik at RSK Vest-Finnmark søker på vegne av alle kommunene. Midlene vil da, hvis de 
innvilges, betales direkte fra Statsforvalter til den enkelte kommune, og ikke via RSK Vest-
Finnmark slik som tidligere.  
 
Fra diskusjonen:  
- Kommunen kan ikke røre disse midlene. Vi forsøker å danne et eget fond for disse midlene 
fra gamle prosjekt.  
- Han kan ikke pålegge oss å bruke gamle midler. 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Det forsøkes å sette gamle prosjektmidler over til et eget fond som defineres som «frie 
midler» for RSK Vest-Finnmark.  

 
 
[Tilbake til sakslisten] 

 
 

Sak 09/22:  Hva skal RSK være i fremtiden? Start på prosess-sak 

 
Saksutredning: 
RSK Vest-Finnmark – primæroppgaver – kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler 
 
Inneværende kompetanseutviklingsplan går ut i 2022. 
 

Vest-Finnmark i 

utvikling vedtatt 21.11.17.pdf
 

 
Utgangspunktet for saken: Tidene og krav/forventninger fra omgivelsene gjør det kanskje 
nødvendig å tenkte nytt og annerledes. Nå skal alle «statlige» kompetanseutviklingstiltak 
gjøres gjennom modellene rekomp, dekomp og kompetanseløftet spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis. 
 
Hva skal RSK Vest-Finnmark være i fremtiden? 
 
Vi gjennomførte et tilleggsmøte i styret i RSK Vest-Finnmark 12. januar. Her var det også 
gruppediskusjoner og innspillsrunder:  
 
Gruppe 1:  
Hva skal rsk være i fremtiden:  
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⁃ holde tritt med utviklingen og se på føringer far sentralt hold  
 

⁃ Vi er pålagt et regionalt samarbeid med rekomp, dekomp og kompetanseløftet, dette blir 
nå koordinert av en pensjon.  
 

⁃ Hvem skal ta tak i den oppgaven dersom rsk ikke består.  
 
◦ Sammen er vi sterke og gjør hverandre god  
 

⁃ Det er en styrke til de små kommunene at barnehage og skole er felles  
 

⁃ Dersom vi skal ha støttefunksjonene med i RSK vil det bli for stort, de må ha et eget 
samarbeidsorgan med egen leder i 50 % stilling. Og at lederne kan samarbeide til barnets 
beste.  
 

⁃ Hvordan gjør andre kommuner det i forhold til hjelpetjenester? Kan vi se til andre og få tips 
og ideer der?  
 

⁃ Det må kanskje lages en strategi for hjelpetjenester ansvar og oppgaver?  
 

⁃ Vi tenker at representanten fra private barnehager kun skal delta i rekomp saker, de private 
barnehager har ingenting med andre saker å gjøre.  
 

⁃ Øyvind kan ikke få ikke flere oppgaver slik det er nå, det er viktig at oppgavene han har får 
tid og rom til å bli gjort ordentlig.  
 

⁃ Vi tenker at vi skal ha et samarbeid om myndighetsrollen, eksamen og annet - slik blir vi 
bedre og dersom vi ikke har et samarbeid vil det øke arbeidsmengden.  
 

⁃ Vi skal ikke bare være en kurstilbyder - da går vi tilbake i tid, vi må følge med på 
utviklingen.. Vi må se på mandatet og vedtektene våre. Vi kan gjerne tilby faste kursrekke 
hvert år for nye lærere med læringsstrategier, lesestrategier, temakart altså.  
 

⁃ Vi kan gjerne formalisere samarbeidet med hjelpetjenester, men det må komme inn i våre 
vedtekter og si noe om hva vi skal samarbeide om, vår rolle og deres rolle samt mandatet.  
 

⁃ Skal vi samarbeide om rekruttering - ja, vi kommer til å ha et kjempebehov fremover og det 
er et viktig tema fremover.  
 

⁃ Kursing av politikere er unødvendig, de har egen opplæring når de starter der. Dersom vi 
tenker at de har for liten opplæring må vi sende oppfordringen til de politiske organene.  
 

⁃ KS sitt absolutt program hvor vi deltar i ulike program hadde det vært greit å delta i.  
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Gruppe 2: 
Hva skal RSK Vest-Finnmark være i fremtiden? 
RSK må bestå. 
Ønsker samarbeid ift. noen oppgaver – bla tilsyn. 
Usikker på målet med å få hjelpetjenestene inn – noen har interkommunale samarbeid på 
dette området. Vi må kanskje konkretisere, eller kartlegge behovet. Er det kun 
kompetanseheving.  
RSK kan hjelpe/bistå nettverk på ulike områder. 
Se på opplæringsbehov: Barnehage- og skolebasert, kurs, grunnopplæringer, utvikle egne 
kompetansepakker. 
Rekruttering veldig viktig. 
 
Gruppe 3: 
Hva skal RSK Vest-Finnmark være i fremtiden? 
-RSK skal bestå. 
-må endre oss ut fra behov og krav; har måttet endre oss tidligere ut fra sentrale ordninger 
etc, og det har gått bra 
-fokus på formålet i vedtektene 
-RSK som et bidrag i omdømmebygging av regionen 
-et godt kompetansenettverk for barnehage- og skoleeier, både små og store kommuner ser 
behovet 
-RSK som koordinator for bhg/skolebasert kompetanseutvikling er veldig viktig for oss 
-Hjelpetjenestene: redd for at styret blir for stort og sakslista for vid slik at det vil vanne ut 
kompetansenettverket vårt 
Mangler kanskje klare uttrykk for hva hjelpetjenestene mener/ønsker i denne saken, men er 
positiv til å bistå de og hjelpe de.. 
-De neste styremøtene må vi sette av tid til å jobbe prosess i forhold til verdier, oppgaver, 
utviklingsområder – > utvikle en ny kvalitetsutviklingsplan, den vi har går ut 31.7.22 
 
I etterkant av dette møtet, ble det sendt ut en kartlegging i forms for tilbakemelding fra 
styret. Dette var mer konkret enn forhold som vi kom inn på under møtet 12. januar.  
 
1. 
Hvilke tjenesteområder skal RSK Vest-Finnmark samarbeide om? Flere svar mulig. (obligatorisk) 

 Barnehage 9  

 Skole 9  

 Ledelse barnehage-skole 10  

 
Støttetjenestene (PPT, 
barnevern, helsesykepleie, 
tiltak) 

3  

 Annet 1  
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2. 
Bør vi ha samme tema og sammenfattede strategier for kompetanseutvikling i hele regionen? (samme tema i 
alle barnehager, samme tema ved alle skoler)? (obligatorisk) 

 Ja 5  

 Nei 3  

 Vet ikke 0  

 Annet 2  

 

 
 
Kommentar:  
 

Noe kan være det samme - da spesielt ved endringer som 
kommer fra sentralt. Som feks fagfornyelsen, Kap. 8 i 
barnehageloven osv. Samtidig er det viktig å ha fokus på 
lokale satsingsområder. 

Framtiden er å jobbe mer tverrfaglig med hjelpetjenesten. 
Vi jobber i for stor grad i silo i dag, vi må få til et tettere og 
mer helhetlig samarbeid. De ute i praksisfeltet føler at de 
står alene med de tyngste elevsakene og mye handler om 
atferd og psykisk uhelse. Vi må se på hvordan man i større 
grad kan gi de lærere og elever den hjelpen de trenger. Om 
vi får midler til en koordinator for hjelpetjenesten må vi se 
på hvordan denne kan brukes klokt ift dette eller om 
løsningen er at hjelpetjenesten blir en del av styret. 
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Samme strategier, men ikke nødvendigvis samme tema om 
det da ikke er overordnet 

 
 
4. 
Har du forslag på andre områder som RSK Vest-Finnmark bør samarbeide om?  (ikke obligatorisk) 
 
 

Myndighetsoppgave barnehage 

Barnehagemyndighet 

Se punkt 3 

Lokalt gitt eksamen 

 
 
Hva bør være kjerneoppgavene til RSK Vest-Finnmark? Flere svar selvsagt mulig. (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 
Ivareta samarbeidet rundt 
dekomp, rekomp og 
kompetanseløftet 

9  

 Ivareta og bistå nettverkene i 
deres samarbeid 

7  

 
Rekruttering av 
barnehagelærere, lærere og 
ledere 

5  

 Grunnopplæringer/kurs i faste 
sentrale tema 

7  

 Lederkonferanser 9  

 Samarbeid med UiT og 
Statsforvalter 

9  

 Eksamensavvikling lokalt gitt 8  

 Tilsynssamarbeid myndighet 
barnehage 

7  

 Store kurs og samlinger 7  

 Små temakurs 7  

 Digitale kurs og møter 9  
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 Nettsider, "min side", sosiale 
medier, database  

4  

 Utvikle digitale 
kompetansepakker 

9  

 Kurs rettet mot politikere 4  

 Utarbeide felles info rettet mot 
vikarer i barnehage og skole 

6  

 Annet 0  

 
 
 
7. 
Vi har delt våre barnehager og skoler inn i nettverk i forbindelse med økt satsing og fokus på barnehagebasert- 
og skolebasert kompetanseutvikling. Hvordan skal vi i RSK Vest-Finnmark bli bedre på barnehagebasert og 
skolebasert kompetanseutvikling? (obligatorisk) 
 
 

Legge til rette for nettverk, følge opp nettverk. Fortsette med å lage digitale kometansepakker - 
følge opp og evaluere disse. 

RSK bør bidra til å få nettverkene til å fungere. Jeg har tro på bruk av nettverk når det gjelder 
kompetanseutvikling, og tror at kompetansebehovet kan være forskjellig ut fra nettverk til 
nettverk, avhengig av blant annet kommunestørrelse. 

Kanskje vi bør bidra mer direkte inn i de nettverkene som ikke får det helt til. få en veilederrolle? 

Ved å ha mer fokus rettet mot barnehager og skoler om hva barnehagebasert- og skolebasert 
kompetanseutvikling innebærer, hva som kreves av barnehager og skoler og hva de kan forvente. 
Langtidsplaner vil gjøre slik at vi får mer forutsigbarhet. 

Vi i styret bør få felles kompetanseheving på feltet slik at vi slipper å suge alt av eget bryst. Vi i 
styret må dele hvordan vi gjør dette i hver kommune med hverandre. Vi kan ha egne 
arbeidsmøter der skolebasert kompetanseutvikling er tema, med fokus på ledelse av dette 
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Jobbe tett i nettverkene og hente inn ressurser fra UH sektoren til å bistå nettverkene. 

Ved å kurse RSK, barnehageledere og skoleledere, samt holde kurs for lærere i barnehage og 
skole. 

Fortsette samarbeidet med fagmiljøer som innehar denne kompetansen. 

Få kunnskap om hvordan nettverkene virker og jobber for å styrke barnehagebasert og 
skolebasert kompetanseutvikling. 

Få inn kompetanse både på prosess og tema. 

 
 
8. 
Bør RSK utvikle og gjennomføre noen faste grunnkurs for ansatte i barnehage og skole? 
Flere detaljer 

 Ja 8  

 Nei 0  

 Vet ikke 1  

 Annet 1  

 
 
Kommentar: Usikker, det finnes mange faste kurs og kompetanseutviklingspakker blant annet gjennom Udir. 
 
 
9. 
Har du noen tanker om kurs og satsingsområder som RSK Vest-Finnmark bør arrangere? (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 Læringsmiljø, mobbing, adferd 6  

 Språkvansker, dysleksi 4  

 ADHD 6  

 TRAS 3  
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 Rapportering 2  

 Pedagogisk analyse 7  

 Statistikk-kompetanse 0  

 Læreplanarbeid 2  

 Analyse resultater 3  

 Digitale hjelpemidler 6  

 Programmering 3  

 Språk, lesing og skriving 4  

 Kommunikasjon og 
samhandling 

2  

 Tilpasset opplæring 6  

 Ledelse 7  

 Sosiale og emosjonelle forhold 4  

 Annet 1  

 
 

 
Kommentar:  
 

Er veldig usikker på dette. Alle områdene trengs det kompetanseutvikling i forhold til , men tror ikke 
det er mulig at RSK kan utvikle kompetansepakker innenfor alle disse. 
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Barn som utfordrer, hvordan jobber med språkvansker i gruppe 

Det er mye nytt innenfor eksamen, spesielt muntlig. 

 
 
11. 
Styret i RSK Vest-Finnmark består av 12 representanter. inkl. repr. fra Utdanningsforbundet og repr. fra de 
private medlemsbarnehagene. se mer her https://rsk-vest.no/om-oss/ 
 
Styrets sammensetning i RSK Vest-Finnmark: (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 Bør være slik som idag 7  

 Bør utvides med en repr. fra 
støtteapparatet 

1  

 Annet 2  

 
 
Kommentar:  
Det er viktig at hjelpetjenesten inngår i satsingene i kommunene. Jeg opplever at de i stor grad er en egen 
satellitt som styrer med sitt. Administrasjon og avd.ledere i hjelpetjenesten for bør få en omforent forståelse av 
hva deres rolle og mandat er. Felles fokusområder er også viktig samt felles forståelse av hvordan utvikle oss 
sammen. 
 
 
13. 
Bør den som tilsettes i 50% midlertidig stilling (knyttet til kompetanseløftet/samarbeid hjelpetjenestene) møte 
fast på styremøtene, uten stemmerett? (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 Ja 7  

 Nei 2  

 Vet ikke 0  

 Annet 1  

 
14. 
Bør vi ved fravær til styremøtene innkalle vara for alle representantene? (har ikke vært praksis til nå, annet enn 
ved langtids fravær/langtidssykemelding: (obligatorisk) 
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Flere detaljer 

 Ja 5  

 Nei 3  

 Vet ikke 0  

 Annet 2  

Kommentar: 
 

Hvem skulle i så fall være vara, til langvarig 
fravær/sykemeldinger? 

 
 
15. 
Styret har vedtatt at repr. fra private medlemsbarnehager skal innkalles til styremøtene i RSK Vest-Finnmark 
(det ble gjennomført valg av repr. i januar 2022). Denne representanten bør: (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 
innkalles og delta på 
barnehagefaglige/rekomp-
saker - med fulle rettigheter 

8  

 innkalles og delta i alle sakene, 
hvis vedkommende ønsker det. 

1  

 Vet ikke 0  

 Annet 1  

 
Kommentar annet:  
Mener at særinteresser og behov kan dekkes av de kommunale representantene i styret. 
 
Innkalles og delta i alle sakene, hvis vedkommende ønsker det. 
 
Den kommunale representanten for barnehager kan melde videre til de private barnehagene om det som er 
vedtatt og andre ting som bør informeres om, på samme måte som de kommunale barnehagene blir oppdatert 
på RSK sin virksomhet. De kan også spille inn spørsmål og forslag til den samme representanten på lik linje med 
de kommunale barnehagene. 
 
 
17. 
Styremøtene har en fast møteform. Hammerfest november, Alta mars, seminar mai/juni og vekselvis i de 
øvrige kommunene tidlig høst. Har du forslag til annen praksis? (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 Styret fortsetter sin 
"møteform" som tidligere 

8  

 2 møter holdes digitalt, 2 
møter holdes fysisk 

2  
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 Styret bør holde flere møter 
enn i dag 

0  

 Styret bør holde færre møter 
enn i dag 

0  

 Annet 0  

Kommentar:  
Skolering av administrasjonen kan komme i tillegg. 
 
 
19. 
Det grønne skiftet - har du noen tilbakemeldinger på hvordan RSK Vest-Finnmark kan tilpasse seg det grønne 
skiftet? (ikke obligatorisk) 
 
Kommentar: 
 

Jeg tenker at enhver organisasjon og styre bør ha et bevist forhold til det grønne skiftet. Vi må henge 
med tiden. 

Det må jo være å ha digitale møter, men har ikke spilt det inn som forslag da det er viktig å møtes på 
en felles arena og bli kjent med de vi skal samarbeide med i felles saker. 

 
 
20. 
RSK bør avgi høringsuttalelser på vegne av hele regionen, i barnehage- og skolefaglige spørsmål? (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 Ja 7  

 Nei 1  

 
Ja, men vi fordeler oppgavene 
mellom kommunene (eks. på 
rundgang) 

0  

 Annet 2  

 

 
 
Kommentar:  
Kun i de saker der det er naturlig. 
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Det kommer an på omfanget av høringen 
 
Kunne man på styremøtene hatt en oversikt over hvilke sentrale høringer som er aktuelle til enhver tid? (eks. 
opplæringsloven, barnehageloven, arbeidstid o.l.) 
 
21. 
Styrets arbeidsform. I dag utarbeider kontorleder forslag til saksliste og utarbeider saksmappe (som 
gjennomgås med styreleder). Styrerepresentantene kan foreslå og melde inn saker. Bør vi gjøre noe med form 
og innhold for styremøtene? (obligatorisk) 
Flere detaljer 

 Ja 1  

 Nei 6  

 Vet ikke 2  

 Annet 1  

 
 
Kommentar:  
Kanskje litt mere tid til enkeltsaker, der vi har tid til å jobbe litt. 
 
Jeg ønsker at noe saker kan få mer tid til bearbeidelse og ikke bare vedtak. Samt den delen som går på 
erfaringsdelinger må ivaretas. 
 
Synes saksmappene er for store og er vanskelig å manøvrere i. Ønsker hver sak som eget dokument. 
Referatene er for omfattende, bør være kortere. 
 
Styreleder bør delta aktivt i sakslistefremlegget, det bør også være tydelig at kommunene kan og skal melde 
inn saker som har viktig prioritet 
 
 
23. 
Annet, generell tilbakemelding på "Hva RSK Vest-Finnmark skal være i fremtiden": (ikke obligatorisk) 
 
Kommentar: Bli enda mer synlig, vet ikke hvordan. 
 

 
Fra diskusjonen fra forrige styremøte:  
 
- Fint at vi ser på dette. 
- Hjelpetjenestene – skulle ikke vi bistå å hjelpe dem til å opprette «eget RSK»?  
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- Kunne vi på styremøte danne grupper for å diskutere denne saken? 
- Alle må være med i denne diskusjonen.  
- Hva blir vår rolle nå i forhold til rekomp og dekomp? 
- Det at vi har gått bort fra store kurs og til mer barnehage- og skolebasert, har jo endret 
rollen til RSK. 
- Kompetanseplanen vår går ut i 2022. Henger denne sammen med denne saken? 
- Viktig at alle involveres i dette arbeidet. 
- Kunne vi hatt et prosessmøte utenom styremøte?  
- Hva vil være våre fremtidige behov? 
- Kan vi endre oss, der det er gratis for alle og alle kan være med? 
- Vi må også se på vedtektene og kompetanseutviklingsplanen som er vedtatt i RSK. 
- Tidligere hadde vi kun fokus på kurs. 
- Samarbeid myndighet i barnehage og eksamen i skole krever jo ikke et RSK-samarbeid. 
- Skal vi tilsette en barnehagemyndighet for hele regionen? 
- Vi er veldig kommune-delt i forhold til rekomp og dekomp. 
- IKS og vertskommuneprosjekt er jo andre muligheter. 
- Kjøp av tjenester – kommune. 
- Barnehagemyndighetsrollen er ennå veldig uklar. 
 
 
 
 

Start på en langsiktig kompetanse- og utviklingsplan for RSK Vest-Finnmark: 
 
Kvalitet og kompetanse i barnehager, skoler og støttesystem i Vest-Finnmark 

 

RSK Vest-Finnmark vil at alle barnehagebarn og elever skal møte kvalifiserte lærere og 

spesialpedagoger som har høy og relevant kompetanse, som er omsorgsfulle og støttende og som 

legger til rette for trivsel og læring. 

 

Regionen trenger lærere i barnehage og skole og spesialpedagoger i støttesystemene som stadig 

utvikler sin pedagogiske praksis for å møte barns ulike forutsetninger og behov. Barnehagen og 

skolen skal være et sted der de ansatte individuelt og sammen har mulighet til å utvikle seg faglig. For 

barn med behov for særskilt tilrettelegging er det nødvendig med god tilgang til spesialpedagogisk 

kompetanse. Spesialpedagogisk kompetanse kommer også alle barn og elever til gode. 

 

Det er behov for økt kompetanse i barnehager og skoler og i støttesystemene i å fange opp og følge 

opp barn med behov for særskilt tilrettelegging, i å tilpasse det pedagogiske tilbudet og opplæringen 

til hvert enkelt barn innenfor fellesskapet, og i tverrfaglig samarbeid for å nå målet om en mer 

inkluderende praksis. RSK Vest-Finnmark vil at kompetansen skal være der hvor barna og elevene er. 
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Dette er noe vi vil arbeide mot, både ved å videreutvikle kompetansen til de ansatte i kommunene og 

ved å utnytte den samlede kompetansen i systemet bedre. 

Sektormålene for barnehage og skole har høye ambisjoner om de ansattes kompetanse. I Vest-

Finnmark skal målene følges opp gjennom ordningene rekomp, dekomp og kompetanseløftet for 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  

 

Rekomp og dekomp er i korte trekk barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling som foregår i de 

enkelte barnehager og skoler (eller nettverk av disse).  

Kompetansen skal utvikles på bakgrunn av virksomhetenes egne behov, med støtte fra Universitets- 

og høgskolesektoren. Hele eller deler av personalet skal ta del i denne kompetanseutviklingen. Det vil 

derfor være helt avgjørende at styrer og rektor sammen med eier har klar og tydelig oversikt over hva 

som er behovet ved sine virksomheter. Behovene skal være knyttet til sektormålene: 

Sektormål for barnehage:  

 Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø. 

 Barn som har behov for det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet potensialet sitt. 

 Ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse. 

 Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet. 

Sektormål for grunnopplæringen: 

 Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø. 

 Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet potensialet sitt. 

 Ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse. 

 Alle lykkes i opplæringen og utdanningen. 

 

For å få dette til, må kommunene i regionen arbeide tettere sammen for å skape inkluderende 

fellesskap og tilpasse det pedagogiske tilbudet slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling 

og læring. Det er her kompetanseløftet innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis, KOSIP, 

kommer inn. For at kommunene i RSK Vest-Finnmark skal sikres nødvendig spesialpedagogisk 

kompetanse og kompetanse om inkluderende praksis, med særlig vekt på PP-tjenesten, vil RSK Vest-

Finnmark se denne satsingen i sammenheng med de eksisterende ordningene for 

kompetanseutvikling i barnehage og skole.  
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RSK Vest-Finnmark har valgt å arbeide for ett tettere samarbeid mellom støttesystemene i og mellom 

kommunene. Ved å innføre dette samarbeidet,  

 

kombinert med kompetanseløftet, har vi tro på at barnehagene og skolene i regionen vil få en god 

faglig kvalitet i et godt og inkluderende læringsmiljø.  

 

Ansvarlige for et felles løft i Vest-Finnmark: 

 

Ledere i barnehage, skole og støttesystemene  

• Utvikle barnehagen, skolen og støttesystemet som lærende organisasjoner.  

• Initiere og lede pedagogisk utviklingsarbeid på egen skole og barnehage, herunder arbeidet med 

skole – og barnehage basert kompetanseutvikling  

• Etablere gode arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling i den enkelte virksomhet.  

• Legge til rette for å bruke tilgjengelig støtte- og veiledningsmateriell.  

• Delta i nettverk for å dele erfaring og øke egen kompetanse. 

 

Barnehageeier, skoleeier og oppvekstsjef 

• Analyse av virksomhetens ståsted og utviklingsbehov, valg av satsingsområde – og formidle dette 

videre til RSK Vest-Finnmark v/ styret.  

• Prioritere satsingsområdene i sitt plan- og utviklingsarbeid og forankre det politisk. 

• Følge opp og legge til rette for at ansatte har tid til kompetanseutvikling.  

• Legge til rette for at virksomheter kan delta i nettverk for bedre kompetanse- og erfaringsdeling.  

• Fordele tilskuddsmidler til kompetanseutvikling i egen kommune. 

• Videreutvikle et enda tettere «lag rundt barnet og eleven». 

 

RSK Vest- Finnmark (styret v/ alle oppvekstledere)  

• Analysere samlende kompetanseutviklingsbehov fra barnehager og skoler, og strukturere dette i 

nettverkssamarbeid. 

• Analysere samlende kompetansebehov innenfor støttesystemet. 

• Inngå partnerskap med Universitets og høgskolesektoren.  
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• Samarbeide med Universitet og høgskole for å prioritere områder på bakgrunn av behov. 

• På bakgrunn av samlet analyse, utarbeide en fireårsplan for kompetanseutvikling. 

• Utarbeide strategiplan for kompetanseutviklingen. 

• Vedta hvordan de tilskuddene skal fordeles mellom kommunene.  

• Støtte opp nettverkene og UH-partner i gjennomføringen av kompetanseutviklingen. 

• Organisere og se sammenhengen av kompetansebehov mellom de ulike ordningene rekomp, 

dekomp og kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  

• Starte arbeidet med et tettere samarbeid innenfor støttetjenestene og  

• Arrangere andre kurs og samlinger i tråd med overordnede behov for hele regionen.   

 

 

Nettverk – for å dele kunnskap og erfaringer, utvikle egen virksomhet og samarbeide på tvers! 

 

I Vest-Finnmark er alle barnehager og skoler delt inn i nettverk. Dette er gjort for å forenkle 

samarbeidet og gjøre kompetanseutviklingen (rekomp, dekomp og kompetanseløftet) håndterlig for 

både barnehager, skoler og støttesystemet, men også for eiere, utviklingspartner UiT og RSK Vest-

Finnmark. 

 

I Vest-Finnmark er barnehagene (10 nettverk) og skolene (10 nettverk) delt inn i nettverk. 

Nettverkene vil øke mulighetene til mer barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling, og man vil i 

større grad kunne dele kunnskap og erfaringer, og utvikle egen virksomhet i større grad. Nettverkene 

vil ha forskningsstøtte fra fagmiljøene ved Universitets- og høgskolesektoren.  

 

På sikt vil det vurderes å utvide nettverkene med en ansatt fra støttesystemene, i relevante 

kompetanseutviklingstiltak.  

Kompetanseutviklingen gjennom ordningene vil gjelde barnehager, skoler og etter hvert også det 

tverrfaglige støttesystemet i kommunene Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta.  

 

 
Å utvikle profesjonelle og lærende fellesskap på alle nivåer krever ledere og et 

regionalt samarbeid som kan analysere behov, velge riktige tiltak for 
kompetanseutvikling og sørge for gode samarbeidsrutiner og god delingskultur i 

nettverk og mellom nivåene.  
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Aktivitetene vil knyttes til følgende: 

- Kartlegging og vurdering av kompetansebehov.  

- Utvikling og planlegging av kompetanseutviklingstiltak.  

- Gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak. 

Styrer, rektor og leder støttesystemene vil få ansvar for å kartlegge behovene i egen virksomhet. 

Barnehage- og skoleeiers ansvar vil være å samordne, analysere og prioritere kompetansebehovene, 

forankre dette i planarbeidet og videreformidle dette (i «store linjer») til RSK Vest-Finnmark. Styret i 

RSK Vest-Finnmark vil prioritere og sammenfatte behov i dialog med UiT. Dette vil danne grunnlaget 

for konkretiseringsplanene mellom UiT og nettverk. Gangen i kompetanseutviklingen er tenkt slik: 

 

1. Kartlegge behov (styrer/rektor/leder og oppvekstsjef (barnehage/skoleansvarlig).  

2. Analysere og prioritere – utarbeide en fireårsårsplan. (RSK Vest-Finnmark og UiT). 

3. Nettverksorganisering og temaspesifisering (RSK Vest-Finnmark). 

4. Utarbeidelse av konkretiseringsplan for nettverkene. (UiT og kontaktperson/eier). 

5. Gjennomføringsfasen (Nettverkene og UiT). 
 

 

 
Fra diskusjonen: 
- Jeg har Lite kompetanse om skole. Kunne man delt inn i 2, barnehage og skole? 
- Vi må ha fokus på ledelse, kompetanseutvikling, struktur, rigging, fornyelse. 
- Vi har så mange vurderinger nå, knyttet til hjelpetjenestene, støtteapparatet og andre 
satsinger. Det kan bli for mye.  
- Udir og KD ønsker nok at man rigger seg i forhold til mer samarbeid knyttet til hele laget 
rundt barnet. I tillegg er det nok forventning om mer samarbeid mellom kommuner. 
- Ut fra de tilbakemeldingene som vi har gitt, så ønsker vi egentlig ikke å utvide RSK Vest-
Finnmark til også å samarbeide om hjelpetjenestene.  
- Viktig at vi samarbeider. Det vil jo ikke bare være kompetanseløftet vi skal arbeide med 
framover. 
- Hvis støttesystemet hadde organisert seg selv i et regionalt samarbeid, så kunne vi som 
styre samarbeidet mer med hjelpetjenestene.  
- Hjelpetjenestene trenger ikke å ha representasjon i styret. Det fins andre måter å 
organisere dette på.  
- Vi må fortsette å ha fokus på kjerneoppgavene knyttet til barnehage og skole.  

 
For barnehage- og skoleåret 2021/2022 er det det skissert hva som vil være 

satsingsområdet for kommende barnehage- og skoleår. UiT arbeider videre på 
bakgrunn av disse satsingsområdene. En ny kartlegging vil foretas i 2022 (som vil 

danne grunnlaget for tema påfølgende år), men mye vil også knyttes til 
kompetanseløftet (KOSIP). 
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- Lederkonferansen vil gi oss noen svar på hva og hvordan vi må arbeide framover. 

  
 
Vedtak:  
På bakgrunn av alle innspill fra gruppediskusjoner og kartlegging, utarbeides det et forslag 
til ny langsiktig «Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler i Vest-Finnmark».   
Gruppe: Nina Sørensen, Turid Pedersen, Øyvind Rognli (det lages et forslag fram mot et 
avtalt arbeidsmøte).  
 
Gruppen legger fram et forslag på «Hva RSK Vest-Finnmark skal være i fremtiden», basert 
på alle innspillene som er fremmet. Forslaget legges fram på neste styremøte.  
 
[Tilbake til sakslisten] 

 

 
Sak  10/22: Utlyst stilling, tilsetting – kompetanseløft/samarbeid 
hjelpetjenestene 

 
Saksutredning: 
Det var innkommet 4 søkere til prosjektstillingen. Utvidet søkerliste ble sendt styret i RSK 
Vest-Finnmark. Av de fire var det enighet om at kun en søker var aktuell.  
 
Vedkommende, Lisa-Eilen Kjeldsberg Nordseth, ble innkalt til intervju 22. februar. Til stede 
var styreleder Bjørn Pedersen, repr. fra Utdanningsforbundet Tom-Henry Elvedal-Johansen 
og Øyvind Rognli.  
 
Nordseth er på vei til å ferdigstille en master i spesialpedagogikk (mars/april 2022), og kan 
evt. starte i stillingen i april 2022. Hun har planer om å kombinere 50% stilling hos oss med 
50% studie PPU til høsten. 
 
Hun ga et godt inntrykk. Hun har utdanningen på plass. Hun har praksis fra barnehage. Hun 
er tilknyttet Dysleksi Alta som nestleder. Hun er veldig engasjert på det spesialpedagogiske 
feltet, og er ryddig og god til å organisere. Kan hun ha for tett relasjon til dysleksi på 
bekostning av andre spesialpedagogiske felt?  
 
Spørsmålet til behandling: 
- Bør stillingen lyses ut på nytt (pga lite grunnlag) 
- Tilsette Nordseth 
- Kombinere med en annen 50% utlysning i tiltaksteamet.  
 
 
Fra diskusjonen: 
- Er helt for at vi skal ha en 50% stilling på plass. Vi er foreløpig noe usikker i forhold til 
samarbeid hjelpetjenestene.  
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- Vi bør avvente diskusjonen vi skal ha knyttet til sak «Hva skal RSK være i fremtiden».  
- Vi har jo tenkt å bruke prosjektskjønnsmidler til å lønne denne stillingen. Nå snudde 
Statsforvalter og ga oss lite i forhold til kompetanseløftet, og mer gjennom «samarbeid 
hjelpetjenestene».  
- AU burde være den som tilsetter. 
- Kan vi bruke denne stillingen til å bidra til økt samarbeid hjelpetjenestene i større grad? 
- Denne stillingen kan være et godt verktøy for å, på sikt, videreutvikle samarbeidet også 
innenfor hjelpetjenestene.  
- Det manglet litt i forhold til den brede arbeidserfaringen etter utdanning.  
- Vi er i den situasjonen der vi ikke har flust med aktuelle kandidater. 
- Skal vi lyse ut på nytt? Tror vi er heldig som har fått relevante søkere. 
- Å samarbeide med hjelpetjenestene blir for omfattende for et RSK-styre slik det er i dag.  
- Kan vi ta et intervju 2, for å sjekke referanser og avklare andre forhold?  
- Mer relevant at vedkommende er en god tilrettelegger og systematisk i sitt arbeid når man 
skal arbeide med kompetanseløftet. Viktig å være god med å legge til rette for kurs og 
samlinger m.m.  
 

Vedtak: 

Referansene sjekkes før et nytt møte.  
Arbeidsutvalget foretar et nytt intervju 2. 
Arbeidsutvalget fatter det endelige vedtaket i forhold til tilsetting.   
 
 
[Tilbake til sakslisten] 
 

 

 
Sak 11/22:  Siste forberedelse lederkonferansen 21.-22. mars 2022 

 
 
Saksutredning:  
Totalt ca. 125 påmeldte. Vi kan bruke møtet til å samarbeide om planlegging av innhold (der 
hvor man skal samarbeide om innleggene).   
 
 

Program 
Mandag 21. mars 
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Kl. 10.30 – 10.45    Kaffe og te 

 

Kl. 10.45 – 11.00    Velkommen ved oppvekstsjef Alta/styreleder RSK Bjørn Pedersen   

Kl. 11.00 – 11.15    Kahoot – hva kan DU om Stortingsmelding 6? 

 

Kl. 11.15 - 12.00    Hva er kompetanseløftet og hvilke forventinger er det til oss  

                                 som arbeider med barn og unge? v/ Maria Sjåvik, seniorrådgiver   

                                 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

 

Kl. 12.00 – 13.00    Bakgrunn, grunnlag og tiltak for eit inkluderande læringsmiljø v/ Peder 

                                  Haug, professor, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Volda 

 

Kl. 13.00 – 13.45    Lunsj, Scandic Hotell 

 

 
Bjørn Pedersen 

 

 
Peder Haug 

 

 
Bjørn Pedersen, 

styreleder RSK 
 

Kl. 13.45 – 15.00    Bakgrunn, grunnlag og tiltak for eit inkluderande læringsmiljø 

                                  fortsetter v/ Peder Haug, professor, Institutt for pedagogikk   

                                  Høgskolen i Volda  

 

Kl. 15.00 – 15.15    Kaffe/te 

 

Kl. 15.15 – 16.15    Kommunenes forutsetninger for å utvikle laget rundt barn og unge  

                                 Hva må kommunene gjøre for å ruste seg til dette ansvaret?  

                                  v/ Inger-Lise Busch Hansen, spesialrådgiver KS  

 

Kl. 16.15 – 16.30    Kaffe/te – noe å spise 

 

Kl. 16.30 – 18.00  Tiltaksfasen – «når analysene er ferdig - hva nå?»  

                                v/ Terje Ogden, professor II ved Psykologisk Institutt, UiO  

 

Kl. 19.00                  Middag for påmeldte på Scandic Hotell 

 

 

 
Inger-Lise Busch Hansen 
 

 

 

 
Terje Ogden 
 

 

 
Peder Haug 

 

 
Inger-Lise Busch Hansen 
 

 

 

 

Tirsdag 22.mars 

Kl. 08.30 – 08.40    Vel møtt! 

Kl. 08.40 – 09.00    Arbeidet i Vest-Finnmark – mandat, prosess og arbeid v/ Øyvind   

 

  

                                  v/ Mirjam Harkestad Olsen, professor, ILP, UiT 

 

Kl. 09.15 – 09.45    Fremtidens drømmebarnehage – enda tettere   

                                 på barnet v/ Nina Sørensen og Unn Wenche Slettvoll 
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                                  Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

Kl. 09.00 – 10.00     Sentrale funn i analysearbeidet i Vest-Finnmark, 

                                  v/ Mirjam Harkestad Olsen, professor, ILP, UiT 

 

Kl. 10.00 – 10.15    Kaffe og te 

 

Kl. 10.15 – 10.35    Fremtidens barnehage – enda tettere   

                                 på barnet v/ Nina Sørensen og Unn Wenche Slettvoll 

 

 

 
Mirjam Harkestad Olsen 

Kl. 09.45 – 10.00    Kaffe/te 

 

 

kl. 10.35 – 10.55    Fremtidens skole – enda tettere   

                                 på eleven v/ Christer Ringheim og Tove K. Knutsen 

 

 kl. 10.00 – 10.30    Fremtidens drømmeskole – enda tettere   

                                 på eleven v/ Christer Ringheim og Tove K. Knutsen 
 

  

 

 

Kl. 10.55 – 11.15    Muligheter for små kommuner,  

                                  interkommunalt samarbeid - Kystbarna! v/ oppvekstleder  

                                  Måsøy kommune Reneé Andersen 

 

Kl. 11.15 – 12.00    Lunsj på Scandic - buffet   

 

 

Kl. 12.00 – 12.30    PPT – en av støttespillerne for barnehage og skole: Sentralisert,   

                                 desentralisert og/eller interkommunal– v/ Linda Heitmann, leder PP- 

                                 tjenesten i Alta, Loppa og Kvænangen.  

         

  
 

 
Linda Heitmann 

Kl. 10.30 – 11.00    Muligheter for små kommuner,  

                                  interkommunalt samarbeid -  Kystbarna! v/ oppvekstledere  

                                  Renee Andersen og Elin Marie Olsen 

 

Kl. 11.00 – 11.30    PPT – barnehagens- og skolens   

                                  hovedstøttespiller – sentralisert, desentralisert og/eller   

                                  interkommunal – v/ Linda Heitmann, Alta og 

                                  May Liss Teisrud, Hammerfest 

 

Kl. 11.30 – 12.15    Lunsj på Scandic - buffet   

         

 

Kl. 12.35 – 13.30    Gruppediskusjon – IGP individuell 5 min. – gruppe 30 min. – plenum  

                                  20 min.: 

                                       - De tre viktigste tiltak – for å gjøre laget rundt barn og unge best    

                                         mulig (gruppa blir enige om 3 tiltak, noterer ned og leveres inn) 

 

Kl. 13.30 – 13.45    Kahoot – Hva har jeg lært? Hva tar jeg med meg «hjem» og deler? 

 

Kl. 13.45 – 14.00    Avslutning, kort oppsummering v/ Arve Paulsen, oppvekstsjef 

                                 Hammerfest  

 

Ferdig kl. 14.00!  «Ta med mat»  og hjemreise 

 

 

 
Arve Paulsen 
 

 

Kl. 12.15 – 13.15    Mirjam, Øyvind Arbeidsgruppen og analyse 

                              

Kl. 13.15 – 13.30    Kaffe/te 

 

Kl. 13.30 – 14.00    Gruppediskusjon: 

                                        

                                       - Tre gode tiltak – for å gjøre laget rundt barn og unge best mulig. 

                                         (gruppa blir enige om 3 tiltak, noterer ned og leveres inn) 

 

Kl. 14.00 – 14.20    Kahoot – Hva har jeg lært? Hva tar jeg med meg «hjem» og deler? 

 

Kl. 14.00                 Avslutning, kort oppsummering v/ Arve Paulsen, oppvekstsjef Hammerfest,  

                                «ta med mat»  og hjemreise 

 

Ferdig kl 1400!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fra diskusjonen: 
- Dette blir jo en kickoff for kompetanseløftet.  
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- Etterarbeid: tverrfaglig møte – tenker vi nettverksledere, PPT-leder, eier? 
- Grupper – inndeling etter tjenesteområde. Nettverk fra barnehager og skoler pluss repr. fra 
PPT, barnevern m.m. 
-  Kollisjon med Nordkapp og avslutning av læringsmiljøprosjektet.  
- Kan vi invitere PPD Midt-Finnmark? Ja. 
- Loppa er ikke tilstede pga annen reise.  
- I forhold til etterarbeidet, så har Loppa allerede etablert ett tverrfaglig møteforum.  
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering.  
Det deles inn i grupper på konferansen delt etter tjenesteområde.  
 

[Tilbake til sakslisten] 
 
 

 
Sak 12/22: Rullerende aktivitetsplan 
 
Saksutredning: 

Aktivitetsplanen er et rullerende dokument som oppdateres fortløpende.   
 

Vår 2022   

TIDSROM AKTIVITET STED 

JANUAR 

 12. januar arbeidsmøte RSK – hva og hvordan skal vi 
være i fremtiden? 

 

   

   

   

FEBRUAR 

   

   

MARS 

Mandag 7. mars 
Tirsdag 8. mars 

Styremøte RSK Vest-Finnmark, fysisk Alta 
 

Alta? 

   

Mandag 21. mars RSK´lederkonferanse – styrere, rektorer, ledere i 
støttesystem, eiere. «Laget rundt barnet» 

Scandic Alta 
 

Tirsdag 22. mars RSK´lederkonferanse – styrere, rektorer, ledere i 
støttesystem, eiere. «Laget rundt barnet» 
Program vedas på dette møtet.  

Scandic Alta 
 

APRIL 

   

   

   

   

MAI 
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Mandag 30. mai 
Tirsdag 31. mai 

Styremøte RSK Vest-Finnmark 
Sted: Studiereise, Essunga kommune - Nei  

Studiereise? 
 

JUNI 

   

   

AUGUST 

   

   

SEPTEMBER 

   

7.-8. september Styremøte Hasvik – sted Hasvik Adventure 
(helstekt lam?) 

Hasvik 

OKTOBER 

   

   

NOVEMBER 

   

Onsdag 23. november 
Torsdag 24. november 

Styremøte Hammerfest 
(inne i byen, middag Turistua?) 

Hammerfest 

 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering.  
 
Det innkalles til styremøtene i møtekalenderen i outlook. 
 
[Tilbake til sakslisten] 
 

 

 
Sak 13/22 Neste møte 
 
 
Saksutredning: 
Vi hadde plan om studiereise til Essunga, Sverige. De tar ikke imot besøk, da de har satt et 
voldsomt trykk de senere år. 
 
Hej,  
Vad kul att ni är intresserade av vårt utvecklingsarbete. Tyvärr tar vi inte emot besök längre, 
vi behöver lägga våra resurser på våra elever.  
 
Med vänlig hälsning 
--------------------------------------- 
 
Tina Hededal  
Chef utbildningssektor 
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Essunga kommun 
Tel direkt: 0512-57066 
Tel vxl: 0512-570 00 
www.essunga.se 
www.facebook.com/essungakommun/  
 
Hva bør vi vurdere som alternativ? 

 
Fra debatten: 
- Kunne vi sjekke om det er noen kommuner i Norge som har kommet lengre i forhold til 
kompetanseløftet? Hva med alle de som var med på piloteringen? 
- Kunne vi fått noen tips fra Terje Ogden? 

 
 

Vedtak:  
- Det undersøkes om mulighet for å besøke en kommune i Norge som har kommet 

lengre i arbeidet med kompetanseløftet. 
- Det høres med Terje Ogden om gode tips. 
- Det undersøkes med andre kommuner i Sverige som har lyktes med arbeidet «laget 

rundt barnet».  
- Styret kan komme med innspill på gode tips i forhold til en studiereise.  

 
 
 

[Tilbake til sakslisten] 

 
 
 
 

 

Sak 14/22: Evaluering av styremøtet 
 
Saksutredning: 
 

Hva har vært bra med styremøtet? 
- Fint møte, flott sted. 
- Vi oppdager stadig nye perler i Finnmark. 
- Flott med gjennomgangen til Mirjam. 
- Sosial aktivitet – med matlaging. 
- Gode diskusjoner. 

Hvorfor? 
- Veldig bra med samarbeidet med matlagingen.  
- Fine lokaler. 
- Lytter og lærer. 
- Gode saker knyttet til rekomp, dekomp og 
kompetanseløftet.  
- Godt møteklima. Godt forberedt. 

Hva kan gjøres bedre/annerledes? 
- Sak myndighetsoppgaver barnehager – henger ennå litt. 
- Balansere saksgangen, for mye saker i går og for lite i dag. 
- Sakene i går tok lengre tid. Vanskelig å vite hvilke saker som tar lang tid. 
- Vi fikk ikke benyttet fasilitetene i går. Det var mye vi ikke fikk tid til. 
- WIFI burde fungere!  
- Rekomp, dekomp og kompetanseløftet er blitt veldig byråkratisk.  
- Kan vi i styret oppsummere hva som er gjort i forhold til rekomp og dekomp 

Hvordan? 
- Vi burde avsluttet møtet tidligere i går. 
- Håper at vi kan se noen av de store sakene i 
sammenheng. 
- Myndighetsoppgavene – håper vi kan samarbeide om 
dette.  
- Manglende pauser i går. 
- Skittent på kjøkken, kopper og kar. 

http://www.essunga.se/
http://www.facebook.com/essungakommun/
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lokalt i nettverkene? Hva har UiT bidratt med så langt mot nettverkene? 
 

 

 
 
Vedtak:  
Informasjonen tas til orientering.  
 
 
 
[Tilbake til sakslisten] 

 

 

 
 
Alten Lodge, 8. mars 2022 
 
 
Øyvind Rognli, referent 


