ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

18.11.2019
Kommunestyresalen
Kl. 11:00 – 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune

Knut Nordmo
Ordfører

Saksliste
Sak nr.
92/2019

Sakstittel
Spørsmål og interpellasjoner
- Spørsmål fra Halvar Rønneberg (FRP) til
kommunestyret den 18. januar 2019 vedrørende
utenforskap for ungdom i Andøy

Halvar Rønneberg
Kommunestyrerepresentant
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Andenes den 12. november 2019

Spørsmål vedrørende Utenfor skap blant ungdom i Andøy.
Gjennom lang tid har en registrert flere unge mennesker i alderen mellom 12/13 år og oppover til langt
opp i 20 årsalderen opplever utstøting fra ungdomsmiljøet, mobbing og psykisk helse. Det er en
kjensgjerning at mange ikke opplever mestring eller inkludering i det daglige. I 2016 ble det lagt frem ett
referat fra Kommunenes sentralforbund, gjennom fellesmøtet for Nord-Norge, blant annet til
kommunestyret i Andøy. Dette satte søkelyset på dette med utenforskap og utfordringer blant mange
unge. Referatet ble ikke, hverken nøye eller inngående, diskutert av kommunestyret den gang.
I skrivet fra KS ble det vektlagt spesielt dette med frafallet i skolene, spesielt i de tre nordligste fylkene,
Frafallet har historisk vært høyere. Samtidig opplever flere av disse at de får vedtak om
spesialundervisning i skolen. Den samme trenden ser vi også være gjeldene i Andøy.
Og la meg være klar på at disse elevene har krav på og må ha ett tilrettelagt undervisningsopplegg.
Dessverre blir dette ofte organisert slik at det er ufaglærte og uerfarne ansatte i skolene som får
oppgaven med å gi elevene den oppfølgingen som det både trenger og har krav på. Samtidig som de
gjerne blir tatt ut av klassemiljøet, og på denne måten også fremmedgjøres.
Samtidig registrerer en at Nordland Fylkeskommune nå planlegger en stor omstilling av den
videregående skolestrukturen i hele Nordland. Fylkeskommunes forslag til ny struktur vil også bli en
enda større utfordring for nettopp de mennesker som en her har stilt spørsmål rundt.
I skrivet fra 2016 fra KS peker en på klare forutsetninger, der for eksempel samhandling og planlegging
mellom Fylkeskommune og kommune er ett sentralt tiltak for å lykkes. Samtidig pekes det på individuell
tilpassing og samarbeid mellom utdanning og arbeidslivet. KS foreslå blant annet at helsetjenesten
skulle være lettere tilgjengelig, for alle elever i grunnskole og videregående skoler.
KS pekte på at kommunen og fylkene skulle bidra til fellesarenaer for elever som kunne bidra til
mestring, tilhørighet og tett oppfølging. KS pekte også på noen sentral temaer som Staten burde til rette
legge for, noen av disse kan en nok være helt enige i.

Mitt spørsmål til ordfører, med bakgrunn i dette, er:
1. Hva har Andøy kommune gjort de siste årene siden 2016, som har bidratt til at intensjonen i KS
sitt skriv har bidratt til en bedre hverdag for disse ungdommene?
2. Hvilke konkrete tiltak har blitt iverksatt siden 2016 og frem til i dag?

3. Har Ordfører vurdert de forslag som ligger i den fremtidige skolestrukturen som
Fylkeskommunen har lagt frem, blant annet i innspills møter over hele fylket. Hvilke grep vil
ordfører sette i verk for å gi disse ungdommene ett godt utdanningstilbud her i Andøy
Kommune?
4. Kan Ordfører fortelle om kommunen har god oversikt over hvor mange unge mennesker i
alderen mellom12/13 år og 30 år som har behov for støtte å hjelp for å komme ut av utenfor
skap, utfordringer i livet som kan medføre en eller annen utestengelse i hverdagen.
Med vennlig hilsen
Halvar Rønneberg

