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Hei.

Mitt spørsmål til kommunestyret er:

Har Nordreisa kommunen søkt om tilskudd fra statsbudsjettet kap.225 post 66. for 2017 ?

Mvh
Terje Nordberg
Reisa Friluftssenter AS.
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Bernt Eirik Sandtrøen; a

Heiigjen.

Takk for u§?!9l!e på booking.. frgr $u.Qtt sjek§t opq ang. tilskudd? M har fått en regning tra
Nodreisa kommune for lønn til leirskolelærår. Dette dibruioet skal dekke dette, og d;i;;
vert§kommune som søker til fflket slik Jeg har forstått det. Jeg kan derfor ime beåle ænne
regningen før jeg vet mer.

Vennlig hilsen Karina Nordberg - Reisa Friluftssenter
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15. des. 201712.49 skrev"Trond Setlo" <@>:

Hei

Jo, her er det noen som misforstår hensikten med og bruken av post 66.
I den nasionale leirskoleordningen er det to ulike tilskudd, et øremerket orrer post 66 til undervisningen på

leirskolen og et ikke øremerket som ligger i kommunens generelle rammeoverføring, innbyggertilskuddet"..
Det siste skål være et bidrag til kommunens utgifter til elerrenes reise, kost og losji. Det er riktig som det står

i brevet at også dette tilskuddet var øremerket, i 2002, og bare en kort periode. Arsaken var innføringen av
gratisprinsippet, som en overgangsordning, for å sikre at leirskoletilbudet ble videreført.

I siste avsnitt på side 1 i brevet står det "Det finnes ikke tilskuddsordninger, ut over det som

allerede er nevn! til å dekke utgifter til leirskolelærer."
Post 66 som det refereres til er nettopp tilskuddspengene som skal gå til Nordreisas utgifter på

leirskolelærer.
Det er derfor besøkskommunen signerer en retusjonsgaranti ved bestilling. (Har de giort det hos dere?) Den

sikrer at pengene som besøkskommunen giør krav på overfor Fylkesmannen sk{ g_å tildekning av
vertskommunens utgifter til leirsl«oleopplæringen. (l dette tilfellet Nordreisas utgift). Det er
beaøkskommunensbhver som mottar undervisningen på leirskolen, og det er besøkskommunen som skal

dekke utgiften. Det er selve fundamentet i ordningen og incitamentet for at noen kommuner påtar seg

leirckoleopplæring for andre kommuners elever. Til det er altså post 66 opprettet som et øremerket

'Tilskudd til leirskoleopplæring", til å dekke utgifter til leirskolelærer'
Dette er praksis over hele landet for bemannede leirskoler, itråd med opplæringsloven §10'3
Kommunen kan gjeme ringe meg ang. det som er uklart.

Mdvennlig hilsen
Trond Seilo
Lede r Norsk Le i ækoleforen ing
Mob:901 56 636
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Postadresse:

Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:

Nordreisa kommune
Rådmannen

\zS1 ygf @er oppgltt ved war);

20rst2}at-n
Løpenr. Arkivkode Dato
12018t20t7 223 13.12.2017

Deres ref:

Tilskudd leirskolelærer

Det vises til ditt brev av 05.12.17, samt til samtale om saken.

Rådmannen undersøkte tilskuddsordningene i forkant av saken om ansettelse av leir§kolelærer.

Iflg opplysninger fra Fylkesmannen i Troms ved Eivind Bratsberg 07.Az.fi finnes det 6n

tilskuddsordning som gjelder leirskoler og det er tilskudd til leirskoleopplæring; statsbudsjettet

kap.225 post 66. Dette er ordningen som alle kommuner kan søke på når de har hatt elever på

leirskoler. Hver enkelt kommune er selv ansvarlig for å sende refusjonskrav til Fylkesmannen.

Det var tidligere et øremerket tilskudd til kommunene for leirskole, men dette ble lagt inn i
rammetilskuddet i 2003. Siste gang tilskuddet var øremerket var i2A02 og utgjorde då kr. 1040,-

per elev.

Nordreisa kommunestyre vedtok 09.02.17 i sak 7/17:

1. Nordreisa l<ammune inngår øvtale med Reisøfriluftssenter AS om ansettelse av leirsknlelærerfra

første uke det er leirslcole i 2017.
2. Stitlingens amfang skal tilpasses bestillingene ved Reisøfriluftssenter.
3. Detforatsettes at øvtølen utformes slik øt den ikke gir kømrnunen ebtra lønnsatgiJter.

Ut i fra dette vedtaket ble det 27.06.17 undertegnet avtale mellom Nordreisa kommune og Reisa

friluftssenter AS om ansettelse av leirskolelærer.

Det finnes ikke tilskuddsordninger, ut over det som allerede er neYnt, til å dek*e utgifter til
leirskolelærer. Ansettelse av leirskolelærer forutsetter derfor at utgiftene refunderes i sin helhet

av Reisa friluffssenter AS.
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Nordreisa kommune forholder seg til den inngåtte avtalen med Reisa friluftssenær inntil den evt
sies opp.

Med vennlig hilsen

Anne-MarieGaino
Rf;dmann

Dette dohtmentet er prodwert elelaronish og har derfor ingen signatur.


