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NOTAT ETTER MØTE MED FYLKESKOMMUNEN 30.06.2009  

En forelderegruppe, bestående av foreldre til avgangsklassen fra grunnskolen i Båtsfjord, 

hadde tatt initiativ til et møte med ledelsen i Finnmark fylkeskommune. Møtet dreide seg om 

tilbud om yrkesfaglig LOSA i Båtsfjord fra kommende høst. Forelderene ønsker dette, mens 

Finnmark fylkeskommune har ikke sett seg i stand il å få til dette. 

 

Rådmann Øyvind Hauken var invitert av foreldregruppen til å delta på møtet. 

 

Møtet fant sted på fylkesbygget i Vadsø tirsdag 30.06.09 kl. 11.30. 

 

Følgende deltok: 

 

Fra Båtsfjord: Ørjan Nergaard, Per Gunnar Hansen og Harry Sørensen (foreldregruppen), 

Øyvind Hauken (rådmann) 

 

Fra fylkeskommunen: Runar Sjåstad (fylkesordfører), Ann Solveig Sørensen 

(fylkesvaraordfører), Knut Mortensen (leder for kompetanseutvalget), Tom Mikalsen 

(fylkerådmann), Sissel Øverdal (assisterende utdanningssjef) 

 

Representantene fra Båtsfjord argumenterte for å få til også et yrkesfaglig Losa-tilbud for vg 1 

fra høsten 2009. Det ble lagt vekt på å få en forklaring på hvorfor dette ikke har latt seg gjøre. 

 

Fylkeskommunen viste til økonomiske argumenter for at et slikt tilbud ikke har latt seg gjøre. 

Fylkesrådmannen kunne ikke gå god for det interne notatet der rektor ved Nordkapp 

videregående skole mener at et yrkesfaglig tilbud kan la seg gjennomføre kommende skoleår 

innenfor allerede vedtatte rammer. Det ble antydet at tilleggsutgiftene kunne bli opp mot en 

million kroner. 

 

Båtsfjord kommune v/ rådmannen foreslo da at han ville prøve å få til en garantiordning fra 

Båtsfjord kommune om å dekke ekstrautgifter ved å tilby yrkesfaglig Losa. Unntatt fra en slik 

garantiordning ville være overskridelser på spesialundervisning og overskridelser på det det 

forskningsopplegget som skal være på vg2 og vg3 studieforberedende. 

 

Etter en pause foreslo fylkeskommunen å likevel få til et tilbud om yrkesfag Losa på helse og 

sosial, samt elektro. Båtsfjord ytret stor glede over dette, men ba instendig om å få til også et 

tilbud på tip. Fylkeskommunen begrunnet dette med at Nordkapp videregående skole kunne 



gå god for det faglige lokalt i Båtsfjord på elektro og helse og sosial. Båtsfjord mente at det 

også måttet kunne forsvares faglig lokalt når det gjaldt tip. Bl.a. har en av de ansatte innen 

den typen bedrift i Båtsfjord fullført praktisk pedagogisk utdanning. Representantene fra 

Båtsfjord forlot møtet med det inntrykket at vi også skulle få til et LOSA-tilbud på tip. 

 

Vi ble enige om: 

 

- Båtsfjord kommune og Finnmark fylkeskommune går i dialog for å komme fram til en 

felles forståelse av hvordan ekstrakostnader ved å tilby yrkesfaglig Losa skal 

beregnes. 

- Båtsfjord kommune v/ rådmannen fremmer politisk sak hvor Båtsfjord kommune 

setter av penger til en garanti. 

- Finnmark fylkeskommunen tar en avgjørelse innen to uker om et evt. yrkesfaglig 

Losa- tilbud i Båtsfjord. Dette avgjøres i et ekstraordinært møte i kompetanseutvalget. 

 

På denne bakgrunn foreslår jeg at Båtsfjord Formannskap gjør følgende vedtak: 

 

- Det settes av kr. 500.000,- til fond øremerket videregående opplæring i Båtsfjord. 

Beløpet hentes fra disposisjonsfond. 

- Det delegeres til rådmann og ordfører og forhandle fram en avtale med Finnmark 

fylkeskommune hvor Båtsfjord kommune garanterer for evt. ekstrautgifter, utover 

vedtatt ramme til Nordkapp videregående skole, med å få til yrkesfaglig Losa i 

Båtsfjord. 

- Vedtaket gjøres i henhold til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). Vedtaket 

refereres i neste kommunestyremøte. 

 

 

Båtsfjord 01.07.2009 

 

 

Øyvind Hauken 

rådmann 


