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Interpellasjon til Kommunestyret 29.mars 2019. 

 

Bygging av omsorgsboliger og reduksjon av sykehjemsplasser i Nordreisa kommune. 

 

Nordreisa kommunestyre og Helse- og omsorgsutvalget har en rekke ganger behandlet saker som 
knytter seg til etablering av boliger med heldøgnspleie og hvor mange sykehjemsplasser kommunen 
skal ha. Vedtak skriver seg blant annet tilbake til sak 82/16 i kommunestyret  og en rekke andre 
saker, senest i sak 21/17. I tillegg har temaet vært behandlet en rekke ganger i Helse- og 
omsorgsutvalget. Ordføreren svarte på spørsmål fra Høyre i Kommunestyret i desember at det på 
kort sikt ikke var grunnlag for å legge ned sykehjemsplasser, men kanskje på lengre sikt hvis en 
bygger flere omsorgsboliger.  

Det kan synes som om en ikke klarer å komme fram til en prosess og konklusjon som sikrer at de 
behov en har i eldreomsorgen blir ivaretatt hverken på kort eller lang sikt. I tillegg har ikke Nordreisa 
kommune en oppdatert Helse –og omsorgsplan som gjør at en kan spørre seg om sektoren driftes 
systematisk og effektivt, og i forhold til lovpålagte oppgaver.  

 

 

Spørsmål til ordføreren. 

 

1. Kan ordføreren redegjøre for prosessen rundt bygging av omsorg+ boliger og eventuell 
nedbygging av sykehjemsplasser? 

2. Kan ordføreren tenke seg at en i arbeidet med Helse- og omsorgsplan har en lik prosess som 
en hadde i arbeidet med Skolepolitisk plan? Dette for å sikre involvering. 

 

 

Herborg Ringstad 

Nordreisa Høyre
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Hilde Anita Nyvoll 
Pynten 5 
9151 Storslett        Storslett, 18.03.2019 

 

Nordreisa kommune 
postmottak@nordreisa.kommune.no 

 

Interpellasjoner kommunestyremøtet 29.03.2019 

 

Anbud bedriftshelsetjeneste 

Nordreisa kommune bør og må jobbe for å ta vare på og videreutvikle arbeidsplasser i 
Nordreisa og Nord-Troms.  

Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste er en kompetansearbeidsplass som har levert tjenester til 
offentlige og private virksomheter i Nord-Troms i ca. 30 år. Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 
er en godkjent bedriftshelsetjenesten og for å bli godkjent, av Arbeidstilsynet, i henhold til 
forskrift om administrative ordninger, § 2-2, må bedriftshelsetjenesten; 

• samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3 og forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13. 

• ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver som 
beskrevet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 på 
tilfredsstillende måte, og sikrer kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale.  

• ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen 
følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. 

• ha et faglig personale som dekker minimum tre årsverk. De enkelte fagområder 
(arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt-organisatorisk) må være dekket 
med minimum 30 % av et årsverk. 

Vi er kjent med at det sist høst var anbud på bedriftshelsetjeneste til Nord-Troms 
kommunene, der Inveni AS fra Tromsø ble valgt som leverandør fremfor Nord-Troms 
Bedriftshelsetjeneste. Begrunnelsen var at; - Inveni AS hadde det mest fordelaktige tilbudet 
for kommunene med tanke på kvalitet og responstid.  

Ut av konkurransegrunnlaget og besvarelsene kan vi ikke finne holdepunkter for denne 
konklusjonen, og ønsker derfor en nærmere redegjørelse for hva Nordreisa kommune har lagt 
i begrepene kvalitet og responstid og hvordan dette er vurdert. 
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Kvenskundervisning 

I kommunestyremøtet i oktober stilte jeg et spørsmål om kvenskundervisning der rådmannen 
svarte fra talerstolen at tilbudet ville være på plass på nyåret. Siden har ingen hørt noe og det 
er mange som lurer, derfor ber vi om en kort oppdatering på status for kvenskundervisning i 
Nordreisa kommune og når tid man forventer det vil være på plass. 

   

IKT-satsning 

Kommunestyret bevilget 1,7 millioner i 2018 og 1 million i tillegg i 2019 til IKT-satsing i 
barnehager og skoler. iPadene er bestilt og kommet. Hva er prosessen videre og når tid 
kommer disse i bruk? 

 

Hilde Nyvoll 
kommunestyrerepresentant, Nordreisa Arbeiderparti 
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Rapport utarbeidet av/Report prepared by 
Transportutvikling AS 
P.O.Box 26,N-8501 Narvik 

 
E-mail: post@transportutvikling.no 

Website: www.transportutvikling.no  

 

 
 

Oppdragsgiver(e)/Principal(s): Nord-Troms Regionråd 

Rapport tittel/Report title: «Mer gods på sjø i Nord-Troms» 

Prosjektnummer/Project number 18008 

Oppdragsperiode/Project period Mai-november 2018 

Restriksjoner/Restrictions: Dokumentet er tilgjengelig for Oppdragsgiver 

Andre dokumenter/Other documents: Kunnskapsgrunnlag 2018-Infrastruktur i Nord-Troms 
(januar 2019) 

Organisering/Organization: Utført av Transportutvikling AS 

Kort sammendrag på norsk Rapporten gir en innledende statusbeskrivelse av de 
kommunale havnene i Nord-Troms (Skjervøy, Storfjord, 
Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen). 
 
Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over 
kaiinfrastruktur, sjøtransport og markedsmuligheter. 
Dagens organisering og regulativer er belyst. 
 
I prosjektperioden har faglig utvikling vært vektlagt. 
 
Havnene har ikke et formelt samarbeid i dag, men er 
positive til å utvikle dette gjennom videre 
prosjektarbeid for å styrke sjøtransporten og havnene i 
regionen. 
 
Prosjektet er støttet av Kystverket. 
 

 
 
Narvik, 22. november 2018 
 
 
Transportutvikling AS 
 
 
Stig Nerdal 
Prosjektleder/Project Manager 
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1 Hovedmomenter 

Rapporten fokuserer på mulighetene for havnesamarbeid i Nord-Tromsregionen. Prosjektarbeidet 
er basert på en forutsetning om å styrke sjøtransporten og havnen i regionen. Rapporten gir 
innledningsvis en kort beskrivelse av regionen og sjøtransportsystemet. 
 
Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over kaianlegg i regionen, herunder kommunale anlegg. 
Det finnes havneanlegg, kaier og annen sjøtilknyttet infrastruktur som sannsynligvis kan utvikles 
og utnyttes bedre enn i dag. Det er viktig å få en bedre oversikt over slik infrastruktur, for bl.a. 
å kunne planlegge felles utnyttelse og legge til rette for økt sjøtransport. 
 
Dagens organisering og regulativer er gjennomgått. Det er behov for en standardisering og 
utvikling av dokumentasjonen. 
 

Det er foretatt en markedsbeskrivelse med fokus på sjøtransport og havn. Havnene i regionen er 
lite synlige og det er behov for markedsføring og produkt-/tjenesteutvikling. 
 

Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt for videre 
samarbeid mellom havnene. Fokus har vært innledende statusbeskrivelser for å finne ut hvor 
man står, med fokus på økt sjøtransport og gode havneløsninger. 
 

Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til ytterligere 
prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av arbeidet. 
 

De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. Sammen 
håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor norsk havn (777.226 
tonn). «Nord-Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn f.eks. mellomstore 
havner som Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, Lødingen og Svolvær.  Inkluderer man 
fisk tatt på land (fangst og slakteklar laks) ville det blitt registrert 912.827 tonn over havnene i 
Nord-Troms. 
 

På sikt kan det være rom for ytterligere økning av havneaktiviteten i regionen. Her kan 
havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 

Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 
 

• Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
• Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-Troms 

regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
• Fokus på faglig utvikling 
• Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som kommunene selv 

eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for kommunene og for potensielle 
brukere av kai, innseiling og tilknyttet logistikk. 

• Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, nettsider, 
media, konferanser mv. 

• Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre utvikling, og 
forankre dette i kommunene 

• Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som sorterer under 
etaten 

• Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
• Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: 

✓ utarbeide en enhetlig struktur for regulativer/regelverk 
 
Mye av dette kan løses i en fase 2, mens noe vil kreve ytterligere prosjektarbeid.  
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2 Bakgrunn, mål og organisering 

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa og Kvænangen) har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet på sikt er å etablere 
et godt havnesamarbeid mellom kommunene.  
 
Kommunene har utviklet et godt samarbeid gjennom Regionrådet. Kommunene har en ambisjon 
om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner. De ønsker å øke fokus på 
sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnene i de respektive kommunene, -som et 
bidrag til vekst og utvikling i regionen. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt et formelt havnesamarbeid.  Mulighetene for samarbeid skal 
belyses.  
 
Hovedmålet, som strekker seg utover prosjektperioden, er å  
 

 «…. etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid mellom kommunene som 
bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne 
gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.» 

 

På kort sikt, i løpet av dette prosjektet, er det nødvendig å avklare muligheten for å kunne etablere 

et funksjonelt samarbeid for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende definerte 

prosjektmål: 

 

• Utarbeide en beskrivelse av nåsituasjonen 

• Beskrive og vurdere markedsmuligheter for godstransport 

• Vurdere mulighetsrommet for samarbeid og samarbeidsformer 

• Styrke faglig kunnskap om havn og sjøtransport 

• Vurdere mulighetene for videre prosjektarbeid 

 
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder. Silja Karlsen er prosjektleder. 
 
Transportutvikling AS er engasjert som ekstern prosessleder og for å gi nødvendig faglig bistand 
slik at prosjektets målsettinger oppnås innen de tidsfrister som er satt. Stig Nerdal har fungert 
som prosessleder fra Transportutvikling AS. 
 
Prosjektet har pågått fra mai til november 2018. 
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3 Nord-Troms regionen generelt 

3.1 Beliggenhet og befolkning 

Nord-Troms er den nordligste regionen i Troms fylke. Den grenser mot Finnmark i nord, mot 
Finland i øst og Norskehavet i vest. 
 
Alle kommunene har tilknytning til havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder 
til alle kommunene. Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør 
retning og E8 øst-vest mellom Tromsø og Finland.  
 

 

Figur 3-1: Kommuner i Nord-Troms 

 
Pr medio 2018 er det ca. 16.000 innbyggere i de 6 kommunene. Dette tilsvarer 9,6% av 
befolkningen i Troms. Fra år 2000 og frem til i dag har det vært en reduksjon i folketallet med 
ca. 4%. Den største kommunen, Nordreisa, har hatt en vekst i folketallet med over 2%, mens 
Skjervøy og Storfjord har vært stabile. Lyngen, Kåfjord og Kvænangen har hatt en nedgang i 
befolkningen. 
 

 
Tabell 3-1: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB). 

www.transportutvikling.no

Skjervøy 
(Skjervøy)

Nordreisa 
(Storslett)

Lyngen 
(Lyngseidet)

Kåfjord 
(Olderdalen)

Storfjord 
(Hatteng)

Kvænangen 
(Burfjord)

TROMSØ

ALTA

E6

E6

E8

E8

E6

Antall %

Nordreisa 4 807         4 637         4 917         110            2,3 %

Skjervøy 2 932         2 929         2 933         1                 0,0 %

Lyngen 3 204         3 215         2 883         -321           -10,0 %

Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono 2 361         2 246         2 113         -248           -10,5 %

Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono 1 869         1 885         1 856         -13             -0,7 %

Kvænangen 1 428         1 341         1 221         -207           -14,5 %

Nord-Troms 16 601       16 253       15 923       -678           -4,1 %

Endring 2000-2018
201820082000Kommune
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Figur 3-2 viser en grafisk fremstilling av tallene i tabellen. Kommunene er rangert etter 
befolkningsstørrelsen i 2018.  
 

 

Figur 3-2: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB).  

 

3.2 Næringslivet i regionen 

I Nord-Troms er det pr. september 2018 registrert 3.167 organisasjoner i Enhetsregisteret. Dette 
inkluderer både bedrifter, foreninger, lag, kommuner mv. Dette tilsvarer ca. 11% av alle 
registrerte enheter i Troms.  Samlet antall sysselsatte, inkludert enkeltmannsforetak, i disse 
organisasjonene var i overkant av 9.000. 
 
26% av de sysselsatte jobber innenfor helse- og sosialtjenester, 10% innenfor bygg- og anlegg 
og det samme (10%) innenfor varehandel/serviceverksteder.  Sysselsatte innenfor industri og 
primærnæringer utgjør 7% hver. 
 
Selv om mange organisasjoner har transportbehov, vil de fleste transportbrukerne være registrert 
som aksjeselskap.  Det er pr. september 2018 registrert 858 aksjeselskap med forretningsadresse 
i regionen (Kilde: Foretaksregisteret).  Dette utgjør i overkant av 10% av alle aksjeselskap i 
Troms. Noen av disse har et transportbehov hvor bruk av sjøtransport og havn kan være aktuelt.   
 

 
Ca. 33% (279) av selskapene 
er registrert i Nordreisa, 25% 
(211) i Lyngen, 16% (141) i 
Skjervøy, 11% (93) i Storfjord, 
9% (79) i Kåfjord og 6% (55) i 
Kvænangen. 
 
 

Figur 3-3: Registrerte 
aksjeselskap i Nord-Troms (Kilde: 
Foretaksregisteret).  
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Ved å gå gjennom bransjeregistrene i regionen og eliminere for organisasjoner som har 
ubetydelig godstransportbehov (tjenesteytende næringer mv) kan man antyde hvilke bedrifter 
som har transportbehov. I tillegg har vi lagt til større aksjeselskap med transportbehov som har 
forretningsadresse utenfor regionen (f.eks. Lerøy Aurora på Skjervøy, Marine Harvest i Jøkelfjord, 
YIT i Tytebærvika m.fl.). 
 

Dette gir oss en indikasjon 
mht. til bedrifter med 
transportbehov, - rundt 700 
bedrifter i Nord-Troms. 
 
 

 
 
 
 

Figur 3-4: Estimat: Bedrifter med 
godstransportbehov i Nord-Troms 

 
 
De fleste bedriftene er små.  Over 80% av bedriftene har færre en 5 ansatte. I regionen er det 
relativt få bedrifter som har store inn- og utgående transportvolum. 
 
 
Grunnlag for videre arbeid med næringslivet 
I vedleggene 12.1 til 12.6 er det gjengitt bedrifter i regionen som foreløpig antas å kunne ha 
behov for transport-/havnetjenester i regionen.  
 
Opplistingen av bedrifter er derfor et grunnlag for videre prosjektarbeid og nærmere vurderinger 
mht hvordan havnene kan tilpasse seg næringslivets behov.  
 
Bedriftslistene i vedlegget er basert på offentlige data, samt innspill fra kommunene. 
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4 Sjøtransportsystemet 

Flåtesegmenter som opererer i 
Nord-Norge er listet opp i tabell 4-1. 
 
Mange av disse fartøystypene har 
aktivitet i kommunene i Nord-Troms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4-1: Flåtesegmenter i Nord-
Norge (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
Hurtigruten/Kystruten 
I regionen har Hurtigruten/Kystruten kun anløp på Skjervøy. Det er to anløp pr. dag, ett på nord 
og ett på sør. I mars 2018 kunngjorde Samferdselsdepartementet at både Havila og Hurtigruten 
tildeles kontrakter på kystruten mellom Bergen og Kirkenes for perioden 2021 til 2030. Havila skal 
drifte 4 av de 11 skipene, og rute-/anløpsstrukturen skal være som i dag. 
 
 
Nor-Lines 
I august 2017 ble det kjent av rederiet Samskip fikk Konkurransetilsynets samtykke om å overta 
deler av Nor Lines AS. 
 
Nor-Lines’ godsbåter har hatt ukentlige anløp av Skjervøy med både parti og stykkgods. Fra 1. 
oktober 2018 endret rederiet anløpsstrukturen til kun å fremføre prosjektlast til/fra Skjervøy. Noe 

Ferger

Hurtigbåter

Hurtigruten

Annen pax/bil

Brønnbåter

Ensilasjefartøy

Små tankere

Annen våtbulk

Små bulkere

Fôrbåter

Annen tørrbulk

Kystgodsfartøy i rute

Kystgodsfartøy i løsfart

Containerfartøy

Annet stykkgods/container

Rigg

Serviceskip

Standbyfartøy

Annen offshore

Ytre kystvakt

Indre Kystvakt

Små torpedobåter

Andre båter

Oppdrettsbåter

Fôrflåte

Annen oppdrett

Lokale/sjark etc

Hav-gående

Små snurpere

Linebåter

Andre fiskebåter

Små lektere

Slep-/taubåt m.v.

Tugs

Lektere o.l.

Båter lokale havnevesen

Fritidsfartøy

Vindfarmbåter

Annet 

Annet

F
lå

te
s
e

g
m

e
n

t

Offshore-petro

Forsvaret

Fiskeflåten

Kystverket

Oppdrett

Passasjer/bil

Våtbulk

Tørrbulk

Stykkgods/contatiner
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av stykkgodset kommer nå med Hurtigruten, mens enkelte brukere har valgt å gå over til 
biltransport.  
 
Hurtigrutene er palleførende skip med sideporter, og kan ikke ta større enhetslaster, containere 
mv. Mangelen på regulære anløp av skip som kan ta enhetslast, og uforutsigbarhet ved at en kun 
tar prosjektlast, bidrar til at det blir vanskeligere å selge slike sjøtransportjenester. 
 

 

Bilde  4-1: Nor-Lines' "Kvitnos" ved kai i Skjervøy (Foto: Skjervøy havn, 2016) 

 
 
Ferger 
Nord-Troms har fire ferge-
samband. De opererer i 
kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy og Nordreisa. 
 

Det største sambandet, både 
målt etter antall transporterte 
kjøretøy (PBE) og passasjerer 
(PAX) er Svensby (Lyngen)-
Breivikeidet (Tromsø). 

 
 

Figur 4-1:  Antall passasjerer og 
kjøretøy på fergesamband i Nord-
Troms i 2017  
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Tabell 4-2 viser noen hoveddata for fergene som i dag benyttes i de 4 sambandene. I tillegg 
finnes det reservemateriell. 
 

 

Tabell 4-2: Noen hoveddata, fergesamband i Nord-Troms (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
 
De 3 største sambandene har mye tungtrafikk: 
 
• Svensby-Breivikeidet og Lyngseidet-Olderdalen domineres av gjennomgangstrafikk mellom 

Tromsø-Nord-Troms/ Finnmark 
o Disse to sambandene hadde mest tungtrafikk i Troms fylke i 2017 

• Tungtrafikken på sambandet Storstein-Lauksundskaret er i hovedsak sjømatprodukter 
o Dette sambandet var det fjerde største tungtrafikksambandet i Troms i 2017. I 

løpet av de siste årene er det dette sambandet som har hatt størst prosentuell 
vekst i Troms fylke. 

 
 

 

Bilde  4-2: Den 40 år gamle reservefergen «Vaggasvarre» inn til Lyngseidet (Foto: Transportutvikling AS, 
2018) 

 
 
 
 
 

Samband Fylke Rutenr. Fartøy Byggeår PBE kap Rederi

Lyngseidet - Olderdalen Troms 190 Goalsevarre 1982 77 Norled 

Breivikeidet - Svensby Troms 191 Jæggesvarre 2002 75 Norled 

Storstein - Nikkeby - Lauksundskaret Troms 195 Reinøy 1989 26 Torhatten Nord 

Rotsund - Havnnes - Uløybukt Troms 198 Uløytind 2011 16 Torhatten Nord 
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Hurtigbåter 
Regionen betjenes av to hurtigbåtsamband. Det er hurtigbåtanløp i kommunene Skjervøy, 
Kvænangen og Lyngen (Nord-Lenangen).  
Tabell 4-3 viser noen hoveddata for hurtigbåtene som i dag benyttes i sambandene. 
 

 

Tabell 4-3: Noen hoveddata, hurtigbåtruter i Nord-Troms (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
Rutene i Troms er i hovedsak passasjerførende og har lite gods. Kvænangsruta er imidlertid en 
kombinert passasjer-/ambulanse-/godsførende hurtigbåt. Fartøyet fører gods som fisk, treverk, 
matvarer o.l., men ikke biler. Spildra anløpes normalt av hurtigbåten, men fartøyet kan ikke frakte 
diesel. Transport av diesel til Spildra utføres 2-4 ganger i året av fergen MF «Reinøy». 
 
I 2017 reiste det 27.367 personer med hurtigbåtrutene. Ruten Tromsø-Skjervøy hadde 69% av 
trafikken.  
 
Figuren under viser passasjertrafikken for hurtigbåtrutene i perioden januar-desember 2017.  
 

Figur 4-2: Passasjertrafikk med hurtigbåter, jan-des 2017 (Kilde: Troms fylkeskommune) 

 
 
 
Sjøtransport tilknyttet sjømatnæringen 
Nord-Troms har en omfattende sjøtransport knyttet til sjømatnæringen, både havbruk og fangst.  
 
Havbruksnæringen betjenes av brønnbåter som transporterer smolt fra settefiskanlegg til 
merdene og slakteklar fisk fra merder til slakteri. Fôrbåter transporterer fôr fra produsentene til 
merdene/fôrflåtene og servicefartøy betjener næringens varierte behov. 
 

Rutenavn Hovedfartøy Biler/lastekap. Byggeår
Fart 

(knop)
PAX-kap Operatør

Tromsø - Skjervøy Brage 2008 33 147 Norled AS

Skjervøy - Kvænangen og Vortøy Kvænangen 15 paller 2005 25/30 52 Torghatten Nord AS

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tromsø-Skjervøy Skjervøy-Vorterøy Skjervøy-Kvænangen

21



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 14 AV 43  

Figur 4-3 viser godkjente lokaliteter, slakterier, settefiskanlegg mv i Nord-Troms pr oktober 2018. 
I regionen ligger 3 av fylkets 8 slakterier og rundt 25% av de operative lakselokalitetene. 
 
 

 

Figur 4-3: Havbruksnæringen i Nord-Troms (Kilde: Fiskeridirektoratet) 

 
 

 
Nord-Troms har 9 registrerte 
fangstmottak og 205 fiskere 
med fiske som hovedyrke. 
Over 80% av fiskerne er 
registrert i Skjervøy, Lyngen 
og Nordreisa. 
 
I regionen er det pr. 2017 
registrert 172 fiskefartøy, 
uavhengig av lengdegruppe. 
Dette utgjør ca. 21% av flåten 
i Troms. 
 
36% av fartøyene er registrert 
i Skjervøy, 21% i Lyngen og 
16% i Nordreisa. 
 
 

Figur 4-4: Andel registrerte 
fiskefartøy pr kommune 

www.transportutvikling.no

HAVBRUK I NORD-TROMS (2018) SLAKTERI/SLAKTEMERD

ARNØY LAKS
SLAKTERI/SLAKTEMERD

MARINE HARVEST

SLAKTERI/SLAKTERMERD

LERØY AURORA

SETTEFISKANLEGG

(SKARDALEN)

SETTEFISKANLEGG

(ELVEVOLL)

✓ 3 SLAKTERIER

✓ ARNØY LAKS (SKJERVØY)

✓ MARINE HARVEST (KVÆNANGEN)

✓ LERØY AURORA (SKJERVØY)

✓ 4 SETTEFISKANLEGG

✓ ELVEVOLL (STORFJORD)

✓ SKARDALEN (KÅFJORD)

✓ STORBUKT (SKJERVØY)

✓ SANDØRA (SKJERVØY)

✓ 1 SKALLDYRKONSESJON

✓ KJEMPEBAKKEN (NORDREISA)-IKKE I DRIFT

✓ 29 OPERATIVE LAKSELOKALITETER, 
INKLUDERT 3 SLAKTEMERDER FOR

MATFISK

SKALLDYR

(KJEMPEBAKKEN)

DIV. LOKALITETER

(HELE REGIONEN)

26 LOKALITETER EX. 
SLAKTEMERDER

(HELE REGIONEN)

PRODUKSJON KÅFJORD KVÆNANGEN LYNGEN NORDREISA SKJERVØY STORFJORD TOTAL

AKVAKULTURDYR TIL KONSUM (Blåskjell) 0 0 0 1 0 0 1

MATFISK 1 8 0 3 12 0 24

MATFISK (Stamfisk) 0 0 1 0 1 0 2

SETTEFISK 1 1 0 0 2 1 5

NORD-TROMS 2 9 1 4 15 1 32

SETTEFISKANLEGG

(SANDØRA)

SETTEFISKANLEGG

(STORBUKT)

} BLIR TIL ETT

26 LOKALITETER EX. 
SLAKTEMERDER

(HELE REGIONEN)
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Annen kysttrafikk, lastefartøy mv. 
Regionen betjenes av en del andre fartøy, flere i løsfart. Felleskjøpets fartøy, eller innleide fartøy, 
har regulære anløp i Sørkjosen og tilfeldige anløp andre steder.  
 
Det er ikke cruiseanløp i regionen, men stor aktivitet knyttet til opplevelsesturisme, hvalsafarier 
mv. Høst/vinter 2018 er det bl.a. stor aktivitet på Skjervøy. 
 
 

 

Bilde  4-3: Hvalsafari på Skjervøy (Foto: Framtid i Nord) 
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5 Havner og kaianlegg 

Det er foretatt en gjennomgang/identifisering av kaiinfrastrukturen i regionen. Dette er gjort for 

å kunne gi en samlet regional oversikt over tilgjengelig infrastruktur. Oversikten vil også være et 

grunnlag for på sikt å vurdere muligheter for felles bruk av slik infrastruktur for å sikre best mulig 

ressursanvendelse og lavere kostnader for sjøtransporten. 

Eksisterende kaianlegg representerer et viktig potensial for havneutvikling i en kommune. Dette 
skyldes at investeringene er gjort og at infrastrukturen i mange tilfeller har en tilfredsstillende 
teknisk standard. Eksisterende kaianlegg har også vanligvis blitt lokalisert til steder der det var 
en viss basisaktivitet for bruk av anleggene. Markedsforholdene kan imidlertid ha endret seg. 
 
 

5.1 Samlet oversikt over kaiene i regionen 

I løpet av prosjektperioden er det registrert mer enn 80 kaianlegg i de 6 kommunene. De ca. 80 
kaianleggene er gjengitt i vedlegg 12.7. Dette er en foreløpig oversikt og det foreligger bare delvis 
spesifikasjoner av kaiene. Kaianleggene bør beskrives/vurderes nærmere, -bl.a. med tanke på å 
utvikle en samlet og oppdatert oversikt som kan benyttes ved synliggjøring av regionens 
havneinfrastruktur. 
 
 

5.2 Kategorier av registrerte kaier 

 

5.2.1 Kommunale kaier 

Det er registrert 30 kommunale kaianlegg.  Antallet kommunale kaier pr. kommune er vist i figur 
5-1. 
 

 

Figur 5-1: Antall kommunale kaianlegg i kommunene i Nord-Troms 

 
Skjervøy kommune har 10 kaianlegg som kommunen eier. Borealkaia er ikke inkludert, da den 
eies av Kystverket. Kommunen ivaretar driften. Planlagte Hjellnes havn i Nordreisa er ikke med i 
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tallene. De 30 kommunale kaianleggene, og de data som p.t. finnes, er gjengitt i vedlegg 12.8. 
De 30 kommunale kaiene er vist i kartet (figur 5-2). 
 

 

Figur 5-2: Kommunale kaier i Nord-Troms, oktober 2018 

 

 

Bilde  5-1: Skibotn kai, Storfjord (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 
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5.2.2 Statlige fiskerihavner og anløpskaier 

En statlig fiskerihavn er et anlegg der Staten har bidratt med finansiering. Det kan være alt fra 
komplette kaianlegg, moloer og utdypninger til mindre tiltak som bidrar til driften av anlegget. 
Både aktive og ikke aktive anlegg er inkludert. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 8 
statlige fiskerihavner i Nord-Troms (blå sirkler i figur 5-3). Kartgrunnlaget i figuren er hentet fra 
Fiskeridirektoratets nettsider. 
 
Anløpskaier er kaier som brukes av fiskefartøy over 15 meter. Ved kaiene kan det være 
servicefunksjoner som f.eks. not-bøteri, slipp, bunkringsanlegg mv. Det kan også være anlegg 
der «fartøy hører hjemme», uten at det er spesielle infrastrukturinvesteringer tilknyttet kai-
anlegget. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 10 anløpskaier for fiskeri i Nord-Troms 
(fisk på rød bunn i figuren). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-3: Statlige fiskerihavner og anløpskaier, november 2018 

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Fiskerihavn

Årviksand                                         Skjervøy                                          Fiskerihavn

Lauksund                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Segelvik                                          Kvænangen                                         Fiskerihavn

Spildra                                           Kvænangen                                         Fiskerihavn

Nord Lenangen                                     Lyngen                                            Fiskerihavn

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Fiskerihavn

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Anløpskai

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Anløpskai

Årviksand                                         Skjervøy                                          Anløpskai

Samuelsberg Kåfjord Anløpskai

Djupvik Kåfjord Anløpskai

Havnnes Nordreisa                                         Anløpskai

Burfjord Kvænangen Anløpskai

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Anløpskai

Badderen Kvænangen Anløpskai

Akkarvik Skjervøy Anløpskai
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5.2.3 Fergekaier 

Pr. november 2018 er det 10 
operative fergekaier i Nord-
Troms, som betjener fire 
forskjellige samband. 
 
Samtlige kaier er eid av Troms 
fylkeskommune. 
 

Tabell 5-1: Operative fergekaier i 
Nord-Troms 

 

 

Bilde  5-2: Inn til Olderdalen fergekai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
 
 

5.2.4 Lokal- og hurtigbåtkaier  

 
I Nord-Troms er det to 
hurtigbåtruter som opererer i ytre 
del av regionen; Tromsø-Skjervøy 
(rute 3) og Kvænangsruta (rute 9). 
Strekningen Tromsø-Vorterøy 
betraktes av fylkeskommunen som 
en separat rute (rute 8). 
 
 

Tabell 5-2: Operative lokalbåtkaier i 
Nord-Troms 

 
 
I Nord-Troms anløpes steder i kommunene Kvænangen, Lyngen og Skjervøy. Utenfor regionen 
anløpes Karlsøy og Tromsø. Tabell 5-2 viser dagens anløpskaier for rutene. 

Kommune Samband/rute Kai Eier

Kvænangen Rute 9 Burfjord Kommunen

Kvænangen Rute 9 Spildra (Dunvik) Kommunen

Kvænangen Rute 9 Valanhamn Kommunen

Kvænangen Rute 9 Reinfjord Kommunen

Kvænangen Rute 9 Seglvik Kommunen

Skjervøy Rute 3 og rute 9 Vorterøy Kommunen

Skjervøy Rute 3 og rute 9 Skjervøy Kommunen

Skjervøy Rute 3 Nikkeby Fylket (fergekai)

Skjervøy Rute 3 Arnøyhamn Privat

Lyngen Rute 3 Nord-Lenangen Kommunen

Karlsøy Rute 3 Vannvåg

Karlsøy Rute 3 Finnkroken

Tromsø Rute 3 Tromsø

Kommune Samband/rute Kai Eier

Tromsø Breivikeidet-Svensby Breivikeidet Fylket

Lyngen Breivikeidet-Svensby Svensby Fylket

Lyngen Lyngseidet-Olderdalen Lyngseidet Fylket

Kåfjord Lyngseidet-Olderdalen Olderdalen Fylket

Nordreisa Rotsund-Havnnes-Uløybukt Rotsund Fylket

Nordreisa Rotsund-Havnnes-Uløybukt Havnnes Fylket

Skjervøy Rotsund-Havnnes-Uløybukt Uløybukt Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Storstein Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Lauksundskaret Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Nikkeby Fylket
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5.2.5 Andre kaier 

Det finnes flere andre kaianlegg i kommunen. Det ligger ikke i dette prosjektets mandat å lage 
en fullstendig kaioversikt. Vi har imidlertid tatt inn en del foreløpige kaidata i tabellen i vedlegg 
12.7. 
 
Vi nevner følgende: 
 

• Storfjord kommune har en kai (Skibotn). Den er operativ, men den er kort og har 
relativt lav dybde  

• Skjervøy har et betydelig antall kaier. Den dominerende kaien er terminalkaia i Skjervøy 
sentrum. Den er regionens lengste kai (215 m). Her anløper både Hurtigrute, hurtigbåt 
og godsbåter 

• Nordreisa har en større kai (30+30 meter) i Sørkjosen. Den driftes av Felleskjøpet og 
har regulære anløp. Det planlegges ny kai på Hjellneset 

• Kvænangen har et industrikaianlegg i Burfjord. Det er satt av et større område til 
industri med mulighet for dypvannskai på Alteidet i ny arealplan  

• Det største kaianlegget i Kåfjord ligger i Olderdalen (Natokaia). Kaia er 60 meter og har 
et relativt stort bakareal 

• Lyngen arbeider med ny kai på Furuflaten. Mest transport skjer over det kommunale 
anlegget i Tytebærvika, som benyttes til utskipning av sand/grus (YIT) 

 

Bilde  5-3: Utsnitt fra kaia i Olderdalen (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
  

28



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 21 AV 43  

5.3 Avstand fra hovedleia 

Figur 5-4 viser lokaliseringen av de kaiene i Nord-Troms som vi antar er mest aktuell i den enkelte 
kommune. For Lyngen har vi benyttet Furuflaten, bl.a. fordi et nytt kaianlegg kommer i drift i 
2019. I Nordreisa har vi benyttet Sørkjosen, men Hjellnes kan bli aktuell på sikt. 
 

 

Figur 5-4: Avstand fra hovedleia, nautiske mil 

 
Vi ser at de fleste havnene ligger en del nautiske mil fra hovedleia. Anløp av Skjervøy 
representerer imidlertid i liten grad deviasjon fra leia. Den røde stiplede linjen markerer hovedleia. 
Avstanden fra aktuell kai til hovedleia er vist med søyler og i nautiske mil med «tallbobler».  «38» 
på Skibotnsøylen betyr at avstanden fra Skibotn kai til hovedleia er 38 nautiske mil. Dette betyr 
at et fartøy som går i 15 knop bruker i overkant av 2,5 timer for å gå en vei mellom hovedleia og 
Skibotn kai.   
 
Med en time liggetid i Skibotn betyr dette at deviasjonen er noe over 6 timer for å komme til/fra 
Skibotn, for deretter å nå tilbake til ruten i hovedleia. 
 
Anløp av steder med stor deviasjon fra hovedleia må normalt forsvares av at det finnes lokalt 
gods eller at en kan betjene andre markeder ved anløp av den aktuelle kaien. Avvik (ved å gå til 
en ny kai) fra en eksiterende sjørute må også passe inn i den rotasjonen som rederiet allerede 
har. F.eks. at en har ledig tid til avvik. Havnen må også kunne betjene det aktuelle fartøyet og 
lastetypene/lastbærerne. 
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6 Havneorganisering i kommunene 

Samtlige kommuner har organisert sin havnevirksomhet som en del av den tekniske virksomheten 
i kommunen. Ingen har etablert kommunale foretak og de fleste havneansvarlige har andre 
oppgaver enn ren havnedrift. 
 
Organiseringen og den ansvarlige for havneaktiviteten i den enkelte kommune er vist i tabellen 
nedenfor. 
 

 

Tabell 6-1: Havneorganisering i de enkelte kommunene 

 
 
 
 

7 Gjeldende regulativer og regelverk 

Alle kommunene har en form for regulativ og kunngjorte betalingsbetingelser. Regulativene har 
en uensartet form, fra fyldige dokumenter med lovhenvisninger til enklere regnearkoppsett. 
 
I enkelte kommuner benyttes det fortsatt begreper og beregningsmetoder som ikke skal benyttes 
i dag. Dette gjelder f.eks. bruk av G-faktorer ved vederlags- og avgiftsberegninger. Begrepet 
«avgift» benyttes om tjenester som i dag er å betrakte som «vederlag» eller tjenester basert på 
markedsmessig prising. 
 
For de kommuner som ilegger anløpsavgift er det uklart om denne avgiften er kunngjort i forskrift. 
Anløpsavgiften kan imidlertid komme til å forsvinne ved revideringen av dagens havnelov. Dette 
kan skje fra 1.1.2020. 
 
Vi har funnet ordensforskrifter i 5 av 6 kommuner. 
 
Det er svært vanskelig for eksterne brukere å finne regulativer og havneinformasjon.  
 
Det er rom for samordning mellom de enkelte kommuner, f.eks. ved utforming av felles maler for 
regulativer og annen dokumentasjon.  
 
Regulativer og regelverk for havnene bør være lettere tilgjengelig, og det bør utarbeides 
informasjon om hva som finnes av kaianlegg og tjenestetilbud i kommunene. 
 
 
  

Kommune Organisering "Havnesjef" Formell tittel

Lyngen Under teknisk etat Kåre Fjellstad Sektorleder teknisk

Kvænangen Under teknisk etat + driftsansvarlig i Burfjord Jan Inge Karlsen Etatsleder næring,utvikling og teknisk

Skjervøy Under teknisk etat Viggo Martinsen Havnebetjent

Nordreisa Under teknisk etat Hilde Henriksen Virksomhetsleder Anleggsdrift

Kåfjord Under HDMU, oppsynsmann i Manndalen Karin Karlsen Førstekonsulent/Beredskapsrådgiver

Storfjord Under teknisk etat Odd-Arne Jenssen Ingeniør
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8 Godsstrømmer i regionen 

 
I det følgende kommenteres godsstrømmene i regionen med fokus på det som transportertes 
over havnene og potensialet for sjøtransport. Rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018 – 
Infrastruktur i Nord-Troms» (januar 2019) vil gi en mer omfattende vurdering av 
næringstransportene i regionen. 
 
En god oversikt over markedsgrunnlag og godsstrømmer er viktig for hvordan et fremtidig 
samarbeid kan utvikles. I enkelte tilfeller kan det f.eks. være fornuftig at en kommune 
spesialiserer sin havn/kai på en type gods og dekker hele regionens behov, eller det kan være 
markedsmessig grunnlag for å utvikle sjøtransportløsninger mellom eller til/fra de enkelte 
kommuner. 
 
Markedsinformasjon vil være en del av grunnlaget for kommunenes satsinger rettet mot 
godsoverføring og utvikling av fellesfunksjoner. Kystverket i Troms/Finnmark har også uttrykt 
viktigheten av dette i brev til Skjervøy komme i forbindelse med utvikling av kommunal 
planstrategi. I brev av 17.11.2016 fra Kystverket til Skjervøy kommune heter det at:  

 

«Som kunnskapsgrunnlag for kommunale havneplaner/strategier, ser Kystverket 
for seg at en lokal godsanalyse også kan være av stor verdi.» 

 

Dette vil også gjelde for øvrige kommuner i Nord-Troms. Alle kommuner i Nord-Troms vil bli 
dekket i den kommende godsstrømsanalysen. 
 
 

8.1 Generelt om godsstrømmer 

Markedsgrunnlaget for sjøtransport og bruk av kaier i kommunene styres ikke primært av om det 
finnes kaier, arealer, utstyr mv. Dette er nødvendige betingelser, men sjelden tilstrekkelig for å 
utvikle godstransporten på sjø. Et eksempel et Nor-Lines’ som avvikler regulære anløp på 
Skjervøy, -selv om kaiinfrastrukturen og logistikktilbudet fungerer godt.  
 
Standarden på kaiinfrastrukturen er varierende, men kommunene i Nord-Troms har kaianlegg 
som kan benyttes slik de er. Volumene over kai (hver kommune isolert) er med få unntak små 
og det er i liten grad kapasitetsutfordringer. Periodevis, bl.a. ved prosjekter som E6-utbedringer, 
Nordnestunnelen mv, kan det tas store volum over kaianleggene. Dette er tunge laster som viser 
at mange av kaianleggene kan brukes slik de er. 
 
Det er markedsaktørene som avgjør hvor båtene går og hvilke kaier/havner som anløpes. 
Markedsaktørenes bruk av ny infrastruktur påvirkes av bedriftsøkonomiske kriterier, bl.a. 
markedsgrunnlaget i nærheten av kaien, rutestrukturer, kostnad ved å benytte kaianleggene osv. 
Bruken påvirkes også av service og at markedet har kjennskap til kaiene i kommunene.  
 
Figur 8-1 viser en generell skisse over «transportretninger» i og gjennom Nord-Troms.  Figuren 
illustrerer hvor man markedsmessig kan ha fokus ved strategisk utvikling av transportaktivitet 
over en region eller over en havn.  
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Figur 8-1: Mulige strategiske markedsstrømmer 

 
Vi har delt de aktuelle transportene i fire, ut fra et regionalt perspektiv: 
 

• Internt i regionen 
• Transitt gjennom regionen 
• Distribusjon/lager/terminal 
• Eksport/import fra/til regionen 

 
I det følgende kommenterer vi på generell basis markedsmulighetene for havnene i Nord-Troms 
med utgangspunkt i figuren ovenfor. Dette er strategiske innspill som må bearbeides videre. 
 
 

8.2 Sjøtransporten i regionen 

 
Interne sjøtransporter i regionen 
Normalt vil det være få interne sjøtransporter i regionen eller internt i de enkelte kommunene. 
Med unntak av det fylkeskommunale ferge- og hurtigbåttilbudet er det liten grad av sjøtransport 
mellom kommunene, - f.eks. fra en leverandør til en kunde. 
 
Som følge av et lite marked og høye kostnader ved korte sjøtransporter generelt, anser vi ikke 
dette som et potensial pr. i dag. 
 
 
Transittfunksjoner  
De største sjøtransportene går gjennom Nord-Troms, langs hovedleia i ytre del av regionen. Rene 
transittfunksjoner kan være et potensiale. Dette kan f.eks. være stykkgods, containere etc. der 
transitterende fartøy anløper et kaiavsnitt i Nord-Troms, fordi det er mulig å overføre gods mellom 
anløpskaien og nærliggende regioner. Dette krever imidlertid at fartøyene anløper en kai og ikke 
går rett forbi. I dag er det først og fremst Skjervøy som har anløp i form av hurtigrute og 

www.transportutvikling.no
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kystgodsfartøy. I Nordreisa har Felleskjøpet regulære anløp som kanskje kan utvikles videre i 
samråd med rederiet og Felleskjøpet. 
 
For å lykkes her må regulære sjøruter og transportkonsepter utvikles eller beholdes. En fremtidig 
jernbaneforbindelse mellom Finland og Skibotn, der gods omlastes i Skibotn for videretransport 
kan være en mulighet på lang sikt.  
 
Klarer man f.eks. i større grad å få fisketransporter og dagligvarer over på sjø, kan dette 
representere et potensiale, hvis en regulær sjørute kommer i drift. Det nevnes at det finnes planer 
om å reetablere en ny «Tege»-rute, som frem til høsten 2013 hadde ukentlig anløp av Skjervøy. 
 
 
Terminal/omlastings- og lagerfunksjoner 
Dette er i prinsippet funksjoner der en kortsiktig mellomlagrer, omlaster eller på annen måte 
forflytter gods. For at sjøtransport skal bli en viktig del av slike funksjoner, vil det være behov for 
nye/regulære ruter. Nor Lines har f.eks. «rettet ut» sine ruter de siste årene. Og steder med 
deviasjon fra hovedleia har mistet sine anløp, - bl.a. Mosjøen, Mo i Rana og Narvik. Avstanden 
mellom de enkelte kaier i kommunene og hovedleia kan være en utfordring når terminal-
/lagerfunksjoner skal etableres/utvikles. 
 
Det vises for øvrig til kapittel 5.3. 
 
Større lager-/terminalfunksjoner kan være mer utfordrende å etablere enn små.  
 
I dag finnes det slike terminal-/lagerfunksjoner på Skjervøyterminalen. Nordreisa kan også sies å 
ha en slik funksjon knyttet til Felleskjøpets drift av kaia i Sørkjosen. 
 
 
Regional eksport og import over havnen 
Med eksport/import menes ikke internasjonal handel, men produkter som produseres eller 
konsumeres/bearbeides regionalt og som går over havnen.  
 
Nåværende volum finnes med utgangspunkt i den industri og det næringsliv som allerede er i 
kommunene, - bl.a. fiskeri- og mineralrelatert industri, eller prosjekter som f.eks. E6, 
tunnelprosjekter o.l. 
 
I 2017 dreide det seg primært om store prosjektlaster (pukk/grus) over kaia i Olderdalen, YITs 
regulære aktivitet i Lyngen og sjømattransport til/fra Skjervøy. 
 
Nye etableringer av transportkrevende næringsliv, og økt bruk av sjøtransport, kan være viktige 
faktorer for å styrke havneutviklingen i kommunene. Slike etableringer må ikke nødvendigvis 
være etablert på kaikanten, men i logistikkmessig forsvarlig nærhet.  
 

8.3 Registrerte tonn over kai i 2017 

Det er usikkerhet knyttet til havnestatistikken i kommunene, og alle transporter over kai er neppe 
med i de registreringer vi har foretatt. Vi har basert oss på fire sett av kilder for å komme frem 
til volumene over kai: 
 

• SSBs havnestatistikk 
• Informasjon fra de enkelte kommuner 
• Transportutvikling AS egne registeringer fra intervjuer med aktørene 
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• Landingsvolum fangst, pr kommune, fra Fiskeridirektoratet  
 
Figur 8-2 viser en «tradisjonell havnestatistikk». I figuren har vi ekskludert landet sjømat, både 
fangst og havbruk. Det er ulik praksis blant havnene i Nord-Norge mht hvordan slike volum 
registreres. 
 

 
Figur 8-2: Tradisjonell vurdering - tonn over kaiene i Nord-Troms (2017) 
 
 
Med basis i de nevnte kildene har vi registrert 777.226 tonn over kaiene i regionen i 2017. Vi 
har klassifisert godsstrømmene i fire hovedgrupper: 
 
 
Tørr bulk 
Dette er i hovedsak grus, pukk og andre mineraler. Tørr bulk utgjør over 90% av mengdene i 
2017. Det meste ble håndtert over kaier i Kåfjord, Lyngen og Nordreisa. I Kåfjord/Nordreisa dreide 
det seg om prosjektlast i forbindelse med veiprosjekter, mens volumene i Lyngen kommer fra 
YITs ordinære drift i Tytebærvika. 
 
 
Sjømat 
Dette er i hovedsak transport av ensilasje over Akva-ren`s anlegg i Djupvik og 
fisketransporter/innsatsfaktorer fra/til Skjervøy.  Kvænangen har noe ensilasje fra Marine Harvest 
anlegg i Jøkelfjord. Sjømatrelaterte produkter utgjorde 6% i 2017. 
 
Det «landes» imidlertid mye mer sjømat via land enn det en slik statistikk viser. Fangst kommer 
inn med fiskebåter og slakteklar laks tas på land via brønnbåter og slaktemerder. Hadde man 
inkludert slike transporter i statistikken ville volumene økt med 135.601 tonn i 2017, -hvorav 
126.267 tonn er laks som tas inn til slakteriene. Samlet volum over kaiene vil da blitt 912.827 
tonn. 
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Figur 8-3 viser det samme som i forrige figur, men her er fisk som er tatt på land inkludert (både 
fangst og havbruk). 
 

 

Figur 8-3: Havnestatistikk Nord-Troms, inkludert fisk tatt på land (tonn 2017) 

 
Vi ser at spesielt Skjervøy øker som følge av både store havbruksslakterier, men også landet 
fangst. Kvænangen «rykker opp en plass» som følge av Marine Harvest sin slaktevirksomhet i 
kommunen. 
 

 

Bilde  8-1: Fra Marine Harvest sitt anlegg i Jøkelfjord (Foto: Transportutvikling AS, 2017) 
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TONN PR KOMMUNE I NORD-TROMS 2017 (INKLUDERT FISK TATT PÅ LAND) 

Kommune/havn
Stykkgods/ 

partigods
Våt bulk Tørr bulk

Sjømat-

næring
Annet Sum I

Landet 

sjømat

Slaktet 

rund fisk 

via 

ventemerd

Sum II
Sum total 

(I+II)

Kåfjord 17 278 284 247 22 662 0 324 187 145 0 145 324 332

Lyngen 240 000 240 000 380 0 380 240 380

Skjervøy 6 000 6 992 21 688 0 34 680 8 365 115 291 123 656 158 336

Nordreisa 7 498 148 274 155 772 188 0 188 155 960

Kvænangen 5 837 1 976 0 7 813 256 10 976 11 232 19 045

Storfjord 14 774 14 774 0 0 0 14 774

Nord-Troms 13 498 17 278 700 124 46 326 0 777 226 9 334 126 267 135 601 912 827
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Våt bulk 
Våt bulk er flytende last. Flere av kommunene kan ha slik last, men i 2017 ble det kun registrert 
slik last over Kåfjord. Våt bulk utgjorde 3% i 2017. 
 
 
Stykkgods/partigods 
Dette er mindre forsendelser, paller ol. av f.eks. forbruksvarer, utstyr til landbruket, byggevarer 
osv. I 2017 ble denne type gods tatt over terminalen på Skjervøy og kaia i Sørkjosen. 
Stykkgods/partigods utgjorde 2% i 2017. 
 
 

8.4 «Nord-Troms havn» - blant de mellomstore 

For å gi et bilde av hvor mye 777.226 tonn er (912.267 inkludert fisk), har vi foretatt en enkel 
sammenligning mellom noen havner i Nord-Norge som er litt større og litt mindre enn havnene i 
Nord-Troms. Hadde f.eks. havnene i Nord-Troms vært organisert i felleskap kunne man operert 
med begrepet «Nord-Troms havn». I figuren/teksten under har vi tatt oss den frihet å benytte 
begrepet «Nord-Troms havn». 
 

 
Figur 8-4: «Nord-Troms havn», sammenlignet med andre havner 
 
 
Figuren viser at «Nord-Troms havn» (ex. fisk) i 2017 var litt større enn havner som Sortland, 
Øksnes, Harstad og Alta. Den var litt mindre enn Tromsø. 
 
I 2017 gjorde dette «Nord-Troms havn» til en mellomstor havn i nordnorsk målestokk. 
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TONN OVER KAI 2017 – SAMMENLIGNING NORD-TROMS

Havn Tonn 2017

Tromsø 980 302

Nesna 923 025

"Nord-Troms havn" m/fisk 912 827

"Nord-Troms havn" ex fisk 777 226

Sortland 703 210

Myre-Øksnes 660 157

Harstad 613 230

Alta 601 491

Stokmarknes 509 527

Bergneset 394 123

Bodø 375 071

Lødingen 371 970

Steinesjøen (Bø) 367 184

Sandnessjøen 215 517

Svolvær 222 211

Andøy 146 972

36



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 29 AV 43  

8.5 Godsstrømmer på vei 

Overføring av transportarbeid fra vei er et viktig potensial for havnene og for samfunnet. Vi 
gjennomgår derfor noen basisdata knyttet til veitransportarbeidet, før en mer detaljert analyse 
fremlegges i forbindelse med Nord-Troms Regionråds arbeid. 
 
I 2018 gjennomførte Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune en godsstrømsanalyse 
for Troms og Finnmark fylker. Målsettingen var å identifisere volum, transportmåter, 
transportretninger mv. for gods. De mest transportkrevende bransjene ble identifisert. Analysen 
ble utført av Transportutvikling AS. En del av arbeidet besto i å utarbeide kart som visualiserte 
transportstrømmene langs vei i fylkene.  
 
I vurderingen var de største bedriftene innenfor utvalgte bransjer i fylket, herunder Nord-Troms, 
med.  

Figur 8-5 viser et utsnitt av 
veibelastningskartet for Troms 
og Finnmark i 2017. Røde veier 
er statlige og grønne er fylkes-
kommunale. Tykkelsen gir en 
indikasjon på hvor mye 
tungtrafikk som kjører på de 
enkelte veier.  
 
De mest trafikkerte veiene i 
Nord-Troms var E6 sør for 
Langslett, E8 Kilpis, FV866 
mellom Langslett og Skjervøy 
og E6 nord for Langslett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8-5: Utsnitt av overordnet 
veibelastningskart, Troms 2017 

 
 
Kartet illustrerer at regionen preges av en god del gjennomgangstrafikk. Dvs trafikk langs E6, 
f.eks. mellom Finnmark og Nordland. Vi ser imidlertid at E6-streken er tykkere sør for Langslett, 
noe som først og fremst viser at det går betydelige sjømattransporter fra Skjervøy og 
innsatsfaktorer til Skjervøy.  
 
Av de registrerte tungtransportene langs E6, sør for Langslett, utgjorde mer enn 50% transporter 
til/fra Skjervøy. Det klart meste vedrører sjømatnæringen.  
 
Den mest trafikkerte veistrekningen i Nord-Troms har også mye gjennomgangstrafikk. Dette er 
E6/E8 mellom Nordkjosbotn og Skibotnkrysset (til Kilpis og Finland). Mye av fisketransportene fra 

37



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 30 AV 43  

Nord-Troms går denne veien, men også dagligvarer til lagrene i Tromsø (spesielt COOP) og andre 
næringstransporter. 
 
Kartet viser også at de to fergeforbindelsene (FV91) mellom Olderdalen og Breivikeidet/Tromsø 
har mye trafikk. Trafikken er variert, men bl.a. dagligvaregrossistene i Tromsø bruker denne 
forbindelsen for distribusjon til Nord-Troms og Finnmark. Forbindelsen er tidsbesparende og gir 
rom for sjåførenes lovpålagte hviletider. De to fergesambandene langs FV91 er de mest 
trafikkerte tungtrafikksambandene i Troms. 
 
Det er også mye trafikk langs FV312 i Lyngen (Lyngen reker, landbruk, avfall mv) og FV868 
mellom Oteren og Lyngseidet. FV868 har variert trafikk, og er viktig for industrien på Furuflaten. 
 

 

Bilde  8-2: Innkjøring til FV868 fra E6/E8, Oteren (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
 
Flere andre veier som ikke fremgår av kartet har en del næringstrafikk. 
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9  Muligheter for havnesamarbeid 

I løpet av prosjektperioden er flere former for samarbeid 
gjennomgått. Havnene i Nord-Troms har ikke i dag innledet noen 
form for formelt samarbeid. I prosjektet er det tatt utgangspunkt i 3 
hovedformer for samarbeid: 
 
 
Driftsmessig og praktisk samarbeid   
Dette er en tilnærming der en fokuserer på praktiske forhold som kan 
gi god effekt, men som ikke krever store formelle 
organisasjonsendringer eller vedtak. Det kan være felles markeds- og 
forretningsutvikling, markedsføring, praktiske operasjoner, 
kurs/opplæring, innkjøp/anbud, felles administrative-, driftsmessige 
oppgaver, felles havnedokumentasjon mv.  
 
 
Samarbeid ved funksjonsdeling 
Dette er en samarbeidsform der man avtaler å dele funksjoner, f.eks. ved spesialisering av 
havnene. Dette krever en mer formalisert prosess og skriftlige avtaler. Funksjonsdeling mellom 
havnene kan bidra til bedre effektivitet, utstyrsbesparelser mv. En start kan være en felles 
mulighetsstudie og en plan for forretningsutvikling. 
 
 
Samarbeid ved integrasjon 
Dette er normalt en situasjon som oppstår etter at havnene har gjennomført en mer omfattende 
planleggings- og forretningsutviklingsprosess. Integrasjon medfører normalt at man etablerer en 
organisasjon og at juridisk bindende avtaler inngås, f.eks. gjennom etablering av interkommunale 
selskap (IKS). Et slikt samarbeid kan formaliseres ved at man kun fokuserer på spesielle 
driftsoppgaver, eller at man tar steget videre og inkluderer driftsaktiva i selskapet, - f.eks. 
kaianlegg og utstyr. 
 
Havnene er positive til å utvikle samarbeidet videre, utover dette prosjektet. Da man tidligere 
ikke har hatt et formelt samarbeid vurderes driftsmessig og praktisk samarbeid, herunder 
synliggjøring og felles rutiner/dokumentasjon som en god start. Faglig utvikling er også nevnt. 
 
Det er mulig med en stegvis utvikling der en går nærmere inn på de initiativer/muligheter som 
finnes. En felles utviklingsstrategi kan være en aktivitet på sikt. 
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10 Styrking av faglig kunnskap 

En del av prosjektets målsetting var å styrke havnenes/kommunens 
faglige kunnskap om sjøtransport, havner og rammebetingelser. 
Gjennom prosjektmøter og studietur har man diskutert 
sjøtransport/havn, Havne- og farvannsloven, dokumentasjonskrav 
i regulativer, organisasjonsmuligheter, markedsmuligheter mv. 
Dette er viktige forhold som bør videreføres ved fortsatt 
prosjektarbeid. 
 
I oktober 2018 gjennomførte havnene en to dagers studietur til 
Vesterålen. Hovedformålet var å hente erfaringer fra andre havner 
som samarbeider og besøke næringsaktører som kan gi relevante kunnskapsoverføringer til 
havnene i Nord-Troms. 
 
På turen møtte man Sortland og Øksnes-Myre havn. Det ble foretatt besøk hos: 
 

✓ den store fôrprodusenten Biomar 
✓ en av verdens mest moderne filetfabrikker (Primex Norway) 
✓ rederiet Holmøy Maritime. 

 
Programmet for turen er gjengitt i vedlegg 12.9. 
 

Bilde  10-1: Representanter for havnene utenfor Holmøy Maritime 

 
Fra venstre: Silja Karlsen, Hilde Henriksen, Stig Nerdal, Gerd Kristiansen, Karin Karlsen, Oddvar 
Rundereim, Hilde Johnsen, Jan-Inge Karlsen, Knut Jentoft, Jens Kristian Nilsen, Svein Leiros og 
Øyvind Evanger. 
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11 Anbefalinger og fremdrift 

Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt for å vurdere 
videre samarbeid mellom havnene, -med fokus på økt sjøtransport og gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til videre 
prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. Sammen 
håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor norsk havn. «Nord-
Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn f.eks. mellomstore havner som 
Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, Lødingen og Svolvær.  
 
På sikt kan det være rom for ytterligere økning av havneaktiviteten i regionen. Her kan 
havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 
 

• Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
• Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-Troms 

regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
• Fokus på faglig utvikling 
• Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som kommunene selv 

eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for kommunene og for potensielle 
brukere av kai, innseiling og tilknyttet logistikk. 

• Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, nettsider, 
media, konferanser mv. 

• Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre utvikling, og 
forankre dette i kommunene 

• Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som sorterer under 
etaten 

• Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  

• Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: 
✓ utarbeide en enhetlig struktur for regulativer/regelverk 

 
Noe av dette kan løses i en fase 2, mens andre ting (f.eks. strategiutvikling) kan kreve 
ytterligere arbeid. 
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12 VEDLEGG 

12.1  Foreløpig bedriftsoversikt Kvænangen  

 

Tabell 12-1: Mulige transport-/havnebrukere i Kvænangen 

 
 

12.2 Foreløpig bedriftsoversikt Storfjord  

 

Tabell 12-2: Mulige transport-/havnebrukere i Storfjord 

 
 

12.3 Foreløpig bedriftsoversikt Skjervøy  

 

Tabell 12-3: Mulige transport-/havnebrukere i Skjervøy 

 

Navn Lokalisering Bransje

A PEDERSEN & SØNN LASTEBILTRANSPORT AS OTEREN Grunnarbeid

BREEZE TROMS AS OTEREN Vaskeri- og renserivirksomhet

ELVEVOLL SETTEFISK AS OTEREN Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett

JADA FANGST AS SKIBOTN Hav- og kystfiske

LOCKERT GÅRDSDRIFT AS OTEREN Geitehold

ORIGO AS SKIBOTN Renovasjon/mijø

SKIBOTN BILBERGING OG UTLEIE AS SKIBOTN Tjenester tilknyttet landtransport ellers

STORFJORD KOMMUNE OTEREN Generell offentlig administrasjon

VARVIKS BILSERVICE AS SKIBOTN Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

WIIKS TRANSPORT AS SKIBOTN Godstransport på vei

Navn Kommune Lokalisering Bransje

ARNØY LAKS AS SKJERVØY LAUKSLETTA Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett

ARNØY LAKS SLAKTERI AS SKJERVØY LAUKSLETTA Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

ARNØYTIND AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

BESI AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

BOREAL MARITIM AS SKJERVØY SKJERVØY Innenriks sjøfart med gods

BOREAL OFFSHORE AS SKJERVØY SKJERVØY Utleie av arbeidskraft

BRØDRENE ALBRIGTSEN AS SKJERVØY ÅRVIKSAND Grunnarbeid

FINNVIK AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

FRØYDIS AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

HAVIKNES DA SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

KORNELIUSSEN FISKERISELSKAP AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

KVITBJØRN AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

LERØY AURORA SKJERVØY SKJERVØY Havbruk

MONTER SKJERVØY SKJERVØY SKJERVØY Byggevarer og verktøy

MØRENOT SKJERVØY SKJERVØY Utstyr til fiskerinæringen

NOFI OPPDRETTSERVICE AS SKJERVØY SKJERVØY Service til oppdrettsnæringen

PARTREDERI STAVNES ANS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

PARTREDERIET TRONBUEN DA SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

PER STORVIK AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKARTIND AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKJERVØY FISK OG SKALLDYR AS SKJERVØY SKJERVØY Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

SKJERVØY FISKERISELSKAP AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKJERVØY KOMMUNE SKJERVØY SKJERVØY Generell offentlig administrasjon

STEFFENSEN MARITIM AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TERNHOLM AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TOM EINEVOLL AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TROND HÅGENSEN AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

ÅRVIKBRUKET AS SKJERVØY ÅRVIKSAND Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

Navn Lokalisering Bransje

GRAND SEBASTE REDERI AS SPILDRA Kysttrafikk ellers med passasjerer

KARLS FISK & SKALLDYR AS  Fangst

KVÆNANGEN KOMMUNE BURFJORD Generell offentlig administrasjon

KVÆNANGEN PRODUKTER AS SØRSTRAUMEN Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

MARINE HARVEST NORWAY AS, AVD. JØKELFJORD JØKELFJORD Havbruk

MATERIALHANDELEN AS BURFJORD Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

MOONLIGHT MOUNTAIN GEAR AS BURFJORD Engroshandel med sportsutstyr

NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG AS SØRSTRAUMEN Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

JØRGENSEN MASKIN AS BURFJORD Grunnarbeid

LÅVAN ESPEN VIDJELAND ALTEIDET Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

SYNATUR SYNNØVE R.A.MATHIASSEN JØKELFJORD Turisme
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12.4  Foreløpig bedriftsoversikt Lyngen  

 

Tabell 12-4: Mulige transport-/havnebrukere i Lyngen 

 
 

12.5 Foreløpig bedriftsoversikt Nordreisa  

 

Tabell 12-5: Mulige transport-/havnebrukere i Nordreisa 

 

Navn Kommune Lokalisering Bransje

AKVA REN AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av rå fiskeoljer og fett

AURORASPIRIT AS LYNGEN LYNGSEIDET Destillering, rektifisering og blanding av sprit

BARENTS SEA AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

CINDERELLA ECO SOLUTION AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av byggevarer av plast

FURSTÅL AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

GRANLI FISKERI AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

HAPLAST AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av halvfabrikater av plast

LE MO AS LYNGEN NORD-LENANGEN Godstransport på vei

LENANGEN FISKERISELSKAP AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

LENANGEN FISKERISERVICE AS LYNGEN NORD-LENANGEN Produksjon av tauverk og nett

LENANGSØYRA FISKEMOTTAK BA LYNGEN NORD-LENANGEN Fangst

LUNDVOLL MASKINSTASJON AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

LYNGEN KOMMUNE LYNGEN LYNGSEIDET Generell offentlig administrasjon

LYNGEN MASKINSTASJON AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

LYNGEN PLAST AS LYNGEN LYNGSEIDET Produksjon av byggevarer av plast

LYNGEN REKER AS LYNGEN SVENSBY Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

LYNGEN SEAFOOD AS LYNGEN SVENSBY Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

MAGNUS JOHANSEN AS LYNGEN NORD-LENANGEN Oppføring av bygninger

NORD VEI & ANLEGG AS LYNGEN SVENSBY Bygging av veier og motorveier

NORGLOBAL AS LYNGEN SVENSBY Hav- og kystfiske

NORVEGG AS LYNGEN NORD-LENANGEN Produksjon av bygningsartikler

ODD STEINAR HØYVIK TRANSPORT AS LYNGEN FURUFLATEN Godstransport på vei

PARTREDERIET STIAN ANDRE ANS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

SARA KARIN AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

STENHAUG MASKIN & TRANSPORT AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

STIAN ANDRE AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

STRAUMEN FISKERISELSKAP AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

YiT Norge AS Avd. Tyttebærvika LYNGEN SVENSBY Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

ØRAFISK AS LYNGEN SVENSBY Hav- og kystfiske

Bedrift Lokalisering Bransje

3NET AS SØRKJOSEN Kabelbasert telekommunikasjon

AVFALLSSERVICE AS SØRKJOSEN Renovasjon

BEK MASKIN AS STORSLETT Grunnarbeid

BETONGSERVICE AS SØRKJOSEN Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

BUSSRING AS STORSLETT Turbiltransport

FEED TROMSØ AS SØRKJOSEN Spedisjon

FELLESKJØPET Landbruk

JANNE MARIE AS HAMNEIDET Hav- og kystfiske

JARLE KIIL Fangst

JOHS.H. GIÆVER AS AVD HAVNNES HAVNNES Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

JOWA MASKIN AS STORSLETT Grunnarbeid

KARLS FISK & SKALLDYR AS  Fangst

KARLSEN JR AS STORSLETT Hav- og kystfiske

RMT AS SØRKJOSEN Bygging av veier og motorveier (tidligere Klasvoll)

NORDREISA KOMMUNE STORSLETT Generell offentlig administrasjon

OLSENS VERFT AS ROTSUND Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

MONTER STORSLETT AS STORSLETT Butikkhandel med bredt utvalg av jernvare, fargevare og byggevarer. (Tidligere Byggmaker)

REISA GRUS AS STORSLETT Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

SJØTRANSPORT ROTSUND AS STORSLETT Innenriks sjøfart med gods

SKOGBERGET AS STORSLETT Bryting av skifer

SLOTTET FISKEBÅTREDERI ANS ROTSUND Hav- og kystfiske

YMBER AS SØRKJOSEN Distribusjon av elektrisitet

ØYÅD AS STORSLETT Hav- og kystfiske

BYGGFAG BETONGSERVICE SØRKJOSEN Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

NVE STORSLETT Masseuttak (Stein og Grus)

43



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 36 AV 43  

12.6 Foreløpig bedriftsoversikt Kåfjord  

 

Tabell 12-6: Mulige transport-/havnebrukere i Kåfjord 

 
  

Navn Lokalisering Bransje

AKVA-REN (Hordafor) Djupvik Ensilasje

DJUPVIK FISKEMOTTAK SA OLDERDALEN Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

ELITE MASKIN AS BIRTAVARRE Grunnarbeid

FELLESKJØPET

KARLS FISK OG SKALLDYR  Fangst

KÅFJORD KOMMUNE OLDERDALEN Generell offentlig administrasjon

MANNDALEN MASKIN AS SAMUELSBERG Grunnarbeid

MARTI NORDNES DA SAMUELSBERG Bygging av bruer og tunneler

PO MYRVOLL AS BIRTAVARRE Hav- og kystfiske

PR NORDNESFISK ANS SAMUELSBERG Hav- og kystfiske

SKARDALEN SETTEFISK AS SAMUELSBERG Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett

JOHS H. GIÆVER A/S DJUPVIK Fangst (Tørrfisk)
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12.7  Samlet kaioversikt i Nord-Troms 

De påfølgende 4 sider gir en foreløpig oversikt over kaiinfrastrukturen i Nord-
Troms.  
 
Oversikten er ikke fullstendig i den forstand at det kan mangle anlegg og 
at flere av anleggene har mangelfulle/usikre data. 
 
Det er utarbeidet et regneark med noe mer informasjon enn det som 
gjengis nedenfor. 
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12.8  Kommunale kaier i Nord-Troms  

 

 
 

 

Bilde  12-1: Sørkjosen kai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
  

Kommune Navn på kai Beliggenhet Lengde (m)
Dybde LLV 

(m)
Standard Aktivitet i dag/viktige brukere

1 Kvænangen Burfjord industrikai Burfjord
40 m industrikai 

+ 25 m rutebåt
4,5 Bra

Bulk (grus/asfalt/gjødsel) stykkgods mm. samt 

fiskemottak på industridel. Person og gods med 

lokalbåt

2 Kvænangen Dunvik kai Spildra (Dunvik) 30 Ukjent Bra Person/gods

3 Kvænangen Ravelsnes kai Spildra 23 Ukjent Dårlig Ikke i bruk

4 Kvænangen Reinfjord kai Reinfjord 20 Ukjent Bra Person/gods

5 Kvænangen Seglvik kai Seglvik 20 Ukjent Ny 2013 Person/gods

6 Kvænangen Skorpa kai Skorpa 13 Ukjent God Adkomstkai/ ikke i daglig bruk

7 Kvænangen Valanhamn kai Valanhamn 25 Ukjent Bra Person/gods

8 Kåfjord Djupvik fiskerihavn Djupvik  Ukjent flytekaianlegg Karls Fisk og Skalldyr +

9 Kåfjord Olderdalen Olderdalen 60 6

Ønskes/blir oppgradert. 

Justert ned til 12t 

akseltrykk

(tom)

10 Kåfjord Djupvik-allenning Djupvik 40 4 Dårlig (tom)

11 Kåfjord Djupvik-industri Djupvik (tom) 6 God Ensillasje, våtbulk 

12 Kåfjord Manndalen-allmenning Løkvoll 40 Ukjent svært lite bakareal YIT. Pukk og grus, gjødsel

13 Kåfjord Manndalen-fiskeri Løkvoll (tom) Ukjent Lite bakareal Karls Fisk og Skalldyr +

14 Lyngen Sandneset Nord Lenangen 90 12 Ny
ut/inn-transport varer til variert industri samt 

turistformål

15 Lyngen Tytebærvika kai
Tytebærvika 

Ullsfjorden

30 m (ny i 2019 - 

90 m)
10

Dårlig pr. dags dato. 

Skadet av båt 2017

YIT. Uttransport av pukk, grus, asfalt og tyngre 

industriprodukter

16 Lyngen Vollneset kai Furuflaten 70 8 Ny kai under bygging ut/inn-transport varer til industrien

17 Nordreisa Oksfjord havn Oksfjord 17 5 Bra kai 10 fiskebåter ligger der. En del aktivitet. 

18 Nordreisa Sørkjosen kai Sørkjosen 30 5,5
OK, men begyner å bli 

gammel
Inngående god. Fellskjøpet, 

19 Nordreisa Klubbnes nord Klubbnes (tom) Ukjent Ubrukelig Ingen

20 Skjervøy Container kaia Midtre havn 80 8 God  

21 Skjervøy Nofi Indre havn 32 6 God  

22 Skjervøy Refa Indre havn 75 6 Normal/dårlig  

23 Skjervøy
Terminal kaia/ 

Skjervøyterminalen
Ytre havn 215 8 God Hurtigruten, variert, stykkgods, daglig bruk

24 Skjervøy Ytre havn Ytre havn 50 8 Normal/dårlig  

25 Skjervøy Vorterøy Vorterøy 24 Ukjent God Hurtigbåt, fritidsfartøy

26 Skjervøy Industrikaia på Skaret Skaret 60 5-6 God Arnøy Laks

27 Skjervøy Kollagernes Skjervøy havn 35 8 Ukjent (tom)

28 Skjervøy Årviksand-Årvikbruket Årviksand 15 4 God Årvikbruket

29 Skjervøy Årviksand-fiskebåter Årviksand 50 4 Dårlig Fiskebåter, annet

30 Storfjord Skibotn kai Skibotnveien 49,5 7
 Ønskes oppgradet. Flytte 

kaifront ut 

Flerbrukskai. Lite aktivitet. Noe bulk. Ønsker 

lakseslakteri (eller klippfiskproduksjon)
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12.9  Program studietur til Vesterålen 

 

 
 

 

Bilde  12-2: MS "Trollfjord" (Foto: Hurtigruten) 

 

08:30 08:45 Velkommen v/ Prosjekteier

Status kaioversikt i Nord-Troms

Havne- og farvannsloven

Samarbeidsmuligheter

11:30 12:30 Lunsj MS "Trollfjord" Alle

13:00 Vi går i land i Sortland

13:15 14:15 Presentasjon av Sortland havn Sortland havn
v/Havnesjef Rune W Monrad, 

Sortland Havn KF

14:15 15:15
Transport fra Sortland til Myre og innsjekking på 

Myre Kysthotell 
Myre i Vesterålen

15:30 17:00
Befaring Primex Norway AS, en av verdens mest 

moderne filetfabrikker
Myre i Vesterålen Alle

17:00 19:00
Presentasjon av Øksnes havn, disponering av 

næringsareal, havnesamarbeid mv
Fiskerihavnen, Myre 

v/Havnesjef John Danielsen, 

Myre Havnevesen KF

20:00 20:30

20:30

23:00 23:30 Transport fra Nyksund til Myre 

07:30 08:30 Frokost Myre Kysthotell Alle

09:00 10:30 Befaring hos fiskeforprodusenten BioMar AS Myre i Vesterålen Alle

10:30 11:30 Transport til Sortland Alle

11:30 12:30 Rederibesøk hos Holmøy Shipping (Sortland) Holmen, Sortland Alle

12:45 14:00 Lunsj Sortland

14:00 14:30
Transport fra Sortland til  Stokmarknes lufthavn 

(Skagen)

08:45 11:30 TU/alle

Tirsdag 23. oktober  2018:

MS "Trollfjord" 

Middag på restaurant "Ekspedisjonen" i Nyksund

Mandag 22. oktober 2018

Transport fra Myre til Nyksund 
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Kommune Navn på kai Beliggenhet Type kai

Kvænangen Burfjord industrikai Burfjord Industrikai/ lokalbåt

Kvænangen Dunvik kai Spildra (Dunvik) Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Valanhamn kai Valanhamn Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Reinfjord kai Reinfjord Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Seglvik kai Seglvik Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Dorras (Hjelnes) Dorras (Hjelnes) Industrikai

Kvænangen Hamnebukt Hamnebukt Industrikai

Kvænangen Rakkenes  Rakkenes Industrikai

Kvænangen Slakteriet i Jøkelfjord
 Slakteriet i
Jøkelfjord

Industrikai

Kvænangen Hjellnes Jøkelfjord Hjellnes Jøkelfjord Trekai

Kvænangen "Materialkaia" Burfjord Trekai

Kvænangen Kjækan kai Kjækan Trekai

Kvænangen Skorpa kai Skorpa Trekai

Kvænangen Ravelsnes kai Spildra Trekai
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Kvænangen Gamle Felleskjøpkaia Alteidet Trekai

Kvænangen Badderen kai Badderen Trekai

Kvænangen Jøkelfjord slipp Jøkelfjord Trekai

Kvænangen "Reinfjord fiskebruk" Reinfjord Trekai

Kvænangen Indre Hamnebukta Jøkelfjord Trekai

Nordreisa Sørkjosen kai Sørkjosen Industrikai (fiskerihavn)

Nordreisa Oksfjord havn Oksfjord
Fiskerihavn/småbåthav
n

Nordreisa Klubbnes sør Klubbnes fisk

Nordreisa Klubbnes nord Klubbnes kaifront

Nordreisa Hamneidet Hamneidet Småbåthavn

Nordreisa Hamneidet Hamneidet Havbruk

Nordreisa johs H. Giæver Havnnes fiskeindustri

Nordreisa Rotsund/Salmar Rotsund Havbruk

Nordreisa Olsen verft Bakkeby Verft

Nordreisa Salmar? Bakkeby Havbruk

Nordreisa Hjellnes Hjellnes/sokkelvik Industrikai

Nordreisa Rotsund fergekai Rotsund Fergekai

Nordreisa Havnnes fergekai Havnnes Fergekai

Kåfjord Djupvik fiskerihavn Djupvik Statlig fiskerihavn

Kåfjord Djupvik-allenning Djupvik Allmenningskai

Kåfjord Djupvik-industri Djupvik Industrikai

Kåfjord Djupvik-Giæver Djupvik Fiskeri

Kåfjord Olderdalen Olderdalen Natokaia
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kåfjord Manndalen-allmenning Løkvoll Løkvoll allmenningskai
Kåfjord Manndalen-fiskeri Løkvoll Kommunal fiskerihavn
Kåfjord Manndalen-Lerøy Samuelsberg Privat kai
Kåfjord Olderdalen fergekai Olderdalen Fergekai

Skjervøy
Terminal kaia/
Skjervøyterminalen

Ytre havn
Hurtigrutekai/hurtigbåt
kai

Skjervøy Ytre havn Ytre havn Lerøy/Mørenot
Skjervøy Container kaia Midtre havn Bunkers/Industrikai
Skjervøy Nofi Indre havn Nofi

Skjervøy Refa Indre havn
Redningskøyta/
fiskebåter

Skjervøy Boreal kaia Indre havn Boreal/fiskebåter

Skjervøy Årviksand-Årvikbruket Årviksand Allmenningskai
Skjervøy Årvikbruket Årviksand Privat kai
Skjervøy Egnebukaia Årviksand Privat kai
Skjervøy Årviksand-fiskebåter Årviksand Allmenningskai
Skjervøy Akkarvik Akkarvik Trekai

Skjervøy Arnøyhamn-fiskebåt Arnøyhamn Privat kai

Skjervøy Arnøyhamn-hurtigbåt Arnøyhamn Passasjer

Skjervøy Industrikaia på Skaret Skaret Almenningskai

Skjervøy Havna Lauksletta
Landbase oppdrett/
fiskebåt med
flytebrygger

Skjervøy Uløybukt fergekai Uløybukt Fergekai

Skjervøy Gammelt fergeleie Maursund Fergekai (nedlagt)

Skjervøy
Skjervøy havn/ Nordic
Intermaritim

Skjervøy havn

Skjervøy Monterkaia Skjervøy havn Trelast

Skjervøy Skjervøy fisk&sk. Skjervøy havn Fisk

Skjervøy Kai Kystservice Skjervøy havn Pir
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Skjervøy Kollagernes Skjervøy havn Almenningskai

Skjervøy Sandøra Sandøra Oppdrett

Skjervøy Solstrand Lauksletta Oppdrett

Skjervøy Nikkeby fergekai Nikkeby Fergekai

Skjervøy Vorterøy Vorterøy Passasjer

Skjervøy Storstein fergekai Storstein Fergekai

Skjervøy Lausundskaret fergekai Lauksundskaret Fergekai

Lyngen Tytebærvika kai
Tytebærvika
Ullsfjorden

Industrikai

Lyngen Vollneset kai Furuflaten Industrikai

Lyngen Sandneset Nord Lenangen Industrikai

Lyngen Lenangsøra Havn Lenangsøyra Statlig fiskerihavn

Lyngen
Hamneneset-Nord
Lenangen Havn

Nord Lenangen Statlig fiskerihavn

Lyngen Lenangsøra Havn Lenangsøyra Privat

Lyngen Koppangen brygger Koppangen Privat

Lyngen Sørheim Brygger Lyngseidet Privat

Lyngen STRAUMSNESET-X-Lyngen Nordlenangen Privat

Lyngen Svendsby fergekai Svendsby Fergekai

Storfjord Skibotn kai
Skibotsveien 278,
9143 Skibotn

Industrikai

55



Storfjord Rasteby Rasteby Notkai?

Storfjord Elvevoll Elvevoll Settefisk

Storfjord Kvesmenes Kvesmenes Ukjent
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Kaieier (type) Kaieier (navn)
Aktivitet i dag/viktige
brukere

Lengde (m)

Kommune Kvænangen kommune

Bulk (grus/asfalt/gjødsel)
stykkgods mm. samt
fiskemottak på industridel.
Person og gods med lokalbåt

40 m
industrikai +

25 m
rutebåt

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 30

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 25

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 20

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 20

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 22

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 20

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 40

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Mottak av laks til slakt Ukjent

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Fiskeri Ukjent

Privat Astrid Helene Sørvik Ukjent 18

Privat
Nord Troms Hytteferie
DA

Ukjent 20

Kommune Kvænangen kommune Adkomstkai/ ikke i daglig bruk 13

Kommune Kvænangen kommune Ikke i bruk 23
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Privat
Odd og Ole Johnny
Hansen

Fiskeri 23

Privat Karl Paulsen Gods/fiskeri 31

Privat Alm Boberg Slipp/verksted 15

Privat Ivar Hansen Ukjent 27

Privat Stine Johansen Ukjent Ukjent

Kommune Nordreisa kommune Inngående gods. Fellskjøpet, 30

Kommune Nordreisa kommune
10 fiskebåter ligger der. En
del aktivitet.

17

Privat Sumskis Arunas Ingen, planlagt turistanlegg 20

Kommune Nordreisa kommune Ingen Ukjent

Privat Hamneidet båtforening liggekai havbruk og fiske 30

Privat Eidsfjord Sjøfarm Havbruk 40

Privat Johs H. Giæver fiskemottak og tørrfisk 60

Privat Salmar Havbruk 20

Privat Olsen Verft Verft 50

Privat Salmar? Ingen 20

Kommune Nordreisa kommune? Ingen Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Kåfjord kommune Karls Fisk og Skalldyr m.fl.  

Kommune Kåfjord kommune 40

Kommune Kåfjord kommune Ensilasje, våtbulk Ukjent

Privat Giæver Fergedrift Ukjent

Kommune Kåfjord kommune Ukjent 60
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Kommune Kåfjord kommune YIT. Pukk og grus, gjødsel 40
Kommune Kåfjord kommune Karls Fisk og Skalldyr m.fl. Ukjent
Privat Lerøy Aurora Lerøy Aurora Ukjent
Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Skjervøy kommune
Hurtigruten, variert,
stykkgods, daglig bruk

215

Kommune Skjervøy kommune Ukjent 50
Kommune Skjervøy kommune Ukjent 80
Kommune Skjervøy kommune Ukjent 32

Kommune Skjervøy kommune Ukjent 75

Statlig Kystverket Ukjent 30

Kommune Skjervøy kommune Årvikbruket 15
Privat Årvikbruket eiendom

AS
Fiskebåter 45

Privat Årvikbruket eiendom
AS

Fiskebåter 12
Kommune Skjervøy kommune Fiskebåter, annet 50
Privat Bjørn Erling Pedersen Fiskebåter/ fritidsbåter/

turister
50

Privat
Arnøy Redskapsservice
AS

Fiskebåter 60

Privat
Eiendom og transport
AS

Hurtigbåt
40 (25 m

brukende)
Kommune Skjervøy kommune Arnøy Laks 60

Privat
Arnøy Laks/ Nygard/
Haugen

Arnøy laks 15

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Privat Lerøy Aurora AS Lerøy Aurora Ukjent

Privat Skjervøy havn (privat) Liggekai 40

Privat Monter nei 28

Privat
Skjervøy Fisk og
Skalldyr

fiskebåter 110

Privat Kystservice Skjervøy Kystservice Skjervøy 80 (pir)
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Kommune Skjervøy kommune Ukjent 35

Privat Marine Harvest AS Marine Harvest 30

Privat Arnøy Laks AS Oppdrett 25

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Skjervøy kommune Hurtigbåt, fritidsfartøy 24

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Lyngen kommune
YIT. Uttransport av pukk,
grus, asfalt og tyngre
industriprodukter

30 m (ny i
2019),  90 m

Kommune Lyngen kommune
Ut/inn-transport varer til
industrien

70

Kommune Lyngen kommune
Ut/inn-transport varer til
variert industri samt
turistformål

90

Statlig Kystverket
Fiskreiformål, småbåthavn-
fritid

22

Statlig Kystverket
Hurtigbåtanløp-Fylkestrafikk,
fiskeri,  småbåthavn-fritid

28

Privat Lyngen reker Rekeindustri 62

Privat Koppangen brygger AS Fisketurisme, reiseliv 23

Privat
Sørheim Brygge
AS(reiselivsforetak)

Fisketurisme, reiseliv 27

Privat
X-Lyngen
(reiselivsforetak)

Fisketurisme, reiseliv,
småbåthavn

25

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Storfjord kommune

Flerbrukskai. Lite aktivitet.
Noe bulk. Ønsker
lakseslakteri (eller
klippfiskproduksjon)

49,5
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Privat Ukjent Ukjent 12

Privat Ukjent Ukjent Ukjent

Privat Ukjent Båtbyggeri? Ukjent
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Dybde     LLV
(m)

Bygge-
materiale

Bygninger, utstyr på kai Standard

4,5 Betong Landstrøm/ venterom Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Fiskemottak Ny 2013

3,5 Tre/betong Flytebrygge
Ok, ruster opp kai i
2018

Ukjent Treverk Kran Ukjent

2,5 Treverk OK

Ukjent Tre og stål Kran Ukjent

Ukjent Trekai Ukjent

Ukjent Tre Skur Ukjent

Ukjent Tre Lagerhus Ukjent

Ukjent Tre God

Ukjent Tre Skur Dårlig
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Ukjent Tre Lager Ukjent

Ukjent Tre Fiskemottak/lager God

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

Ukjent Tre/ betong Fiskebruk Ukjent

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

5,5 Betong og tre Lager ved kai, enkel kran
OK, men begynner å bli
gammel

5 Trekai Enkel kran Bra kai

5 Trekai Gammelt fiskemottak Ukjent

Ukjent Betong Ukjent Ubrukelig

5 Trekai Ukjent Bra

5 betong Lager Bra

11 Trekai Fiskemottak, lager, butikk Bra

5 Trekai Havbruk Ukjent

6 Trekai Verft, strøm, kran, slip Ukjent

Ukjent Betong Lager Ubrukelig

Ukjent Betong Ukjent Ikke bygget

Ukjent Betong/stål Ukjent Ukjent

Ukjent Betong/stål Ukjent God

Ukjent Ukjent Flytekaianlegg

4 Tre Ukjent Dårlig

6 Ukjent God

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

6 betong Stort bakareal
Ønskes/blir oppgradert.
Justert ned til 12t
akseltrykk
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Ukjent tre/betong Ukjent Svært lite bakareal
Ukjent Flytekaianleg

g
Ukjent Lite bakareal

Ukjent tre Ukjent Usikkert
Ukjent Betong/stål Ukjent God

8 Betong

670 m2 Betongbygg. 80m2
kjøl/ varmerom og  20m2
frys godkjent av
Mattilsynet.

God

8 betong Stålbygg Normal/dårlig
8 betong Trebu/oljetanker God
6 betong Tålbygg/kran God

6 Tre/betong Betongbygg Normal/dårlig

6 Tre/betong Ukjent God

4 Tre Ukjent God
5 Tre/betong Deler fiskebruk, kran Normal
4 Tre/ betong Egnebu God
4 Tre Privat naust Dårlig
6 Tre Lager, mottaksstasjon God

4
Tre 40 m,
betong 20 m

Redskapslager, fiskemottak God

3 Tre Ukjent Dårlig

5-6 Tre/betong Ukjent God

Ukjent Tre Ukjent Dårlig

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

Ukjent Ukjent Dårlig?

4 Tre Bygg Dårlig?

3 Tre Ukjent Dårlig

4 Tre Fiskebruk, kran God

2-5 Tre Ukjent Dårlig?
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8 Betong Ukjent Ukjent

9 betong Ukjent God

6 Tre/betong kran, verksted God

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

Ukjent tre bygning God

Ukjent Betong/stål Ukjent For liten for større ferge

Ukjent Betong/stål Ukjent ?

10 Betong Transportbånd
Dårlig pr. dags dato.
Skadet av båt 2017

8 Betong Nei Ny kai under bygging

12 Betong og tre Nei Ny

5 Tre Kaiskur God

6 Betong Nei God

5 Tre
Driftsbygning-fiske, fangst,
Produksjonslokale

God

Tre Overnatting God

3,5 Tre Overnatting God

Tre Servering God

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

7 Betong
Lagerskur med strøm og
vann (Eies av Norfra?). Kran
på kai.

Ønskes oppgradet.
Flytte kaifront ut
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2 Ukjent Ukjent Ukjent

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent
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Kommentar/annet Tilknytning Lokalbåt

Ønsker å satse på denne kaia. Tege gikk dit.
Industriområde. Ekspeditør som drifter kaien

Ja

25 bor på øya. Nedlagt fiskemottak Ja

1 fastboende. Torghatten på signal Ja

Nedlagt fiskebruk Ja

Fiskemottak (ikke i drift siste 2 år) Ja
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Fiskemottak ikke i drift. Felleskjøpet drifter kaia.
Gammelt regelverk. Innflyvning over kaiområdet.
Molosiden forbeholdt fiskeri/oppryddingsjobb.
Nytt båtoppsett/forsvaret. Dybde 5-5 meter. 2
kaifronter a 30 mMolo rauser ut, *dybde avlest på kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart
* Dybde avlest på kystverkets online kart. 3 kaier
15+30+50fundament har gitt etter og kaifronten har rauset
ned
Plan/under utvikling

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann. Planlegges renovert
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Strøm, ikke vann
Strøm, ikke vann
Strøm, ikke vann

Like mye bil som båt inn til terminalen.
Hurtigruten reduserer godskapasitet fra 2021.
Ukentlig fast godsbåtanløp avvikles. Avtale med
flere rederier på prosjektlast. ISPS godkjent.
Disponerer 3 trucker, 3 lastebiler og varebil.

Ja

Har hatt fiskemottak. Lite i bruk, "pub"
Har hatt fiskemottak. Liggehavn for
"Arnøytind"++,

hurtigbåt Ja

Fiskebruk kjøpt opp/turisme
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Under planlegging

Under etablering

Ja

Ja

Planlegger ny kai. Langsiktig tilgang på masser

Dialog med industri på Furflaten. Nært Storfjord

Reiselivsbedriftligger inne på området.

Kommunen eier noe

Kommunen eier noe. Ikke fisk i dag. Lite bakareal Ja

Reiselivsbedrift ligger inne på området.

Benyttes kun til bedriftens formål

Benyttes kun til bedriftens formål

Benyttes kun til bedriftens formål

25DA industriområde utvider til 40 DA. Behov for
mudring rundt kai
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Dybde og lengde (Google)
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Konsekvenser  av foreslått nedleggelse av  Storslett  Trafikkstasjon

ATLs medlemsskoler i Nord-Troms, Henriksen Sjåførskole AS, Bridge Trafikkskole AS og

Nord-Troms Trafikkskolesenter AS, har hatt et møte for  å  se på konsekvensene av foreslått

nedleggelse av Storslett Trafikkstasjon, jf. utarbeidet rapport av Capgemini Consulting.

Ved nedleggelse av Storslett Trafikkstasjon, vil nærmeste servicekontor for Statens Vegvesen

blir Alta. Avstand til Alta (Kvenvikmoen): 169 km og estimert reisetid 150 minutter.

Teoriprøver

For å kunne avlegge teoriprøve for klasse AM 146, S, T  og B, må en benytte seg av rutebuss.

Ved buss må en reise fra Storslett kl. 19.30, og ankomst i Alta ca. Kl. 23. Retur fra Alta er kl.

10.45, og ankomst Storslett kl. 14.

Det betyr at eleven må ha en overnatting i Alta og får begrenset tid til å avlegge teorieksamen

før retur. Vil eleven da få tid til å avlegge eksamen i fred og ro? Dersom det er en lang

ventetid for å avlegge teorien, og en ikke rekker bussen tilbake, må en da overnatte til neste

teoridag eller reise hjem uten å få tatt teorien?

Skal 15- og 16 åringer måtte overnatte for å få tatt en teorieksamen på 90 minutter?

Hvordan blir dette i forhold til fraværsgrense på skolen?

For å kunne avlegge teori for tunge klasser vil en kunne benytte egen transport. I dag er det

mulig å avlegge teoriprøver til ulike klasser, på samme dag. Dersom alle skal til Alta for å

avlegge teori, vil det bli en betydelig økning i kundemasse, som igjen betyr at en må påregne

mer ventetid. Det vil igjen føre til at det blir vanskelig å rekke flere prøver, og de må beregne

flere turer til Alta for å avlegge teorieksamen. Dette vil igjen føre til tapt arbeidsfortjeneste for

de som arbeider.

Vi er kjent med at veien fra Storslett til Alta kan være rammet av dårlig vær og stengte veier,

spesielt på vinterstid. De siste årene har Kvænangsfjellet vært stengt i snitt ca. 20 ganger per

år. Dersom en ikke kommer seg hjem fra Alta på grunn av været, vil det bli ytterlige

overnattinger, og fravær på skole/tapt arbeidsfortjeneste. Ved en eventuelt stryk, må en

gjennom samme opplegg etter 14 dager.

Hvem er det som må betale for alle disse ekstra kostnadene?

Slik vi ser det, blir det eleven (og vi som befolkning i Nord-Troms), som får en ekstra

kostnad.
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Alternativt sted for å avlegge teorieksamen er Tromsø.

Avstand: 233 km og estimert reisetid: 210 minutter.

Rutebuss fra Storslett kl. 07, ankomst bussholdeplass i Tromsø kl. 10.30. Buss eller taxi til

Stakkevollveien, til Statens Vegvesen sine kontorer. Retur med buss til Storslett kl. 14 eller

kl. 16. Dette alternativet betyr at en må påberegne en dag for en teorieksamen på 90 minutter.

Vi forventer at det legges til rette for at det skal være en mulighet å avlegge teorieksamen på

Storslett. Det bør være åpent en dag i uka, eller alternativt to dager hver 14. dag.

Praktiske førerprøver

For å kunne gjennomføre praktiske førerprøver for klasse  B  i Alta/Tromsø, må en, for

gjennomsnittseleven, påregne 2-3 dager ekstra med kjøring før en førerprøve. Dette fordi det

er ferske sjåfører med lite trafikkerfaring og et ukjent trafikkmiljø. [ tillegg må en beregne

hvile etter lang reisevei.

Praktiske førerprøver for tunge klasser, er elever som i utgangspunktet har mer kjøreerfaring.

En må påberegne en dag ekstra med kjøring før førerprøve. For å få gjennomført dette, vil det

bli en ekstra kostnad for eleven (jf. teoriprøve med overnatting/tapt arbeid/fravær). Det vil i

tillegg bli kostander for trafikklæreren, overnatting, kost og tid borte fra hjemme. For tunge

klasser må en i tillegg beregne frakt av vogntog mellom Storslett-Alta/Tromsø. Hvem skal

betale for alle disse ekstra kostnadene?

Ved eventuelt stengte veier, vil en ikke kunne få gjennomført booket prøve. Da blir kunden

nødt til å betale gebyr og igjen stå bakerst i køen for en nye prøve.

Førerkort til klasse T, vil bli hardt rammet om det ikke blir førerprøver på Storslett. For å

frakte en traktor til Alta/Tromsø må en regne seks timer kjøring en vei. Det vil igjen gi en mer

kostnad til eleven på ca. kr.10000,— i frakt bare en vei. Kostnadene vil bli så dyre at ingen

velger å gjennomføre opplæring til klasse T.  I  dag er det mange som kjører opp til traktor for

å kunne kjøre ATV/UTV. Om det blir vanskelig og dyrt å få førerkort for klasse T, frykter vi

at mange velger å ikke erverve førerkort. Det vil igjen kunne føre til at ulovlig kjøring øker i

omfang, som igjen går utover trafikksikkerheten.

Førerkort BE vil bli påført ekstra kostnader, slik at elevene vil velge å ikke gjennomføre

opplæring på Storslett.

Alternativ til Alta/Tromsø, vil være Finnsnes. Det vil gi samme konsekvenser, men blir et

alternativ som blir vanskelig å foretrekke på grunn av lengre reisevei.
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Vi forventer at det tilrettelegges for et alternativ om Storslett skal nedlegges. Vi forventer

ambulerende virksomhet med sensorer til Storslett, til faste uker. Dette for at det skal kunne

være forutsigbart for kunden og at det skal kunne være mulig å ha trafikkopplæring i Nord-

Troms. I rapporten er det registrert over 400 førerprøver på Storslett. Vi anslår at det tallet er

noe høyere (ca. 500), da vi vet at flere har valgt førerprøver andre steder på grunn av

periodevis langs ventetid på Storslett.

Andre konsekvenser for Nord-Troms området:

Trafikkskolene tilbyr opplæring over perioder fra 2-4 uker. Elevene kommer fra områder i

Finnmark, Troms og Svalbard. Elevene må overnatte her og benytter seg av næringslivet på

Storslett. Henriksen Sjåførskole er den eneste trafikkskolen i Nord-Troms og Vest Finnmark

som har opplæring i tunge klasser. Hovedtyngden av elevene er knyttet til bedrifter. Ved

veldig økte kostnader for hvert førerkort, vil det bety at vi får færre som tar opplæring for

tyngre førerkort.

Ved å flytte alle førerprøver fra Storslett til Alta/Tromsø, vil det få konsekvenser i forhold til

miljøet. Det vil bli enorme utslipp av eksos på grunn av unødvendig transport. For klasse B,

om en regner ca. 360 førerprøver, vil en bruke ca. 8000 liter drivstoff. For tunge kjøretøy, vil

en bruke ca. 100 liter drivstoff for kjøring en vei. På 65 førerprøver, vil en bruke 13000 liter

drivstoff.

Vi ønsker å komme med noen merknader til rapporten.

Kapasitet: antall praktiske førerprøver per sensor: ukjent prøver/år. Hvorfor er dette tallet

utelatt fra rapporten?

Utnyttelse av teoriprøverom: ] 5 %. Vi betviler at det tallet er riktig. Er tallet regnet ut i fra

hele åpningstiden eller de  3  timene det er åpnet for teori?

Kostnader: under gjennomsnittet for trafikkstasjoner. Det vil si at den kostnaden som i dag er

forholdsvis lav, vil bli flyttet til befolkningen i Nord-Troms?

På vegne av trafikkskolene i Nord-Troms

Gunn-Vigdis Grønlund

Daglig leder, Nord-Troms Trafikkskolesenter
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Statsforvaltningsavdelingen 

Saksbehandler 
Synnøve Karin 
Bøen 
22 24 49 69 

Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen 

Som del av regionreformen, har regjeringen igangsatt gjennomgang av regional stats 

inndeling for å vurdere behov for justeringer i de statlige strukturene som følge av ny 

fylkesstruktur, jf. Meld. St. 6 (2018‒2019).  

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Difi vurdert behovet 

for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremmet 

forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen mellom statsetater, 

fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg 

imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). KMD har mottatt fire rapporter fra Difi: "En analyse av 

inndelingen av regional stat" og tre delrapporter om henholdsvis samfunnssikkerhet og 

beredskap, regional planlegging og utvikling og kommunerettet samordning, jf. vedlegg. 

 

KMD legger ikke opp til ordinær høring av Difis rapporter, og sender med dette Difis 

rapporter og anbefalinger til kommunene til orientering. Frist for eventuelle synspunkter 

settes til fredag 8. mars 2019. 

 

Stortinget vil bli orientert om regjeringens oppfølging av gjennomgangen i kommune-

proposisjonen for 2020.  

 

Kort om Difis anbefalinger 

Difi anbefaler at følgende prinsipper bør være retningsgivende ved vurderinger av inndeling 

og organisering av regional statsforvaltning: 

1. Statsetatene bør ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal 
organisering i lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/4295-58 

Dato 

15. februar 2019 
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Side 2 
 

samordningsbehov med andre aktører, spesialiseringsbehov og 
digitaliseringsmuligheter. 

2. Der det er behov for regional organisering bør inndelingen av etatens regionale ledd i 
utgangspunktet følge fylkesgrensene. 

3. Inndelingen av lokale kontorer av statsetatene bør tilpasses gjeldende kommune- og 
fylkesinndeling. 

4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og 
kontroll bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen. 

På grunnlag av prinsippene over og vurderinger av det samlede datamaterialet, anbefaler 

Difi at følgende etater tilpasser sin regionale struktur: NVE, Sivilforsvaret, Innovasjon Norge, 

Statens vegvesen og Husbanken.  

 

Difi sine øvrige anbefalinger: 

 Likelydende og tydelige styringssignaler er en svært viktig faktor for å skape god 
regional samhandling. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige 
departementene og direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder 
som berører flere etater og formidler dette tydelig i styringsdokumenter. 

 Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det 
hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de 
regionale utfordringene. 

 Fylkesmannen har en helt sentral rolle for å tilrettelegge for hensiktsmessige 
møteplasser på flere fagområder. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til rette 
for erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi 
tydelige forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt. 

 Samarbeid om konkrete prosjekter og satsinger oppleves som mer relevante enn 
generelle møteplasser med hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for 
samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter Difis vurdering fortsatt 
videreutvikles. 

 Etter Difis vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av 
statlige regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det 
gjør det enklere med samhandling både for regionale og kommunale 
samarbeidspartnere. 

Difi mener videre at statsetater som i dag har høy grad av samhandling med 

fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene bør tilpasse seg Vikens grenser. Dette 

gjelder: Statens vegvesen, Innovasjon Norge, NVE, Sivilforsvaret og Husbanken.  

 

Av statsetater som ikke har vært omfattet av gjennomgangen, mener Difi det kan være 

aktuelt å vurdere om Heimevernet, Mattilsynet og UDI bør tilpasses Vikens grenser på 

bakgrunn av oppgaver og samhandlingsbehov med andre virksomheter. 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Innovasjon Norge har tilpasset sine grenser fra 1. 

januar 2019.  
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Ved spørsmål, ta kontakt med Synnøve Karin Bøen, 22 24 49 69. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørg Helene Holen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Synnøve Karin Bøen 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Kommunesektorens organisasjon 
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 
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Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
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Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
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Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
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Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 
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Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
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Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 
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Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 
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Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
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Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 
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Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
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Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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postmottak@engerdal.kommune.no; post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no;
postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no;
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postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no;
post@fusa.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no;
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postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
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Forord 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang 
av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er 
å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny 
fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen 
mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale 
statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). 

I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet synspunkter 
og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. 
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

• Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
• Samhandling om regional planlegging/utvikling 
• Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Det er utarbeidet en egen delrapport for hvert av disse temaene og denne hovedrapporten er 
basert på disse.1  

Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og synspunkter i 
arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. 
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og arbeidet er utført av 
Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset (prosjektleder). 

 

Oslo, 12.12.2018  

 

Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 

 

                                                

1 Se: Difi 2018:11 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018:12 
En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi 2018: 13 En analyse av 
inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning 
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Sammendrag 
Denne gjennomgangen av regional stat tar utgangspunkt i regionreformen og vedtaket om ny 
fylkesinndeling. Reformen medfører et behov for å vurdere den regionale statsforvaltningen i 
lys av den nye fylkesstrukturen. En viktig problemstilling har vært å vurdere om ulik 
geografisk inndeling av regional statsforvaltning hemmer muligheten for å ivareta viktige 
samhandlings- og samordningsbehov på en effektiv måte, og om det er behov for å gjøre 
endringer som kan gi mer sammenfallende grenser. 

Gjennomgangen har omfattet 11 statsetater med utstrakt samhandlingbehov med 
fylkeskommunen, fylkesmannsembetet og kommunene: NAV, Innovasjon Norge, 
Husbanken, IMDi, Bufetat, Statens Vegvesen, NVE, Fiskeridirektoratet, Politiet og 
Sivilforsvaret og Kystverket. Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre 
sentrale samhandlingsarenaer på regionalt nivå: 

• Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
• Samhandling om regional planlegging/utvikling 
• Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Det er utarbeidet en egen delrapport for hvert av disse temaene og denne hovedrapporten er 
basert på disse.2  

Våre viktigste funn for hver av delstudiene 

«Inndeling teller, men sektorstyring, ressurser og velfungerende arenaer avgjør» synes å 
være en spissformulering om den regionale samhandlingen som gjelder på tvers av de tre 
deltemaene. Et hovedinntrykk er likevel at sammenfallende inndeling betyr mer i arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap enn på de to andre områdene. 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

• Betydningen av sammenfallende inndeling framheves særlig i det beredskaps-
forebyggende arbeidet. Felles strukturer fremmer kjennskap og kunnskap om 
samhandlende aktører og styrker forpliktelser i utvikling og gjennomføring av 
beredskapsplanverk, øvelser, kompetansetiltak overfor kommuner mv. 

• Det er få negative erfaringer knyttet til ulik regional inndeling ved konkrete hendelser og 
krisehåndtering. God kultur for samhandling, personlige relasjoner og tydelig ledelse er 
de avgjørende betingelsene for kvalitet og effektivitet i samhandlingen.  

• Det gis positive vurderinger av at en inndeling i 10-12 regioner gir gode rammer for 
samvirket mellom politi, fylkesmenn, sivilforsvar, 110 og 112-sentraler og 
fylkeskommuner 

                                                
2 Se: Difi 2018:11 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018:12 
En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi 2018: 13 En analyse av 
inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning 
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• Flere uttrykker bekymring for at Viken vil bli et komplekst og tungvint fylke å samordne i 
beredskapsarbeidet. Det begrunnes særlig med at mange statsetater har en 
regioninndeling i dag som vil gå på tvers av det nye fylket.  

Regional planlegging og utvikling  

• Stor grad av sammenfallende inndeling mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Det gir 
bedre betingelser for å definere felles utfordringer, mål og tiltak for framtidig utvikling. 

• Fylkeskommunene gir i større grad enn statsetatene uttrykk for negative følger av en 
uensartet regional inndeling. Det er likevel bare et lite mindretall av fylkeskommunene 
som mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig med den nye 
fylkesinndelingen.  

• Regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større samordningsulemper enn at de 
statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så lenge etatsregionenes 
yttergrenser følger fylkesinndelingen. 

• Selv om inndeling har betydning framstår departementenes styring av etatene som den 
viktigste faktoren for å fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i og oppfølging av 
regionalt utviklings- og planarbeid i regi av fylkeskommunen. 

Kommunerettet samordning  

• Det er ikke grunnlag for å si at ulik geografisk inndeling på velferdsområdet gir store 
utfordringer knyttet til samordning regionalt. Statsetatene opplever at samhandlingen  om 
kommunerettede oppgaver stort sett fungerer bra, men at det er regionale forskjeller. 

• Det er viktig med likelydende og tydelige styringssignaler og gode møteplasser for 
samarbeid om prioriterte satsinger. Det viktigste er å kjenne hverandre for å kunne 
samhandle godt. Lokalisering på samme sted, i nærhet av hverandre eller i tilknytning til 
regionale knutepunkt er en stor fordel.  

• Fylkesmannen og kommunene vurderer ulik regional inndeling som noe utfordrende, 
særlig de etatene som deler fylker. 

Anbefalinger knyttet til andre virkemidler enn struktur 

• Likelydende og tydelige styringssignaler er en svært viktig faktor for å skape god regional 
samhandling. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige departementene og 
direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder som berører flere etater og 
formidler dette tydelig i styringsdokumenter.  

• Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det 
hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de regionale 
utfordringene. 

• Fylkesmannen har en helt sentral rolle for å tilrettelegge for hensiktsmessige møteplasser 
på flere fagområder. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til rette for 
erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige 
forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt. 
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• Samarbeid om konkrete prosjekter og satsinger oppleves som mer relevante enn  
generelle møteplasser med hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for 
samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter Difis vurdering fortsatt videreutvikles.  

• Etter Difis vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av 
statlige regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det gjør 
det enklere med samhandling både for regionale og kommunale samarbeidspartnere. 

Anbefalinger knyttet til inndeling  

Følgende prinsipper bør være retningsgivende ved vurderinger av inndeling og organisering 
av regional statsforvaltning 

1. Statetatene bør ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal 
organisering i lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, 
samordningsbehov med andre aktører, spesialiseringsbehov og digitaliseringsmuligheter.  

2. Der det er behov for regional organisering bør inndelingen av etatens regionale ledd i 
utgangspunktet følge fylkesgrensene. 

3. Inndelingen av lokale kontorer av statsetatene bør tilpasses gjeldende kommune- og 
fylkesinndeling.  

4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og kontroll 
bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen. 

På grunnlag av prinsippene over og vurderinger av det samlede datamaterialet gis det 
følgende anbefalinger på spørsmålet om de 11 etatenes  tilpasning til ny fylkesinndeling: 

NVE: NVEs regiongrenser bør endres og sammenfalle med nye fylkesgrenser 

Politiet: Det anbefales ingen endringer i politidistriktsinndelingen 

Sivilforsvaret: Nye sivilforsvarsdistrikter bør få sammenfallende grenser med 
Fylkesmannen. 

Innovasjon Norge: Innovasjon Norge bør harmonisere sin inndeling med ny fylkesinndeling 
fullt ut 

SVV: Fremtidig behov for regional organisering i SVV er uavklart, men eventuelle regioner 
bør følge fylkesgrensene både av hensyn til samhandlingen med fylkeskommunen i arbeidet 
med regional planlegging og samfunnsutvikling og behovet for samordning i arbidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap 

Kystverket: Kystverkets regiongrenser vil sammenfalle med nye fylkesgrenser og det 
anbefales ingen endring 

Fiskeridirektoratet: Fiskeridirektoratets regiongrenser vil sammenfalle med nye 
fylkesgrenser og det anbefales ingen endring 

Husbanken: Husbankens regiongrenser bør endres og sammenfalle med nye fylkesgrenser 

NAV: NAVs fylkesstruktur fra 1. januar 2019 innebærer en tilpasning til ny fylkesinndeling  

IMDi: Fremtidig behov for regionalt ledd i IMDi er uavklart  
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Bufetat: Det anbefales ingen endringer  Bufetat 
 

Andre etater: Andre viktige beredskapsetater som Heimevernet (HV), Mattilsynet og UDI bør 
vurdere sin inndeling slik at de ikke bryter de nye fylkesgrensene 

Viken 

Fra 2020 vil en rekke statlige virksomheter få en regioninndeling som går på tvers av Viken 
fylke dersom dagens regionstruktur videreføres. Statsetater som i dag har høy grad av 
samhandling med fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene bør tilpasse seg Vikens 
grenser. Dette gjelder: 

• Statens vegvesen 
• Innovasjon Norge 
• NVE 
• Sivilforsvaret 
• Husbanken 

NAV har allerede tilpasset seg Viken gjennom vedtatt regionstruktur som skal gjelde fra 
2019, mens en endring av politidistriktene vurderes som uaktuelt. Av statsetater som ikke har 
vært omfattet av gjennomgangen mener vi det kan være aktuelt å vurdere om Heimevernet, 
Mattilsynet og UDI bør tilpasses Vikens grenser på bakgrunn av oppgaver og 
samhandlingsbehov med andre virksomheter: 

Statsetater som i liten grad har samordningsgevinster eller ikke får mer effektiv forvaltning 
ved å tilpasse seg Vikens grenser endrer ikke sine grenser/regionale struktur. Dette gjelder 
blant annet Bufetat, Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Lagdømmer og Tolletaten. 
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1 Innledning  
Offentlig sektor vil bli utfordret på flere områder de neste årene; lavere oljeinntekter og lavere 
produktivitet kombinert med økende press på offentlige budsjetter for å håndtere langsiktige 
konsekvenser av en aldrende befolkning. Et redusert finanspolitisk handlingsrom gjør det 
stadig viktigere at forvaltningen er omstillingsdyktig og bruker ressursene effektivt og i 
samsvar med innbyggernes behov. Produktivitetskommisjonen la i sin utredning til grunn at 
strammere budsjetter vil kreve hardere prioriteringer og mer «kreativ destruksjon» i offentlig 
sektor.3 Rasjonelle og effektive strukturer er en forutsetning for å opprettholde og 
videreutvikle kompetanse og kapasitet i offentlige organer i tiden fremover. 
Produktivitetskommisjonen uttalte seg kritisk til organiseringen av regional statsforvaltning og 
påpekte et behov for bedre samordning og et mer effektivt og ensartet mønster i den 
regionale inndelingen. 

Denne gjennomgangen av regional stat tar utgangspunkt i regionreformen og vedtaket om ny 
fylkesinndeling. Endring av den geografiske inndeling av fylkene og fylkeskommunene 
utløser et behov for å vurdere den regionale statsforvaltningen i lys av den nye 
fylkesstrukturen. En viktig del av denne gjennomgangen har vært å vurdere om ulik 
geografisk inndeling av regional statsforvaltning hemmer muligheten for å ivareta viktige 
samhandlings- og samordningsbehov regionalt på en effektiv måte. I tillegg til den regionale 
inndelingen har det også vært en viktig målsetting å vurdere andre faktorers betydning for 
regional samhandling, slik som lokalisering av regionkontor, ulik styringspraksis mellom 
sektorer og arenaer eller rutiner for samarbeid. 

Ikke alle regionale statsetater inngår i Difis gjennomgang. Noen statsetater ivaretar oppgaver 
og roller som medfører et større kontakt- og samarbeidsbehov med andre aktører enn andre. 
Difis arbeid er derfor gjennomført i to etapper, først et forprosjekt for å velge ut etater som 
har stor grad av samhandling med hverandre, kommunene og fylkeskommunene.  Deretter 
et hovedprosjekt hvor hver av de utvalgte etatene er vurdert i henhold til prosjektets 
problemstillinger. I forprosjektet identifiserte Difi ti regionale statsetater som inngår i 
omfattende samarbeidsrelasjoner, både med fylkesmannen, fylkeskommunen og hverandre: 
NAV, Innovasjon Norge, Husbanken, IMDi, Bufetat, Statens Vegvesen, NVE, 
Fiskeridirektoratet, Politiet og Sivilforsvaret. 4 Etter innspill fra flere ble også Kystverket 
inkludert, slik at antallet etater som er gjennomgått utgjør 11.  

Regjeringen har i Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå lagt til 
grunn at de etablerte inndelingskriteriene i staten - kostnadseffektivitet, brukerretting, 
kompetanse og samordning - skal ligge til grunn for gjennomgangen. Hensynet til 
samhandling mellom stat og fylkeskommunane og samhandling internt i staten skal imidlertid 
tillegges større vekt enn i dag.  

                                                
3 NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 
4 Difi-notat 2018:1 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunene. 
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Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

• Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
• Samhandling om regional planlegging/utvikling 
• Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Vi har utarbeidet en delrapport for hvert av disse temaene. I denne sluttrapporten gir vi en 
helhetlig analyse av prosjektets problemstillinger basert på tverrgående funn i de tre 
deloppdragene. Vi gir også en samlet vurdering av etatenes tilpasningsbehov til ny 
fylkesinndeling basert på en prinsipiell tilnærming til organiseringen av regional 
statsforvaltning. 

Figur 1: Ny fylkesinndeling fra 01.01.2020 
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2 Inndeling og organisering av regional stat  

2.1 Hva er regional stat? 

Regional statsforvaltning omfatter en rekke etater som utfører oppgaver for sentrale 
myndigheter. Oppgavene er av ulik karakter, som utøving av myndighet overfor innbyggere, 
næringsliv og kommuner og fylkeskommuner (for eksempel klage og tilsyn), 
tjenesteproduksjon (for eksempel barnevernstjenester), utbygging og vedlikehold av 
infrastruktur (for eksempel veier) og utviklingsoppgaver (for eksempel næringsutvikling). 

Regional statsforvaltning skal bidra til at nasjonale mål og vedtak følges opp og 
gjennomføres på regionalt og lokalt nivå. Oppgaver legges til regionale eller lokale statlige 
etater når en viss grad av lokal tilpasning er ønskelig og når fysisk nærhet til brukerne er 
viktig. Oppgaver legges også til regional statsforvaltning for å ivareta styring og oppfølging av 
lokale kontorer, når kontrollspennet blir for stort til å styre alle enheter fra et hovedkontor (for 
eksempel politiet og NAV).  I tillegg vektlegges det å tilføre distriktene arbeidsplasser og 
kompetanse. 

Et viktig kjennetegn ved regional statsforvaltning er at oppgavene utføres innenfor et 
geografisk område som er mindre enn hele landet. Et annet vanlig kjennetegn er at regional 
statsforvaltning er underlagt instruksjonsmyndighet fra ett (eller flere) departement. Det er 
med andre ord departementene og direktoratene som fastsetter rammer og handlingsrom for 
lokal og regional statsforvaltning. En mer utvidet definisjon av regional stat kan også omfatte 
statlige virksomheter som ikke er organisert som ordinære forvaltningsorganer, men som 
gjennom sin organisasjonsform er gitt større faglige/økonomiske fullmakter enn den ordinære 
forvaltningsorgan modellen legger til rette for. Det kan omfatte regionale helseforetak, 
statsforetak som Bane NOR eller forvaltningsbedrifter som Innovasjon Norge. 

 

2.2 Utviklingstrekk i regional statsforvaltning 

Difi har fulgt utviklingen i regional statsforvaltning i mange år. Høsten 2017 publiserte vi 
rapporten «Hva skjer i regional statsforvaltning?». Rapporten belyser hvordan regional 
statsforvaltning har endret seg, og beskriver noen tydelige tendenser. 

Flukten fra fylket 
«….Den statlige distriktisinndelingen bør når ikke helt spesielle forhold gjør seg gjeldende bygge på 
fylket som enhet. Dette vi være til fordel ikke bare for statsforvaltningen, men også for 
fylkeskommunene og kommunene»5 

En klar tendens de siste tiårene er at flere etater har forlatt fylket som inndelingsenhet for sitt 
regionale apparat. Det som tidligere var et hovedmønster er nå blitt unntaket. Flertallet av 
etatene har nå en struktur med færre regioner enn antall fylker og det vanligste er en 
inndeling i fem til syv regioner. Vi ser altså en flukt fra fylket som grunnlag for inndelingen av 

                                                
5 NOU 1974:53 Mål og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen 
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regional stat. Regionreformen og endringen av fylkesmannsembetenes organisering kan 
forstås som  en tilpasning til denne utviklingen. 

Oppgavedifferensiering og spesialisering 
Et annet utviklingstrekk er større grad av spesialisering og oppgavedifferensiering innen 
regional stat. Tradisjonelt har regionkontorenes oppgaver vært rent geografisk definert, dvs. 
at alle de regionale enhetene har hatt identiske ansvarsoppgaver innenfor sitt geografiske 
område. Tendensen nå er spesialisering og oppgavedifferensiering mellom enhetene. Dette 
gjøres dels av effektiviseringshensyn, men behovet for økt likebehandling og større og mer 
kompetente fagmiljøer er en viktigere drivkraft.   

Muligheten  til spesialisering realiseres i stor grad av den teknologiske utviklingen. 
Digitalisering gjør det mulig å levere tjenester på en annen måte enn tidligere og bidrar også 
til å sikre likebehandling der det er et mål. Konsekvenser av dette er både en mer sentralisert 
og spesialisert oppgaveløsning og at manuelle oppgaver automatiseres. Dette ser vi 
eksempler på i blant annet Skatteetaten, Arkivverket og Lånekassen. Skatteetaten går nå i 
retning av en ren funksjons-/fagorganisering av sin virksomhet. De regionale kontorene 
består som kontorsteder, men har funksjoner som er landsdekkende og ikke geografisk 
definert.  

Viktigere med lokal enn regional tilstedeværelse? 
Geografisk tilstedeværelse er, og vil fortsatt være viktig på mange områder. For eksempel 
må politi og helsevesen være i nærheten av der folk bor og hendelser skjer. Det samme 
gjelder forvaltning av infrastruktur. Digitalisering fører til at mange av tjenestene til 
innbyggerne gradvis krever mindre fysisk tilstedeværelse. Det vil berøre ikke bare statens 
behov for geografisk tilstedeværelse, men også kommunenes oppgaveløsning. I den grad 
det er behov for fysisk tilstedeværelse er det i de fleste tilfellene først og fremst et behov for 
lokal tilstedeværelse, ikke regional tilstedeværelse. 

Det varierer hvorvidt de regionale kontorene har operative oppgaver. I noen sammenhenger 
er de et styringsledd for et lokalt, statlig nivå. I andre sammenhenger har de en 
oppfølgingsrolle overfor kommunene som har ansvaret for tjenestene overfor befolkningen. I 
slike sammenhenger er behovet for et eget regionkontor først og fremst et spørsmål om 
kontrollspenn – enten det gjelder egne lokalkontor eller antall kommuner som skal følges 
opp. 

Under følger en oversikt over 16 av de regionale statsetater sin inndeling. Basert på 
vedtakene for den nye fylkeskommunestrukturen. I ettertid har imidlertid både NAV og 
Innovasjon Norge vedtatt å tilpasse seg ny fylkesstruktur, helt eller delvis.  
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Figur 2: Inndeling av et utvalg regionale statsetater 

 

Kilde: KMD 2018: Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til 
fylkeskommunene. Rapport fra ekspertutvalg. 

 

2.3 Hva innebærer regional samordning? 

Et viktig utgangspunkt for gjennomgangen er å vurdere statens regionale inndeling i lys av 
samordningsbehov. Med samordning sikter vi her til en prosess der selve kjernen er at 
ulike mål, verdier, aktiviteter, ressurser eller andre premisser blir sett i sammenheng, 
prioritert, avveid og tilpasset til hverandre. Samordning overlapper også med samarbeid: 
Fellesnevneren er at det skjer en samhandling mellom formelt sideordnede aktører. 
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Samordning forutsetter imidlertid at man også kommer fram til en avveining av interesser 
og hensyn. 

 

Figur 3: Samordningsstigen 

 

Difi benytter gjerne samordningsstigen for å illustrere ulike grader av samordning. Så lenge 
man befinner seg på de to første trinnene er samordning primært basert på frivillig 
tilpasning. På de to siste trinnene vil det normalt være et vesentlig innslag av hierarki 
fordi det vil være nødvendig å treffe autoritative beslutninger om å avveie interesser og 
hensyn. Mye samordning dreier seg om å dele informasjon, noe som er på laveste trinn i 
samordningsstigen. På øverste trinnet finner vi samordning i form av å utvikle felles planer 
og iverksette felles tiltak. I regional statsforvaltning finner vi eksempler på samordning på alle 
nivåer. Når fylkesmannen for eksempel arrangerer samlinger for ledelsen i alle de statlige, 
regionale etatene vil formålet ofte være å dele informasjon og utvikle felles 
problemforståelse. Når de regionale statsetatene samarbeider om å utvikle felles tiltak med 
utgangspunkt i 0-24 satsingen, handler det derimot om å utvikle felles planer og utnytte 
virkemidler på vers. Det er en sterk grad av samordning.  Det er imidlertid ikke et mål at all 
samordning skal skje på øverste trinn på stigen, men det er vesentlig at samordningen skjer 
på riktig nivå for å oppnå nødvendige mål. 

Samordning er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å løse oppgaver og/eller ivareta 
ulike sider ved et oppgave- eller politikkområde. Samordning betinger ikke at de 
samhandlende aktører har den samme struktur eller organisering, men slike forhold kan 
være med å prege samhandlingen. Det samme kan balansen i aktørrelasjonene gjøre. Sterkt 
asymmetriske samhandlingsrelasjoner vil ha et annet preg enn samordning preget av 
likevekt. 

I denne rapporten bruker vi begrepene samordning og samhandling i en vid betydning, og til 
dels som synonymer. Våre informanter har brukt begrepene samhandling, samarbeid og 
samordning noe om hverandre. Det som er felles er at alle omtaler behovet for kontakt og 
samarbeid med andre regionale etater for å sikre en god oppgaveløsning. 
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3 Regional samordning - inndeling teller, men andre 
forhold avgjør 

Hovedbildet etter våre undersøkelser er at regional inndeling har betydning, men det er ikke 
avgjørende for den regionale samordningen. Strukturreformer og omorganisering er et 
virkemiddel som ofte brukes for å vise politisk handlekraft.6 Det gir synlige og relativt raske 
endringer. Stor grad av sammenfallende regional inndeling kan gjøre samhandling enklere, 
men etter Difis vurdering er det likevel viktig å ikke tillegge struktur og inndeling for stor vekt. 
Andre tiltak for å få til god samordning regionalt er vel så viktig. Betydningen av 
sektorstyring, gode møteplasser og lokalisering skal særlig framheves. 
 

3.1 Behov for tydelige styringssignaler om samordning 

Funn fra alle tre delundersøkelsene viser at styring og ressurser avgjør om statsetatene 
deltar aktivt i regional samordning. Med styring av samordning menes både formulering og 
formidling av mål og resultatkrav om samordning, men også styring på ressursbruk til 
samordningsaktiviteter. Felles eller likelydende formelle styringssignaler om samordning 
fremmer regional samordning, og fraværet av felles eller uklare signaler hemmer regional 
samordning. Det oppleves som viktig at statsetatene både får likelydende føringer i 
tildelingsbrev om felles strategier og prosjekter, og at statsetatene får føringer om regional 
samordning generelt.  

Det blir trukket frem at ulike styringssignaler skaper utfordringer mellom statsetatene når de 
skal samordne seg regionalt. For eksempel har noen av informantene trukket frem at ulike 
styringssignaler om felles strategier er utfordrende, da statsetatene ilegger strategien og 
oppgavene ulik betydning. I tillegg blir det pekt på at statsetatene og departementene har ulik 
styringskultur og praksis, så selv om styringssignalene blir likelydende må det jobbes 
sammen regionalt og sentralt om en felles problemforståelse.  

Et annet forhold som hemmer regional samordning er ulike tilknytningsformer og dermed ulik 
mulighet for styring. Det blir trukket frem at de regionale helseforetakenes organisering er 
særlig utfordrende i dette perspektivet.  

Vi har sett at fylkeskommunene og kommunene opplever at de vertikale styringsrelasjonene 
innad i sektorene gir svake insentiver for deltagelsen i horisontale samordningsaktiviteter på 
tvers av sektorene på regionalt nivå. Mens departementenes styring av underliggende 
virksomheter for å ivareta sektoroppdraget innebærer bruk av sterke virkemidler, i form av 
instruks, budsjettvedtak og tydelige mål og resultatkrav, er det få føringer om deltagelse i 
regional samordning. Fylkesmannens formelle samordningsroller, som er vedtatt gjennom 
kongelig resolusjon, instruks og lov, trekkes frem som et sterkt samordningsvirkemiddel. 
 
 
 

                                                
6 Jfr. blant annet Difi-rapport 2018:8 Organsiasjonsformer i offentlig sektor 
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Difis vurdering 
Et klart funn i vår undersøkelse er at likelydende og tydelige styringssignaler er en svært 
viktig faktor for å skape god regional samhandling. Dette er i tråd med tidligere Difi 
undersøkelser, særlig Difi-veileder 2017:1 Departementer styring av samarbeidsoppgaver 
som gis til underliggende virksomheter. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de 
ansvarlige departementene og direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder 
som berører flere etater og formidler dette tydelig i styringsdokumenter. Vi har sett at når det 
stilles klare forventninger til samordning så blir dette prioritert. 

Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det 
hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de regionale 
utfordringene. Det må utvises edruelighet og godt skjønn for å hindre at de regionale etatene 
overlesses med krav om samordning. Da reduseres også effekten av kravene. 
 

3.2 Gode møteplasser er viktig  
Et annet viktig tiltak for å fremme samordning regionalt er å tilrettelegge for gode og 
målrettede møteplasser for samarbeid. Våre undersøkelser viser at gode møteplasser er 
viktig på alle de tre deltemaene, enten det dreier seg om fylkesberedskapsråd, regionale 
planforum eller felles arenaer for styringsdialogen med kommunene. Viktige forutsetninger 
for at slike  møteplasser skal fungere godt er at aktørene har avklarte roller for sin deltagelse 
og prioriterer å delta på disse møteplassene.  

Informantene opplever at samarbeid om konkrete oppgaver og prosjekter er mer meningsfylt 
enn samhandling om overordnede strategier eller gjensidig informasjonsutveksling. 
Samordning på de øverste trinnen i samordningsstigen oppleves altså som nyttigere enn mer 
uforpliktende samhandling. 
 
Difis vurdering 
Fylkesmannen har en helt sentral rolle i å tilrettelegge for hensiktsmessige møteplasser på 
flere fagområder. I vår kartlegging gis det et klart inntrykk av at fylkesmennenes prioritering 
og innretning av slike møteplasser varierer. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til 
rette for erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige 
forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt. 

I tillegg må aktørene prioritere å delta på disse møteplassene. Dette er forutsetninger som i 
stor grad henger sammen med styring og ressurser. Når det gjelder regional planlegging har 
vi sett at fylkeskommunene sliter med å få alle statlige etater til å prioritere deltakelse i 
regionale planprosesser. Forventninger om deltakelse på ulike arenaer må altså understøttes 
av tydelige krav og forventninger fra overordnet departement og direktorat.  

Infomantene i vår undersøkelse peker også på at samarbeid om konkrete prosjekter og 
satsinger oppleves som mer relevante enn generelle møteplasser med hovedvekt på 
informasjonsutveksling. Denne formen for samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter 
Difis vurdering fortsatt videreutvikles. De styrende departementene og direktoratene kan med 
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hell benytte samordningsstigen ( jfr. kap. 2.3) for å få et omforent syn på hvor langt opp på 
stigen de mener at samordningen regionalt skal skje når det gjelder prioriterte satsinger. 
 

3.3 Felles lokalisering gjør samordning lettere 

Lokalisering av regionkontor kan også bidra til å fremme samhandling og samordning. Våre 
undersøkelser viser at i tilfeller der regionkontorene er plassert i samme by eller i nærheten 
av hverandre, blir det både enklere å delta på felles møter og å ta uformell kontakt. Det er 
lettere å få til samarbeid når aktørene har møtt hverandre personlig og kjenner hverandre. 
Samtidig er det viktig å ta i bruk teknologi for å skape digitalt baserte møteplasser og 
samarbeidsarenaer som kan fungere godt uavhengig av lokalisering.  

Difis vurdering 
Etter vår vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av statlige 
regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det gjør det enklere 
med samhandling både for regionale og kommunale samarbeidspartnere. For øvrig må 
lokalisering selvsagt vurderes ut fra retningslinjene for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Fastsett ved kgl.res. 28.11.2014  
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4 Hvordan organisere regional statsforvaltning? 
Basert på inntrykkene fra intervjuene i denne undersøkelsen er det en tydelig tendens til at 
mange av statsetatene i økende grad vil organisere virksomheten etter funksjonelle 
prinsipper. En viktig årsak til dette er at digitaliseringen reduserer behovet for fysisk 
tilstedeværelse. Noen av statsetatene, ser imidlertid fortsatt behovet for en fysisk 
tilstedeværelse, også i fremtiden, samtidig som de ser behov for mer spesialisering av 
tjenestene. Hvordan bør den samlede organiseringen av regional statsforvaltning se ut? 
 

4.1 Fire modeller for inndeling av regional statsforvaltning 

I dette kapittelet vil vi presentere fire modeller for inndeliingen av regional statsforvaltning. 
Modellene er ikke kun teoretiske konstruksjoner, men representerer aktuelle alternativer som 
har vært framme i debatten om regional organisering i staten, og som i noen grad også er 
drøftet med våre informanter. Vi vil deretter vurdere modellene i lys av et sett kriterier. Med 
grunnlag i drøftingen beskriver vi noen prinsipper som kan være retningsgivende for 
inndelingen av etater med regionalt apparat.  

Figur 4: Alternative hovedmodeller for inndeling av regional stat  

 

Modellene må vurderes ut fra både sektorhensyn og samordningshensyn. Vi vil drøfte 
modellene i lys av begge perspektivene. Vi har tatt utgangspunkt i inndelingskriteriene for 
staten slik de er presentert i Prop. 84 S (2016-2017):  

• Kostnadseffektivitet (at oppgavene kan løses ved minst mulig ressursbruk)  
• Brukerretting (tjenester skal være tilgjengelige for kommuner, næringsliv og 

innbyggere) 
• Kompetanse og fagmiljø (sikre kapasitet, kompetanse og gode fagmiljøer) 
• Samordning (regionalt overfor kommuner, næringsliv og innbyggere) 

I omtalen av kriterinene i Prop. 84 S (2016-2017) sies det at «at omsynet til samhandling skal 
ha større vekt enn i dag – det vil seie samhandling mellom stat og fylkeskommunane og 
samhandling internt i staten.»  

 

"Full harmonisering"
"Inndeling i 

statsfamilier»
"Fleksibel 

prinsippmodell"
"Sektoroptimalisering"
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I tillegg til de fire kriteriene over har vi valgt å legge til ytterligere to kriterier som vi mener er 
viktige i en vurdering av inndeling. Disse inngår i et sett av kriterier som Difi ofte benytter for 
å vurdere organisering: 

• Formålseffektivitet (dvs. at modellen er hensiktsmessig for å ivareta virksomhetens 
samfunnsoppdrag og sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen) 

• Fleksibilitet (ivareta behovet for å være proaktiv og løse nye arbeidsoppgaver).  
 
Vår vurdering av modellene er oppsummert i tabellen under. Vi har vurdert i hvilken grad de 
ulike modellene ivaretar de fire kriteriene. Vi har brukt en skala fra -- til ++, der -- betyr at 
modellen ivaretar kriteriet i liten grad, mens ++ betyr at modellen ivaretar kriteriet i stor grad. 
En mer utfyllende drøfting av modellene og kriteriene følger under. 
 
Tabell 1: Modeller vurdert etter inndelingskriterier 

Kriterier Full 
harmonisering 

Inndeling i 
statsfamilier 

Fleksibel 
prinsippmodell 

Sektor-
optimalisering 

Kostnadseffektivitet -- - + ++ 

Brukerretting + + + + 

Kompetanse -- - ++ ++ 

Samordning ++ ++ + -- 

Formålseffektivitet -- + ++ + 

Fleksibilitet -- - + ++ 

Modellen lengst til venstre «Full harmonisering» er den av modellene som i størst grad 
vektlegger at inndelingen må ivareta regionale samordningsbehov og at identisk inndeling av 
statsetatene vil fremme dette hensynet best. Med utgangspunkt i at fylkesinndelingen skal 
utgjøre en regional hovedstruktur i forvaltningen innebærer modellen at alle regionale 
statsetater blir harmonisert med den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020. 
Dette alternativet innebærer at et stort antall regionale statsetater som er inndelt i færre 
regionale enheter enn 11 fylker må endre sin struktur. Den fremste ulempen med denne 
modellen er at den vil oppleves som en tvangstrøye og gi lite rasjonelle og effektive løsninger 
for en rekke statsetater som av hensyn til oppbygging av kompetanse, behov for 
spesialisering og gode forutsetninger for likebehandling er organisert i en mer grovmasket 
struktur enn de 11 enhetene fylkene vil utgjøre. Ideen om å samle alle de regionale 
statsetatene i en og samme struktur har svært liten støtte i vårt datamateriale, også fra 
fylkeskommunene og fylkesmennene som begge er tillagt viktige samordningsoppdrag og 
som begge vil følge den nye fylkesstrukturen. 
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En mer moderat variant for å samle staten i større grad på regionalt nivå utgjøres av 
alternativet vi har kalt «Inndeling i statsfamilier». Igjen vektlegges hensynet til geografi, 
brukeretting og samordning tungt, men balanseres mot at ulike grupper av virksomheter har 
ulike inndelingsbehov for mest mulig effektiv oppgaveløsning. Med det som utgangspunkt 
kunne en se for seg en gruppering av statsetater i «familier» med hver sin regionale 
grunnstruktur. Eksempelvis kunne statlige beredskapsetater få en inndeling i 10-12 faste 
regioner (følge fylkesmannsinndelingen eller politidistriktsinndelingen), statlige 
infrastrukturetater en inndeling i 5 faste regioner, statlige velferdsetater i 5/6 faste regioner 
osv. Det forutsettes at regioninndelingen for statsfamiliene med behov for færre regioner enn 
fylkene likevel følger fylkesinndelingen, men kan romme flere fylker. Fordelen med denne 
modellen er at den gir mer rom for skreddersøm og tilpasning til ulike typer etaters behov 
samtidig som faste regioner innebærer enkle strukturer med gode forutsetninger for 
samordning. Spørsmålet er likevel om dette alternativet gir tilstrekkelig fleksibilitet for det 
mangfoldet av virksomheter og variasjon i inndelingsbehov som tross alt vil befinne seg 
innenfor hver gruppe. Det kan også innebære utfordringer mht. å utvikle gode fagmiljøer og 
ha en kostnadseffektiv organisasjon. En annen innvending er at flere statsetater kan ha 
sammensatte oppgaver som innebærer at de tilhører flere «familier». 

Alternativet som i sterkest grad ivaretar hensynene til fleksibilitet og effektiv oppgaveløsning i 
sektoren befinner seg lengst til høyre og fått merkelappen «Sektoroptimalisering». Her 
legges det til grunn at statsetatene må ha full frihet til å velge den inndeling som i størst grad 
kan ivareta kvalitet og effektivitet i etatens oppgaveløsning på regionalt nivå, også hvis det 
skulle innebære en regioninndeling som går på tvers av fylkesinndelingen. Alternativet legger 
til rette for stor grad av fleksibilitet for å gjøre tilpasninger i etatens organisering, eksempelvis 
i form av organisering etter funksjonelle prinsipper siden etaten i liten grad vil være «bundet» 
av hensynet til andre aktører på regionalt nivå. Den viktigste innvendingen mot modellen er 
at få statsetater har et så avgrenset og spisset mandat at de ikke har samarbeidsbehov med 
andre aktører. En inndeling som avviker radikalt fra strukturen til samarbeidende 
etater/virksomheter vil gjøre det krevende å etablere effektive samarbeid. I tillegg blir 
modellen, eller inndelingen av regional stat, veldig kompleks i et brukerperspektiv, for 
eksempel sett fra kommunene sin side.  Langt på veg har forvaltningsutviklingen i regional 
stat de siste tiårene fulgt denne modellen. 

Den fjerde modellen, «Fleksibel prinsippmodell» tar utgangspunkt i at statens organisering 

på regionalt nivå må søke å balansere alle de nevnte hensynene over, og at noen 

hovedprinsipper derfor må ligge til grunn for valg av regional inndeling på tvers av sektorer. 

Dette kan ses som en hybrid av modellene «Inndeling i statsfamilier» og 

«Sektoroptimalisering». Modellen innebærer et kompromiss der anvendelsen av prinsippene 

skal gi en balanse mellom hensynet til sektor/formål på den ene siden og hensynet til 

geografi/samordning på den andre. Prinsippene kan gi en hovedretning for regional 

organisering i statlig forvaltning, samtidig forutsettes det at de må utøves fleksibelt for at 

vesentlige hensyn i den enkelte etat kan ivaretas, på kort og lengre sikt. Prinsippene må 

tillempes på en måte som ikke innebærer at  etatene låses til bestemte løsninger av 
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geografisk eller annen art som vil være være til hinder for å kunne utnytte de mulighetene 

teknologien gir for effektivisering og spesialisering i etatene.  

Etter Difis vurdering bør utviklingen av regional stat og valg av regionstruktur følge sistnevnte 
alternativ. 
 

4.2 Prinsipper for organisering og inndeling av regional 
statsforvaltning 

På bakgrunn av erfaringer og synspunkter innhentet i vår gjennomgang, vurderingen av de 
fire modellene samt vurderinger av mer generell faglig karakter mener vi følgende prinsipper 
bør være retningsgivende ved vurderinger av inndelingsspørsmål i regional statsforvaltning:  

1.Statetatene må ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal organisering i 
lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, samordningsbehov med 
andre aktører, spesialiseringsbehov og digitaliseringsmuligheter.  

Her vil vi særlig framheve at digitaliseringen i økende grad endrer behovet for regional og 
lokal organisering. Etter hvert som tjenesteyting, brukerdialog, interne arbeidsprosesser og 
eksterne samhandlingsaktiviteter ivaretas gjennom digitale løsninger, forandres 
forutsetningene for virksomheten og organisasjonsbehov fundamentalt. Det samme gjør 
tunge utviklingstrekk knyttet til sentralisering og urbanisering med de endringer det medfører 
for innbyggernes flyttevaner og valg av bosted. I dag bor rundt 80 prosent av befolkningen i 
store sentrale kommuner med korte reiseavstander. Et mer konsentrert bosettingsmønster i 
kombinasjon med nye digitale løsninger endrer dermed behovet for lokal og regional 
tilstedeværelse. Samtidig vil noen statlige etater med ansvar for blant annet tjenesteyting og 
samfunnssikkerhet og beredskap fortsatt være avhengig av fysisk tilstedeværelse i alle deler 
av landet. Digitalisering endrer også forutsetningene for arbeidsprosesser i slike etater, men 
noen oppgaver vil uansett kreve fysisk tilstedeværelse/kontakt. 

2. Dersom det er behov for regional organisering skal inndelingen av etatens regionale ledd i 
utgangspunktet følge fylkesgrensene.  

Begrunnelsen for prinsippet er erfaringer med at statlige inndelinger som går på tvers av 
kommune og fylkesinndelingen skaper samordningsutfordringer/svekket samhandling. 
Prinsippet innebærer ikke at statlige regioner ikke kan romme flere fylkeskommuner eller 
motsatt, at en fylkeskommune kan ha flere regioner i samme statsetat innenfor sine grenser. 
Når vi sier «i utgangspunktet» mener vi at dette prinsippet også må ses i lys av reelle 
samordningsbehov. Målet er ikke et ryddig kart, men å sørge for at det legges gode 
forutsetninger for å ivareta samhandling/samordning der det er behov for det.   

3. Inndelingen av statsetatenes lokale ledd bør tilpasses gjeldende kommune- og 
fylkesinndeling 

Inndelingen av statens lokale forvaltning (primært lokale NAV-kontorer, lensmannsdistrikter, 
tingretter og skattekontor) påvirkes av endringer i kommune og fylkesinndelingen. 
Hovedregelen må være at staten i størst mulig grad tilpasser sin lokale organisering til 
gjeldende kommune og fylkesinndeling. Det innebærer at statsetater viser nødvendig 
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fleksibilitet for endringer i kommune- og fylkesinndelingen framover, og at statens 
organisering ikke virker som en brems for initiativ til strukturendringer.  

Statens lokale organisering kan påvirkes av endringer i kommune- og fylkesinndelingen på 
flere måter. I noen tilfeller kan sammenslåing av kommuner innad i et fylke innebære at den 
nye kommunen etableres på tvers av eksempelvis gjeldende tingrettsgrenser eller 
lensmannsdistrikter.  I slike tilfeller bør staten tilpasse sin struktur i en prosess med de 
involverte kommunene og tilpasse seg kommunenes ønsker. Selv om dette bør være 
hovedregelen kan det tenkes tilfeller hvor den nye kommunedannelsen er sterkt 
uhensiktsmessig for statens behov og at det bør åpnes for unntak. Slike tilfeller kan være når 
nye kommuner ikke utgjør en sammenhengende geografisk enhet eller når det etableres nye 
kommuner på tvers av funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområder.  

Tilsvarende kan pågående og fremtidige kommunesammenslåinger bli etablert på tvers av 
eksisterende fylkesgrenser, NAV-regioner eller politidistrikter. Igjen bør utgangspunktet være 
at den nye kommunens tilhørighet til statens regionale etater bestemmes gjennom 
kommunens valg av fylkestilhørighet. Det samme gjelder kommuner som uavhengig av 
kommunesammenslåinger av ulike årsaker ønsker å bytte fylkestilhørighet.  

4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og kontroll 
bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen 

Prinsippet understreker muligheten for at statetater som utfører oppgaver rettet mot 
kommunene kan benytte fylkesmannen som sitt regionale apparat som et alternativ til egen 
regional organisering og kontorstruktur. Et grunnleggende trekk ved fylkesmannsembetet er 
at det i størst mulig grad skal speile kommunenes oppgaveområder og legge til rette for en 
helhetlig oppfølging av kommunen. Det bidrar til å sikre god sammenheng i gjennomføringen 
av nasjonal politikk på ulike sektorområder og sett fra kommunenes synsvinkel innebærer 
det at dialogen med staten skjer gjennom én aktør som kjenner de ulike sidene ved den 
kommunale virksomhet og kommunen som organisasjon. Å benytte fylkesmannen kan videre 
innebære en kostnadseffektiv organisasjonsmodell. I dag utfører embetene oppgaver på 
oppdrag av elleve departementer og ti direktorater/tilsyn, alt samlet i én felles administrasjon. 
Å legge flere statlige oppgaver til embetene vil kunne gi potensialer for ytterligere innsparing 
gjennom en felles administrasjon.  

 

5 Vurderinger av de enkelte etater  
Vurderingen av de regionale statsetatenes tilpasningsbehov til ny fylkesinndeling gjøres på 
grunnlag av de tre siste prinsippene over, og vurderingene baseres på det samlede 
datamaterialet som er innhentet i forbindelse med gjennomgangen. Vurderingen av den 
enkelte etat må også ta hensyn til særlige forhold som gjelder den enkelte etat, blant annet 
pågående reformarbeid og omorganiseringer. 
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5.1 Statsetater innenfor samfunnssikkerhet og beredskap 

I delstudien om samfunnssikkerhet og beredskap er det gjort vurdering av følgende etater: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Politiet, Sivilforsvaret og Statens Vegvesen 
(SVV). Det er innhentet synspunkter fra hver av etatene og i tillegg fra fylkesmannen som 
samordningsmyndighet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Samhandlingsbehovet mellom statsetatene er stort i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Det gjelder særlig i det forebyggende arbeidet, for eksempel gjennom felles 
øvelser, samordning av beredskapsplanverk, felles kompetanseutviklingstiltak overfor 
kommunene mm. Etter Difis vurdering gir en mest mulig sammenfallende inndeling av 
beredskapsetatene gode forutsetninger for at samhandlingsbehovene kan ivaretas. 
Prinsippet om at de regionale statsetatene bør følge fylkesinndelingen bør veie tungt på 
dette feltet.   Ny politidistriktsinndeling og tilsvarende inndeling for nødsentralene (110 
og112), ny struktur for fylkesmennene fra 2019, samt varslet endring for sivilforsvaret gir en 
grunnstruktur for viktige etater i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som består 
av 10-12 regionale enheter hvor inndelingen, med unntak for det sentrale østlandsområdet, i 
stor grad vil være sammenfallende.  
 
5.1.1 Etatsvis vurdering av behov for tilpasning til ny fylkesinndeling 
 
NVE 
Med ny fylkesinndeling vil NVE få færre fylker og dermed færre fylkesvise arenaer for 
samordning/samhandling å forholde seg til. For flere av regionene blir det en halvering av 
antall fylker. Det vurderes som en klar fordel for å frigjøre kapasitet og for styrket oppfølging 
på eksisterende arenaer. Tilsvarende vil færre kommuner som følge av kommunereformen gi 
bedre muligheter for å følge opp NVEs ansvarsområder i kommunal arealplanlegging. 
Reduksjonen i antall kommuner varierer imidlertid mellom fylkene og i hver NVE-region vil 
det fortsatt være et stort antall små kommuner. På bakgrunn av at NVE har oppgaver rettet 
mot kommunene, både som kompetanseorgan og som innsigelsesmyndighet, kunne det tale 
for flere regioner enn dagens fem. Det er likevel tungtveiende argumenter mot en slik 
løsning. Det vil innebære å stykke opp eksisterende fagmiljøer og svekke mulighetene for å 
bygge opp spesialisert kompetanse og drive kostnadseffektivt.  

NVE har regioner (vest, midt og nord) som går på tvers av gjeldende fylkesinndeling. Etter 
2020 vil samtlige av NVEs regioner gå på tvers av en fylkesgrense. Region øst og region sør 
vil ha grense som gå på tvers av Viken fylke, region vest og region midt vil ha grense som 
går på tvers av Møre og Romsdal fylke og region midt og region nord har grense som går på 
tvers av Nordland fylke. På bakgrunn av gjennomførte intervjuer synes det ikke å være 
sterke sektorfaglige argumenter for å holde på dagens inndeling som krysser fylkesgrensene 
i Nordland og Møre- og Romsdal. Samtidig har vi mottatt innspill på at NVEs oppdeling av 
fylkene i noen tilfeller skaper utfordringer for samordningen av beredskapsarbeidet på 
fylkesnivå. NVEs deltagelse i regionale planforum blir av fylkeskommunene flere steder 
vurdert som mangelfull og avvikende inndeling kan være en (av flere) forklaringer til det. På 
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den bakgrunn anbefaler vi at NVEs inndeling av hhv. region vest, midt og nord harmoniseres 
med nye fylkesgrenser.  

NVE har til felles med Politiet og SVV at de får regioner/distrikter som fra 2020 vil ha grense 
på tvers av Viken fylke med mindre etatene endrer og tilpasser sine regioner til ny 
fylkesinndeling. Det gis en samlet vurdering og tilråding av Viken i kap.5.2. 

Politiet 
Med ny fylkesinndeling vil politidistriktene i hovedsak følge fylkesgrensene, med unntak av Troms 
og Finnmark og Viken. Når det gjelder Troms og Finnmark vil et felles fylkesmannsembete for 
dette området måtte forholde seg til to politidistrikt i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Selv om vi har mottatt innspill på at det beste vil være at fylkesmannsembeter og 
politidistrikter har identisk inndeling mener vi likevel at koordinerings- og samhandlingsbehov 
mellom de to etatene lar seg håndtere med den strukturen som vil gjelde fra 1. januar 2019. Vi vil 
også vektlegge at politireformen er nylig vedtatt og at de nye politidistriktene er under utvikling 
som en del av denne reformen. En endring i politidistriktene nå fremstår derfor som lite 
hensiktsmessig og aktuelt. Situasjonen i Viken blir mer kompleks og omtales under. 

En del enkeltkommuner tilhører i dag et annet politidistrikt enn øvrige kommuner i samme fylke. 
Det gjelder Sirdal i Vest-Agder som tilhører Sør-Vest politidistrikt, kommunene Bømlo, Fitjar og 
Stord i Hordaland som tilhører Sør-Vest politidistrikt, Bindal kommune i Nordland som tilhører 
Trøndelag politidistrikt og Gratangen kommune i Troms som tilhører Nordland politidistrikt. Disse 
avvikene mellom kommunenes tilhørighet til politidistrikter og fylker er begrunnet i praktiske og 
beredskapsmessige hensyn, først og fremst knyttet til kommunikasjoner og behovet for akseptabel 
responstid ved hendelser. I følge berørte politimestre og fylkesmenn har slike unntak liten 
betydning for den samordningen som skal skje på fylkesnivå.  

Det er vesentlige beredskapshensyn som begrunner de nevnte tilfellene over. Slike avvik bør 
imidlertid vurderes jevnlig i lys av kommunikasjonsutbygging og den generelle samfunnsutvikling 
for eventuelle tilpasninger. 

Sivilforsvaret 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført en konseptstudie for 
fremtidig organisering av Sivilforsvaret. Oppdraget ble gitt for å sikre at Norge har et sivilforsvar 
med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov 
og utfordringer. På grunnlag av konseptstudien har DSB anbefalt at det regionale nivå styrkes ved 
å etablere større distrikt med sammenfallende grenser med Fylkesmannen, og flytting av 
oppgaver fra nasjonalt til regionalt nivå. Det har i forbindelse med høringen av konseptutredningen 
vært en diskusjon om fremtidige sivilforsvarsdistrikter heller bør følge inndelingen til 
politidistriktene enn fylkesmannsembetene, blant annet som følge av at Politiet er Sivilforsvarets 
nærmeste samvirkepartner i krisehåndtering og mange av Sivilforsvarets oppgaver må løses i 
samarbeid med eller med bistand av politiet. Den inndelingsmessige forskjellen på de to 
alternativene gjelder først og fremst det sentrale Østlandet, Sørvestlandet (Sunnhordland) og i 
Troms og Finnmark. Etter DSBs vurdering taler hensynene til oppgavene i fred, krise, krig og 
sammenfallende samarbeidsaktører for at sivilforsvarsdistriktene bør følge inndelingen av 
fylkesmannsembetene. 
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Etter Difis vurdering vil både en tilpasning til inndelingen av fylkesmannsembetene og 
politidistriktene gi et styrket grunnlag for effektiv samhandling mellom Sivilforsvaret og sentrale 
samarbeidsaktører sammenlignet med dagens situasjon. På bakgrunn av at det i større grad skal 
legges til grunn at sivilforsvarets primæroppgave er å planlegge og iverksette tiltak for å beskytte 
sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier, vil fylkesmannen bli en enda viktigere 
samarbeidsaktør. Det omfatter samarbeidet om beredskapsforebyggende aktiviteter rettet mot 
kommunene, deltagelse i fylkesberedskapsrådet og fylkesmannens roller i utviklingen av 
totalforsvaret. Kjernen i totalforsvaret er at ressursene på både sivil og militær side skal jobbe 
sammen for å verne landet best mulig. Fylkesmannen har her en viktig rolle med å koordinere de 
sivile ressursene med Forsvarets muligheter for å gi støtte til det sivile samfunn og med 
Forsvarets behov for sivil støtte. Dette taler for at Sivilforsvaret får sammenfallende grenser med 
Fylkesmannen. Det skal også påpekes at ved å harmonisere Sivilforsvarets grenser med 
inndelingen av de nye fylkesmannsembetene vil en unngå at sivilforsvarsdistrikt går på tvers av 
fylkesinndelingen slik politidistriktene kommer til å gjøre i Viken. 

Statens vegvesen 
Som en del av regionreformen skal administrasjonen for fylkesvegnettet overføres til 
fylkeskommunene og ordningen med sams veiadministrasjon oppheves. Endringene i 
oppgavefordeling og saksportefølje vil naturlig nok kunne få konsekvenser for organiseringen 
av SVV, herunder behov for regional organisering. Hvordan denne organiseringen vil bli er 
usikkert og må også ses i sammenheng med andre prosesser internt i SVV. Eventuelle 
behov for å tilpasse fremtidig organisering til den nye fylkesinndelingen er det derfor på 
nåværende tidspunkt vanskelig å uttale seg om. 

Andre beredskapsetater 
Flere andre statlige etater utgjør viktige samarbeidsparter i arbeidet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Heimevernet (HV), Mattilsynet og UDI blir særlig nevnt i den forbindelse. Etter Difis 
vurdering bør også disse eatenes inndeling vurderes i henhold til prinsippet om at inndelingen ikke 
bør bryte fylkesgrensene. For Mattilsynet og UDI innebærer det behov for vurdere 
regioninndelingen på Østlandet, mens de 11 HV-distriktene vil gå på tvers av den nye 
fylkesinndelingen flere steder i landet. 

 

5.2 Statsetater som er viktige for regional planlegging og utvikling 

En viktig del av regionreformen er å styrke fylkeskommunenes rolle som regionale 
samfunnsutviklere. Innovasjon Norge, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet og Kystverket 
utfører alle oppgaver og forvalter virkemidler som er viktige i arbeidet med regional 
samfunnsutvikling og planlegging. Vi har undersøkt hvilke erfaringer som fylkeskommunene 
og disse statlige virksomhetene har med den etablerte samhandlingen på dette området, og 
betydningen er av etatenes regionale inndeling for samhandlingen.  

Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Størst 
mulig grad av sammenfall i struktur mellom fylkeskommunene og statsetatene gjør det lettere 
å definere felles utfordringer, mål og tiltak for framtidig utvikling. Undersøkelsen viser at 
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fylkeskommunene i større grad enn statsetatene gir uttrykk for negative følger av en 
uensartet regional inndeling. Det er likevel bare et lite mindretall av fylkeskommunene som 
mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig med den nye 
fylkesinndelingen. Regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større 
samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så 
lenge etatsregionenes yttergrenser følger fylkesinndelingen 

Selv om inndeling har betydning framstår departementenes styring av etatene som den 
viktigste faktoren for å fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i det regionale 
samfunnsutviklingsarbeidet. Statlige regionale aktører har en lovfestet samarbeidsplikt i 
forhold til fylkesplanleggingen, men de forholder seg i første rekke til sine overordnede 
fagdepartement og i siste instans til Stortinget. Fylkeskommunen har heller ingen formell 
styringsrolle overfor kommunene.  

Både statsetatene og fylkeskommunene ser positivt på den nye fylkesinndelingen som trer i 
kraft i 2020 og de muligheter den gir for arbeidet med regional utvikling. For 
fylkeskommunene er det en forventning om at større regioner vil gjøre det enklere å tilføre 
det regionale nivået flere oppgaver og virkemidler, men også at større grad av sammenfall i 
struktur med statsetatene legger bedre forutsetninger for forpliktende deltagelse og 
oppfølging fra statsetatene side i regionale planleggings- og utviklingsprosesser. 
Statsetatene peker på at det blir en enklere og mer effektiv samhandlingsstruktur når antall 
fylkeskommuner hvert regionkontor skal forholde seg til, blir vesentlig redusert. 
  
5.2.1 Etatsvis vurdering av behov for tilpasning til ny fylkesinndeling 

Difi har følgende vurderinger og anbefalinger med hensyn til de fire statsetatene og 
tilpasningsbehovet til ny fylkesinndeling: 

Innovasjon Norge 
Fylkeskommunene og Innovasjon Norge har tette relasjoner gjennom det felles eierskapet til 
selskapet. Den tette koblingen til fylkeskommunen og betydningen av INs virkemidler for 
utøvelsen av den regionale utviklingsrollen taler for at selskapets regioner harmoniseres med 
den nye fylkesinndelingen, noe som i stor grad alt er gjort. Difi mener det vil være 
hensiktsmessig at selskapets inndeling på Østlandet endres slik at dagens Buskerud inngår i 
en felles IN region for Viken og Oslo (Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud). 

Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har nylig endret sin regionale struktur og dagens inndeling innebærer et 
kompromiss mellom hensynet til behovet for spesialisering og likebehandling og behovet for 
fysisk tilstedeværelse og lokal kjennskap i utførelsen av mange oppgaver. Direktoratets fem 
regioner vil følge yttergrensene til de nye fylkene og å øke antall regioner for å få større 
sammenfall med de 11 nye fylkene mener Difi vil være lite hensiktsmessig. 
Fiskeridirektoratets aktiviteter er primært knyttet til kysten fra Agder til Finnmark og her vil 
direktoratets regioner enten sammenfalle med ny fylkesinndeling eller omfatte kun to fylker. 
Unntaket er region sør som i tillegg til Agderfylkene og Rogaland også omfatter alle 
østlandsfylkene. Når den nye fylkesinndelingen trer i kraft vil imidlertid antall fylkeskommuner 
region sør skal forholde seg til bli halvert fra ti til fem. 
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Statens vegvesen 
Ettersom forvaltningsansvaret for fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunen og sams 
vegadministrasjon skal oppløses er det knyttet usikkerhet til det fremtidige behovet for 
regional organisering av etaten. På den bakgrunn er det vanskelig for Difi å gi en vurdering 
av etatens tilpasningsbehov til nye fylkesinndeling. En eventuell videreføring av dagen 
regioner vil innebære at Region øst og Region sør gå på tvers av Viken. Uansett valg av 
regional løsning for SVV framover er det etter Difis syn viktig å sikre god samhandling 
mellom fylkeskommunene som nå får forvaltningsansvaret for fylkesvegene og SVV som 
fortsatt skal ha ansvaret for stamvegene i tillegg til Nye Veier AS. Videre vil fylkeskommunen 
fremdeles ha behov for å trekke veksler på SVVs spisskompetanse blant annet innenfor 
trafikkstyring, transport- og samfunnsplanlegging. SVV har et betydelig kompetansemiljø på 
samfunnsplanlegging og bruker store ressurser på utvikling av transportmodeller.  

Kystverket 
Kystverkets fem regioner følger i dag fylkesgrensene, og det vil også være situasjonen med 
ny fylkesinndeling. Antall fylkeskommuner Kystverket skal samhandle med vil bli redusert og 
størst endring blir det i Region sørøst hvor antall fylkeskommuner blir redusert fra åtte til tre. 
Difi har merket seg at gjeldende regioninndeling gir et godt grunnlag for å etablere 
velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig aktørbilde og nære relasjoner. Det 
er grunn til å anta at det også vil være tilfelle etter 2020 og vi har ikke funnet tungtveiende 
argumenter for at regioninndelingen til Kystverket bør justeres som følge av ny 
fylkesinndeling. Det kan imidlertid reises spørsmål ved at Fiskeridirektoratet og Kystverket 
som begge har kysten og nære havområder som sitt aktivitetsområde, som begge har en 
inndeling i fem regioner og som har samarbeidsbehov i mange sammenhenger, har valgt ulik 
grensedragning for sine sørlige og vestlige regioner. 

 

5.3 Statsetater med kommunerettet virksomhet 

I delstudien om kommunerettet samordning er det gjort vurdering av følgende etater på 
velferdsområdet: NAV, Husbanken, Bufetat og IMDi. I tillegg har fylkesmannen en helt 
sentral rolle på velferdsområdet i tillegg til å ha en samordningsrolle overfor kommunene. 
 
De fire etatene på velferdsområdet har det til felles at samhandling med fylkesmannen er 
viktig. Til en viss grad også samhandling med fylkeskommunen. Etatene har derimot i ulik 
grad behov for tett samhandling seg imellom. Både for Bufetat og NAV er helseregionene en 
svært viktig samarbeidspartner, og NAV skiller seg fra de øvrige tre etatene ved at de også 
har et statlig lokalt nivå. 

Et hovedinntrykk er også at samhandlingen regionalt om kommunerettede oppgaver stort 
sett fungerer bra, men at det er regionale forskjeller. Dels handler det også om personlig 
kjennskap og ulike prioriteringer hos den som er fylkesmann eller leder av et regionkontor. 
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Som nevnt i delrapporten er det ikke noe i vårt materiale som tyder på at det er et stort behov 
for endring i geografisk inndeling av etatene på velferdsområdet. Samtidig vises det til at 
likeartet geografisk nedslagsfelt er en fordel og gjør samhandlingen enklere. Også på dette 
området er det enkelte utfordringer der regionale inndelinger deler fylker. 

Etter Difis vurdering er kjennskap til hverandre, samarbeid om konkrete prosjekter/oppgaver 
samt likeartede og tydelige styringssignaler fra direktoratsnivået viktigere for god 
samhandling enn lik geografisk inndeling. Kjennskap og konkret samarbeid gjøres lettere når 
det er felles lokalisering av regionkontorer. 
 
5.3.1 Etatsvis vurdering av behov for tilpasning til ny fylkesinndeling 

Difi har følgende vurderinger og anbefalinger med hensyn til de fire statsetatene og 
tilpasningsbehovet til ny fylkesinndeling: 

NAV 
NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur, men deler Viken i to: Øst-Viken og Vest-Viken. 
Delingen er gjort for å unngå å få en svært stor region mht. antall innbyggere. Fylkesmannen 
i Viken vil dermed måtte forholde seg til tre regionale NAV-kontor, de to Viken-kontorene og 
Oslo.  NAV endrer sin inndeling med virkning fra 1.1.2019. Difi anbefaler ingen endringer i 
NAVs inndeling. 

Bufetat 
Bufetat samhandler svært tett med helseforetakene og etaten er opptatt av at inndelingen 
følger inndelingen til de regionale helseforetakene. Dette er tilfellet i dag, med den forskjellen 
at Bufetat har to regionkontor som dekker Helse Sør-Øst. Foruten helseforetakene er 
fylkesmannen en sentral samarbeidspartner, ettersom embetene fører tilsyn og driver 
kvalitetsutvikling på barnevernområdet i kommunene. Bufetat samarbeider også med 
fylkeskommunene på utdanningsområdet. Kommunene er likevel den viktigste 
samarbeidspartneren, ettersom de utgjør førstelinjen både når det gjelder barnevern og 
familievern. 

Bufetats regioner vil ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. Viken blir delt 
mellom Region Øst og Region Sør. Ettersom Bufetats organisering er tett knyttet til 
organiseringen av helseforetakene, ser vi ikke grunn til å anbefale at etaten tilpasser sin 
struktur ytterligere til de nye fylkene. Vi legger også vekt på at Bufetat er opptatt av 
ytterligere å spesialisere regionkontorenes virksomhet for å sikre større likhet i praksis og at 
det foregår utredningsarbeid som berører etatens oppgaver. 

Husbanken 
Husbankens viktigste samarbeidspartner er kommunene, og det er hensynet til oppfølging av 
kommunene og et fornuftig kontrollspenn som er viktigste begrunnelse for inndelingen av 
etatens regionale struktur.  

Fylkesmannen, IMDi, Bufetat, NAV og Kriminalomsorgen blir trukket frem som viktige 
samarbeidspartnere for Husbanken. Husbanken har også et viktig samordningsansvar i 
arbeidet med strategien  «Bolig for velferd». Mye av Husbankens regionale samordning skjer 
under denne paraplyen. 
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Etter 2020 vil Husbankens grenser gi følgende harmonisering med de nye fylkesgrensene: 

• Region Nord Hammerfest: Vil omfatte store deler av det nye fylket Troms og Finnmark 
med unntak av Sør-Troms. 

• Region Nord Bodø: Vil omfatte Nordland og deler av Troms - Finnmark (Sør-Troms) 
• Region Midt-Norge: Vil omfatte Trøndelag og Møre og Romsdal 
• Region Vest: Vil omfatte Rogaland og Vestland 
• Region Sør: Vil omfatte Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken (tidligere Buskerud) 
• Region Øst: Vil omfatte Innlandet, Oslo, deler av Viken (tidligere Østfold og Akerhus) 

Det vil altså være fire av regionene som deler to fylker mellom seg. Delingen av Troms 
fortsetter som tidligere, og Viken deles mellom kontorene Øst og Sør. Husbanken selv peker 
på at de vil kunne løse samfunnsoppdraget sitt på en effektiv måte, også etter ny 
fylkesinndeling. Husbanken er ikke trukket frem av hverken fylkesmennene eller 
fylkesrådmennene som en etat hvor sammenfallende regionstruktur er viktigst for å forbedre, 
eller sikre, godt samarbeid.8  

Husbanken er en etat der digitaliseringen er sterkt fremtredende og kan endre både etatens 
og kommunenes oppgaveløning. Dette trekker i retning av å legge sterk vekt på prinsippet 
om at statsetatene må ha stor grad av frihet i valg av organisasjonsmodell. Ettersom 
Husbankens regionkontor vil ha avvik fra ny fylkesinndeling både i nord og i Viken, anbefaler 
Difi likevel at Husbanken og KMD konkret vurderer tilpasning av Husbankens struktur til de 
nye fylkene ut fra behovet for samhandlingen spesielt med fylkesmennene.  

I tråd med prinsippet om at statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, 
veiledning, tilsyn og kontroll som hovedregel bør legge slike oppgaver på regionalt nivå til 
fylkesmannen, bør dette etter  Difis vurdering vurderes som et alternativ til å ha egne 
regionkontor for Husbanken. Dette kan være hensiktsmessig både med tanke på å sikre 
samordning og effektiv ressursbruk. 

IMDi 
Etter 2020 vil IMDis regioner omfatte følgende fylker: 

• Nord: Omfatter Troms og Finnmark og Nordland 
• Midt-Norge: Omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal 
• Vest: Omfatter Vestland og Rogaland 
• Sør: Omfatter Agder og deler av Telemark og Vestfold (tidligere Telemark fylke) 
• Indre Øst: Omfatter Innlandet, deler av Viken (tidligere Buskerud)  
• Øst: Deler av Viken (tidligere Akershus, Østfold), Oslo, deler av Vestfold og Telemark 

(tidligere Vestfold) 

Deler av IMDis oppgaver skal overføres til fylkeskommunene. I Meld. St. 6 foreslår 
regjeringen at IMDi som direktorat skal bestå, men at enkelte oppgaver kan overføres til 
fylkeskommunen og at noen må utredes nærmere. Det kan synes som at de regionale 
oppgavene i IMDi overføres, men at de nasjonale skal bestå. Hva dette betyr for 

                                                
8 Spørreundersøkelse gjennomført i januar 2018.  
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regionkontorene er noe uklart. I stortingsmeldingen er det ingen kommentarer knyttet til 
dette. 

Gitt usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover, vil 
vi ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale inndeling. Hvis det 
imidlertid er slik at IMDi også etter 2020 har behov for oppfølging av kommunene i sitt arbeid 
med å implementere statlig politikk og sikre likebehandling, anbefaler Difi at det vurderes om 
denne typen oppgaver bør legges til fylkesmannen. 
 

5.4 Vurdering og anbefaling om de regionale statsetatenes 
tilpasning til Viken  

I alle de tre delstudiene blir statsetatenes tilpasning til det nye fylket Viken framhevet som 
krevende, men i størst grad innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Utfordringene knyttes 
til i hovedsak to forhold: 

Trekk ved Viken som region: Viken vil få landets høyeste innbyggertall, flest kommuner og 
samtidig en sterkt polarisert kommunestruktur. Regionen vil romme landets mest urbaniserte 
strøk, men også betydelige distriktsområder. Topografien vil variere fra kystterreng til fjell og 
vidder. I en så sammensatt region vil utfordringene kunne variere betydelig mellom fylkets 
ulike delregioner. Flere av statsetatene mener på bakgrunn av slike forhold og egen sektors 
behov at det ikke vil være hensiktsmessig å organisere etatens regionstruktur på Østlandet i 
tråd med den nye fylkesinndelingen. 

Etablert regioninndeling i staten: På Østlandet har mange statsetater i dag en regional 
inndeling hvor Buskerud inngår i samme region som Vestfold og Telemark. Fra 2020 vil 
derfor en rekke statlige virksomheter få en regioninndeling som går på tvers av Viken fylke 
dersom dagens regionstruktur videreføres. Tabellen under gir oversikt over hvordan 
regioninndelingen til et utvalg statlige etater vil relatere seg til det nye fylket Viken.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Tar utgangspunkt i de vedtak om endringer av regional organisering som enkelte etater alt gjort, f eks NAV. 
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Tabell 2: Viken og regionale statsetater i 2020 

Regionstruktur vil 
gå på tvers av 
Viken 

Etat med flere 
regioner i Viken 
der enkelte går 
på tvers av 
Vikens grenser 

Etat med flere 
regioner innenfor 
Vikens 
yttergrenser 

Identisk med Viken Viken inngår samlet i en 
større region 

IMDi Politiet NAV Kartverket (omfatter 
Oslo i tillegg til 
Viken) 

Fiskeridirektoratet 

HV   Sivilforsvaret** Fylkesmannen 
(omfatter Oslo i 
tillegg til Viken) 

Kystverket 

Arbeidstilsynet      Helseforetak 

Bufetat      Statsped 
NVE       Sjøfartsdirektoratet 
Husbanken       

 

Innovasjon 
Norge* 

    

Kriminalomsorgen         

Mattilsynet         

SVV         

Bane NOR         

UDI         

Toll         

Lagdømmer         
Bispedømmer***     

* IN har varslet at de vil tilpasse seg til Viken  

** Skal endre distriktsinndeling i tråd med grensene for enten fylkesmannsembetene eller politidistriktene 

*** Den norske kirke er ikke lenger en del av staten og det kan diskuteres om de skal inngå som en del av regional 
statsforvaltning.  

For fylkeskommunen eller fylkesmannen som i ulike sammenhenger skal ivareta 
samordningsoppdrag på fylkesnivå vil statsetatenes deling av Viken i prinsippet innebære 
at de må forholde seg til to eller tre regionkontorer («etatsregioner») i samme etat. Med 
ståsted i det nye fylkesmannsembetet for Viken fra januar 2019, illustrerer kartutsnittene 
under hvordan tre av de viktige samhandlingsetatene i arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap vil være representert med flere regioner innenfor Viken uten tilpasning (som 
tidligere nevnt vil Sivilforsvaret endre struktur). 
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Figur 5: Inndeling av sentrale beredskapsetater i Viken fra 2019 

  

  

I figuren under har vi gjort en opptelling av antall etatsregioner som med vil inngå i Viken 
sammenlignet med de øvrige fylkene fra 2020. Opptellingen er gjort med utgangspunkt i de 25 
statlige virksomhetene som er listet opp i tabell 2 og basert på dagens regionale struktur. Som det 
fremgår er det en markant forskjell på Viken og øvrige fylker. 
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Figur 5: Antall etatsregioner i nye fylker basert på dagens regioninndeling 

 

De viktigste innvendingene til at statsetatene vil være representert med flere regionale kontorer i 
Viken kan oppsummeres i følgende tre momenter. 

• Strukturen kan bli kompleks og tungvint å håndtere i beredskapsarbeidet 
• Strukturen kan bli krevende for å sikre riktig geografisk representasjon og etatsrepresentasjon, 

blant annet i regionalt planarbeid.  
• Strukturen kan gi svakere forutsetninger for å etablere regionale 

helhetsperspektiver/felles situasjonsforståelse i sammenhenger der det er viktig, for 
eksempel i fylkeskommunens arbeid med regionale planstrategier 

Selv om dette kan være tunge innvendinger mot statens administrative inndeling for det 
kommende fylket Viken skal det også tilføyes at mange av våre informanter opplever at viljen 
og fleksibiliteten for å ivareta samhandlingsbehov er stor. Inndelingen av beredskapsetatene 
i østlandsområdet har eksempelvis i lang tid har vært krevende, men etatene har likevel 
funnet fram til gode rutiner og praksis for samarbeid. De mener det også vil bli gjort i Viken. 

Slik Difi vurderer situasjonen er det tre hovedalternativer for hvordan de regionale 
statsetatene kan tilpasse seg Viken som alle kan begrunnes med utgangspunkt i prinsippene 
i 4.2, men som representerer en ulik vektlegging av disse prinsippene. 

Det første alternativet innebærer at alle etater som vil dele Viken endrer og tilpasser sin 
struktur slik at etatens inndeling på denne delen av Østlandet blir identisk med Viken fylke, 
eller at Viken inngår samlet i en større statlig region. Dette alternativet vil være i tråd med 
prinsippet om at inndelingen av etatens regionale ledd i utgangspunktet skal følge 
fylkesgrensene og forenkle forutsetningen for regional samordning. Den fremste ulempen er 
knyttet til omstillingskostnader og mulig svekket formålseffektivitet i enkelte etater ved at 
Viken som geografisk enhet ikke utgjør det beste inndelingsalternativet for etaten. Det kan 
også innvendes at alternativet vil innebære at statsetater som har få kontaktflater og små 
samarbeidsbehov tilpasses en struktur som er begrunnet med geografisk samordning. 
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Den andre muligheten er at kun statsetater med sterke samordnings/samhandlingsbehov 
tilpasser seg til Vikens grenser. På bakgrunn av vår gjennomgang kan det være særlig 
aktuelt for sentrale beredskapsetater og for etater som er nært knyttet til fylkeskommunens 
rolle som regional planmyndighet og utviklingsaktør og hvor effektiv samordning er vesentlig. 
Fordelen med dette alternativet er at det innebærer mer skreddersøm ved at det kun er 
etater med et betydelig samhandlingsbehov som skal justere sin inndeling og at 
omstillingskostnader dermed reduseres. Ulempen er at etatenes samordningsbehov ikke er 
en eksakt størrelse og kan i tillegg endres over tid. Det er derfor ikke opplagt hvilke etater 
som bør tilpasse seg Viken og hvilke som bør la være. 

Det tredje alternativet vektlegger etatenes egne inndelingsbehov og forutsetter at dagens 
inndeling er optimal for å ivareta etatenes egne behov og forutsetninger. Det kan hevdes at  
Viken er dannet med tanke på fylkeskommunen og bør ikke være bindende for statsetater 
som vurderer en slik regioninndeling som uhensiktsmessig for egen virksomhet. Dette 
alternativet understreker sektoransvaret og etatens plikt og rett til å velge en mest mulig 
formålseffektiv og kostnadseffektiv struktur. Svakheten ved denne tilnærmingen er at 
resultatet kan bli et lappeteppe av inndelinger og at sektorisering går på bekostning av 
viktige helhetshensyn, som også skal ivaretas i Viken. Dette alternativet vil i tillegg kunne 
oppfattes å gi et negativt signal om at staten selv ikke følger opp inndelingen som er vedtatt 
for fylkeskommunene.   

Et siste alternativ er å avvente eventuelle beslutninger om å endre statlige etatsinndelinger i 
pakt med Viken til det er høstet erfaringer med både de nye fylkeskommunene og 
fylkesmannsembetene fra 2020. Noen års erfaringer med ny samhandlingspraksis kan gi et 
bedre grunnlag for å vurdere hvilke etater som bør tilpasse seg. Ulempen med dette 
alternativet er at det kan skape usikkerhet om den nye fylkesinndelingens status. 

Anbefaling  
Difi mener at alternativet med at kun statsetater med sterke samordningsbehov tilpasser seg 
til Vikens grenser er den beste løsningen. Samordningshensyn blir da vektlagt samtidig som 
etater som har små samhandlings- og samordningsbehov med fylkeskommunen og/eller 
fylkesmannen ikke påføres omstillingskostnader. På bakgrunn av vår gjennomgang er det 
beredskapsetater og etater som er nært knyttet til fylkeskommunens rolle som regional 
planmyndighet som utpeker seg. Vurderingen av den enkelte etat kan likevel ikke bare 
vurderes ut fra behov for samordning, men også ta hensyn til aktuell reformkontekst i etatene 
og særlige sektorbehov. For enkelte av etatene kan større endringer i oppgavefordelingen 
mellom staten og fylkeskommunene endre etatens behov for regional organisering. På den 
bakgrunn foreslår vi følgende for de aktuelle etatene som har vært omfattet av 
gjennomgangen: 

Statsetater som i dag har høy grad av samhandling med fylkeskommunen, fylkesmannen og 
kommunene bør tilpasse seg Vikens grenser. Dette gjelder: 

• Statens vegvesen 
• Innovasjon Norge 
• NVE 
• Sivilforsvaret 
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• Husbanken 

NAV har allerede tilpasset seg Viken gjennom vedtatt regionstruktur som skal gjelde fra 
2019. Politiets distriktsinndeling er nylig reformert og det er gjennomført et stort 
utviklingsarbeid for å få på plass en effektiv organisering og arbeidsdeling internt i distriktene. 
En endring av politidistriktene nå vurderes derfor som uaktuelt.  

Gitt usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover (jfr. 
kap. 5.3), vil vi ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale 
inndeling. Det inkluderer tilpasning til Viken. 

Statsetater som i liten grad har samordningsgevinster eller ikke får mer effektiv forvaltning 
ved å tilpasse seg Vikens grenser endrer ikke sine grenser/regionale struktur. Dette gjelder: 

• Kystverket 
• Fiskeridirektoratet 
• Bufetat 

Av statsetater som ikke har vært omfattet av gjennomgangen mener vi det kan være aktuelt 
å vurdere om følgende etater bør tilpasse seg Vikens grenser på bakgrunn av oppgaver og 
samhandlingsbehov med andre virksomheter: 

• Heimevernet  
• Mattilsynet 
• UDI 

For øvrige regionale statsetater mener vi samhandlingsbehovet med fylkeskommuner, 
fylkesmenn og kommuner er så beskjedent at en tilpasning til Viken er uhensiktsmessig. Det 
gjelder bl.a: Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Lagdømmer og Toll. Videre vil den fysiske 
plasseringen av faste anlegg/infrastruktur, f eks. jernbanespor, innebære at organisering 
etter fylkesgrensene og dermed tilpasning til Viken være uaktuelt for enkelte etater som for 
eksempel Bane NOR. 
 

5.5 En regional statsforvaltning for fremtiden? 

Offentlig sektor og omgivelsene er i stadig endring og utvikling. De samfunnsmessige 
utfordringene endres og politiske prioriteringer skifter. Da må vi ha en statsforvaltning som 
raskt evner å tilpasse seg for å møte nye behov og løse nye oppgaver.  

Det innebærer at det kanskje viktigste kriteriet for organisering av regional stat bør være 
fleksibilitet. Fleksibilitet til å tilpasse seg endringer i kommunestruktur, endringer i oppgaver 
og endringer i behovet for samhandling med andre aktører.  

Som beskrevet i kap. 2.1.2 har regional statsforvaltning vært i endring og utvikling i flere år. 
Hovedtendensene er færre enheter og økt grad av spesialisering og funksjonsorganisering. 
Det er grunn til å tro at dette er utviklingstrekk som vil fortsette. Vi ser at flere virksomheter 
går i denne retningen. I vår undersøkelse får vi også klare tilbakemeldinger på at relasjoner, 
møteplasser, ressurser og styringssignaler om samarbeid er viktigst for å få til god 
samordning. Hvor viktig er da inndelingen av den regionale statsforvaltningen? 
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Vi mener at det i fremtiden vil bli enda viktigere å ha en forvaltningspolitikk og en politikk for 
organisering av offentlig sektor som er fleksibel nok til å møte nye utfordringer og ta i bruk 
mulighetene som ligger i videre digitalisering og innovative måter å løse oppgaver og 
tjenester på. Med referanse til  C.J. Hambro: 

«Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den 
politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i 
dag.» (C.J. Hambro 1885-1964) 

Vi vil ha behov for en regional struktur også i fremtiden. Samtidig er det viktig å skille mellom 
behovet for å ha en administrativ inndeling av landet i fylker, kommuner og valgdistrikter og 
behovet for å ha en inndeling av regional stat som bidrar til effektive, samordnete tjenester 
av høy kvalitet. Det er ikke nødvendigvis slik at samme struktur er like egnet til å ivareta 
begge hensyn. 

På samme måte er det viktig å ikke blande sammen spørsmålet om lokalisering av statlige 
arbeidsplasser med spørsmålet om inndeling av regional statsforvaltning. Det er utvilsomt 
behov for å legge statlige arbeidsplasser flere steder i landet. Den spesialiseringen vi ser 
også i regional statsforvaltning bidrar til en sentralisering av oppgaveløsningen. Samtidig 
muliggjør digitaliseringen at oppgavene kan løses flere steder i landet. Vi reiste i 2017 
spørsmålet om vi er i ferd med å gå fra regionalisering til lokalisering, dvs. at vi går fra en 
situasjon der likeartede oppgaver løses innenfor geografiske grenser (fylke/region) til å legge 
mer vekt på at statlige arbeidsplasser kan spesialiseres, men lokaliseres flere steder i landet 
så lenge det finnes relevante kompetansemiljøer der. 

Det er en generell urbaniseringstendens i det norske samfunnet. Folk trekker i retning 
byregionene. Det er liten grunn til å tvile på at tendensen vil fortsette. Bo- og 
arbeidsmarkedsregioner kan krysse både fylkes- og kommunegrenser. I en slik situasjon vil 
samhandling og samarbeid mellom regioner og kommuner være helt nødvendig. Det gjelder 
også for den regionale statsforvaltning, som må tilpasse seg utviklingen og utfordringene 
som går på tvers av geografisk inndeling. 

Kommunereformen er i startfasen og kommunekartet vil antagelig endres ytterligere i tiden 
fremover. Det kan også innebære endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivået 
og endringer i statens rolle overfor kommunene. Dette er et av mange utviklingstrekk som 
statlige virksomheter må ta hensyn til i organisering av egen etat.  

Selv om utviklingen går i retning av mer geografisk uavhengig organisering av statlige 
virksomhet, vil det fortsatt være oppgaver som er knyttet til et bestemt geografisk område. 
Disse tjenestene ivaretas først og fremst av lokale statlige kontorer (eller av kommunen). 
Staten har imidlertid et behov for et apparat til å følge opp egne lokalkontor og kommunene, 
selv om behovet er minkende pga. spesialisering av oppgaver og digitalisering. Det vil altså 
være behov for en regional statsforvaltning på noen områder.  

Der det er behov for en regional statsforvaltning, vil det også være behov for samhandling og 
samordning mellom de ulike etatene. I den forbindelse vil vi ta til orde for at statlige oppgaver 
knyttet til oppfølging og kontroll med kommunene innenfor et geografisk område i størst 
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mulig grad bør legges til fylkesmannen. Det vil legge til rette for god samordning mellom 
sektorene og bidra til å redusere det enkelte kommuner opplever som en mangslungen stat. 

Vårt hovedpoeng er likevel at staten ikke overdriver betydningen av regional struktur. Gode 
prosesser, hensiktsmessige samhandlingsrutiner, relevante møteplasser og digitalisering vil 
antagelig være viktigere for å få til god samordning av statlige etater. Den regionale staten 
bør derfor i fremtiden organiseres mer for å sikre fleksibilitet og effektivitet  og ikke først og 
fremst for å tilpasses en administrativ struktur. 
 

6  Metode 
De tre delundersøkelsene har benyttet seg av flere ulike datakilder.  

Spørreundersøkelser 
I løpet av forprosjektet og dette prosjektet har vi sendt ut to spørreundersøkelser med en 
blanding av spørsmål med åpne svar og faste svaralternativer. Den første 
spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle fylkesmenn og fylkesrådmenn. Vi fikk svar for 14 
fylkesmenn og 11 fylkesrådmenn. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge 
samhandlingsmønstere, hyppighet og form. Videre ønsket vi å avdekke hvilke statsetater 
som burde inngå i en nærmere studie, og hvilke tiltak respondentene mente var viktigte for å 
bedre samhandlingen i regional stat. 

Den andre spørreundersøkelsen ble send til fylkesplansjefer og regionalsjefer i 
fylkeskommunen. Vi fikk svar fra 9 fylkesplansjefer og 6 regionalsjefer. Utfordringen med 
denne spørreundersøkelsen var at respondentene valgte ulike løsninger for å svare på 
undersøkelsen. I noen fylkeskommuner slo respondentene sammen svarene sine til en 
besvarelse, tre fylkeskommuner sendte to svar og noen svarte i kraft av sin rolle som 
fylkesplansjef eller regionalsjef. Fordi det bare var tre fylkeskommuner som svarte to ganger 
valgte vi å sammenligne de to svarene og bruke et snitt av de to besvarelsene i opptellingen. 
Dette gir noen svakheter ved undersøkelsen. En kan stille spørsmål ved om svarene 
representerer hele fylkeskommunene, og om vi ville fått samme svar om vi hadde sendt 
undersøkelsen til en annen representant i fylkeskommunen. Dette svekker reliabiliteten ved 
undersøkelsen noe, og vi har derfor behandlet disse dataene med varsomhet for å ikke 
illegge de for mye vekt i undersøkelsen.  

Undersøkelsen inneholdt en kombinasjon av spørsmål med faste svaralternativer og åpne 
spørsmål med muligheter utdypende svar. Problemstillingene omfattet tre hovedtemaer. 
Først ble det stilt spørsmål om hovedtrekkene i dagens samhandling med de regionale 
statsetatene i regional planlegging og regionalt utviklingsarbeid. Deretter fulgte konkrete 
problemstillinger knyttet til konsekvenser av ulik regional inndeling og andre faktorer som 
hemmer eller fremmer samhandling. Til sist ble respondentene bedt om å vurdere behov for 
endringer i de regionale statsetatenes inndeling i lys av ny fylkesstruktur. 

Intervjuer 
Vi har gjennomført intervjuer med nøkkelinformanter hos virksomhetene som er omfattet av 
undersøkelsen. I hovedsak har vi søkt å gjennomføre rundt tre intervjuer med direktører i 
regionene og ett intervju med ledelsen i direktoratene sentralt. Totalt har vi gjennomført 43 
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intervjuer med 67 informanter. Vi valgte ut regionene basert på en vurdering av hensynet til 
spredning i geografi og informanter fra fylker eller regioner med ulik inndeling av mange 
statsetater. Ulempen med å bare intervjue fra tre regioner fra hver etat er at man ikke får 
med synspunktene fra informanter i hele etaten, man kan gå glipp av regionale forskjeller og 
man kan risikere at informantene ikke er representative for hele etaten. For å sikkre 
geografisk representativitet har vi i denne runden også intervjuet fire fylkesmannsembeter, 
og i forundersøkelsen intervjuet vi fire fylkesmannsembeter til. Intervjuene ble gjennomført 
som semistrukturerte intervjuer, men en intervjuguide som i hovedsak går på tvers av alle 
delundersøkelsene.  
 
Litteraturgjennomgang 
Et annet datagrunnlag til undersøkelsen har vært en gjennomgang av etatenes 
styringsdokumenter, i hovedsak tildelingsbrev og årsrapport. En rekke strategier er også 
gjennomgått. For å finne informasjon om etatenes oppgaver før intervjuene har vi benyttet 
oss av styringsdokumentene, samt etatenes nettsider. 

For å ytterligere belyse kommunenes syn på problemstillingene har vi gjort en 
litteraturgjennomgang av tidligere undersøkelser, gjennom strategiske søk i Idunn og andre 
relevante databaser. I tillegg har vi bygget på Difis tidligere undersøkelser om teamet. Andre 
dokumenter vi har benyttet oss av som bakgrunn har vært NOUer, stortingsmeldinger og 
relevante offentlige dokumenter.  
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Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang av 
regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er å vurdere 
behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremme 
forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen mellom statsetater, fylkeskommunene, 
fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-

 

  

131



 

Forord 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs 
gjennomgang av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet 
med gjennomgangen er å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale 
statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra 
til å styrke samhandlingen mellom statsetater, fylkeskommunene, 
fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg imellom, jf. 
Prop. 84 S (2016-2017). 
  
I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet 
synspunkter og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og 
kommuner.  
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale 
samhandlingsarenaer på regionalt nivå: 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
 Samhandling om regional planlegging/utvikling 
 Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Denne delrapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap. Det er også utarbeidet en hovedrapport basert på 
undersøkelsene.1  
 
Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og 
synspunkter i arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og 
anbefalinger. Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og 
arbeidet er utført av Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og 
Magne Langset (prosjektleder). 
 

 
 
Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 
  

                                                 
 
1 Se: Difi 2018:10 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi 2018:12 En analyse 
av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi 2018: 13 En 
analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning 
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Sammendrag 
Difi har i denne delrapporten undersøkt hvilken betydning sektoretatenes 
geografiske struktur har for å skape gode betingelser for samvirke og samarbeid i 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på regionalt nivå. Difi har 
undersøkt hvordan viktige beredskapsetater opplever dagens samhandling og 
innhentet synspunkter på hvilken betydning av ny fylkesinndeling og ny 
fylkesmannstruktur vil få for samhandlingen. Følgende etater er gjennomgått: 
Politiet, Sivilforsvaret, Statens vegvesen (SVV) og Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE).  
 
Hovedfunn 
 

Sammenfallende inndeling har større betydning for forebyggende 
beredskapsarbeid enn krisehåndtering 
Flertallet av informanter poengterer at størst mulig grad av geografisk sammenfall i 
statsetatenes inndeling er en fordel i det beredskapsforebyggende arbeidet. Det 
poengteres at felles struktur fremmer nærhet, kunnskap og kjennskap mellom aktørene. 
Det bidrar i neste omgang til større grad av forpliktelse i deltagelsen og oppfølgingen 
av det forebyggende arbeidet. Fravær av felles struktur vil på den andre siden gjøre det 
vanskeligere «å kunne og kjenne» hverandre fordi deltagelsen fra aktørene kan variere 
og i noen tilfeller nedprioriteres.  
 
Når det gjelder krisehåndtering er hovedinntrykket at tydelige kommandolinjer, ansvar 
og roller er langt viktigere faktorer for god krisehåndtering enn at de samhandlende 
aktørene har sammenfallende geografiske grenser. Det avgjørende er at 
beredskapsaktørene møter med klart definert ansvar og myndighet og benytter sine 
ressurser i den aktuelle krisesituasjonen. Da er innarbeidet kultur for samhandling, 
personlige relasjoner og tydelig ledelse de avgjørende betingelsene for kvalitet og 
effektivitet i samhandlingen.  
 
Ny fylkesinndeling og politidistriktsinndeling gir en grunnstruktur for arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap 
Med ny politidistriktsinndeling fra 2016, ny struktur for fylkesmennene 2019 og 
ny inndeling for fylkeskommunen er det lagt nye forutsetninger for samvirket 
mellom flere sentrale beredskapsaktører på regionalt nivå. Det foreligger i tillegg 
forslag om at Sivilforsvaret skal følge inndelingen til Fylkesmannen. 
Kommunereformen vil også for mange kommuners vedkommende gi nye 
betingelser for samhandlingen med regionale statsetater, selv om flertallet av 
kommunene ikke er berørt. 
 
Difis anbefalinger 
Anbefalingene tar utgangspunkt i at inndeling er en av flere viktige faktorer for å 
fremme effektiv samhandling i beredskapsarbeidet. Stor grad av sammenfallende 
inndeling fremmer deltagelse og styrker forpliktelsene i felles prosesser. Samtidig 
vil det alltid være utfordringer som krever håndtering på tvers av regionale 
etatsgrenser, uansett hvordan grensene trekkes.  
 
Statlige regiongrenser bør ikke krysse fylkesinndelingen: Enkelte av etatene bryter 
dette prinsippet og undersøkelsen gir klare indikasjoner på opplevde 
samhandlingsutfordringer som følge av denne strukturen. På den bakgrunn mener vi at 
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statsetater som også etter ny fylkesinndeling har regionale inndelinger som vil dele 
fylker bør tilpasse sin virksomhet slik at regionens yttergrenser sammenfaller med de 
nye fylkenes grenser. For etatene som er gjennomgått i denne delrapporten gjelder det 
særlig NVE. Særlige forhold i den enkelte etat må imidlertid vektlegges, slik som 
pågående reformarbeid og omorganiseringer. Av den grunn anbefaler vi ingen endring 
for politidistriktene, selv om politidistrikt Sør-Øst vil krysse Vikens grenser. 
 
Avvik mellom enkeltkommuners tilhørighet til politidistrikter og fylker er godt 
begrunnet: Det blir ikke fullstendig sammenfall mellom politidistriktene og de nye 
fylkesmannsembetene fra januar 2019. Avvikene gjelder enkeltkommuner som har 
tilhørighet til et annet politidistrikt enn øvrige kommuner i samme fylke, som Bindal i 
Nordland (Trøndelag politidistrikt), Sirdal i Vest-Agder (Sør-Vest politidistrikt) m.fl. 
Slike tilfeller er begrunnet med hensyn til kommunikasjoner, responstid og politiets 
muligheter for å følge opp den aktuelle kommune med nødvendig styrke og 
tilstedeværelse. Etter vår oppfatning er dette tungtveiende argumenter for at dagens 
tilhørighet til politidistrikter for disse kommunene videreføres. Tilhørigheten bør 
imidlertid vurderes på nytt i lys av eventuell kommunikasjonsutbygging i de aktuelle 
områdene.  
 
To politidistrikter og ett fylkesmannsembete for Troms og Finnmark: Det nye 
fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark må forholde seg til hhv. Troms 
politidistrikt og Finnmark politidistrikt. Selv om det for fylkesmannen vil innebære 
doble kommunikasjonslinjer ut mot politiet vurderes dette som håndterbart gjennom 
etablering av gode rutiner for kontakt og deltagelse på felles arenaer, for eksempel 
fylkesberedskapsrådet. Her kan imidlertid store geografiske avstander innebære 
utfordringer for fylkesmannens beredskapsarbeid, bl.a i dialogen ut mot kommunene. 
Det nye embetets hovedsete og stab for samfunnssikkerhet og beredskap skal ligge i 
Vadsø og avstanden til kommunene f. eks. i den sydlige delen av Troms vil være store. 
 
Særlig oppmerksomhet om Viken: Basert på de mange tilbakemeldingene vi har fått 
gjennom intervjuene oppleves beredskapsetatenes tilpasning til Viken og det nye 
fylkesmannsembetet for Oslo og Viken som den største inndelingsmessige utfordringen 
sett i lys av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. På den bakgrunn mener vi 
at det er viktig at beredskapsarbeidet og muligheten for effektiv samordning må få 
særlig høy oppmerksomhet i dannelsen og utviklingen av den nye regionen. Spørsmålet 
om å tilpasse inndelingen av viktige beredskapsetater til Viken blir behandlet samlet i 
hovedrapport.  
 
Andre beredskapsetater bør vurderes: Med ny inndeling for politidistriktene fra 
2016 og ny inndeling av fylkesmannsembetene fra 2019, får to av de sentrale aktørene i 
stor grad sammenfallende struktur med henholdsvis 12 og 10 enheter og grenser som i 
store deler av landet følger hverandre. En tilpasning av Sivilforsvaret til samme 
struktur vil ytterligere styrke de geografiske forutsetningene for samhandling mellom 
disse etatene. På bakgrunn av endringer i trusselbildet, utviklingen av totalforsvaret og 
økt vekt på sivilt-militært samarbeid bør HV – distriktene vurderes i lys av den samme 
strukturen. 
 
Nye sivilforsvarsdistrikter bør følge fylkesmannens grenser: På bakgrunn av at 
sivilforsvaret roller knyttet til beskyttelse skal utvikles, vil fylkesmannen bli en enda 
viktigere samarbeidsaktør. Det omfatter samarbeidet om beredskapsforebyggende 
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aktiviteter rettet mot kommunene, deltagelse i fylkesberedskapsrådet og i utviklingen 
av totalforsvaret. Det skal også påpekes at ved å harmonisere Sivilforsvarets grenser 
med inndelingen av de nye fylkesmannsembetene vil en unngå at sivilforsvarsdistrikt 
går på tvers av fylkesinndelingen slik politidistriktene kommer til å gjøre i Viken. 
 
I tillegg til anbefalingen knyttet til regional inndeling vil vi framheve følgende 
faktorer: 
 
Beredskapssamordning bør tillegges vekt ved lokalisering av statlige 
regionskontor: Hensynet til samhandling i beredskapsarbeidet bør veie tyngre ved 
fremtidige lokaliseringsbeslutninger i staten enn i dag. Samlet lokalisering av etatenes 
regionkontorer kan være en viktig forutsetning for å fremme effektiv samhandling.  
 
Løsninger for effektiv kommunikasjon av gradert informasjon: Sammenfallende 
inndelinger kan gjøre kommunikasjonen enklere mellom etatene i nødnettet. 
Uavhengig av struktur er det imidlertid behov for systemer for kommunikasjon av 
gradert informasjon mellom beredskapsetatene. I en krise vil effektiv kommunikasjon 
av gradert informasjon på tvers av etater og regionale strukturer være avgjørende for 
god samhandling og krisehåndtering. 
 
Kommunenes kompetanse må styrkes gjennom aktiv veiledning: Det er stort behov 
for aktiv veiledning overfor kommunen fra statlige beredskapsaktørers side. 
Statsetatenes organisering og ressursbruk må vurderes i lys av det behovet. 
Kommunene utgjør førstelinjen og grunnenheten i beredskapsarbeidet. Det er 
betydelige forskjeller i kommunenes forutsetninger for å løse sine oppgaver som 
beredskapsmyndighet. I mange kommuner er kompetanse- og kapasitetssituasjonen på 
dette feltet kritisk og kommunereformen forsterker forskjellene ved at en overvekt av 
mindre kommuner ikke er berørt av reformen. 
  
Utvikling av samhandlingskultur må prioriteres: Det er en gjennomgående 
tilbakemelding fra informantene at utvikling av god samhandlingskultur mellom 
beredskapsetatene er avhengig av tydelig ledelse og prioriteringer av deltagelse på 
felles arenaer. Dette er faktorer som det kontinuerlig må arbeides med og som utgjør 
avgjørende faktorer for kvaliteten i samhandlingen om samfunnssikkerhet og 
beredskap, enten det gjelder forebygging eller krisehåndtering. 
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1 Samhandling innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Samfunnssikkerhet blir definert som samfunnets evne til å verne seg mot, og håndtere 
hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare.2 
Arbeidet krever innsats og samordning på tvers av sektorområder og 
forvaltningsnivåer.  
 
Denne rapporten gir en analyse av betydningen sektoretatenes regionale inndeling har 
for å skape gode betingelser for samvirke og samarbeid i samfunnssikkerhets og 
beredskapsarbeidet på regionalt nivå.  Følgende problemstillinger er vurdert/analysert: 
 I hvilken grad har etatenes geografiske inndeling betydning for samfunnets evne til 

å forebygge mot uønskede hendelser, verne om liv og helse og ivareta 
samfunnskritiske funksjoner? 

 Hvis inndeling har betydning, i hvilke situasjoner og for hvilke deler av arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap, er sammenfall i inndeling en fordel for å 
ivareta samordningsbehov?  
  

Grunnlaget for analysen er et utvalg statsetater og deres erfaringer med det 
tverrsektorielle arbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Datagrunnlaget 
omfatter både vurderinger av dagens regionale inndeling og synspunkter på ny 
fylkesinndeling som trer i kraft i 2020. I tråd med anbefalingene fra forstudien,3 er det 
bestemt at følgende etater skal inngå i gjennomgangen av samfunnssikkerhet og 
beredskap: Politiet, Sivilforsvaret, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i tillegg til fylkesmannen. I tillegg er det gitt omtale av fire 
andre sentrale aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, nemlig Heimevernet 
(HV), Brann og redningsetaten, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og 
helseregionene.  
 
Beskrivelsene og vurderingene i delrapporten er basert på: 
 Dokumentstudier: Årsrapporter, stortingsdokumenter, styringsdokumenter, 

nettsider og forsknings- og utredningsrapporter. 
 Intervjuer: Vi har gjennomført intervjuer med representanter for de berørte 

etatene både på direktorats/hovedkontornivå og regionalt. I tillegg har vi 
gjennomført intervjuer med representanter for fylkesmannsembetene, både 
fylkesberedskapssjefer og fylkesmenn. Vi har i tillegg benyttet intervjudata 
fra forprosjektet.  

 
 
 
 

                                                 
 
2 jf. Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn. 

3 Difi-notat 2018:1 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen 

 

138



Direktoratet for forvaltning og IKT                                                                                  Rapport 2018:11  
 
 

 5 

 

2 Prinsipper, aktører og samhandling  
 
2.1 Prinsipper 
Beredskap handler om evnen til å være forberedt på uønskede hendelser. 
Beredskapsarbeidet innebærer å etablere nasjonale, regionale og lokale rammeverk 
som både reduserer risiko og håndterer sårbarheter. Det er en nasjonal føring at 
hendelser (herunder kriser), på alle nivå, skal håndteres gjennom et samspill mellom 
offentlige, private og frivillige aktører. Disse aktørene, som ofte blir referert til som 
samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden, skal ha tilstrekkelig kunnskap og oversikt 
over risiko og sårbarheter, ha tilstrekkelig beredskaps og krisehåndteringsevne, kunne 
drive effektiv og målrettet forebygging, kunne gjenopprette funksjoner ved 
ødeleggelser, og lære av erfaringer fra øvelser og hendelser.  

Den norske samfunnssikkerhet- og beredskapsmodellen bygger i hovedsak på de fire 
nasjonale prinsippene ansvar, likhet, nærhet og samvirke. De tydeliggjør aktørers 
ansvar og legger føringer for samarbeid og håndtering av hendelser. 

Tekstboks 1: Nasjonale prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap: 

Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har 
også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære 
hendelser på området. 

Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet 
være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.  

Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå. Dette gir 
Fylkesmannen og kommunene viktig roller 

Samvirkeprinsippet: Samvirkeprinsippet er det ferskeste av beredskapsprinsippene og det 
understreker at myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et 
best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, 
beredskap og krisehåndtering. Etter 22. juli 2011 ble dette prinsippet lagt til grunn for alt 
arbeid med samfunnssikkerhet. 
 

 
2.2 Aktører 
Hvilke aktører som involveres i arbeidet med beredskapsforebygging og 
krisehåndtering, er avhengig av hvilke typer hendelser som oppstår og hendelsenes 
geografiske nedslagsfelt. I Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn skilles 
det mellom hendelser som kan: 
 Være utløst av naturen. 
 Være et utslag av tekniske eller menneskelige feil. 
 Være bevisste handlinger. 

Tabellen under gir en oversikt over noen hendelser/risikoscenarier gruppert etter en slik 
tredeling. Tabellen gir også oversikt over aktuelle etater på lokalt og regionalt nivå 
med roller og virkemidler for å møte slike utfordringer. Listen er ikke uttømmende, 
hverken med hensyn til mulige hendelser eller hvilke aktører som har ansvar og blir 
involvert i hendelsene. Den illustrerer likevel at det er noen aktører som involveres ved 
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nesten enhver hendelse, mens andre har en mer fag/sektorspesifikk rolle knytte til 
bestemte hendelser.  
 
Tabell 1: Ulike hendelser og involverte aktører 

 
 
2.3 Samvirke, samhandling og regional inndeling 
Samvirkeprinsippet understreker behovet for samhandling og samordning på tvers av 
etater og myndighetsstrukturer, jf. tabellen over. I det forebyggende arbeidet vil det 
være behov for å gjennomføre ulike typer felles aktiviteter som å utvikle felles 
planverk og øve i fellesskap. I en krisesituasjon vil god håndtering i mange tilfeller 
kreve stor grad av samarbeid og sektorovergripende koordinering mellom etater som 
kan «eie» ulike deler av en hendelse og stille krav til ledelse og styring på tvers av 

 Hendelse Regionale/lokale aktører 

N
at

u
rh

e
n

d
e

ls
e

r 

Skred (Fjell/jordskred, steinsprang, 
kvikkleireskred) 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE), Politiet, AMK, Brann- 
og redningstjenesten, fylkesmannen, kommunene, Statens vegvesen 
(SVV), Bane-Nor, Sivilforsvaret, Heimevernet 

Snøskred Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE), Politiet, AMK, Brann- 
og redningstjenesten, fylkesmannen, kommunene, SVV, Bane-Nor, 
Sivilforsvaret  

Flom i hovedvassdrag, lokal flom Kommunene, NVE, politi, fylkesmannen, SVV, Statkraft, Sivilforsvaret, 
Bane-Nor, SVV, HV 

Ekstrem vind og mye nedbør Kommunene, NVE, politi, fylkesmannen, SVV, Statkraft 

Pandemi Kommunene, Regionalt helseforetak, Mattilsynet, Fylkesmannen 
(fylkeslegen)  

Næringsmiddelsmitte Kommunene, Regionalt helseforetak, Mattilsynet, Fylkesmannen 
(fylkeslegen)  

Skogbrann Kommunen, Politiet, Sivilforsvaret Forsvaret, Statens naturoppsyn- 
Fylkesmannen 

U
ly

kk
e

r 

Brann (boligområder, industri,  
offentlige bygg) 

Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Kommunen, Regionalt helseforetak, Sivilforsvaret, Fylkesmannen 

Trafikkulykker Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Statens vegvesen, Kommunen, Regionalt helseforetak 

Jernbaneulykke Bane-Nor, Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og 
redningspersonell), Statens vegvesen, kommunen,  helseforetak  

Togulykker Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), Bane 
NOR, kommunen, helseforetak 

Flyulykke Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Avinor, kommunene,  helseforetak 

Båt- fergeulykke Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Sjøfartsdirektoratet, kommunen,  helseforetak 

Bortfall av elektrisk kraft NVE, fylkesmann, Statens vegvesen, jernbaneverket, Telenor 

Bortfall av vannforsyning og 
avløpsbehandling 

Kommunen, Fylkesmann 

Forurensning av drikkevann Fylkesmann (delegert forurensingsmyndigeht), Mattilsynet 

Atomulykke - utslipp til luft i  
utlandet 

ABU (atomberedskapsutvalget i fylket) ledes av FM. Politi, 
sivilforsvaret. kommuner, 

Ti
ls

ik
te

d
e

 h
e

n
d

e
ls

e
r 

Trusler og vold  Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
kommunene, regionalt helseforetak 

Skyting på skole/attentat Politiet, kommunen, nødetater, helseforetak 

Terror og sabotasje generelt Politiet, kommunen, nødetater, helseforetak, forsvaret, sivilforsvaret 

Hybride trusler Politiet, fylkesmannen, kommunen, nødetater, helseforetak, 
forsvaret, sivilforsvaret 

Bilangrep Politiet, fylkesmannen, kommunen, nødetater, helseforetak, 
forsvaret, sivilforsvaret, Statens vegvesen 
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organisatoriske grenser. Det er likevel ikke alltid opplagt hva samvirke, samordning og 
samhandling vil innebære i håndtering av ulike situasjoner. Begrepene brukes ofte om 
hverandre. De kan dekke alt fra enkel og frivillig koordinering mellom aktører som 
ellers utfører sine oppgaver og roller med stor grad av selvstendighet, til komplekse 
situasjoner hvor aktørers ressurser og virkemidler i stor grad integreres under felles 
ledelse og benyttes samtidig for å møte en felles utfordring/trussel. 
  
Det skal også poengteres at «samhandling» og «samvirke» er positivt ladete begreper 
som ofte forutsettes å være et ubetinget gode nærmest uavhengig av hvilken situasjon 
eller hendelse samhandlingen skal bidra til å håndtere. Slik er det naturligvis ikke, i 
mange situasjoner kan den mest effektive oppgaveløsningen skje gjennom en enkelt 
aktørs handlinger.  
 
En måte å nyansere samhandlingsbegrepet på er å skille mellom sekvensiell 
samhandling, parallell samhandling og synkron samhandling4. Sekvensiell 
samhandling beskriver en enkel form for samhandling hvor arbeidet skjer i sekvenser 
som etterfølger hverandre og hvor hver enkelt aktør har sine oppgaver. Her er graden 
av integrasjon mellom aktørene lav og koordineringsbehovet i første rekke knyttet til 
vekslingsfasene i tid. Ved parallell samhandling øker kompleksiteten ved at aktørene 
løser sine oppgaver samtidig, men uavhengig av hverandre, for eksempel når mannskap 
fra nødetatene arbeider side ved side på et ulykkessted på de oppgavene den enkelte 
etat er drillet på. Koordineringsbehovet ved parallell samhandling vil i første rekke 
være knyttet til å gi de ulike aktørene tilstrekkelig rom og forutsetninger for å utføre 
oppgavene sine. Synkron samhandling beskriver en kompleks situasjon hvor oppgaver 
utføres samtidig og hvor ressurser og virkemidler benyttes fleksibelt og på tvers av 
organisasjoner. 
 
Videre vil hendelsenes størrelse, karakter og geografiske nedslagsfelt ha stor betydning 
for å definere samhandlingsbehovet mellom aktørene. Både behovet og aktørbilder vil 
kunne variere betydelig i ulike deler av krisespekteret. Det vil være stor forskjell på en 
trafikkulykke som i all hovedsak involverer nødetatene, til en kompleks situasjon med 
flere tilsiktede hendelser samtidig med sikte på å ramme et bredt sett av vitale 
samfunnsfunksjoner og hvor et stort antall myndigheter må agere. Hendelsenes 
karakter vil følgelig ha konsekvens for samhandlingsbehov og samhandlingens 
kompleksitet. 
 
I litteraturen om samfunnssikkerhet og beredskap kommer det til uttrykk ulike 
synspunkter på betydningen av de offentlige og sivile beredskapsaktørers struktur og 
organisering for evnen til å håndtere ulike typer hendelser og trusler. På den ene siden 
framheves det at spredt og fragmentert organisering vil bidra til å spre ressurser, 
svekke styringen og vanskeliggjøre samhandling. Organiseringen og kriseledelsen må 
være gjenkjennbar og øvet over tid, noe som krever langsiktig planlegging og 
organisatorisk forutsigbarhet. Det taler for en mest mulig enhetlig organisering av 
beredskapsaktørene, også i valg av geografisk inndeling av de regionale etatene.  
 

                                                 
 
4 Bernlin, J., & Carlstöm, E. (2011). Samverkan mellan blåjusorganisationer. Lund: 
Studentlitteratur 
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Det motsatte synspunktet er at både forebyggende arbeid og krisehåndtering i større 
grad er avhengig av andre forhold enn den formelle organiseringen. Mange hendelser 
vil uansett kreve håndtering i grenseflater mellom organisasjoner og ofte over etatenes 
geografiske inndelinger. Viktigere enn formelle strukturer er etatenes evne til og kultur 
for samhandling, og ikke minst fleksibilitet og improvisasjon i selve samhandlingen.  
 
Et tredje synspunkt kan være at både struktur og samhandlingskultur/fleksibilitet har 
stor betydning, men at faktorenes relative betydning er helt avhengig av om man 
snakker om forebygging eller krisehåndtering, om hendelsen er utpreget lokal eller 
rammer et større geografisk område, om hendelsen er på den nedre eller øvre del av 
krisespekteret, eller om hendelsen krever sekvensiell eller synkron samhandling. 
 
I mange tilfeller vil akutte samhandlingsbehov måtte ivaretas ute i felten på 
hendelsessted. Det kan antas at de regionale etatenes størrelse og inndeling da kan få 
betydning for hvor raskt mannskap og nødvendig materiell fra berørte etater kommer 
på plass og samhandlingsbehovene ivaretas.   
 
Andre ganger kan hendelser ha en karakter som gir et behov for kontinuerlig 
oppfølging og løpende dialog mellom berørte etater, f. eks. i krisesituasjoner knyttet til 
orkan, flom, skogbranner, terrorsituasjoner mv. I slike tilfeller er det grunn til å anta at 
det vil være nødvendig med direkte og løpende kontakt mellom de ansvarlige aktørene 
og at det finnes arenaer og møteplasser hvor partene kan treffes jevnlig og effektivt 
uten store kostnader tidsmessig og økonomisk. Også her kan etatenes geografiske 
inndeling tenkes å ha betydning for deltagelse og muligheter for effektiv samhandling.  
 
I begge de skisserte tilfellene vil imidlertid etatenes lokalisering i regionen/fylket 
kunne ha vel så stor betydning for effektiv samhandling mellom etatene som den 
geografiske inndelingen. Samlet eller delt lokalisering kan da påvirke både muligheter 
for raskt å nå ut i territoriet og for effektiv samhandling med andre aktører. 
 
2.4 Fylkesmannens og politiets særskilte samordningsroller 
I henhold til beredskapsprinsippene er alle aktører pålagt et ansvar for å sørge for 
samvirke. Noen aktører har likevel et særskilt definert samordningsansvar i arbeidet og 
på regionalt nivå er det i første rekke fylkesmannen og politiet.  

Fylkesmannsembetenes oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap er fastsatt 
i egen instruks. 5 I henhold til instruksen har Fylkesmannen ansvar for å samordne, 
holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet i fylket i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører. 
Fylkesmannen skal veilede og følge opp kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap, og er gitt rollen både som tilsynsmyndighet og innsigelsesmyndighet for 
å sikre at arbeidet følges opp lokalt. De kommunerettede oppgavene er også gitt i 
sivilbeskyttelsesloven og i plan- og bygningsloven.  

Fylkesmannen har videre et ansvar for regional samordning ved kriser i fred. Dette 
omfatter blant annet sammenkalling av fylkesberedskapsrådet for å skape enighet om 

                                                 
 
5 https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703 
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hvilke tiltak som bør iverksettes, samt videreformidling av ekstra ressurser til 
kommunene. Fylkesmannen skal også ta initiativ til avklaring av hvilket organ som 
skal ha ansvaret for krisehåndteringen i situasjoner der politiet eller andre etater ikke 
aksjonerer. Fylkesmannen samordner i samråd med medlemmene i 
fylkesberedskapsrådet for å sikre en mest mulig koordinert og rasjonell utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser. 

Fylkesmannens samordningsansvar medfører ikke endringer i ansvarsforholdene for 
andre samfunnssikkerhetsaktører. Ansvarsprinsippet ligger fast, og den enkelte aktør 
og sektor skal ivareta sitt ansvar også ved uønskede hendelser. Fylkesmannens 
samordningsansvar innebærer et ansvar for å tilrettelegge for samarbeid mellom 
aktørene for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet både i det daglige og ved håndtering 
av uønskede hendelser. Under håndtering av uønskede hendelser skal samordningen 
være på et strategisk nivå, og understøtte kommunene eller andre berørte aktører i det 
operative arbeidet med å beskytte befolkningen og opprettholde kritiske 
samfunnsfunksjoner. 

Figur 1: Samordningstrapp for Fylkesmannens samordning innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskap6 

 

I redningstjenesten er politiet gitt oppgaven å lede og koordinere redningsoppdrag på 
land dersom ikke annen myndighet er pålagt ansvaret, jf. politiloven § 27. I ulykkes- og 
katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak som er nødvendig for å 
avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av annen myndighet skal 
politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen. Sistnevnte bestemmelse innebærer at 
politiet er gitt et sektorovergripende operativt ansvar ved ulykker og katastrofer i fred 
innenfor alle samfunnsområder. Dette samordningsansvaret kan senere overtas av 
Fylkesmannen når vilkårene for det er til stede. 

For nærmere omtale av politiets oppgaver se kapittel 3. 
  

                                                 
 
6 Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703 
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3 Gjennomgang og vurdering av den enkelte 
etat 

 
3.1 NVE  
NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Etaten skal sørge for 
sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. 
NVE er et direktorat og er underlagt Olje- og energidepartement med hovedkontor i 
Oslo og fem regionkontorer rundt i landet. I tillegg har NVE fjellskredovervåkingen i 
Stranda (Møre og Romsdal) og Kåfjord (Troms). NVE har kun ett forvaltningsnivå og 
regionkontorene treffer ikke beslutninger som kan ankes/omgjøres av direktoratet 
sentralt, slik tilfellet er for mange andre statsetater. NVEs regionkontorer inngår som 
en integrert del av Skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Begrunnelsene for å ha 
regionale kontorer er behovet for lokal tilstedeværelse og nærhet, både til anlegg det 
føres tilsyn med og til kommunene i beredskapsarbeidet. 
 
NVE har ansvar for fagområder av stor betydning for samfunnssikkerhet og har 
ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen i kraftforsyningen. For dette formål 
er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for 
kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med 
tilhørende vassdragsregulering, overføring 
og distribusjon av elektrisk kraft og 
fjernvarme. Alle enheter i KBO har en 
selvstendig plikt til å sørge for effektiv 
sikring og beredskap og iverksette tiltak 
for å forebygge, begrense og håndtere 
virkningene av ekstraordinære situasjoner.  
Alle kriser skal i utgangspunktet håndteres 
på lavest mulig effektive nivå, av de som 
har ansvaret til daglig og med minst mulig 
endringer i forhold til ordinær organisering 
av virksomhetene. Ved strømutfall er det 
nettselskapene som har den direkte 
kontakten og det operative samarbeidet 
med kommunene og de regionale 
statsetatene. Ved langvarige og omfattende 

strømutfall blir imidlertid NVE koblet på. 

NVE setter rammer, gir veiledning, 
tilrettelegger øvelser og fører tilsyn med alle selskaper innen KBO. Kraftforsyningen i 
Norge er delt inn i 14 distrikter med en formelt oppnevnt distriktssjef for hvert distrikt. 
Distriktssjefen oppnevnes av NVE, men er tilsatt i energiselskapene.  
 
Innenfor naturfare er NVE statens fagressurs innenfor temaene flom, erosjon og skred. 
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader som følger av flom-, erosjons- og 
skredhendelser er å ivareta hensynet til farene gjennom kommunenes arealplanlegging. 
Det er kommunene som har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tilstrekkelig 
tatt hensyn til når planer skal vedtas, men NVE kan gi kommunene råd og veiledning i 
arbeidet på forespørsel fra kommunene. NVE vil bare uttale seg om planer der etaten 

Figur 2: Kart over NVEs regionale inndeling 
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mener vesentlig flom- og skredfare ikke er tilstrekkelig ivaretatt. NVE kan fremme 
innsigelse til planer som er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen NVEs saksområder. NVE gir også bistand til utredning, planlegging og 
gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse 
som er utsatt for flom- og skredfare. 

 
Ved krisehåndtering kan NVE bistå lokalt og regionalt beredskapsansvarlige med 
faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner. I flomsituasjoner gir 
eksempelvis NVE kommunene løpende bistand gjennom flomvarslingen slik at lokale 
beredskapsmyndigheter kan øke beredskapen og sette i verk skadeforebyggende tiltak 
for å redde liv og flyttbare verdier. NVE kan også yte materiell eller økonomisk bistand 
til tiltak som skal avverge skade. NVE kan gi pålegg til eier av vassdragsanlegg om å 
gjennomføre tiltak for å begrense skader. I en beredskapssituasjon vil det være NVEs 
regionkontor, i den aktuelle region, som gir råd og veiledning til berørte kommuner, 
politiet og fylkesmannen, samt kunne gjennomføre nødvendige hastetiltak for å 
motvirke videre skade. 

Tabell 2: Oversikt over NVEs regioninndeling  

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall7 

Øst Hamar Østfold, Oslo og Akershus, 
Hedmark og Oppland, 

5 89 

Sør Tønsberg Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Vest-Agder, Aust-Agder og 
Rogaland 

6 104 

Vest Førde Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Møre og Romsdal nordover til 
og med kommunene 
Kristiansund, Gjemnes Nesset  

3 88 

Midt  Trondheim Kommunene Sunndal, 
Tingvoll, Aura, Smøla, Halsa, 
Surnadal og Rindal i Møre og 
Romsdal, Trøndelag og 
Nordland nordover til og med 
kommunene Rana og Lurøy 

2                         
+ kommuner i 

Møre og 
Romsdal 

70 

Nord Narvik Nordland fylke fra Rødøy, 
Meløy, Beiarn, Saltdal og 
nordover 
Troms  
Finnmark 

2,5 71 

 
NVEs fem regioner omfatter fra 2 til 6 fylker og fra 70 til 104 kommuner. Region Øst 
og region Sør følger fylkesgrensene for sine yttergrenser, mens region Vest, Midt og 
Nord har avvikende inndeling i forhold til fylkesgrensene. Dagens regioninndeling ble 
i sin tid bestemt av vassdragene og deres naturlige løp. 
 

                                                 
 
7 Per mai 2018 
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3.1.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 
samhandling 

Som det fremgår av beskrivelsen av NVEs roller og oppgaver over, har etaten 
omfattende kontakter med regionale og lokale myndigheter i arbeidet med beredskap 
og samfunnssikkerhet. Selv om regionkontorene ikke utgjør et eget forvaltningsnivå i 
etaten, er det likevel de fem regionkontorene som i stor grad ivaretar den løpende 
kontakten og samarbeidet med andre myndigheter på regionalt og lokalt nivå. Dette 
gjelder i første rekke det forebyggende arbeidet mot naturfarer, men også i 
krisehåndteringssituasjoner.  
 
Erfaringer med samhandling i beredskapsforebyggende arbeid 
Intervjuene etterlater et klart inntrykk av at kommunene er NVEs viktigste målgruppe 
og samhandlingspart i det beredskapsforebyggende arbeidet. Informantene 
understreker at det er kommunenes ansvar å ivareta samfunnssikkerheten i 
arealplanleggingen. Samtidig framhever informantene at NVE i kraft av å være statens 
fagressurs skal strekke seg langt for å bistå kommunene for eksempel faglige 
vurderinger knyttet til flom- og skredfare i kommunenes planarbeid, samtidig som det 
understrekes at NVE ikke kan overta kommunenes grunnleggende rolle.  
 
Informantene fra NVE erfarer samhandlingen med kommunene som god. Flere 
uttrykker samtidig at NVEs regioner dekker svært mange kommuner og at de må ha en 
differensiert tilnærming til kommunene ut fra kjennskap om risiko og sårbarhet i 
kommunene og kommunenes kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Det 
påpekes fra NVE informanter at NVE ikke har mulighet for å vurdere alle 
reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE. Etaten prioriterer kommunale 
arealplaner på høyere nivå, dvs. kommuneplaner og områdereguleringsplaner som er 
styrende for arealbruken i kommunene, samt reguleringsplaner der kommunene 
etterspør særskilte vurderinger fra NVE. NVE understreket at selv om de ikke har 
kapasitet til å følge opp alle kommuner i like stor utstrekning opplever etaten å ha god 
oversikt over risikosituasjonen i kommunene og kan på den bakgrunn vurdere 
kommunenes ulike behov for oppfølging.8 
 
NVEs regionsjefer sier at etaten har et tett samarbeid med fylkesmennene i det 
beredskapsforebyggende arbeidet. NVE samarbeider ofte med fylkesmennene for å 
gjennomføre samlinger med kommunene om beredskapsrelaterte temaer. Det opplyses 
om at fylkesmennene også i mange tilfeller varsler NVE ved behandling av 
reguleringsplaner (evt. andre planer) der hensyn på NVEs områder kan være 
mangelfullt ivaretatt. Informanter blant fylkesberedskapssjefene bekrefter at de 
kontakter NVE i en del slike tilfeller, men at fylkesmannsembetene er selv presset på 
kapasitet i planbehandlingen og har begrensede ressurser til å bistå NVE.  
 
NVE har også samarbeid med fylkeskommunene, først fremst gjennom regionalt 
planforum som fylkeskommunen har ansvar for.  I planforumet skal statlige, regionale 

                                                 
 
8 Kommunene er inndelt etter grønn, gul og rød ut fra risikovurdering. Få vassdrag, lite fjell = 
grønn. Dersom de grønne kommunene ønsker NVEs medvirkning i areal/reguleringsplaner må 
kommunen selv være aktive. For røde og gule kommuner er NVE selv mer aktive. 
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og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet 
med regionale og kommunale planer. Planforum er potensielt sett en viktig arena for 
NVE for å sikre gjennomslag for viktige interesser og hensyn i planleggingen. 
Samtidig fremkommer det synspunkter på at det ressursmessig er krevende for NVE å 
delta i opptil 4-5 ulike regionale planforum i hver region. Det gis også uttrykk for at 
fylkeskommunene i for liten grad har satt opp problemstillinger knyttet til flom og 
skred i planprosessene som tema for samlingene.  
 
Selv om NVE praktiserer «skreddersøm» og en behovsstyrt tilnærming til 
samhandlingen med kommunene, gir våre informanter uttrykk for at det ideelt sett 
hadde vært ønskelig med en tettere faglig dialog med kommunene. Informanter 
påpeker at både undersøkelser og NVEs egne erfaringer tyder på at kommunenes 
kompetanse og kapasitet innenfor både plan og beredskap er sterkt varierende.9 NVE 
arbeider systematisk med å utvikle og tilby faglige tilbud til kommunene, både i form 
av fagkonferanser og nettbasert veiledningsmateriell, men opplever at mange 
kommuner, særlig mindre kommuner, i liten grad etterspør eller benytter seg av disse 
tilbudene. Det er en tendens til at kommuner med et allerede eksisterende fagmiljø og 
kompetanse innenfor beredskap og planlegging er de kommunene som også aktivt 
benytter seg av slike tilbud.  
 
Mange kommuner er avhengige av å innhente kompetanse fra eksterne aktører i 
planarbeidet, blant annet for å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeide 
arealplaner. NVE bidrar i den forbindelse med å tilrettelegge for et marked av 
konsulenter som kan bistå kommunene i planarbeid som berører NVEs 
ansvarsområder. 
 
NVE informanter reiser spørsmål om det stilles større forventninger enn det 
kommunene har forutsetninger for å innfri. På tross av økt hyppighet av naturbaserte 
hendelser og større oppmerksomhet om behovet for forebyggende tiltak, etterlater 
likevel intervjuene et bilde av et fagområde preget av knappe ressurser, både hos 
kommunene som skal håndtere beredskapsutfordringer i førsteinstans og hos NVE som 
fagetat og veileder.  
 

Erfaringer med samhandling krisehåndtering 
På spørsmål om hvilken betydning NVEs regioninndeling har for etatens rolle i 
krisehåndteringssituasjoner, gir informantene ulike svar avhengig av hvilke deler av 
landet de skal betjene. Noen informanter - både i NVE og i fylkesmannsembetene - 
mener at strukturen i seg selv i liten grad hemmer etatens deltagelse ved aktuelle 
krisehåndteringssituasjoner. De poengterer at hendelser i de aller fleste tilfeller er en 
lokal hendelse som omfatter én eller et fåtall kommuner. Krisehåndteringen er da 
knyttet til de aktuelle kommunene og regiongrensene for etaten vil i den sammenheng 
ha mindre betydning. Det viktige er at NVE har kontakt med den aktuelle kommune og 
viktige samvirkepartnerne på hendelsesstedet, som politiet, for å få en god 

                                                 
 
9 Som del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen ble det i 2016 gjennomført en 
landsdekkende kartlegging av kommunenes faglige kapasitet på sentrale oppgavefelt, inkludert 
lovpålagte beredskapsoppgaver. Undersøkelsen viste at kommunenes faglige kapasitet er svakest 
innenfor beredskapsfeltet av alle de kartlagte oppgaveområdene, jf. SØF-rapport nr. 01/17 
Nullpunktsmåling: Hovedrapport. 
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situasjonsforståelse. Det er både aktørenes inntrykk, og resultatet av de fleste 
evalueringer som gjennomføres i etterkant av konkrete hendelser, at erfaringene med 
krisehåndtering stort sett er gode. 
   
Andre informanter i NVE ser imidlertid utfordringer ved etatens geografiske inndeling 
og størrelse. Ved noen hendelser er fysisk oppmøte påkrevd for å foreta gode faglige 
vurderinger, samtidig som at situasjonen som skal vurderes har tidskritisk karakter, for 
eksempel evakuering. I NVEs region sør vil ansatte ha reisetid på opp mot 7-8 timer fra 
regionkontoret i Tønsberg til kommunene lengst unna i Rogaland. I slike tilfeller vil 
NVE være avhengige av å benytte utlokalisert personell i etaten (som eksisterer i noen 
grad) eller benytte seg av konsulenter som på kort varsel kan reise til det aktuelle 
hendelsesstedet.  
 
Det fremkommer også synspunkter på utfordringer knyttet til at de enkelte NVE 
regionene dekker flere fylker og at dermed deltar i flere fylkesberedskapsråd. Ved 
planlagte møter i normalsituasjon er deltagelsen i fylkesberedskapsrådet grei å 
håndtere, men det påpekes at i gitte krisesituasjoner kan det være krav om at NVE, ved 
regionsjef, skal delta i flere fylkesberedskapsråd samtidig. Slike situasjoner har vært 
aktuelle blant annet ved omfattende uvær med flom eller skred i flere fylker.  
 

3.1.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Med vedtatt fylkes- og kommuneinndeling fra 2020 vil NVEs regioner dekke følgende 
fylker og kommuner: 

Tabell 3: Dagens regionstruktur for NVE i lys av ny fylkes- og kommuneinndeling 
 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall10 

Øst Hamar Innlandet, Oslo og del av Viken (med 
unntak av tidl. Buskerud) 

2,5 80 

Sør Tønsberg Del av Viken, Vestfold og Telemark, 
Agder og Rogaland 

3,5 89 

Vest Førde Vestland, Møre og Romsdal nordover til 
og med kommunene Kristiansund, 
Gjemnes Nesset  

2 64 

Midt  Trondheim Kommunene Sunndal, Tingvoll, Aure, 
Smøla, Halsa, Surnadal og Rindal i Møre 
og Romsdal, Trøndelag og Nordland 
nordover til og med kommunene Rana 
og Lurøy 

1,5                          
+ kommuner i 

Møre og Romsdal 

59 

Nord Narvik Nordland fylke fra Rødøy, Meløy, 
Beiarn, Saltdal og nordover 
Troms  og Finnmark 

1,5 64 

 
Endringene av ny fylkesinndeling for NVE kan oppsummeres i følgende punkter: 
 Antall fylker og kommuner i hver enkelt NVE region blir redusert 
 Alle NVEs regioner vil ha grenser som går på tvers av vedtatt fylkesinndeling. 

                                                 
 
10 Per januar 2020 
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På spørsmål om hvordan NVE vurderer ny fylkesinndeling for egen virksomhet, 
påpekes både fordeler og utfordringer. Færre fylker og fylkesmenn vil innebære færre 
arenaer og aktører for NVE å forholde seg til - både i forebyggende arbeid og i 
krisehåndtering. Det vil gi bedre forutsetninger for å delta på faste arenaer som 
regionalt planforum og i fylkesberedskapsrådet. Særlig vil dette være tilfelle i NVEs 
regioner Øst og Sør. Enkelte informanter mener at sammenslåing av 
fylkesmannsembeter også vil kunne medføre en harmonisering av hvordan embetene 
arbeider med beredskapsspørsmål. De påpeker at NVEs regioner, som har erfaring med 
flere embeter innenfor sin region, har registret til dels store variasjoner i tilnærming og 
praksis, blant annet i hvordan fylkesberedskapsrådet fungerer. 
 
Spørsmålet om, og eventuelt hvordan, NVE skal tilpasse seg det nye fylket Viken 
opptar flere av informantene. De ser fordeler med at NVE følger de nye fylkesgrensene 
for sine regioner, men poengterer samtidig at å endre inndelingen for dagens region Sør 
og region Øst kan ha vesentlige ulemper. De to regionene dekker begge et stort areal 
og et høyt antall kommuner i dag. Å utvide eksempelvis region Øst til å omfatte 
Buskerudkommunene slik at regiongrensen til NVE sammenfaller med fylkesgrensen 
for Viken vil innebære at region Øst får et svært omfattende geografisk område å dekke 
og et meget høyt kommunetall. Informantene understreker at NVE regionene i dag er 
skreddersydd og spesialtilpasset faglig og ressursmessig til det geografiske 
ansvarsområdet de nå dekker.  
 
Vurderingen fra informantene i NVE er at dagens struktur i liten grad har medført 
utfordringer for NVEs egen oppgaveløsning og at det er etablert gode rutiner for å 
ivareta samordningsbehov på tvers av regiongrensene. Informantene ser likevel at 
NVEs avvikende inndeling kan være utfordrende for samordningsaktører i de fylkene 
som deles av NVEs regioner. En samling i fylkesberedskapsrådet i Møre og Romsdal 
kan eksempelvis innebære at NVE regionsjef fra både region Vest og Midt må møte. 
Informantene fra NVE presiserer at det internt i etaten ikke har vært tema å justere 
regiongrensene, men ser samtidig at det er naturlig at dette spørsmålet reises i lys av 
nye fylkesgrenser. Vurderingen som må gjøres er om hensynet til en skreddersydd 
regionstruktur tilpasset sektorbehov, i dette tilfellet nedbørsfelt og elveleier, skal veie 
tyngre enn samhandlings- og samordningsbehov mot andre beredskapsaktører.  
 
Informanter fra fylkesmannsembetene i fylker som NVE i dag deler med sin 
regioninndeling (Møre og Romsdal og Nordland) opplever delingen som 
uhensiktsmessig. Det påpekes eksempelvis at selv om region Midt omfatter en 
stor del av Nordland fylke forholder fylkesmannen seg stort sett til region Nord 
og regionkontoret i Narvik i beredskapsarbeidet, mens kontakten med region Midt 
er svakere. Deltagelsen i fylkesberedskapsrådet bærer også preg av at NVEs 
deltagelse i fylkesberedskapsråd i all hovedsak skjer gjennom deltagelse fra 
region nord. I følge disse informantene kan mindre kontakt med en av NVE 
regionene som deler fylket innebære en fare for at kommunene i denne delen av 
fylket får mindre oppmerksomhet i beredskapsarbeidet. 
 
3.2  Politiet 
Politiet er en sentral aktør i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Ved 
hendelser hvor politiet har primæransvaret, vil andre samvirkeaktører kunne bistå 
politiet. Politiet medvirker jevnlig i håndteringen av uønskede og/eller ekstraordinære 
hendelser eller kriser hvor en annen myndighet har primæransvaret. Dette fremkommer 
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enten ved at politiet har en avtalt funksjon, det kan følge av de generelle hjelpepliktene 
etter politiloven eller av spesiallover. 
 
Kriser og hendelser 
Politiet er med hjemmel i politiloven pålagt et 
akutt sektorovergripende ansvar for å håndtere 
ulykker og katastrofer i fredstid, på alle 
samfunnsområder. I akuttfasen er lokal 
politimester gitt myndighet til å beslutte på andre 
myndigheters område, inntil ansvaret er overtatt 
av ansvarlig myndighet. 
 
Politiet har et betydelig ansvar i den lokale 
beredskapen og må samvirke med nødetatene, 
kommunen, Forsvaret, det lokale næringslivet, 
frivillige organisasjoner og befolkningen for 
øvrig. Politiet kan, både ved redningstjeneste og 
ved andre hendelser, knytte til seg rådgivere og 
liaisoner fra andre etater og virksomheter. 
 
Operasjonssentralene som finnes i hvert politidistrikt er sentrale i håndteringen av 
akutte hendelser. 110-sentralene (brann) har samme geografiske inndeling som politiets 
operasjonssentraler og målet er at disse også skal samlokaliseres. Per i dag er fem 
(sjekkes: Nordland, Øst, Innlandet, Sør-Øst, Møre og Romsdal) 110- og 112-sentraler 
samlokalisert. 
 
Politiets oppgaver i forbindelse med uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og 
kriser vil i utgangspunktet være å: 
 redde liv i samarbeid med andre nød- og redningsetater 
 koordinere arbeidet med andre nødetater, lokale myndigheter og frivillige 

organisasjoner 
 sperre av og beskytte åstedet 
 evakuere utsatte områder og objekter 
 etterforske hendelsen og sikre bevis i samråd med eventuelle andre som har ansvar 

for gransking av hendelsen (for eksempel Statens havarikommisjon for transport) 
 samle og formidle informasjon om skadde, døde og saknede 
 identifisere omkomne 
 opprettholde ro og orden og forhindre kriminelle handlinger 
 ivareta kontakten med pårørende og etterlatte 
 gi informasjon til befolkningen 
 igangsette tiltak for å normalisere situasjonen 
 
Politiets beredskapssystem (PBS)  
Politiets beredskapssystem (PBS) inneholder retningslinjer for organisering og 
gjennomføring av politiets beredskapsarbeid. PBS er i hovedsak bygd opp av tre deler. 
Dette er: PBS I – Retningslinjer for politiets beredskap, PBS II – Politidirektoratets 
(PODs) styringsdokumenter og PBS III – politidistriktenes planverk. PBS III er altså de 
respektive politidistriktenes ”aksje” i det totale beredskapssystemet. Her er det opp til 

distriktene selv å utnytte mulighetene og kapasitetene som ligger i system og struktur. 
 

Figur 3: Kart over Politidistriktene 
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Politiets organisering 
I forbindelse med nærpolitireformen har politiet fra 2016 vært organisert i 12 
politidistrikter. 
 
Tabell 4: Oversikt over politidistriktene 
 

Distrikt Lokalisering av 
hovedsete 

Geografisk dekningsområde Kommunetall11 

Oslo Oslo Oslo, Akershus vest, dvs. Asker og 
Bærum 

3 

Øst Ski Østfold og Akershus, med unntak av 
Asker og Bærum 

38 

Innlandet Hamar Oppland og Hedmark 48 

Sør-Øst Tønsberg Buskerud, Vestfold og Telemark 48 

Agder Kristiansand Aust- og Vest-Agder, med unntak av 
Sirdal kommune  

29 

Sør-Vest Stavanger Rogaland samt Sunnhordland og 
Sirdal kommune i Vest-Agder 

32 

Vest Bergen Hordaland (med unntak av 
Sunnhordland) og Sogn og Fjordane 

54 

Møre og Romsdal Ålesund Møre og Romsdal 36 

Trøndelag Trondheim Trøndelag samt Bindal kommune i 
Nordland 

48 

Nordland Bodø Nordland, med unntak av Bindal 
kommune. Inkluderer også Gratangen 
kommune i Troms 

44 

Troms Tromsø Troms, med unntak av Gratangen 
kommune 

23 

Finnmark Kirkenes Finnmark 19 

 

3.2.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 
samhandling 

Politianalysen og Politidirektoratet foreslo i utgangspunktet en inndeling i seks 
politidistrikter da strukturen skulle endres. Stortinget fattet vedtak om 12 distrikter, noe 
som er en vesentlig reduksjon fra de 27 distriktene som var inntil 2016. 
 
Politidistriktene følger i hovedsak fylkesgrensene, og der de avviker er det av hensyn 
til geografi og infrastruktur og behovet for akseptabel responstid ved hendelser. Det er 
lagt vekt på å kunne understøtte de gjeldende kommunene på best mulig måte. Et 
eksempel på dette er kommunene i Sunnhordland. Her er det bedre veiforbindelse til 
Rogaland og Stavanger enn til Bergen. Dersom det blir endringer i infrastrukturen vil 
POD også vurdere grensene for politidistriktene. Strukturen er også under justering i 
forbindelse med kommunereformen. 
 

                                                 
 
11 Per mai 2018 
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Politiet samhandler bredt, også på beredskapsområdet. Politiets viktigste 
samhandlingspartnere er de andre nødetatene (brann og AMK), kommunene, 
Fylkesmannen (fylkesberedskapsrådet) og Sivilforsvaret. 
 
Hovedredningssentralen (HRS) er også sentral for politiet. Sjø- og luftredningstjeneste 
ledes og koordineres alltid direkte fra en av de to hovedredningssentralene. 
Koordineringen av hendelser på land delegeres i de aller fleste tilfeller til en av de 
lokale redningssentralene (LRS), etter føringer fra hovedredningssentralen. 
 
Hver HRS er en selvstendig organisasjonsenhet, direkte underlagt Justis- og 
beredskapsdepartementet, og driver hvert sitt operasjonsrom. De øverste lederne for 
hovedredningssentralene i nord og sør er henholdsvis politimesteren i Nordland 
politidistrikt og politimesteren i Sør-Vest politidistrikt. Politimestrene er delegert 
denne myndigheten som leder for HRS redningsledelse. Funksjonen kommer i tillegg 
til rollen som leder for eget politidistrikt. 
 
Når det gjelder det beredskapsforebyggende arbeidet sørger POD for at 
politidistriktene får tilgang til andre etaters planverk slik at de kan ta hensyn til dette i 
egne beredskapsplaner.  
 
Våre informanter i politiet gir uttrykk for at samhandlingen med andre aktører stort sett 
går greit. Samtidig vises det til at samhandlingen hadde blitt enklere om flere etater 
hadde felles struktur. Et eksempel på dette er politimesteren i Sør-Vest som må 
forholde seg til tre fylkesmannsembeter og fylkesberedskapsråd. 

 

3.2.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Med ny fylkesinndeling vil politidistriktene i hovedsak følge fylkesgrensene, med 
unntak av Troms og Finnmark og Viken. I tillegg vil det fortsatt være enkelte 
kommuner som av praktiske og beredskapsmessige hensyn vil inngå i et annet 
politidistrikt enn det fylket de ligger i.  
 
Politiet ser Viken som mest utfordrende når det gjelder ny fylkesinndeling. Viken vil 
omfatte tre politidistrikter: hele Øst, hele Oslo og en del av Sør-Øst. Samtidig peker 
informantene på at utfordringen antagelig er større for fylkesmannen som må samordne 
tre politidistrikter enn for politimestrene i Øst og Oslo som vil forholde seg til en 
fylkesmann og ett fylkesberedskapsråd. Politimesteren i Sør-Øst må derimot forholde 
seg til to fylkesmenn og to fylkesberedskapsråd. 
 
En av politimestrene viser til at suksesskriteriet for god beredskap er gode relasjoner, 
kjennskap til hverandre og at man har gjennomført felles øvelser. Dess flere 
regionkontor og personer man må pleie forholdet til, jo større blir da faren for at det 
ikke blir godt samarbeid. 
 
En annen utfordring er om en hendelse berører flere politidistrikter og flere 
fylkesberedskapsråd. Store avstander gir behov for videomøter og gradert 
kommunikasjon. 
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Tabell 5: Politidistriktene i lys av ny fylkes- og kommuneinndeling 
 

Distrikt Lokalisering av 
hovedsete 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall12 

Oslo Oslo Oslo og del av Viken 1,5 3 

Øst Ski Del av Viken 0,5 29 

Innlandet Hamar Innlandet 1 48 

Sør-Øst Tønsberg Del av Viken, Vestfold og Telemark 1,5 41 

Agder Kristiansand Agder, med unntak av Sirdal 
kommune  

1 24 

Sør-Vest Stavanger Rogaland samt Sunnhordland og 
Sirdal kommune i Vest-Agder 

1 29 

Vest Bergen Vestland (med unntak av 
Sunnhordland)  

1 38 

Møre og Romsdal Ålesund Møre og Romsdal 1 27 

Trøndelag Trondheim Trøndelag samt Bindal kommune i 
Nordland 

1 38 

Nordland Bodø Nordland, med unntak av Bindal 
kommune. Inkluderer også 
Gratangen kommune i Troms 

1 41 

Troms Tromsø Del av Troms og Finnmark, med unntak av 
Gratangen kommune 

0,5 20 

Finnmark Kirkenes Del av Troms og Finnmark 0,5 18 

 
 

3.3 Sivilforsvaret 
Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), 
som igjen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Sivilforsvaret har en 
flat organisasjonsstruktur, med nasjonal ledelse på sentralt direktoratsnivå og 20 
distrikter på regionalt nivå. 

Sivilforsvarets oppgave er å planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av 
sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier. Sivilforsvaret er en forsterkningsressurs 
som gir operativ støtte til nød- og beredskapsetatene og andre instanser med 
primæransvar for håndtering av ulykker og spesielle hendelser. På den forebyggende 
siden gir Sivilforsvaret opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og 
andre beredskapsaktører. Sivilforsvaret driver en landsomfattende tjeneste for varsling 
av befolkningen ved overhengende fare og har også viktige oppgaver ved å ivareta 
befolkningens behov i tilfelle krig.13 Sivilforsvarets roller innenfor samfunnssikkerhet 
og beredskap knyttes gjerne til tre hovedroller: beskyttelse, forsterkning og samvirke. 
 
 

                                                 
 
12 Per 01.01 2020 

13 Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer og om inndeling av Sivilforsvarets distrikter av 21. 
juni 2004 (FOR-2004-06-21-921) gir retningslinjer om sivilforsvarsdistriktets operative ansvar og 
myndighet. 
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Tabell 4: Oversikt over sivilforsvarsdistriktene  
 

Distrikt Lokalisering av 
hovedsete 

Geografisk dekningsområde Kommune-
tall14 

Oslo og Akershus Oslo Oslo og Akershus 23 
Østfold Sarpsborg Østfold 18 
Buskerud Drammen Buskerud 21 
Aust-Agder Arendal Aust-Agder 15 
Vest-Agder Kristiansand Vest-Agder 15 
Vestfold Stavern Vestfold 9 
Telemark Porsgrunn Telemark 18 
Hedmark Hamar Hedmark 22 
Oppland Østre Toten Oppland 26 
Rogaland Sandnes Rogaland 26 
Hordaland Bergen Hordaland 33 
Sogn og Fjordane Sogndal Sogn og Fjordane 26 
Møre og Romsdal Molde Møre og Romsdal 36 
Sør-Trøndelag Trondheim Sør-Trøndelag 25 
Nord-Trøndelag Steinkjer Nord-Trøndelag 23 
Nordland Bodø 29 kommuner i Nordland 29 
Midt-Hålogaland Harstad 22 kommuner i nordlige del av Nordland 

fylke og søndre del av Troms fylke 
22 

Troms Tromsø 17 kommuner i  17 
Vest-Finnmark Hammerfest 9 kommuner i Vest-Finnmark 9 
Øst-Finnmark Kirkenes 10 kommuner i Øst-Finnmark 10 

Samfunnets sårbarhets- og 
beredskapsutfordringer er kontinuerlig i 
endring. Sivilforsvaret har de siste årene 
hatt flere oppdrag som følge av 
ekstremvær med påfølgende flom, 
skogbrann og andre uønskede hendelser. 
Endringer i den sikkerhetspolitiske 
situasjonen og nye utfordringer som 
følge av migrasjon er eksempler på 
situasjoner som har medført nye 
oppgaver for Sivilforsvaret. Oppdraget 
med å være en forsterkningsressurs for 
nødetatene utgjør fortsatt kjernen i 
Sivilforsvarets aktiviteter, men de senere 
år har det vært en økende vektlegging av 
oppgavene som har med beskyttelse av 
sivilbefolkningen å gjøre.  
 
DSB har nylig gjennomført en 
konseptstudie for fremtidig organisering av 
Sivilforsvaret. Oppdraget ble gitt for å sikre at Norge har et sivilforsvar med den 
innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens 
behov og utfordringer. På grunnlag av konseptstudien har DSB anbefalt at det 
                                                 
 
14 Per mai 2018 

Figur 4: Kart over Sivilforsvarets regionale 
inndeling. 
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regionale nivå styrkes ved å etablere større distrikt med sammenfallende grenser med 
Fylkesmannen, og flytting av oppgaver fra nasjonalt til regionalt nivå.15 

Sivilforsvaret er pålagt samarbeid gjennom å være en operativ støtteressurs for nød- og 
beredskapsetatene, dvs. politi, brann- og redningsvesen og helsevesen.  Sivilforsvaret 
samarbeider også tett med fylkesmannen i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, både som deltaker i fylkesberedskapsrådet og i ulike 
beredskapsforebyggende aktiviteter rettet mot kommunene. Sivilforsvaret inngår 
dermed i en rekke samhandlingsrelasjoner med ulike aktører og har dermed et bredt 
erfaringsgrunnlag for å vurdere strukturenes betydning for samhandling. 

3.3.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 
samhandling 

Av intervjuene fremgår det at kommunene er den viktigste samhandlingsaktøren for 
Sivilforsvaret i det forebyggende arbeidet.  Sivilforsvaret ønsker å være en tydelig 
støtteressurs for kommunene, blant annet i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse 
og andre planer relatert til Sivilforsvarets ansvarsområder. Sivilforsvaret deltar også 
regelmessig i øvingsaktiviteter med kommunene, gjerne i samarbeid med 
Fylkesmannen. Fra ett av de intervjuede sivilforsvarsdistriktene vises det eksempelvis 
til at Sivilforsvaret i samarbeid med kommunene har gjennomført opplæring i hvordan 
kommunene skal sette krisestab. I et annet distrikt er det nylig gjennomført 
nærmiljøbaserte øvelser sammen med kommunene. Øvelsene tar utgangspunkt i 
kommunenes ROS-analyser og «worst-case» scenarier innenfor aktuelle temaer som 
bortfall av kommunikasjon, evakuering, bruk av tilfluktsrom etc. 
 
Informantene legger vekt på at Sivilforsvaret har et nært samarbeid med 
fylkesmennene, både i felles oppfølging av kommunene og som deltaker i 
fylkesberedskapsråd. Samarbeidet beskrives som meget velutviklet og at de to 
organisasjonene har etablert effektive samhandlingsstrukturer som fungerer godt både i 
forebygging og krisehåndtering. 
  
Tilsvarende vurderinger kommer til uttrykk når det gjelder samhandlingen med politiet. 
Politiet er Sivilforsvarets nærmeste samvirkepartner i krisehåndtering og mange av 
Sivilforsvarets oppgaver må løses i samarbeid med eller med bistand av politiet. 
Lederne for sivilforsvarsdistriktene opplever at de har svært god dialog med ledelsen 
av politidistriktene og at politiet har høy oppmerksomhet om Sivilforsvarets roller. 
 
Flere av informantene understreker at nærhet til kommuner og lokalsamfunn er 
grunnleggende for å ivareta Sivilforsvarets roller i det forebyggende arbeidet. Det vises 
til at det er få faste ansatte i hvert distrikt og at ansatte er mye ute og bidrar i lokale 
beredskapsråd. En fordel ved dagens struktur er ifølge informantene at distriktene ikke 
er større enn at det er mulig å dekke hele området uten at store deler av arbeidstiden 
forsvinner i reisetid. 
  

                                                 
 
15 DSB (2017) Framtidens sivilforsvar – DSBs anbefaling til ny organisering og sivile 
beskyttelsestiltak. 
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Informantene vektlegger også betydningen av nærhet og lokalkjennskap i bruken av 
Sivilforsvarets sivile tjenestepliktige ved ulike typer hendelser. For at deres ressurser 
skal bli best mulig utnyttet, er det viktige forutsetninger både at de får tett oppfølging 
fra Sivilforsvarets ansatte og at de settes inn i områder de kjenner og har kunnskap om. 
I henhold til flere informanter taler det også for at sivilforsvarsdistriktene ikke blir for 
store.  
 
Selv om flere informanter påpeker fordeler med dagens inndeling for etablert 
samhandling, støtter de behovet for å styrke Sivilforsvaret i tråd med anbefalingene fra 
konseptutredningen. Endringer i inndelingen av sivilforsvarsdistriktene til færre og 
større distrikter utgjør en integrert del av dette forslaget for å sikre et sivilforsvar med 
den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte framtidens 
behov og utfordringer. Det poengteres også at dagens struktur for sivilforsvaret 
innebærer store variasjoner mellom distriktene hva angår rolleforståelse og utøvelse av 
samfunnsoppdraget. 
 
3.3.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Som nevnt har DSB lagt fram forslag om samordnede grenser mellom Fylkesmannen 
og Sivilforsvaret.16 Dersom sivilforsvarsinndelingen følger fylkesmannsembetene fullt 
ut, vil det innebære 10 distrikter Det innebærer en halvering fra dagens antall. I 
høringsinnspillene til konseptutredningen tok flere til orde for at 
sivilforsvarsdistriktene heller burde følge de nye politidistriktene. Det ville innebære 
12 distrikter og en annen struktur først og fremst på det sentrale østlandsområdet, 
Sørvestlandet (Sunnhordland) og i Nord-Norge (Troms og Finnmark). Etter DSBs 
vurdering taler likevel hensynene til oppgavene i fred, krise, krig og sammenfallende 
samarbeidsaktører at sivilforsvarsdistriktene bør følge inndelingen av 
fylkesmannsembetene. 
 
Våre informanter ønsker ikke å konkludere om inndelingen til Sivilforsvaret bør følge 
politiets eller fylkesmannens inndeling.  De påpeker at Sivilforsvaret samarbeider 
tettest med fylkesmannen i det beredskapsforebyggende arbeidet, mens politiet er den 
sentrale samvirkeaktøren i krisehåndtering. På bakgrunn av at det er politiet som 
rekvirerer bistand fra Sivilforsvaret under hendelser og Sivilforsvaret inngår i lokal 
redningssentral (LRS), vurderer informantene sammenfall i struktur mellom 
politidistrikt og sivilforsvar som en viktig forutsetning for godt samvirke. En av 
informantene framhever at samhandlingen med politiet har blitt betydelig enklere med 
ny politidistriktsinndeling fra 2016 som innebar at det aktuelle sivilforsvarsdistriktet 
fikk ett politidistrikt å forholde seg til.  

Argumentene for å følge fylkesmannens inndeling knyttes både til samarbeidet om 
beredskapsforebyggende aktiviteter rettet mot kommunene, deltagelse i 
fylkesberedskapsrådet og til fylkesmannens roller i utviklingen av totalforsvaret. 
Kjernen i totalforsvaret er at ressursene på både sivil og militær side skal jobbe 
sammen for å verne landet best mulig. Fylkesmannen har her en viktig rolle med å 
koordinere de sivile ressursene med Forsvarets muligheter for å gi støtte til det sivile 
samfunn og med Forsvarets behov for sivil støtte.  

                                                 
 
16 Per juni 2018 er forslaget til behandling i Justisdepartementet 
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Dersom sivilforsvarsdistriktene skal følge den nye inndelingen av 
fylkesmannsembetene fullt ut, vil flere av distriktene bli betydelig større 
sammenlignet med dagens inndeling. Våre informanter mener at særlig Viken og 
et sammenslått Troms/Finnmark vil være for store geografiske enheter for 
Sivilforsvaret og at disse enhetene vil innebære behov for en desentral 
kontorstruktur innad i de nye distriktene.   
 
Våre informanter beskriver den nye Viken-regionen som utfordrende, både for 
Sivilforsvarets egne oppgaver og for samhandlingen mellom ulike 
beredskapsaktører. Geografisk og organisatorisk vil ikke Viken sammenfalle med 
dagens inndeling til flere av de offentlige etatene som har sentrale roller innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap. Nye Viken vil eksempelvis omfatte tre 
politidistrikt, to HV-distrikt og to NVE-regioner. Det poengteres at Viken vil 
innebære at et stort geografisk område med et betydelig kommune- og 
innbyggertall kombineres med en svært kompleks administrativ struktur på statlig 
side. De frykter at Viken på den bakgrunn vil være en krevende enhet for den 
nødvendige samhandlingen i arbeidet med samfunnssikkerhet, særlig ved store og 
komplekse hendelser.  
 
Det nye fylket Troms og Finnmark blir landets største i areal. Ett felles 
sivilforsvarsdistrikt for et område som i dag betjenes av fire distrikter (Nord-
Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark) vurderes av våre 
informanter som uhensiktsmessig. Det påpekes at allerede i dag representerer 
lange avstander og knapp bemanning utfordringer for Sivilforsvarets kontakt og 
samhandling med kommunene og andre lokale aktører. Våre informanter mener at 
sammenfall mellom nye sivilforsvarsdistrikt og politidistrikteten i den nordligste 
delen av landet som en bedre løsning, men også med en slik modell påpeker 
informantene at det er behov for å opprettholde lokalkontorer i den vestlige og 
østlige delen av fylket for å ivareta lokal tilhørighet og kontakt. 
  
3.4 Statens Vegvesen 
Statens vegvesen (SVV) er statens og fylkeskommunens fagetat for veg og vegtrafikk, 
og er ansvarlige for riks- og fylkesvegnettet hva angår planlegging, bygging, 
forvaltning, drift og vedlikehold. De har også ansvar for fergetilbudet på riks- og 
fylkesvegene. Statens vegvesen er organisert i to forvaltningsnivåer som er 
Vegdirektoratet og fem regioner, henholdsvis Region Nord, Region Midt, Region Vest, 
Region Sør og Region Øst. Regionkontorene har fylkesvise vegavdelinger som blant 
annet betjener fylkeskommunenes vegadministrasjonsbehov. De fleste enhetene på 
regionvegkontorene, herunder også de fylkesvise vegavdelingene, utfører både 
riksvegoppgaver og fylkesvegoppgaver. Oppgavene utføres i stor grad gjennom 
prosjektorganisering og med hjelp av fagressurser fra flere enheter i vegregionene og 
Vegdirektoratet. 
 
SVV skal i likhet med de øvrige samferdselsaktørene bidra til å sikre samfunnets behov 
for framkommelig og pålitelig transport av mennesker og gods, bidra til å redusere 
risikoen for ulykker så langt som det med rimelighet er praktisk mulig, forebygge 
hendelser som kan true sikkerheten i transportsektoren, samt ivareta hensynet til 
klimaet, forventede klimaendringer og bærekraftig utvikling.  
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Tabell 5: Oversikt over Statens vegvesens regioner 
Region Fylker Kontorsteder 
Øst Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark Lillehammer 
Midt-Norge Møre- og Romsdal og Trøndelag Molde 
Vest Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland Leikanger 
Sør Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud Arendal 
Nord Nordland, Troms og Finnmark Bodø 

 
Regionkontorene, inkludert 
vegavdelingene, og vegtrafikksentralene 
er har viktige roller i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. En helt 
sentral oppgave er å holde 
veier/omkjøringsveier åpne ved ulike 
hendelser. For å ivareta sitt oppdrag, 
gjennomfører SVV ROS-analyser og har 
beredskapsplaner for det viktigste 
vegnettet i regionene. Videre 
gjennomføres det systematisk kontroll av 
kritiske vegobjekter som bruer og 
tunneler samt inspeksjoner av vegnettet 
for øvrig med tanke på trafikksikkerhet. 
For å forberede god håndtering av 
krisesituasjoner gjennomfører Statens 
vegvesen hyppig øvelser innenfor ulike 
typer krisescenarier, ofte i nært 
samarbeid med andre beredskapsaktører som for eksempel brannøvelser i tunneler.  
 
3.4.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 

samhandling 
Informantene både i SVV og andre etater opplever god samhandling i arbeidet 
med forebyggende sikkerhet. Samvirket med andre myndigheter og aktører blir 
jevnlig øvet og det gis uttrykk for gode erfaringer med beredskapsråd, 
beredskapsforum og andre arenaer i dette arbeidet. Særlig framheves verdien av at 
det arbeides systematisk med å høste lærdom fra tidligere hendelser og at denne 
type erfaringsbasert kunnskap stadig gjør aktørene bedre i stand til å håndtere 
ulike typer hendelser. Fra Region Øst nevnes eksempelvis at SVV i samarbeid 
med fylkesmenn, politi, NVE m.fl. har lært mye av tidligere års håndtering av 
flommer i de østlige dalførene og at rutinene for samvirket stadig forbedres. 

Våre informanter har ikke opplevd at ulik regional inndeling av statsetatene har 
vært en vesentlig hemmende faktor for å etablere godt samvirke. De mener 
likevel at det har vært en fordel at mange av de beredskapsrelaterte oppgavene 
ivaretas av de fylkesvise vegavdelingene med den nærhet de har til fylkesmannen 
og politiet. I flere av fylkene er det derfor leder av vegavdelingen og ikke 
regiondirektør som deltar i fylkesberedskapsrådet.  

En større utfordring mener informantene er knyttet til interne omstillinger i 
virksomhetene og utskiftinger av personell i nøkkelposisjoner. Godt samvirke 
handler i stor grad om kjennskap og personlige relasjoner mellom ledere og 
fagpersonell på tvers av de ulike beredskapsetatene. Omstillinger i etatene kan i 

Figur 5: Kart over SVVs regionale 
inndeling 
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mange tilfeller innebære at relasjoner og roller endres og at samarbeidsflater må 
etableres på nytt. En informant bruker politireformen som eksempel på at 
etablerte samhandlingsrelasjoner mellom politiet og SVV ble endret og til dels 
svekket.     

3.4.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Som en del av regionreformen skal administrasjonen for fylkesvegnettet overføres 
til fylkeskommunene og ordningen med sams veiadministrasjon oppheves. 
Endringene i oppgavefordeling og saksportefølje vil naturlig nok kunne få 
konsekvenser for organiseringen av SVV, herunder behov for regional 
organisering. Hvordan dette organiseringen vil bli er usikkert og må også ses i 
sammenheng med andre prosesser internt i SVV. Eventuelle behov for å tilpasse 
fremtidig organisering til den nye fylkesinndelingen er det derfor på nåværende 
tidspunkt vanskelig å uttale seg om. I intervjuene poengterer imidlertid flere av 
informantene at endringene med større sannsynlighet vil innebære færre regioner 
enn dagens fem enn at SVVs regionale apparat splittes opp i et antall som 
tilsvarer de 11 fylkene. Informantene i SVV gir også uttrykk for 
beredskapsressursene uansett bør organiseres som en del av Statens vegvesen og 
stilles til disposisjon for fylkeskommunene ved større hendelser som truer liv og 
helse eller vesentlige samfunnsfunksjoner.  
          
3.5 Andre sentrale aktører på samfunnssikkerhet- og 

beredskapsområdet 
 
3.5.1 Kystverket 
Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Dette 
ansvaret innebærer at Kystverket koordinerer og samordner statlig, kommunal og 
privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem mot akutt forurensning. Dette 
inkluderer også øving av private, kommunale og statlige beredskapsressurser. 
Kystverket er tilsynsmyndighet for alle tilfeller av akutt forurensning.  
 
I arbeidet mot akutt forurensning er den kommunale beredskapen en viktig 
ressurs for Kystverket. Alle landets kommuner deltar i et interkommunalt 
samarbeid gjennom ordningen med interkommunale utvalg mot akutt 
forurensning (IUA). I alt er det 34 IUAer i landet og denne beredskapen er 
dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Forurensningshendelser som 
er, eller utvikler seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å 
håndtere, vil bli overtatt av Kystverket ("Statlig aksjon"). 
 
Kystverket er inndelt i fem regioner som, med unntak for region Nordland, 
omfatter flere fylker. Yttergrensene for regionene følger fylkesgrensene. 

 Region Sør-Øst: Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder og Vest Agder 

 Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 
 Region Midt-Norge: Møre og Romsdal og Trøndelag 
 Region Nordland: Nordland 
 Region Troms og Finnmark: Troms og Finnmark 
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Det er gjennomført intervjuer med informanter fra Kystverket om samarbeidet 
med fylkeskommunene om regional utvikling og regional planlegging. I disse 
intervjuene ble det også innhentet synspunkter om arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Kystverket prioriterer og har stor nytte av deltagelse i fylkesberedskapsrådet. 
Rådets rolle for å skape felles forståelse for beredskapsutfordringer i fylkene og 
ikke minst felles situasjonsforståelse under hendelser, framheves som særlig 
viktig. Informantene opplever at det er variasjon i hvordan fylkesmennene bruker 
fylkesberedskapsrådet blant annet som aktivt samordnede organ i forbindelse med 
store hendelser. Det påpekes at i ett fylke innkalles eksempelvis 
beredskapsaktørene rutinemessig i forkant av varslede hendelse, mens rådet ikke 
brukes på samme proaktive måte i nabofylket.  

Kystverket har jevnlig kontakt med de ulike interkommunale utvalgene mot akutt 
forurensing (IUA), som det gjerne er tre -fire av i hvert fylke. Kontakten omfatter 
alt fra faglig veiledning og gjennomgang av planverk til operativt samarbeid ved 
akutte hendelser. Informantene mener at IUAen har blitt stadig mer 
profesjonalisert og aktive i sine roller, selv om det også her kan være betydelige 
variasjoner. 
 
De utvalgte informantene representerer to regioner som hver for seg dekker få 
fylker. De mener at denne inndelingen gir et godt grunnlag for å etablere 
velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig aktørbilde og nære 
relasjoner. I begge regioner blir antall fylker innad i regionen redusert og det 
vurderes ikke som en ulempe, men heller ikke av vesentlig betydning for 
beredskapsarbeidet 
 
3.5.2 Brann- og redningstjenesten 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet på 
brannområdet og nasjonal brannmyndighet. 
 
Brann- og redningstjenesten er et kommunalt ansvar. Ansvarsprinsippet innebærer at 
det er kommunene som har et ansvar for å yte brann- og redningstjenester for 
innbyggerne. Brann- og redningsvesenet har en viktig oppgave på det forebyggende 
brannvernområdet, og det utgjør 
kommunens viktigste redningsressurs. 
 
Selv om kommunen kan sette bort deler av oppgavene til andre kommuner eller 
virksomheter (interkommunale selskaper), ligger myndighetsansvaret fortsatt hos 
kommunen. 
 
De lovpålagte oppgavene til brann- og redningsvesenet følger av lov og er: 

 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for 
brann, farer ved brann, 

 brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker 
 gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
 gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av 

farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
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 utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner 

 være innsatsstyrke ved brann 
 være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse 
 etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen 
 sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Det er i alt 260 brann- og redningsvesen i Norge per i dag. Det ligger som krav i brann- 
og eksplosjonsvernloven at kommunene skal samarbeide om effektive løsninger, men 
det er ikke noe pålegg. 
 
Som nevnt i avsnitt 2.6.1 dekker nødsentralene for brann (110-sentralene) samme 
geografiske områder som politidistriktene. Det legges også opp til samlokalisering 
mellom 110- og 112-sentralene. Det er ikke noe regionalt nivå på brann- og 
redningsområdet utover 110-sentralene og det er derfor en diskusjon om det er behov 
for en regional brannmyndighet med spisskompetanse på nivået mellom det 
kommunale brannvesen og DSB.  
 
3.5.3 Helseregionene 
Norge er inndelt i fire helseregioner der statlige, regionale helseforetak (RHF) har 
ansvar for å gi befolkningen i området spesialisthelsetjenester. De regionale 
helseforetakene er: 

 Helse Sør-Øst: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, 
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Hovedkontor ligger på 
Hamar. 

 Helse Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Hovedkontor i 
Stavanger. 

 Helse Midt-Norge: Møre- og Romsdal og Trøndelag. Hovedkontor i 
Stjørdal. 

 Helse Nord: Nordland, Troms og Finnmark. Hovedkontor i Bodø. 
 
De regionale helseforetakene eier og styrer helseforetakene, dvs. sykehusene, i 
egen region. RHF’ene utarbeider egen regional beredskapsplan for å sikre at 
befolkningen tilbys nødvendige helsetjenester også i kriser eller ekstraordinære 
hendelser. Det er også etablert regionale beredskapsutvalg som består av 
representanter fra RHF og helseforetakene i regionen. 
 
Inndelingen i helseregioner følger dagens fylkesgrenser. Det vil også være tilfelle 
når det gjelder fremtidig fylkesinndeling. Viken inngår i sin helhet i Helse Sør-
Øst. 
 
3.5.4 AMK-sentralene 
Brann- og redningstjenesten har tilpasset seg politidistriktenes struktur for sine 
nødsentraler (110-sentralene). De regionale helseforetakene har ansvar for AMK-
sentralene (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Det er imidlertid langt flere 
AMK-sentraler enn helseregioner – i alt 16.  AMK-sentralene er gjerne lagt til de 
største sykehusene.  
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En utredningsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet leverte i 2016 en 
rapport om organiseringen av AMK-sentralene17. Utredningsgruppen anbefalte ikke 
harmonisering av AMK-sentralenes geografiske ansvarsområder med politiets og 
branndistriktenes nye geografiske ansvarsområder. Ved denne vurderingen har gruppen 
særlig vektlagt at de regionale helseforetakenes ansvarsområder må være styrende for 
AMK-sentralenes ansvarsområder. 
 
3.5.5 Heimevernet 
Heimevernet (HV) blir i intervjuene med statsetatene nevnt som en sentral 
samarbeidspart spesielt for politiet når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer 
innsatsstyrker og HV-områder. HV har en viktig oppgave i støtte til det sivile 
samfunnet, blant annet gjennom å yte bistand til politiet i krisesituasjoner. 
 
HV er inndelt i 11 distrikter: 

 Oslofjord 
 Oslo og Akershus 
 Telemark og Buskerud 
 Opplandske 
 Agder og Rogaland 
 Bergenhus 
 Møre og Fjordane 
 Trøndelag 
 Sør-Hålogaland 
 Nord- Hålogaland 
 Finnmark 

 
Som vi ser så følger inndelingen stort sett dagens fylkesgrenser, men i noen grad deler 
HV-distriktene noen av dagens fylker. Det gjelder Nordland som er delt på to HV-
distrikter og Sogn- og Fjordane som er delt langs Sognefjorden mellom distriktene 
Bergenhus og Møre- og Fjordane. Med ny fylkesstruktur vil imidlertid HV-distriktene 
avvike i større grad. Det gjelder særlig Viken, men også Telemark og Vestfold og 
Vestland. Her vil HV-distriktene måtte forholde seg til deler av de nye fylkene. 
 
3.5.6 Mattilsynet 
Mattilsynet har viktige beredskapsoppgaver knyttet til å håndtere hendelser som 
kan true folkehelsen, mattryggheten og plante-, landdyr- og fiskehelsen. Årlig 
håndterer Mattilsynet over 1000 små og store hendelser og Mattilsynets fem 
regioner er sentrale i dette arbeidet. Mattilsynets regioner samarbeider tett med 
kommunene og andre statsetater blant annet i bekjempelse av sykdomsutbrudd på 
planter, dyr og fisk. Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet på forhold som 
kan påvirke utviklingen og spredningen av antimikrobiell resistens. Mattilsynet 

                                                 
 
17 Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Rapport fra utredningsgruppe. 
September 2016. 
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skal bidra til å utvikle totalforsvaret og har etablert egne samarbeidsavtaler med 
Sivilforsvaret og forsvaret i den forbindelse. 
Mattilsynets fem regioner følger fylkesgrensene og omfatter følgende fylker: 
 Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland 
 Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 
 Region Sør og Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og 

Aust-Agder 
 Region Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland 
 Region Stor-Oslo: Oslo, Akershus og Østfold 
            

4 Samlet vurdering 
I dette kapitlet gir vi en samlet vurdering av i hvilken grad den regionale inndelingen 
av statsetater har betydningen for arbeidet med regional samfunnssikkerhet og 
beredskap. Vurderingsgrunnlaget utgjøres i første rekke av hovedinntrykkene fra 
gjennomførte intervjuer i NVE, Politiet, Sivilforsvaret og Statens Vegvesen, men 
suppleres også i noen grad med funn og vurderinger fra tidligere arbeider18 om regional 
stat samt vurderinger fra fylkesmennene. Fremstillingen har en tredelt struktur. Først 
gir vi en samlet vurdering av inndelingens betydning for beredskapsarbeidet på mer 
overordnet plan. Deretter oppsummerer vi i noen hovedpunkter de faktiske erfaringer 
med dagens samhandling, før vi til slutt kommenterer vurderinger knyttet til ny 
fylkesinndeling og eventuelle endringsbehov i lys av den. 
 
4.1 Synspunkter på betydning av regional inndeling  
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har en tydelig geografisk komponent. 
Hendelse skjer i et lokalsamfunn eller i en større region. Både det forebyggende 
arbeidet og krisehåndtering er derfor i stor utstrekning avhengig lokal og regional 
tilstedeværelse. Beredskapsetatenes organisering i form av geografisk inndeling og 
lokalisering av ressurser vil derfor kunne ha betydning for effektiv samhandling 
mellom aktørene.  
 
Flertallet av informanter poengterer at størst mulig grad av geografisk sammenfall i 
statsetatenes inndeling er en viktig betingelse for effektiv forebygging. Det poengteres 
at felles struktur fremmer nærhet, kunnskap om hverandre og større forpliktelse og 
ansvar i oppfølgingen i det forebyggende arbeidet. Fravær av felles struktur vil på den 
andre siden gjøre det vanskeligere «å kunne og kjenne» hverandre fordi deltagelsen fra 
aktørene kan variere og i noen tilfeller nedprioriteres. 
   
Det kommer til uttrykk varierende synspunkter på de regionale strukturenes betydning 
for faktisk krisehåndtering. Flere framhever at tydelige kommandolinjer, ansvar og 
roller er langt viktigere for god krisehåndtering enn at det er sammenfallende 
geografiske grenser. Det avgjørende er at beredskapsaktørene møter med klart definert 

                                                 
 
18 Difi-rapport 2017:10 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og 
muligheter. 

NIVI-rapport 2017:5 Regionale strukturers betydning for arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap på Østlandet 
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ansvar og myndighet og benytter sine ressurser i den aktuelle krisesituasjonen. Da er 
innarbeidet kultur for samhandling, personlige relasjoner og effektiv ledelse de 
avgjørende betingelsene for kvalitet og effektivitet i samhandlingen. 
 
Enkelte av informantene gir uttrykk for at etatenes organisering i ulike geografiske 
områder kan skape konkrete utfordringer for effektiv samhandling også i 
krisesituasjoner. Sammensatte hendelser kjennetegnes ved at de utfordrer flere 
samfunnsfunksjoner samtidig og tiltar i tid og rom. Krisehåndtering i slike situasjoner 
krever samarbeid mellom ressurser og sektorer som ikke samarbeider i det daglige.  
Kravene til at ressursene skal finne hverandre i en akutt krisesituasjon er derfor i 
utgangspunktet store. Det påpekes at øvelser og krisehåndtering må ses i nær 
sammenheng og at krisehåndteringsevnen aldri blir bedre enn det aktørene har planlagt 
og øvd på forhånd. Dersom en fragmentert regional inndeling av statsetatene svekker 
deltagelse i felles øvelser vil det i neste omgang svekke samvirket ved faktiske 
hendelser.  
 
4.2 Erfaringer med dagens samhandling 
I samtalene ble informantene bedt om å konkretisere positive og negative erfaringer 
med dagens samhandling. I det følgende oppsummeres både generelle hovedinntrykk 
og konkrete eksempler på opplevde utfordringer. 
 
Tydelig ansvarsfordeling og få negative erfaringer med samhandlingen under 
hendelser 
Selv om et flertall av informantene peker på fordeler med en mer sammenfallende 
struktur for de regionale beredskapsetatene har de likevel få negative erfaringer med 
inndelingens betydning for samhandlingen under hendelser. Fra konkrete hendelser er 
erfaringen at ansvarsfordelingen mellom aktørene er avklart og fungerer godt. Det 
samme viser de evalueringer av krisehåndtering som rutinemessig utarbeides i etterkant 
av hendelser. Det understrekes at ansvarsfordelingen under lokale hendelser oppleves 
av aktørene som avklart. Ved akutt fare for liv og helse blir den nødvendige 
samordningen ivaretatt gjennom den offentlige organiserte redningstjenesten, som kan 
tre i funksjon etter beslutning av politimester eller hovedredningssentral. Under 
hendelser følger fagansvaret for ressursene linjen i den enkelte etat/ organisasjon, men 
LRS (lokal redningssentral) koordinerer innsatsen av ressursene, normalt via politiets 
operasjonssentral. Det vises til at det tidligere har vært en viss diskusjon om 
ansvarsfordelingen mellom politi og fylkesmann under større hendelser, men at det i 
mindre grad har vært en diskusjon etter endringer i beredskapsinstruksen for 
Fylkesmannen i 2015. 
 
Kommunikasjonsutfordringer 
Et tema som i flere samtaler ble nevnt som utfordrende for samhandlingen knytter seg 
til kommunikasjonen mellom etatene. Nødnett brukes av flere beredskapsaktører som 
ambulansetjenesten, brann og redningsetaten og politi, i både intern kommunikasjon og 
for å kommunisere mellom hverandre. I tillegg brukes nødnett av frivillige, 
fylkesmannen, kommuner og andre. Nødnett er bygget opp rundt talegrupper, og 
brukerne har i hovedsak egne interne talegrupper de bruker til kommunikasjon seg 
imellom. I tillegg til de interne gruppene er det etablert felles talegrupper, som kan 
omfatte to eller flere etater. Disse felles talegruppene må nødvendigvis følge en 
struktur og inndeling, og denne inndeling er geografisk basert. «Samvirke-kanalen» er 
for eksempel gyldig i hele politidistriktet, og er tilgjengelig for alle brukere av nødnett, 
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innenfor politidistriktet. Det gjør at alle brukerne av nødnett i en krise kan ha 
sambandskontakt innenfor de geografiske grensene til politidistriktene. I tillegg finnes 
det en «samvirke kanal uten politi», som også er gyldig i hele politidistriktet. 
Fylkesmannen har også en egen åpen kanal, med geografisk avgrensning til 
fylkesgrensene, som alle relevante samarbeidsaktører med kommunen og 
fylkesmannen kan få tilgang til. 
  
Utfordringer kan imidlertid oppstå dersom et fylkesmannsembete som rommer flere 
politidistrikt i en krisesituasjon skal ha oversikt over all sambandskommunikasjonen i 
eget fylke. Da må fylkesmannen lytte på talegruppen til alle de ulike politidistriktene i 
sitt fylke. I tillegg er det bare mulig å være på en talegruppe av gangen per samband, 
noe som innebærer at fylkesmannen må ha flere enn et samband tilgjengelig for å ha 
oversikt over kommunikasjonen. 
   
En annen utfordring knyttet til samhandling og kommunikasjon knytter seg til 
utveksling av gradert informasjon på tvers av beredskapsetater. Flere informanter trakk 
frem at det ikke er utviklet løsninger for kommunikasjon og formidling av slik 
informasjon mellom mange av etatene i dag og at det legger en begrensning for 
effektiv samhandling i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet på 
regionalt nivå.  
 
Ulike inndelinger medfører kostnader 
De intervjuede etatene har ulike utgangspunkt for erfaringer med regionale inndelinger. 
Politiet har i løpet av de senere år gått fra en situasjon med flere politidistrikt (27) enn 
fylker. Fra 2016 og fram til ny inndeling trer i kraft for fylkesmannsembetene i 2019 
og nye fylker fra 2020 er situasjonen motsatt ved at mange politidistrikt dekker flere 
fylker. NVEs regioner har på sin side dekket mange fylker i en lang periode, mens 
Sivilforsvaret har hatt en mer finmasket struktur enn fylkene med sine 20 distrikter. 
Vurdert i et effektivitetsperspektiv poengterer flere informanter at mangel på 
sammenfall i inndeling (en til en) skaper merarbeid og større kostnader. Det vises til at 
ulike inndelinger for etatene i mange tilfeller dublerer antall aktører hver enkelt etat 
skal forholde seg til. De må møte flere, samle flere og selv delta på doble arenaer.  
 
Store krav til kommunene 
Informanter fra alle de intervjuede etatene understreker at kommunene er fundamentet i 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. De har et helhetsansvar og skal 
samordne og ta hensyn til samfunnssikkerhetsmessige utfordringer i lokalsamfunnet, i 
kommunens og andre viktige aktørers virksomhet. Kommunene skal kartlegge risiko – 
og sårbarheter (ROS) i lokalsamfunnet, utvikle planverk i tråd med ROS-analyser og 
ha en kommunal kriseledelse og gjennomføre øvelser og andre kompetansetiltak for å 
sikre evnen til å håndtere uønskede hendelser. I tillegg har kommunene 
beredskapsplikter innen en rekke fagområder. 
 
I intervjuene gis det uttrykk for at oppmerksomheten om samfunnssikkerhets- og 
beredskapsspørsmål i de senere år blitt vesentlig styrket i kommunesektoren. 
Kommunene arbeider mer systematisk og avsetter større ressurser til 
beredskapsplanlegging og ROS analyser nå enn tidligere. Samtidig gis det uttrykk for 
bekymringer for kommunenes forutsetninger - kompetanse- og ressursmessig - for å 
levere på det omfattende oppdraget de er tillagt som beredskapsansvarlige. Enkelte 
informanter påpeker i den forbindelse det de opplever som en ubalanse i 
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ressursfordelingen innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Det vises til at det er skjedd en 
betydelig styrking av kompetanse og kapasitet sentralt, blant annet gjennom 
oppbygning av døgnbemannede situasjonssentre og omfattende vaktordninger, mens 
situasjonen regionalt og lokalt er preget av ressursknapphet og 
kompetanseutfordringer. 
  
4.3 Vurdering av ny fylkesinndeling 
Med ny politidistriktsinndeling fra 2016, ny struktur for fylkesmennene 2019 og ny 
inndeling for fylkeskommunen er det lagt nye forutsetninger for samvirket mellom 
flere sentrale beredskapsaktører på regionalt nivå. Det foreligger i tillegg forslag om at 
Sivilforsvaret skal følge inndelingen til Fylkesmannen. Kommunereformen vil også for 
mange kommuners vedkommende gi nye betingelser for samhandlingen med regionale 
statsetater, selv om flertallet av kommunene ikke er berørt. Alle våre informanter har 
blir bedt om å vurdere den nye strukturen i lys av arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder også å vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger i egen 
struktur til den nye fylkesinndelingen. 

Større sammenfall i grenser og styrket kompetanse 
Gjennomgående ser informantene positive effekter av strukturreformene for arbeidet 
med beredskap og samfunnssikkerhet. For det første ser de klare fordeler for 
samhandlingen i arbeidet at ny inndeling av politi, fylkesmenn, alarmsentraler (110 og 
112) stort sett (dog med ett markant unntak) følger hverandre i en struktur som består 
mellom 10-12 regionale enheter. Nye sivilforsvarsdistrikter vil ytterligere bidra til å 
samle beredskapsfamilien i en tilnærmet felles struktur. Sammenfallende struktur 
styrker kontakt og kommunikasjon blir enklere med én linje mellom FM og 
politimester i de fleste fylker i landet. For det andre mener intervjuede politimestre og 
fylkesberedskapssjefer at en sammenslåing av fagmiljøer gir større kapasitet for å 
håndtere løpende problemstillinger, men også større fleksibilitet og mulighet for å 
spisse organisasjonen på bestemte fagområder.  Statsetater som i dag er organisert i 
betydelig færre regioner, som NVE, ser også fordeler for samhandlingen med endrede 
politidistrikt og fylkesmannsembeter. Det blir færre aktører og arenaer å forholde seg 
til og enklere samhandlingsrelasjoner.  
 
På minussiden påpekes det at oppfølgingen av kommunene kan bli mer krevende. Både 
politidistrikter og fylkesmenn vil få et betydelig større antall kommuner å forholde seg 
til. Det påpekes i den forbindelse en risiko for at etablerte relasjoner og innarbeidede 
samvirkestrukturer med kommunene kan svekkes. Det blir også advart mot at en 
organisering i større regioner for å effektivisere og høste stordriftsfordeler kan føre til 
at det lokale arbeidet svekkes. Nærhetsprinsippet fordrer at man har ressurser og 
kapasitet til å ivareta lokale spørsmål og håndtere hendelser som dukker opp, hvor som 
helst. Faglig kompetanse og ressurser på stedet er derfor nødvendig og må ledsages av 
delegerte fullmakter for å være effektivt. Desto større regionen blir desto mer avhengig 
er man av at fullmakter delegeres til operativt nivå. Hvis ikke kan beslutnings- og 
informasjonslinjene blir for lange og langsomme, og hindre effektiv oppgaveløsning. 
Selv om mange avstandsutfordringer kan og bør møtes gjennom bruk av teknologiske 
løsninger, har både erfaringer med omfattende strømutfall og svikt i mobilnettet vist at 
slike løsninger samtidig kan være sårbare. 
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Fullt sammenfall mellom politidistrikt, fylkesmannsembeter og 
sivilforsvarsdistrikter? 
Politidistriktene og ny struktur for fylkesmannsembetene vil ikke følge hverandre fullt 
ut. Størst avvik finner vi i det sentrale østlandsområdet der det nye fylkesmannsembetet 
Viken vil omfatte Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt og deler av Sør-øst politidistrikt 
(Buskerudkommunene), og i Nord-Norge der det nye fylkesmannsembetet for Troms 
og Finnmark vil omfatte hhv. Troms politidistrikt og Finnmark politidistrikt. I tillegg 
vil flere enkeltkommuner, som i dag, tilhøre et annet politidistrikt enn det øvrige 
kommuner i det samme fylket tilhører. Gitt at Sivilforsvaret vil følge 
fylkesmannsstrukturen fullstendig vil de samme avvikene gjøre seg gjeldende mellom 
politidistriktene og sivilforsvarsdistriktene. 
 
Flere av våre informanter gir uttrykk for at når den regionale beredskapsorganiseringen 
nå først skulle endres burde Politiet, Fylkesmannen, Sivilforsvaret og 110 og 112-
sentralene få identisk inndeling. Særlig fra Politiets side poengteres det at de 12 nye 
politidistriktene fra 2016 burde binde når helt sentrale samvirkepartnere som 
Fylkesmannen og Sivilforsvaret kort tid etter endrer sin inndeling. Med den økende 
vektleggingen av totalforsvarets roller i tiden framover påpekes det videre at 
Heimevernet også burde inngå i samme struktur, og at helseforetak og AMK-sentraler 
burde følge yttergrensene for politidistriktenes organisering.   

Synspunktene begrunnes med at effektivt samvirke innenfor beredskap forutsetter 
enkle og oversiktlige strukturer som skaper en felles ramme for et effektivt og operativt 
samvirke både i forebyggende beredskapsarbeid og i krisehåndtering. Det er ikke 
hensiktsmessig at alle etater får identisk inndeling som politiet eller fylkene, men ingen 
etater bør krysse vedtatt fylkesinndeling. I den forbindelse framhever flere at NVEs 
regioninndeling må vurderes. Som nevnt går NVEs regioninndeling i dag på tvers av 
hhv. Møre og Romsdal fylke og Nordland fylke. 

Viken kan bli utfordrende 
Flere informanter gir uttrykk for at de frykter at nye Viken vil innebære utfordringer 
for beredskapsarbeidet. Som region vil Viken ha landets høyeste innbyggertall, flest 
kommuner (53 kommuner inkl. Oslo) og samtidig en polarisert kommunestruktur. I en 
så sammensatt region - bosettingsmessig, geografisk og topografisk - vil 
beredskapsutfordringene og risikoen for ulike typer hendelser variere betydelig mellom 
fylkets ulike delregioner. I det nye fylket vil også mange av de regionale statsetatene, 
med dagens regionstruktur, ha en inndeling som går på tvers av Vikens grenser på 
bakgrunn av at Buskerud inngår i en felles region med Vestfold og Telemark for disse 
statsetatene. 
 
Informanter fra alle de fire etatene som er intervjuet gir uttrykk for at de frykter at den 
nye strukturen vil bli kompleks og tungvint å håndtere i beredskapsarbeidet. Det vises 
blant annet til at enhver regional prosess enten det er utarbeidelse regional plan for 
beredskap, risiko og sårbarhet eller gjennomføring av felles øvelser vil betinge stor 
grad av skreddersøm for å sikre riktig geografisk representasjon og 
sektorrepresentasjon.  
 
Som en illustrasjon gir listen under en oversikt over statsetater som vil kunne inngå i 
det nye fylkesberedskapsrådet for Oslo og Viken dersom regionstrukturen for etatene 
beholdes som i dag. 
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 Tre politidistrikt - Øst politidistrikt (Østfold og Follo og Romerike), Oslo politidistrikt (Oslo, Bærum 
og Nye Asker) og den delen av Sør-øst politidistrikt som omfatter Buskerud. I tillegg vil Lunner 
kommunes (som skal inn i Viken) plassering i Innlandet politidistrikt også omfatte relasjoner til det 
politidistriktet. 

 Tre HV-distrikt - HV 02 (Oslo og Akershus), HV 01 (Østfold og Vestfold), HV 03 (Buskerud og 
Telemark) 

 Tre sivilforsvarsdistrikt (SF Oslo og Akershus, SF Østfold og SF Buskerud) 
 Tre tollregioner - Tollregion Oslo og Akershus, Tollregion Øst (Østfold, Hedmark og Oppland) og 

Tollregion sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) 
 To IMDI-regioner - IMDI region øst (Oslo, Akershus og Østfold) og IMDI region indre øst (Oppland, 

Hedmark og Buskerud) 
 To UDI regioner – UDI øst (Oslo og Akershus) og UDI Indre Østland (Østfold, Oppland, Hedmark og 

Buskerud) 
 To regioner i Mattilsynet – Region 1 (Oslo, Akershus og Østfold) og Region 2 (Hedmark, Oppland, 

Buskerud, Vestfold og Telemark) 
 To regioner i Statens Vegvesen – Vegregion øst (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland) og 

Vegregion Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) 
 To NVE regioner – Region øst (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland) og Region sør 

(Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder og Rogaland) 
 To områdesinndelinger for Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR 
 Ett regionalt helseforetak 

 Én region i Kystverket 

Det vil antageligvis være sjelden at beredskapssituasjoner eller øvelser har en slik 
karakter at alle de nevnte statsetatene involveres. Deltagelse vil bestemmes av 
kontekst, oppgaver og ansvar. Det vil trolig også kunne etableres ordninger internt i 
etatene hvor en region får delegert ansvaret for å ivareta kontakt og samhandling også 
på vegne av andre regioner i etaten. Det er imidlertid et faktum at 
samhandlingskonteksten blir langt mer kompleks i Viken enn i øvrige fylker. 
 
4.4 Difis vurderinger 
Basert på erfaringer og synspunkter fra et tjuetalls informanter som representerer ulike 
deler av beredskapsfamilien presenterer Difi sine vurderinger og anbefalinger i 
punktene som følger nedenfor. Anbefalingene tar utgangspunkt i en hovedvurdering av 
at inndeling er en viktig strukturerende faktor for å fremme effektiv samhandling i 
beredskapsarbeidet. Samtidig understreker vi at inndeling er en av flere forutsetninger 
for effektiv samhandling. Mange utfordringer vil uansett kreve håndtering på tvers av 
regionale etatsgrenser og like viktige forutsetninger er knyttet til kultur, rutiner og 
arenaer for samhandling. 
 

 Med ny inndeling for politidistriktene fra 2016 og ny inndeling av 
fylkesmannsembetene fra 2019, får to av de sentrale aktørene i stor grad 
sammenfallende struktur med henholdsvis 12 og 10 enheter og grenser som i store 
deler av landet følger hverandre. En tilpasning av Sivilforsvaret til samme struktur 
vil ytterligere styrke de geografiske forutsetningene for samhandling mellom disse 
etatene. På bakgrunn av endringer i trusselbildet, utviklingen av totalforsvaret og 
økt vekt på sivilt-militært samarbeid mener Difi at det også er behov for å vurdere 
en tilpasning av HV – distriktene til den samme strukturen. 
 

 Etter Difis vurdering bør inndelingen av politidistrikter og nye 
fylkesmannsembeter utgjøre den regionale hovedstrukturen for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i alle deler av landet. Avvikene mellom 
inndelingen til politiet og fylkesmannen i strukturene som gjelder fra 2019 knyttes 
dels til enkeltkommuner og dels til større avvik på fylkesnivå. Etter Difis 
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vurdering utgjør ikke enkeltkommuners tilhørighet til et annet politidistrikt enn 
øvrige kommuner i samme fylke nevneverdige utfordringer for samhandlingen 
mellom politidistrikter og fylkesmannsembeter. Vi legger også vekt på vurderinger 
fra politiet om at slike tilfeller er begrunnet med hensyn til kommunikasjoner, 
responstid og politiets muligheter for å følge opp den aktuelle kommune med 
nødvendig styrke og tilstedeværelse. Etter Difis vurdering bør imidlertid disse 
avvikene vurderes jevnlig i lys av kommunikasjonsutbygging og den generelle 
samfunnsutvikling for eventuelle tilpasninger. 

 

 Det nye fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark må forholde seg til hhv. 
Troms politidistrikt og Finnmark politidistrikt. Selv om det for fylkesmannen vil 
innebære doble kommunikasjonslinjer ut mot politiet vurderes dette som 
håndterbart gjennom etablering av gode rutiner for kontakt og deltagelse på felles 
arenaer, for eksempel fylkesberedskapsrådet. Her kan imidlertid store geografiske 
avstander innebære utfordringer for fylkesmannens beredskapsarbeid, bl.a i 
dialogen ut mot kommunene. Det nye embetets hovedsete og stab for 
samfunnssikkerhet og beredskap skal ligge i Vadsø og avstanden til kommunene f. 
eks. i den sydlige delen av Troms vil være store. 

 

 Basert på de mange tilbakemeldingene vi har fått gjennom intervjuene utgjør 
Viken den største struktur-relaterte utfordringen for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i årene som kommer. På den bakgrunn mener vi 
at det er viktig at beredskapsarbeidet og muligheten for effektiv samordning må få 
særlig høy oppmerksomhet i dannelsen og utviklingen av den nye regionen.  

 

 Det har vært et etablert prinsipp i forvaltningen at statens lokale og regionale 
inndeling som et grunnprinsipp bør tilpasses ny kommune- og fylkesinndeling og 
at det ikke etableres enheter på tvers av gjeldende kommune og fylkesinndeling. 
Enkelte av etatene bryter dette prinsippet og undersøkelsen gir klare indikasjoner 
på opplevde samhandlingsutfordringer som følge av denne strukturen. På den 
bakgrunn mener vi at statsetater som også etter ny fylkesinndeling har regionale 
inndelinger som vil dele fylker bør tilpasse sin virksomhet slik at de sammenfaller 
med de nye fylkenes yttergrenser. I første rekke gjelder det NVE.  

 

 Kommunene utgjør førstelinjen og grunnenheten i beredskapsarbeidet. Det er 
betydelige forskjeller i kommunenes forutsetninger for å løse sine oppgaver som 
beredskapsmyndighet. I mange kommuner er kompetanse- og 
kapasitetssituasjonen på dette feltet kritisk og kommunereformen forsterker 
forskjellene ved at en overvekt av mindre kommuner ikke er berørt av reformen. 
Det understreker behovet for aktiv veiledning overfor kommunen fra statlige 
beredskapsaktørers side og at statsetatenes organisering og ressursbruk må 
vurderes i lys av det behovet.  

 

 Samlet lokalisering av etatenes regionkontorer kan i mange situasjoner være en 
viktig forutsetning for å fremme effektiv samhandling. Etter Difis vurdering må 
hensynet til samhandling i beredskapsarbeidet veie tyngre ved fremtidige 
lokaliseringsbeslutninger enn i dag.  

 

 Sammenfallende strukturer kan gjøre kommunikasjonen enklere mellom etatene i 
nødnettet. Uavhengig av struktur er det imidlertid behov for systemer for 
kommunikasjon av gradert informasjon mellom beredskapsetatene. I en krise vil 
effektiv kommunikasjon av gradert informasjon på tvers av etater og regionale 
strukturer være avgjørende for god samhandling og krisehåndtering. 
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Forord 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang 
av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er 
å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny 
fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen 
mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale 
statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). 

I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet synspunkter 
og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. 
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
 Samhandling om regional planlegging/utvikling 
 Samhandling om kommunerettet virksomhet 

I denne delrapporten har vi gjennomgått Innovasjon Norge, Statens vegvesen, 
Fiskeridirektoratet og Kystverket sine roller i samhandlingen med fylkeskommunen i arbeidet 
med regional samfunnsutvikling og planlegging. Det er også utarbeidet en hovedrapport 
basert på undersøkelsene.1 

Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og synspunkter i 
arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. 
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og arbeidet er utført av 
Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset (prosjektleder). 

 

Oslo, 12.12.2018  

 

Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 

 

                                                

1 Se: Difi 2018:10 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi 2018:11 En analyse av inndelingen av 
regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018: 13 En analyse av inndelingen av regional stat. 
Delrapport om kommunerettet samordning. 
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Sammendrag 
Arbeidet med regional samfunnsutvikling er et viktig ansvarsområde for fylkeskommunene. 
De viktigste elementene i rollen som samfunnsutvikler er å 

- Gi strategisk retning for samfunnsutviklingen, 
- Mobilisere ulike aktører med ressurser, og  
- Samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk. 

For å kunne utfylle denne rollen, er samordning helt sentralt. Fylkeskommunens viktigste 
virkemiddel for å samordne samfunnsinteresser er den regionale planleggingen.  

I denne delutredningen har vi gjennomgått Innovasjon Norge, Statens vegvesen, 
Fiskeridirektoratet og Kystverket sine roller i samhandlingen med fylkeskommunen i arbeidet 
med regional samfunnsutvikling og planlegging. Vi har spurt oss hvilke erfaringer som 
fylkeskommunene og disse statlige virksomhetene har med den etablerte samhandlingen på 
dette området, og, ikke minst, hva betydningen er av etatenes regionale inndeling for 
samhandlingen.  

Vi har i tillegg sett på regionkontorenes lokalisering, virkemåten til viktige 
samhandlingsarenaer og de regionale statsetatenes fullmakter og incentiver til å delta i 
prosesser initiert av fylkeskommunene.  

Fylkeskommuner og statsetater vurderer betydningen av inndeling ulikt. 
Våre undersøkelser viser at fylkeskommunene og statsetatene har ulike oppfatninger om 
betydningen av statens regionale organisering for arbeidet med regional utvikling og 
planlegging. Fylkeskommunene gir i vesentlig større grad uttrykk for negative følger av en 
uensartet regional inndeling, enn det representantene for statsetatene gjør. Men det er bare 
et lite mindretall som mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig 
med den nye fylkesinndelingen.  

Det er krevende for fylkeskommunen å samordne staten. 
Fylkeskommunene mener departementenes styring av etatene er den viktigste faktoren for å 
fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i det regionale samfunnsutviklingsarbeidet. 
Statlige regionale aktører har en lovfestet samarbeidsplikt i forhold til fylkesplanleggingen, 
men de forholder seg i første rekke til sine overordnede fagdepartement og i siste instans til 
Stortinget. Fylkeskommunen har heller ingen formell styringsrolle overfor kommunene.  

For fylkeskommunene vil arbeidet med regional planlegging og regional samfunnsutvikling i 
stor grad innebære styring og samordning via andres virkemidler. Dette har vist seg å være 
krevende. 

Mange er positive til ny fylkesinndeling. 
Både statsetatene og fylkeskommunene ser positivt på den nye fylkesinndelingen som trer i 
kraft i 2020 og de muligheter den gir for arbeidet med regional utvikling. For 
fylkeskommunene er det en forventning om at større regioner vil gjøre det enklere å tilføre 
det regionale nivået flere oppgaver og virkemidler, men også at større grad av sammenfall i 
struktur med statsetatene gjør det lettere å definere felles utfordringer, mål og tiltak for 
framtidig utvikling. Statsetatene peker på at det blir en enklere og mer effektiv 
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samhandlingsstruktur når antall fylkeskommuner hvert regionkontor skal forholde seg til, blir 
vesentlig redusert.  

Felles struktur gir fordeler, men viktigst ikke å krysse fylkesgrensene. 
Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Samtidig 
fremstår lik inndeling for alle regionale statsetater hverken som realistisk eller ønskelig. Vi 
mener styring, fullmakter og ressurser er viktigere forutsetninger enn regional inndeling for 
deltagelse og gode samhandlingsrelasjoner mellom statsetatene og fylkeskommunene i 
arbeidet med regional samfunnsutvikling. 

Videre er det Difis vurdering at statlige regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større 
samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så 
lenge etatsregionenes yttergrenser følger fylkesinndelingen. 

Difi anbefalinger mindre tilpasninger: 

 Innovasjon Norge bør tilpasse seg ny regionstruktur: Den tette koblingen til 
fylkeskommunen og betydningen av INs virkemidler for utøvelsen av den regionale 
utviklingsrollen taler for at selskapets regioner harmoniseres med den nye 
fylkesinndelingen, noe som i stor grad alt er gjort.  
 

 Fiskeridirektoratet trenger ikke endre sin struktur: Direktoratets fem regioner vil følge 
yttergrensene til de nye fylkene og å øke antall regioner for å få større sammenfall med 
de 11 nye fylkene mener Difi vil være lite hensiktsmessig.  

 
 Statens vegvesen vil tilpasse seg som følge av regionreformen og oppløsning av 

SAMS vegadministrasjon: Uansett valg av regional løsning for SVV framover er det 
etter Difis syn viktig å sikre god samhandling mellom fylkeskommunene som nå får 
forvaltningsansvaret for fylkesvegene og SVV som fortsatt skal ha ansvaret for riksveiene 
og være nasjonal sektormyndighet for vei.  

 
 Kystverkets regionale struktur er godt tilpasset ny fylkesinndeling: Kystverkets fem 

regioner følger i dag fylkesgrensene, og det vil også være situasjonen med ny 
fylkesinndeling. Antall fylkeskommuner Kystverket skal samhandle med vil bli redusert og 
størst endring blir det i Region sørøst hvor antall fylkeskommuner blir redusert fra åtte til 
tre. 
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1 Innledning  
I denne delutredningen går vi gjennom et utvalg regionale statsetaters rolle i samhandlingen 
med fylkeskommunen under arbeidet med regional samfunnsutvikling og planlegging. 
Etatene vi har valgt ut er Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, Fiskeridirektoratet og 
Kystverket. Vi utreder hvilke erfaringer som fylkeskommunene og disse statlige 
virksomhetene har med den etablerte samhandlingen på dette området. Oppmerksomheten 
retter vi i første rekke mot betydningen av etatenes regionale inndeling for samhandlingen. I 
tillegg ser vi på regionkontorenes lokalisering, virkemåten til viktige samhandlingsarenaer og 
de regionale statsetatenes fullmakter og incentiver til å delta i prosesser initiert av 
fylkeskommunene. Spørsmål knyttet til oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
fylkeskommunene og statlige organer har vi derimot ikke berørt, utover vurderinger der vi ser 
statsetatenes regionale inndeling direkte i sammenheng med oppgavefordeling. 

Metodisk baserer vi delundersøkelsen på: 

 Dokumentstudier: årsrapporter, formelle styringsdokumenter, informasjon på nettsider 
og andre studier. 

 Intervjudata: dybdeintervjuer med fylkesrådmenn, regionansvarlige i de utvalgte 
statlige virksomhetene og representanter for det sentrale direktorats/selskapsnivået i 
virksomhetene. 

 Spørreundersøkelse rettet mot fylkesplansjefene og regionalsjefene i 
fylkeskommunene.   

Rapporten består av fire deler. I første del beskriver vi sentrale kjennetegn ved arbeidet med 
regional samfunnsutvikling og noen av de utfordringer og dilemmaer som knytter seg til 
sentrale virkemidler for å ivareta dette samfunnsoppdraget. I andre del oppsummerer vi 
hovedfunn fra spørreundersøkelsen til fylkeskommunene. Formålet med undersøkelsen var 
å få kunnskap om deres oppfatninger av samhandlingen med regionale statsetater i arbeidet 
med regional utvikling og regional planlegging. I den tredje delen av rapporten beskriver vi 
etatenes oppgaver og roller i arbeidet med regional samfunnsutvikling og oppsummerer 
informantenes vurderinger av oppgaveløsning og samhandling både i lys av dagens struktur 
og ny fylkesstruktur. I siste del oppsummerer vi sentrale hovedfunn og Difis (foreløpige) 
vurderinger anbefalinger. 
 

1.1 Samhandling om regional utvikling og planlegging 

Arbeidet med regional samfunnsutvikling er et viktig ansvarsområde for fylkeskommunene. 
Før årtusenskiftet hadde fylkeskommunene et omfattende ansvar for tjenesteproduksjon på 
sentrale velferdsområder, har rollen som utviklingsorgan for regionen blitt viktigere de siste to 
tiårene. Det følger dels av at staten har overtatt store deler av fylkeskommunenes ansvar 
som velferdsprodusenter, i første rekke gjennom overføringen av spesialisthelsetjenesten, 
men også ved økt oppmerksomhet om betydningen av rollen som utviklingsaktør både 
nasjonalt og internasjonalt. Kjernen i arbeidet med regional samfunnsutvikling er at 
fylkeskommunen skal utforme en helhetlig politikk for samfunnsutviklingen i det geografiske 
området som fylket omfatter, tilpasset de utfordringer og muligheter som kjennetegner den 
enkelte region/fylke. Det vil blant annet innebære å gi retning for utviklingen av fylket 
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gjennom politiske prioriteringer og viktige strategiske vegvalg. Fylkeskommunene løser 
oppgaver og disponerer flere virkemidler som er knyttet til denne rollen. Det omfatter 
forvaltning av økonomiske virkemidler, gjennomføring av viktige sektoroppgaver som 
videregående opplæring og kollektivtrafikk, og, ikke minst, ansvaret for å drive en helhetlig 
regional samfunns- og arealplanlegging.  

Selv om fylkeskommunene innenfor rammene av egen organisasjon har ansvar for viktige 
oppgaver og virkemidler for arbeidet med regional samfunnsutvikling, vil fylkeskommunene 
også være avhengige av å utøve sitt ansvar i nært samspill med andre aktører. Det omfatter i 
første rekke kommunene som har et grunnleggende ansvar for samfunnsutviklingen i   
kommunen, men også en rekke statlige sektoretater som skal gjennomføre nasjonal politikk 
og prioriteringer på regionalt og lokalt nivå. I tillegg innebærer rollen som regional 
samfunnsutvikler kontakt med både næringsliv, organisasjoner og innbyggere. 

I samhandlingen med andre aktører består fylkeskommunens rolle både i å avklare og i 
størst mulig grad forene målsettinger, men også å mobilisere ressurser for at definerte mål 
kan nås. I proposisjonen om regionreformen og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling 
(Prop. 84 S (2016-2017)) har regjeringen vektlagt følgende hoveddimensjoner ved 
fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler2: 

Tabell 1 Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler 

Gi strategisk retning for 
samfunnsutviklingen 

 Avdekke og skape konsensus om regionens utfordringer. 
 Etablere felles mål. 
 Prioriteter og velge strategisk retning for utviklingen. 
 Forankre hos alle relevante aktører. 
 Bruke samfunns- og arealplanlegging som verktøy. 

Mobilisere ulike aktører 
med ressurser 

 Mobilisere aktører med ressurser – privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn. 
 Etablere mobiliserende (plan)prosesser. 
 Stimulere til samarbeid, etablere arenaer og møteplasser. 
 Fungere som nettverksnode, fasilitere og lede samarbeid/arenaer. 
 Ha incentivordninger som stimulerer til samarbeid. 

Samordne offentlig 
innsats og 
virkemiddelbruk 

 Samordne og forplikte ulike sektormyndigheter. 
 Samordne egne sektorer og planer. 
 Benytte regional plan til å gi retning for, og samordne offentlige aktører. 
 Fungere som bindeledd mellom forvaltningsnivåer. 
 Veilede. 

Alle disse tre dimensjonene vil i praksis innebære behov for utstrakt samarbeid og 
samhandling med andre aktører. Ambisjonene om at fylkeskommunene skal samordne også 
andre myndigheter er store. Det er likevel ikke opplagt hvor langt denne rollen til 
fylkeskommunen rekker og i hvilken utstrekning fylkeskommunen kan legge føringer for 
andre myndigheters oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Samordning i form av at andre 
aktører tilpasser sine mål og virkemiddelbruk til de mål fylkeskommunen setter for 
samfunnsutviklingen, kan i tilfeller der det eksisterer interessefellesskap være uproblematisk. 
I andre tilfeller kan kommunene eller staten ha interesser og mål som er i konflikt med 
fylkeskommunens føringer.  
 

                                                
2 Basert på NIBR-rapport 2015:17 Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. 
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1.2 Rammer og virkemidler for å utøve rollen som regional 
utviklingsaktør 

For å ivareta oppgaven som samfunnsutvikler på regionalt nivå, må fylkeskommunen ha 
tilgang til virkemidler som kan understøtte denne rollen. Spørsmålet om fylkeskommunene 
har sterke nok virkemidler til å faktisk kunne fylle denne rollen med tilstrekkelig kraft og 
autoritet, har blitt reist gjentatte ganger. 

Fylkeskommunens viktigste virkemiddel for å samordne samfunnsinteresser er den regionale 
planleggingen. Etter plan- og bygningsloven (pbl.) (§ 3-4.1) skal regional planlegging 
stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle 
utviklingen i en region. Planleggingen skal samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver, og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Det regionale 
plansystemet omfatter regionale planstrategier, regionale planer (som kan være både sektor- 
og områdespesifikke) og regionale planbestemmelser knyttet til fremtidig arealbruk. 
Planstrategiene er det eneste obligatoriske plandokumentet regional planmyndighet skal 
utarbeide. Strategien skal ha en overordnet og tverrsektoriell innretning hvor plan-
utfordringer ses på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer.  

I dag heter det at regionale planer «skal legges til grunn» for andre aktørers virksomhet i 
regionen, men det er i liten grad sanksjonsmuligheter overfor aktører som velger å handle i 
strid med regionale planer. Erfaringer viser at regionale planer lett kan bli oversett hvis de 
inneholder tiltak eller målsetninger som konkurrerer med målsetninger i andre sektorer eller 
planer. Spørsmålet om å gjøre den regionale planleggingen mer forpliktende har vært 
diskutert en rekke ganger, både i offentlige utredninger og i forskningsrapporter. 3  Det har 
imidlertid ikke vært aktuell politikk å gjøre regionale planer rettslig bindende for kommuner, 
statsetater og andre aktører utover det som er tilfellet i dag (blant annet gjennom regionale 
planbestemmelser). En sterkere forpliktelse må derfor i første rekke knyttes til de ulike 
aktørers medvirkning og deltagelse i de ulike faser av det regionale planarbeidet, men også i 
oppfølgingen av vedtatte planer. Ekspertutvalget som har foreslått overføring av oppgaver til 
nye fylkeskommuner har drøftet dette spørsmålet utførlig4. 

I tillegg til planvirkemidlene, har fylkeskommunen et betydelig ansvar for å samordne det 
offentlige virkemiddelapparatet innenfor forskning og innovasjon regionalt. Fylkeskommunen 
har blant annet ansvar for fordeling av tilskudd innenfor Innovasjon Norges portefølje, og har 
ansvar for forvaltning av fondene som tilhører Regionale forskningsfond. Videre har 
fylkeskommunen ansvar innenfor verdiskaping i landbruket. Fylkeskommunen har også 
tilretteleggende virkemidler til utvikling av lokalsamfunn og omstillingsarbeid for områder med 
vesentlig reduksjon i arbeidsplasser.  

                                                

3  For eksempel Planlovutvalget NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II, 

Telemarksforskning TF-notat nr. 54/2016:: Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer 

4 Rapport fra ekspertutvalg: Regionreformen – desentralisering av oppgaver fra staten til kommunene 
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2 Fylkeskommunenes synspunkter på regional 
stat 

Fra fylkeskommunenes side har det i lang tid vært fremmet kritikk av statens mangfoldige 
regionale inndeling og at denne strukturen hindrer god samhandling på regionalt nivå.5 For å 
innhente synspunkter på betydningen av strukturen avgrenset til arbeidet med regional 
utvikling og regional planlegging, har vi gjennomført en enkel spørreundersøkelse rettet mot 
hhv. ledere for planavdelingene i (fylkesplansjef eller tilsvarende stillinger) og ansvarlige for 
regionale utviklingsspørsmålene (regionalsjefer eller tilsvarende stillinger) i 
fylkeskommunene.6  

Spørreundersøkelsen omfattet deres oppfatninger om tre hovedtemaer: 

 Erfaringer med statsetatenes medvirkning på sentrale arenaer for regional planlegging og 
regionalt utviklingsarbeid. 

 Konkrete problemstillinger knyttet til konsekvenser av ulik regional inndeling og andre 
faktorer som hemmer eller fremmer samhandling.  

 Behov for endringer i de regionale statsetatenes inndeling i lys av ny fylkesstruktur. 
  

2.1 Prioritering av arenaer 

På spørsmål om i hvilken grad fylkeskommunene opplever at de ulike statsetatene faktisk 
prioriterer sentrale samhandlingsarenaer, fremkommer følgende svarmønster: 

Fylkesmannen, Statens vegvesen og Bane NOR utgjør etter fylkeskommunens oppfatninger 
statsetatenes tre på topp når det gjelder deltagelse på arenaer for regional planlegging og 
utvikling. At fylkesmannen og Statens vegvesen kommer godt ut i samhandlingen med 
kommunesektoren bekreftes i funn fra andre undersøkelser også7. På mange måter kan det 
sies at det er naturlig all den tid både fylkesmannen og vegvesenet forvalter saksområder og 
nasjonale hensyn som har stor betydning i regionale plan- og utviklingsprosesser. Statens 
vegvesen og fylkeskommunen er i tillegg koblet sammen i en felles vegadministrasjon («Sams 
vegadministrasjon») der statens vegvesen utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver for 
fylkesvegene på oppdrag av fylkeskommunene. Kanskje mer overraskende er det at Bane 
NOR kommer så høyt på listen, ettersom Bane NOR som statsforetak har andre forutsetninger 
for drift og utvikling enn ordinære forvaltningsorganer. På den andre siden vil Bane NOR med 

                                                
5 Jf. NIBR-rapport 2016:6 Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen,  

6 Svarene fra i alt 14 fylkeskommuner utgjør det empiriske grunnlaget. Flertallet av fylkeskommunene valgte å samordne 
sine besvarelser slik at det kun ble gitt ett svar. For tre av fylkeskommunene har både plansjef og regionalsjef besvart. I 
presenterte frekvensfordelinger inngår imidlertid kun én av besvarelsene fra hver av disse tre fylkeskommunene (tilfeldig 
valgt). Med noen unntak er det lederne for hhv. regional planlegging og regional utvikling selv som har besvart. Unntakene 
utgjøres av at det i to av fylkeskommunene var rådgiver i de aktuelle fagavdelingene som besvarte, mens i en av 
fylkeskommunene har samferdselssjefen besvart. Sistnevnte besvarelse var ikke koordinert med plansjef eller regionalsjef 
og ble derfor forkastet. Oslo, Buskerud og Rogaland har ikke svart på undersøkelsen. 

7 NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling 

 

179



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:12 

 

8 

sitt betydelige infrastrukturansvar for jernbanen ha mange koblinger og kontaktflater mot 
fylkeskommunene som regionale planmyndigheter og utviklingsorganer. 

 

 

Figur 1 Statsetatenes deltagelse på samhandlingsarenaer 

 
I motsatt ende av skalaen finner vi NVE, IMDi og Bufetat. Enkelte av fylkeskommunene 
kommenterer at de vurderer NVEs svake deltagelse som særlig problematisk gitt at regionalt 
planforum er en viktig arena for å komme med innspill til kommunale arealplaner i en tidlig 
fase, inkludert vurderinger knyttet til skred- og flomfare.  
 

2.2 Betydning av inndeling, lokalisering og sektorstyring for 
samhandling 

Det neste temaet i undersøkelsen handlet om hvilken betydning hhv. geografisk inndeling, 
lokalisering av regionkontorer og trekk ved sektorstyringen har for samhandling i arbeidet med 
regional utvikling. Følgende spørsmål ble stilt: 

a. I hvilken grad mener du at den ulike inndelingen av regional stat samlet sett hemmer 
utøvelsen av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og regional 
samfunnsutvikler? 

b. I hvilken grad mener du at lokaliseringen av etatenes regionkontor hemmer/svekker 
deltagelse og samhandling i regionalt utviklingsarbeid? 

c. I hvilken grad opplever du at trekk ved sektorstyringen i statsetatene hemmer de regionale 
statsetatenes deltakelse i regionalt utviklings- og planarbeid i regi av fylkeskommunen? 
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Figuren under viser svarfordelingen fra respondentene.  

 

 

Figur 2 Betydning av inndeling, lokalisering og sektorstyring 

 
Betydning av inndeling 
På det første spørsmålet svarer 11 av 14 fylkeskommuner at inndelingen av statsetatene i 
noen eller stor grad utgjør en hemmende faktor for at fylkeskommunen kan utøve sine roller 
på de nevnte fagområdene. Antallet som oppgir «i noen grad» er imidlertid større enn antallet 
som oppgir «i stor grad», og antallet som oppgir «i liten grad» er nesten like stor som antallet 
som «i stor grad». Svarene indikerer at selv om inndeling er en faktor som tillegges betydning 
for arbeidet med regional utvikling og planlegging, skal ikke betydningen på bakgrunn av disse 
tallene overdrives. Figuren over viser at betydningen av trekk ved sektorstyringen får et mer 
markant utslag, jf. omtale under. Den fylkesvise fordelingen av svarene er som følger: 

Tabell 2 Fylkesvis fordeling av svar om inndeling 

I stor grad Aust-Agder, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold 

I noen grad Troms, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Nordland, Finnmark, Hordaland, Telemark 

I liten grad Hedmark, Oppland, Akershus 

Det er lite systematikk i den geografiske fordelingen av svarene på dette spørsmålet. Det er 
fylkeskommuner fra alle landsdeler som svarer at inndelingen har betydning i noen eller stor 
grad, mens det kun er østlandsfylkeskommuner som mener at inndeling har liten betydning. 
At Oppland og Hedmark svarer «i liten grad» kan muligens forklares med at det to fylkene for 
alle regionale statsetater enten utgjør en egen innlandsregion eller inngår samlet i en større 
østlandsregion. 
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Respondentene som oppgav at statsetatenes regionale inndeling i stor eller noen grad 
hemmer fylkeskommunenes utøvelse av rollen som regionale utviklingsaktører ble bedt om å 
konkretisere hva utfordringene består i. Av de åpne svarene er det særlig to hovedargumenter 
som trekkes fram: 
 
 Mangel på samlet geografisk fokus: Ulik inndeling av regional stat svekker forutsetningene 

for at statlige organer og fylkeskommunene kan forenes om felles strategisk retning og 
satsing for regionen. Fravær av felles geografisk nedslagsfelt reduserer også felles lojalitet 
og oppslutning om vedtatte strategier. Det er lettere å få til omforent forståelse av 
utfordringer og løsninger der det er samsvar i geografisk organisering mellom aktørene. 
Flere informanter peker på at manglende sammenfall mellom fylkesgrensene og statens 
inndeling særlig kan redusere den regionale planleggingens betydning som samordnings- 
og styringsdokument for de statlige aktørene i fylkene. Mange peker på at det antagelig er 
en utfordring for staten å måtte forholde seg til 3-4 regionale planer samt tilhørende sektor- 
og/eller geografisk avgrensende regionale planer. Det pekes på at mer sammenfall ville 
styrket det regionale nivået og lagt til rette for en mer helhetlig utvikling.   
 

 Ulik organisering og praksis kompliserer: Fylkeskommunene er ulikt organisert og politisk 
styrt på bakgrunn av regionale forutsetninger og prioriteringer. Ulikheter i styringsmodeller 
og politiske kulturer, men også variasjoner i rutiner og saksbehandling, kan være 
komplisert for statsetater å forholde seg til. Særlig gjelder dette statsetater som omfatter 
mange fylkeskommuner. 

Betydning av lokalisering 
På spørsmålet om betydningen av lokalisering for statsetatenes deltagelse svarer 12 av 14 
fylkeskommuner at lokalisering i noen eller stor grad virker hemmende for statsetatenes 
deltagelse i regionalt utviklingsarbeid. To svarer at lokalisering i liten grad er en hemmende 
faktor. Fordelingen på fylkeskommunen på dette spørsmålet er som følger: 
 
Tabell 3 Fylkesvis fordeling om lokalisering 

I stor grad Aust-Agder, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold 

I noen grad Troms, Sogn og Fjordane, Nordland, Finnmark, Hordaland, Telemark, Hedmark, 

Oppland 

I liten grad Trøndelag, Akershus 

Svarmønsteret er i stor grad sammenfallende med spørsmålet om inndeling. Det er for 
eksempel de samme fylkeskommunene som mener at statsetatens lokalisering i stor grad 
virker hemmende for deltagelse i det regionale utviklingsarbeid som mener at inndeling i stor 
grad er en hemmende faktor. Selv om det ble stilt separate spørsmål om hhv. inndeling og 
lokalisering, er det ikke uten videre opplagt å skille effektene av mangfoldig lokalisering og 
inndeling fra hverandre. På den bakgrunn er det ikke overraskende at svarmønsteret for disse 
to spørsmålene er ganske like. 

I utdypningen av svarene blir følgende momenter vektlagt: 
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 Lokalisering i samme by/område letter kontakten med statsetatene. Flere fylkeskommuner 
opplever at regionale statsetater som er inndelt i store regioner og har regionkontor i 
by/tettsted utenfor eget fylke i mindre grad deltar i regionale planprosesser i regi av 
fylkeskommunen. Flere nevner NVE, Mattilsynet og Kystverket som eksempler på etater 
som i liten grad deltar. Statsetater uten regionalt apparat, men som likevel skal ivareta 
nasjonale interesser og hensyn i regional og kommunal planlegging, oppleves å ha særlige 
utfordringer med å delta i planprosesser. Dette gjelder for eksempel Direktoratet for 
mineralforvaltning og Forsvarsbygg. 

 
 Flere påpeker at vellykket regionalt utviklingsarbeid fordrer at kunnskapen om regionens 

utfordringer og muligheter er forankret i et felles situasjons- og målbilde. Fysisk nærhet og 
stor grad av samlet lokalisering av utviklingsmiljøene, framheves som en fordel for å bygge 
relasjoner og tillit mellom aktørene og for å fremme kunnskap om hverandres roller og 
virkemidler. Disse faktorene legger i neste omgang gode rammer for arbeidet med å utvikle 
omforente og målrettede strategier. 

 
 Løsninger for fjernkommunikasjon som videomøter, Skype etc. kan i mange 

sammenhenger kompensere for lange reiseavstander, men erstatter ifølge mange av 
informantene likevel ikke behovet for å regelmessig møtes for å diskutere «over bordet». 

Betydningen av trekk ved sektorstyringen 
Trekk ved styringen av de ulike statsetatene er den faktoren som fylkeskommunene tillegger 
størst vekt som hemmende for statsetatenes deltagelse i regional planlegging og 
utviklingsarbeid. 14 av 14 fylkeskommuner mener at dette er tilfelle i noen eller i stor grad. På 
dette spørsmålet finner vi den største andelen som svarer i stor grad, med halvparten av 
respondentene, mens ingen oppgir «i liten grad» på dette spørsmålet. 

Fylkesfordelingen er som følger: 

Tabell 4 Fylkesvis fordeling om sektorstyring 

I stor grad Aust-Agder, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold, Nordland, Hordaland, Oppland 

I noen grad Troms, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Finnmark, Hordaland, Telemark, Hedmark,  

I liten grad Ingen 

 

Tre momenter vektlegges: 

 Sterk vertikal styring med få insentiver til samordning: Flere opplever at statsetatene er 
svært orientert om og lydhøre for styringssignaler fra sitt fagdepartement og viser i 
realiteten liten interesse for å nærme seg utfordringer/muligheter ut fra et tverrfaglig 
perspektiv.  Ifølge disse informantene ser ikke statsetatene det som sin oppgave å utvikle 
regioner, men fremstår langt på veg som advokater for sektorielle særinteresser. Det 
påpekes at mål- og resultatstyringen i sektorene kun er knyttet til sektorielle indikatorer og 
at etatene i liten/ingen grad måles på samordningsaktiviteter.  Andre informanter nyanserer 
bildet ved å påpeke at det er store ulikheter i de regionale statsetatenes prioritering av 
regionalt utviklingsarbeid. Flere mener også at det har skjedd en dreining i positiv retning 
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blant enkelte statsetater. Mattilsynet nevnes som et eksempel på en etat som har kommet 
mer aktivt med i regionalt planarbeid de senere år. 
 

 Økonomiske hensyn trumfer overordnede politiske prioriteringer: Fra flere fylkeskommuner 
gis det uttrykk for at statsetatene er gjenstand for sprikende styringssignaler fra 
departementsnivå og at økonomiske prioriteringer/budsjettstyring hindrer realisering av 
langsiktige mål for samfunnsutviklingen. Det vises blant annet til at fylkeskommunene har 
lagt til grunn statlige politiske føringer fra blant annet Klimaforliket i sitt regionale 
planarbeid, mens statsetatene ofte handler i strid med disse føringene når det kommer til 
konkrete beslutninger og strategiske valg. Følgende sitat er talende for holdningene til flere 
av respondentene: «Motstridende styringsdokumenter i staten er en utfordring. Når det er 
dyrere på kort sikt å følge en regional ATP (areal- og transportplan) vil ofte en statsetat la 
kortsiktige økonomiske styringsdokumenter få størst vektlegging. Det kan gi store negative 
konsekvenser på samfunnsutviklingen. Staten må rydde, rangere og samordne sine 
eksterne og interne styringsdokumenter.» 
 

 Regionale statsetater må få større selvstendighet til å gjøre egne regionale prioriteringer: 
Utfordringer og muligheter er ulike i vårt langstrakte land og det fordrer at de statlige 
regionkontorene har handlingsrom og ikke blir for detaljstyrt.  Å utløse muligheter regionalt 
fordrer godt samarbeid mellom ulike aktører og bruk av forskjelligartede virkemidler og 
ressurser i en regional kontekst.  Sentrale myndigheter må derfor ha forståelse for behovet 
for regional skreddersøm og at regionnivået i statsetatene får handlingsrom til en regionalt 
tilpasset virkemiddelbruk.  
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2.3 Tilpasning til ny fylkesinndeling? 

Fylkeskommunene ble bedt om å vurdere behovet for at de regionale statsetatene bør endre 
sin regionale inndeling i lys av ny fylkesstruktur, og i så fall på hvilken måte. Svarfordelingen 
for de ulike etatene framgår av figuren under:8 

Figur 3 Oppfatninger om endringsbehov i lys av ny fylkesinndeling 

Et hovedmønster i figuren er at svarene samlet sett i all hovedsak fordeler seg mellom 
alternativet som innebærer full harmonisering med ny fylkesinndeling alternativet som 
innebærer ingen endring.   

Statens vegvesen og Innovasjon Norge er de to regionale statsetatene som flest 
fylkeskommuner mener bør fullt ut harmoniseres med ny fylkesinndeling. Flere av 
fylkeskommunene kommenterer at vurderingen av SVV gjøres i lys av Stortingets 
anmodningsvedtak om at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift 
av fylkesveiene, skal overføres til regionalt folkevalgt nivå. Innovasjon Norge (IN) har en tett 
kobling til fylkeskommunene gjennom felles eierskap med staten for selskapet og den 
regionale strukturen i IN er allerede justert i tråd med vedtatt fylkesinndeling med unntak for 
strukturen på Østlandet (se egen omtale under). Halvparten av de som har svart mener at 
også IMDI og NAV bør harmonisere sin regionale struktur med vedtatt fylkesinndeling. NAV 
har alt vedtatt ny regional inndeling som med unntak av delingen av Viken i et to regioner 
(NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken). For IMDI vil en harmonisering innebære nærmere en 
fordobling av antall regionkontor. Også for IMDI var det i perioden undersøkelsen ble besvart 

                                                
8 En av fylkeskommunene har ikke besvart dette spørsmålet i undersøkelsen og ytteligere to fylkekommuner har kun krysset 
av for enkeltetater. Antall svar summerer seg derfor ikke til 14 for noen av etatene og antall svar per etat varierer mellom 12 
og 13. 
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av fylkeskommunene (mai-juni 2018) aktuelt med større oppgaveoverføringer til 
fylkeskommunene og det er ikke unaturlig å tolke svarene i lys av dette.  

Politiet er den av statsetatene som færrest fylkeskommuner mener bør få en inndeling som 
er helt lik ny fylkesinndeling. En nærliggende tolkning er at fylkeskommunene vurderer det 
som lite aktuelt å endre en politidistriktsinndeling som nylig er vedtatt. I tillegg følger ny 
fylkesinndeling i stor grad politidistriktsinndelingen, med unntak av vesentlige avvik i det 
sentrale østlandsområdet og i nord (Tromsø og Finnmark). Det skal bemerkes at 
informantene fra to av de fylkeskommunene (Østfold og Hordaland) som mener at politiet bør 
følge fylkesinndelingen fullt ut, har svart full harmonisering for alle de regionale statsetatene. 
NVE er den av etatene de fleste av respondentene fra fylkeskommunen mener bør justere 
sin endring slik at yttergrensene samsvarer med vedtatt fylkesinndeling. 

Av svarmønsteret framgår det at Østfold og Hordaland prinsipielt mener at de regionale 
statsetatene bør fullt ut harmoniseres med ny fylkesinndeling, mens Akershus like 
konsekvent har svart at det ikke er behov for å gjøre endringer i inndelingen av statsetatene. 
Det innebærer at to av de tre fylkeskommunene som sammen skal utgjøre den nye 
fylkeskommunen Viken har temmelig avvikende oppfatninger om statsetatenes 
tilpasningsbehov til ny fylkesinndeling. Det kan også registreres at Aust-Agder, Oppland og 
Hedmark mener at mange av statsetatene bør harmoniseres fullt ut med ny fylkesinndeling. I 
likhet med Østfold og Hordaland vil også disse tre fylkeskommunene inngå i større 
fylkeskommuner fra og med 2020. 

Selv om det gjør seg gjeldende noen mønster i svarene, ut fra fylkeskommunenes 
beliggenhet og om de skal slås sammen eller ikke, er hovedbildet likevel preget av stor grad 
av spredning.  
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Tabell 5 Svarfordeling mellom fylkeskommunene 

  
Full harmonisering med ny 
fylkesinndeling 

Justeres slik at yttergrenser 
harmoniserer med nye 
fylkesgrenser 

Ikke behov for endring Ikke relevant 

Politiet 
ØSTFOLD, HORDALAND, 
OPPLAND 

TROMS, NORDLAND 
A-A, TRØNDELAG, M&R, 
FINNMARK, HEDMARK, 
AKERSHUS, TELEMARK 

  

NVE M&R, ØSTFOLD, HORDALAND 
A-A, TROMS, FINNMARK, 
HEDMARK 

TRØNDELAG, NORDLAND, 
AKERSHUS, TELEMARK, 
OPPLAND 

  

BaneNor 
ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND, OPPLAND 

A-A, TRØNDELAG 
TRØNDELAG, NORDLAND, 
M&R, FINNMARK, AKERSHUS, 
TELEMARK 

TROMS 

Bufetat 
ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND 

TROMS, FINNMARK 
NORDLAND, M&R, AKERSHUS, 
TELEMARK 

A-A, 
TRØNDELAG, 
OPPLAND 

Sivilforsvaret 
ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND 

  
TRØNDELAG, NORDLAND, 
M&R, FINNMARK, AKERSHUS, 
TELEMARK 

AA, TROMS 

Kystverket 
S&F, NORDLAND, ØSTFOLD, 
HORDALAND 

A-A, TROMS, TELEMARK 
TRØNDELAG, M&R, 
FINNMARK, AKERSHUS 

HEDMARK, 
OPPLAND 

Fiskeridirektorat 
TROMS, S&F, NORDLAND, 
ØSTFOLD, HORDALAND 

FINNMARK, TELEMARK 
A-A, TRØNDELAG, M&R, 
AKERSHUS 

HEDMARK, 
OPPLAND 

Innovasjon 
Norge 

A-A, TROMS, NORDLAND, 
ØSTFOLD, FINNMARK, 
HORDALAND, TELEMARK 

S&F 
M&R, HEDMARK, AKERSHUS, 
OPPLAND 

TRØNDELAG 

NAV fylke 
TROMS, S&F, NORDLAND, 
ØSTFOLD, HORDALAND, 
TELEMARK 

A-A, OPPLAND 
TRØNDELAG, M&R, 
FINNMARK, HEDMARK 

  

Husbanken 
TROMS, M&R, ØSTFOLD, 
HEDMARK, HORDALAND 

  

A-A, TRØNDELAG, 
NORDLAND, FINNMARK, 
AKERSHUS, TELEMARK, 
OPPLAND 

  

IMDi 
A-A, M&R, ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND, OPPLAND 

TROMS, FINNMARK 
TRØNDELAG, NORDLAND, 
AKERSHUS, TELEMARK 

  

Mattilsynet 
A-A, S&F, ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND 

TROMS, NORDLAND, 
FINNMARK 

TRØNDELAG, M&R, 
AKERSHUS, TELEMARK, 
OPPLAND 

  

Statens 
vegvesen 

A-A, TRØNDELAG, ØSTFOLD, 
FINNMARK, HEDMARK, 
HORDALAND, TELEMARK 

TROMS, NORDLAND M&R, AKERSHUS, OPPLAND   
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3 Gjennomgang og vurdering av den enkelte 
etat 

 

3.1 Innovasjon Norge 

3.1.1 Innovasjon Norges roller, virkemidler og regional organisering 

Innovasjon Norge (IN) er et særlovsselskap og i lovens formålsparagraf slås det fast at 
Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges hovedmål er å bidra til 
bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse regionenes 
næringsmessige muligheter.  

Organiseringen av IN som særlovsselskap ble valgt for å balansere 
oppdragsdepartementenes behov for å kunne styre på et overordnet nivå mot selskapets 
selvstendighet og faglige ansvar for beslutninger i enkeltsaker. Fram til 2010 var selskapet 
heleid av staten, men fylkeskommunene var oppdragsgiver for flere av INs virkemidler. Med 
gjennomføringen av den såkalte forvaltningsreformen i 2010 fikk fylkeskommunene formelt 
eierskap i selskapet med en eierskapsandel på 49 prosent.9 Med endringen skulle 
fylkeskommunene få en sterkere innflytelse på nasjonale overordnede rammer og styrke 
fylkeskommunenes strategiske rolle i utformingen og gjennomføringen av den nasjonale 
næringspolitikken. 

Både fylkeskommunene og NHD utøver både en eierrolle og en bestillerrolle overfor 
Innovasjon Norge. Eierrollen retter seg mot selskapet som helhet, og skal ha fokus på 
utviklingen av selskapet som selskap. Bestillerrollen er knyttet til de oppgaver eierne ønsker 
at selskapet skal ivareta i forbindelse forvaltningen av ulike programmer og tiltak. Her ligger 
styringen i de føringer og rammer eierne som oppdragsgivere setter for utøvelsen av 
selskapets forvaltningsoppgaver. I tillegg til eierne opptrer også en rekke andre 
departementer og aktører som bestillere overfor Innovasjon Norge, både sentralt og 
regionalt. 

Innovasjon Norge har nasjonal overbygging og kontorer i alle landets fylker og i viktige 
internasjonale markeder for norsk næringsliv. Selskapet tilbyr tjenester innenfor finansiering, 
rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering og forvalter et bredt sett av ordninger på 
oppdrag fra staten (i hovedsak fra fem departementer) og fylkeskommunene. Ordningene 
som IN forvalter på oppdrag av fylkeskommunene utgjør om lag 11 prosent av INs samlede 
oppdragsportefølje og omfatter distriktsrettede risikolån, distriktsrettede garantier og 
bedriftsutviklingstilskudd. Midlene fordeles mellom fylkeskommunene innenfor virkeområdet 
for distriktsrettet investeringsstøtte. I oppdragene til IN kan fylkeskommunene gi føringer om 
hvordan midlene skal prioriteres mellom ulike satsingsområder. 

                                                
9 Etter 1.1.2011 eier staten 51% av Innovasjon Norge, mens de 19 fylkeskommunene hver eier 2,58% eller til sammen 49% 
av selskapet. 
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Det er i løpet av de senere år gjennomført flere endringer i organiseringen av INs regionale 
apparat. En av endringene er at ordningen med lovbestemte regionale styrer ble avviklet i 
2016. Lovfestingen av de regionale styrene ble vedtatt i sammenheng med at 
fylkeskommunene kom inn på eiersiden i Innovasjon Norge 2010 og ble begrunnet med at 
man gikk fra én eier til å ha flere eiere. Regionale styrer skulle særlig sikre regional 
innflytelse og kompetanse på saksbehandling og vedtak ved regionkontorene.  

Ordningen med regionale styrer ble imidlertid opplevd av IN som en begrensing i friheten til å 
organisere selskapet, og det ble påpekt at det i minst mulig grad burde gjelde lovmessige 
føringer som begrenset styrets handlingsrom. I proposisjonen til lovendringen10 ble det 
vektlagt at nær samhandling med næringslivet, fylkeskommunene, andre virkemiddelaktører 
og ulike utviklingsaktører og organisasjoner i regionene uansett er en forutsetning for å nå 
selskapets formål. Videre er det fortsatt en bestemmelse i loven (§13) om at selskapets 
organisering på regionalt nivå skal sikre regional forankring blant annet gjennom deltagelse i 
de regionale partnerskapene som ledes av fylkeskommunene. I partnerskapene drøftes blant 
annet utfordringer og strategier for næringsutvikling i de enkelte regionene. 

En annen endring i selskapets regionale struktur 
gjelder regionkontorenes organisering. Innovasjon 
Norge har lokal tilstedeværelse gjennom 20 
kontorsteder rundt om i landet. Disse kontorene er 
opprettholdt, men flere steder er kontorene slått 
sammen til én administrativ enhet underlagt felles 
ledelse. Argumentene for å slå sammen kontorene er 
dels knyttet til behovet for å samle ressurser og bygge 
opp spisskompetanse regionalt, dels for å effektivisere 
og dels for å tilpasse strukturen til ny fylkesstruktur 
som følger av regionreformen. 

De siste av disse sammenslåingene var at kontorene i 
Sogn og Fjordane og Hordaland er slått sammen til 
Innovasjon Norge Hordaland og Sogn og Fjordane, 
mens kontorene i Telemark, Buskerud og Vestfold er 
slått sammen til Innovasjon Norge Buskerud, 
Telemark og Vestfold. Med gjennomføringen av disse endringene i 2017 er strukturen for 
Innovasjon Norges regionale apparat som følger: 

 

 

 

 

 

  

                                                
10 Prop. 89 L (2014–2015) Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet) 

Figur 4 Regioninndeling Innovasjon Norge 
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Tabell 6 Regioner og kontorsteder Innovasjon Norge 

Region Kontorsteder 

Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Oslo og Sarpsborg 

Innovasjon Norge Innlandet Lillehammer og Hamar 

Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold Drammen, Horten og Skien 

Innovasjon Norge Agder Grimstad 

Innovasjon Norge Rogaland Stavanger 

Innovasjon Norge Hordaland og Sogn og Fjordane Leikanger (Sogndal) og Bergen 

Innovasjon Norge Møre og Romsdal Molde og Ålesund 

Innovasjon Norge Trøndelag Trondheim og Steinkjer 

Innovasjon Norge Nordland Bodø 

Innovasjon Norge Arktis Tromsø, Vadsø, Alta og prosjektkontor på 

Svalbard 

 

I ett tilfelle er det forskjell på inndelingen av regionkontorer og vedtatt inndeling for de nye 
fylkeskommunene.  Det gjelder kontoret for Buskerud, Telemark og Vestfold som avviker fra 
de nye fylkene Viken og Telemark og Vestfold.  
 

3.1.2 Synspunkter på dagens oppgaveløsning og samhandling 

Erfaringer med samhandlingen mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge: 
Dialogen mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunene følger dels av de formelle rammer 
som er satt for utøvelsen av fylkeskommunes eier-rolle i selskapet og dels av den mer 
løpende kontakten mellom den enkelte fylkeskommune og Innovasjon Norges regionkontorer 
i gjennomføringen av de fylkeskommunale oppdragene. Det er i den forbindelse utviklet et 
felles mål- og resultatstyringssystem og etablert koordinerende prosesser både nasjonalt og 
regionalt for å ivareta det felles eierskapet.   

Gjennom intervjuene med både representanter for fylkeskommunene og Innovasjon Norge 
gis det inntrykk av at dagens samhandling stort sett fungerer godt. Hovedinntrykket kan 
sammenfattes i følgende momenter: 

 Velfungerende samhandlingsarenaer: Samhandlingen har etter hvert funnet sin form og 
samhandlingsarenaene som er etablert er et godt utgangspunkt for at fylkeskommunen 
kan gi strategiske føringer og påvirke den samlede virkemiddelbruken i sin region. Det 
gjelder for eksempel vektingen av tiltak som er øremerket bedrifter i distriktsområdene 
opp mot tiltak rettet mot næringsliv i hele fylket. 
 

 Delte oppfatninger om betydningen av regionale styrer: I høringsrunden om forslaget om 
å oppheve lovfestingen av regionale styrer ga flere fylkeskommuner uttrykk for at det ville 
innebære en svekkelse av den regionale forankringen og fylkeskommunenes innflytelse 
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på selskapet, jf. Prop. 89 L (2014-2015) om endringer i lov om Innovasjon Norge. På 
bakgrunn av gjennomførte intervjuer både i fylkeskommunen og i IN reflekteres slike 
synspunkter i liten grad. Det påpekes at styrene utgjorde en lite effektiv og kostbar 
struktur for involvering i forvaltningen av en liten andel av INs portefølje. Det vises også til 
at de regionale styrene i liten grad inntok et helhetlig og strategisk ansvar, men ble veldig 
saksbehandlingsorienterte. 
 

 Betydelige variasjoner i hvordan fylkeskommunen forholder seg til innovasjon Norge: 
Representantene for IN ser til dels store variasjoner i hvordan fylkeskommunene 
forholder seg til IN som sitt næringspolitiske apparat. Variasjonene forklares særlig med 
to forhold. For det første er det stor forskjell på den økonomiske rammen som de ulike 
fylkeskommunene forvalter gjennom IN. Distriktsoppdraget varierer betydelig fra region til 
region og samhandlingen med fylkeskommunen preges mye av det. Det påpekes likevel 
at fylkeskommuner som tildeles stor økonomisk ramme ikke nødvendigvis inntar en mer 
aktiv eierrolle enn fylkeskommuner med mindre rammer. Fylkeskommuner med mindre 
økonomiske rammer kan ofte innta en mer aktiv eierrolle og benytte seg av INs apparat 
på andre måter enn som rent saksbehandlende organ.  

 
Den andre forklaringen knyttes til fylkeskommunenes politiske styringsmodeller. 
Informanter fra IN opplever at den parlamentariske styringsmodellen gir bedre aksess til 
politisk nivå i fylkeskommunene enn de opplever formannskapsmodellen gjør. Det bidrar 
både til større politisk oppmerksomhet om INs programmer og gjør det enklere å ta 
styringssignaler fra fylkeskommunen. Selv om enkeltinformanter poengterer denne 
forskjellen mellom de politiske styringsmodellene for samhandlingen med IN gir likevel 
ikke vårt begrensede materiale grunnlag for å konkludere at det er slik på bredere basis. 
Opplevde forskjeller kan også forklares med ulike kulturer, personrelasjoner mv. 

Enkelte informanter i IN gir uttrykk for at selv om samhandlingen mellom fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge generelt er god, er det rom for forbedringer. Det knyttes både til utøvelsen 
av eierskapet, hvor flere etterlyser en mer aktiv rolle fra fylkeskommunene sin side, og til 
behovet for å ha faste arenaer for langsiktig og strategisk næringsutvikling mellom 
fylkeskommunene og virkemiddelaktørene (Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet m.fl.)  

Én dør til virkemiddelapparatet  
Informantene påpeker at i mange regioner er det krevende for næringslivet å få oversikt over 
tilgjengelige virkemidler for innovasjon og internasjonalisering. Innovasjon Norge regionalt 
fungerer i dag som «én dør inn» for næringslivet til deler av det nasjonale 
virkemiddelapparatet, men gjennom intervjuene understrekes det at potensialet for å bruke 
INs lokalkontorer som felles inngangsport er betydelige. I motsetning til mange av de andre 
nasjonale virkemiddelaktørene som Forskningsrådet, Siva, Enova, Patentsyret m.fl har IN et 
desentralt apparat, begrunnet i behovet for å løfte fram lokale bedrifter og gründere. Det 
framheves i den forbindelse at Innovasjon Norge kan spille en enda viktigere rolle i å 
kvalifisere innovative bedrifter i hele landet, ikke bare til egne ordninger, men også til den 
store porteføljen av virkemidler nasjonalt. 

191



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:12 

 

20 

3.1.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Som beskrevet i kap. 2.1.1 har Innovasjon Norge tilpasset sin regionstruktur til det som blir 
ny fylkesinndeling fra 2020. Flere av sammenslåingen av regionkontorene har skjedd i 
forkant av de prosesser som er igangsatt for å slå sammen fylkeskommunene. Det gjelder 
for eksempel sammenslåingen av de to kontorene i Trøndelag og sammenslåingen av de to 
kontorene i Innlandet. Behov for å effektivisere og utnytte ressursene på tvers av fylkene er 
også drevet fram av digitalisering og endrede arbeidsformer internt i selskapet. Andre 
kontorer har over lengre tid dekket flere fylker, slik tilfellet er for regionkontoret for Oslo, 
Akershus og Østfold. Dette er kontorer som forvalter små midler og struktur/bemanning må 
vurderes i lys av det.   

Flere av informantene i både fylkeskommunene og IN poengterer at det er vesentlig at INs 
regioner og fylkeskommunene har felles geografisk inndeling. Disse informantene påpeker at 
sammenfall i inndeling legger best til rette for fylkeskommunene og IN som virkemiddelaktør i 
fylkene trekker i samme retning med utgangspunkt i felles målbilde og omforente strategier. 
Valget om å slå sammen fylkeskontorene for Buskerud, Telemark og Vestfold ble begrunnet 
med at tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark har alle et variert næringsliv, men likevel 
så mye til felles at det er hensiktsmessig å se området under ett. Alle de tre fylkene har 
betydelige regionbyer, men også en betydelig distriktsprofil. I tillegg har det i lang tid vært et 
tett samarbeid mellom de tre kontorene på mange områder.  

Selv om valget av Buskerud, Telemark og Vestfold som region er begrunnet både av 
næringsmessige hensyn og langvarig etablert samarbeid understrekes det fra informantene 
fra IN at de vil tilpasse seg den nye fylkesinndelingen, også på Østlandsområdet. Det 
påpekes at det tross alt vil være en mindre omstilling at Buskerud legges til et kontor som 
dekker hele Viken. I følge disse informantene vil et Viken-kontor også kunne fungere godt, 
men at det vil kreve ekstra oppmerksomhet om at distriktsdimensjonen i virkemiddel-
forvaltningen blir ivaretatt på en god måte.  

Ekspertutvalget som har utredet nye oppgaver til fylkeskommunene har foreslått endringer i 
INs organisering som både endrer eierskapet og innebærer at en større andel av INs 
virkemidler forvaltes av fylkeskommunene. Informantene har ikke blitt bedt om å ta stilling til 
de konkrete forslagene, men både representantene fra IN og fra fylkeskommunene har 
tilkjennegitt synspunkter på at større fylkeskommuner vil legge til rette for at en større del av 
oppdragiveransvaret for INs portefølje kan legges til fylkeskommunen. Konkrete innspill til 
slike overføringer, samt viktige betingelser knyttet til disse overføringene har IN redegjort for i 
sitt høringssvar til ekspertutvalget. Fra INs side vektlegges det at endringer i ansvarsforhold 
må ha næringslivets beste som det sentrale parameter for å vurdere endringer.  

 

3.2 Fiskeridirektoratet 

3.2.1 Fiskeridirektoratets roller innenfor regional utvikling og planlegging 

Fiskeridirektoratet er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet. Direktoratet har ansvar for havressursforvaltning, akvakulturforvaltning 
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og marin arealforvaltning. Oppdraget er å fremme 
lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig forvaltning av marine ressurser og marint 
miljø. 

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble 
oppgavene knyttet til lokalisering av akvakulturanlegg 
og innsigelsesretten knyttet til dette overført til 
fylkeskommunen. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
Når det gjelder fiskerisaker, er det Fiskeridirektoratet 
som har innsigelsesrett. 

Fiskeridirektoratet fører tilsyn med fiskerinæringen og 
samhandler med fylkeskommunen i spørsmål om 
lokalisering av akvakulturanlegg og med 
fylkesmannen i spørsmål om miljø. Videre har 
Fiskeridirektoratet mye kontakt med Mattilsynet. 

Fiskeridirektoratet består av fem regioner og har hovedkontor i Bergen. Direktoratet har også 
20 kontorer fordelt på de fem regionene. Av om lag 420 årsverk er halvparten ute i 
regionene. 

Tabell 7 Regioner og kontorsteder Fiskeridirektoratet 

Region Kontorsteder 

Sør: Rogaland, Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, 
Akershus, Hedmark og Oppland 

Egersund 

Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane Måløy 

Midt: Møre og Romsdal, Trøndelag Ålesund 

Nordland: Nordland Bodø 

Nord. Troms og Finnmark Tromsø 

 

3.2.2 Synspunkter på dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling 

Regionstrukturen for Fiskeridirektoratet ble sist endret i 2016. Man gikk da fra sju til fem 
regioner samtidig som antall lokalkontor ble redusert. Alle regionene følger fylkesgrensene, 
men region Sør omfatter i dag hele 10 fylker. Dette blir vesentlig redusert i 2020.  

Ettersom direktoratets kjerneoppgave er å følge opp fiskerinæringen og havbruksaktiviteter, 
er det logisk at tilstedeværelsen er størst der det er mest fiskeri- og havbruksaktivitet. 

Fiskeridirektoratet deltar i den regionale planleggingen som fylkeskommunen har ansvar for. 
Direktoratets innfallsvinkel er å ivareta fiskeriinteressene, men er også opptatt av 
akvakulturinteresser selv om lokaliseringsansvaret nå ligger hos fylkeskommunen. 
Informantene vi har snakket med i Fiskeridirektoratet både på direktoratsnivå og på regionalt 
nivå, opplever samarbeidet i all hovedsak som godt og profesjonelt. Store avstander gjør at 
man imidlertid kunne ønske seg mer bruk av videokonferanser. 

Figur 5 Regioninndeling Fiskeridirektoratet 
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I praksis skjer mye av kommunikasjonen via telefon og e-post. Videre har fylkeskommunene 
vel så mye kontakt med hovedkontoret som med regionkontorene. Derfor mener informanter 
i Fiskeridirektoratet at regionstørrelse og lokalisering av regionkontorene betyr lite for 
samhandlingen i praksis. 

Hovedinntrykket fra intervjuene både med Fiskerdirektoratet og fylkeskommunene, er at 
dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling fungerer godt, og er tilpasset 
Fiskeridirektoratets behov gjennom å sikre tilstedeværelse der det er mest aktivitet. 
Fiskeridirektoratet er samtidig opptatt av å ikke bryte fylkesgrensene. Informantene i 
Fiskeridirektoratet påpeker at det vil være et større problem for fylkeskommunen å måtte 
forholde seg til flere statlige regionkontorer i den samme etaten, enn det er for et 
regionkontor i en statlig etat å måtte forholde seg til flere fylkeskommuner. 

Fiskeridirektoratet har enkelte synspunkter på oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen 
og Fiskeridirektoratet, særlig innenfor akvakulturfeltet, men dette har ikke betydning for 
struktur. 

Et viktig formål med endringen i regionstruktur i 2016, var å gjøre regionene faglig sterkere, 
styrke kvaliteten på oppgaveløsningen og unngå forskjellsbehandling. Et viktig mål er å 
etablere en organisasjonsstruktur som bidrar til effektivisering av Fiskeridirektoratet, og 
frigjøre ressurser som kan gi direktoratet større evne og fleksibilitet til fortsatt å ha fokus på 
fiskeri og samtidig styrke seg på havbruksområdet. Det var en diskusjon i direktoratet om 
antall regioner skulle reduseres til tre, men løsningen med fem regioner synes i dag å 
balansere hensynene til effektivisering og spesialisering med behovet for fysisk 
tilstedeværelse og kjennskap i utførelsen av mange oppgaver, ikke minst gjennomføring av 
tilsyn. 

Flere av informantene i Fiskerdirektoratet understreker imidlertid at organiseringen av 
direktoratets oppgaver er løpende til vurdering og økende vekt på likebehandling og et stadig 
mer kompetansekrevende oppgavefelt kan medføre større grad av funksjonsorganisering og 
spesialisering på tvers av regionene fremover. 
 
3.2.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Ingen aktører, andre enn noen informanter fra fylkeskommunen, etterspør endring i 
Fiskeridirektoratets regioninndeling som virkemiddel for å bedre samhandlingen. Det er heller 
ikke noen av våre informanter som er kritiske til den rollen Fiskeridirektoratet spiller i dag i 
den regionale samhandlingen. Det er ikke noe som tyder på at ny fylkesinndeling vil endre på 
dette. Tvert imot er det grunn til å anta at ny fylkesinndeling vil gjøre det lettere for 
Fiskeridirektoratet å være en bidragsyter i det regionale planleggings- og utviklingsarbeidet.  

 

3.3 Statens vegvesen (SVV) 

3.3.1 SVVs roller innenfor regional utvikling og planlegging 

Statens vegvesen er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet, og 
består av driftsenhetene Vegdirektoratet (Oslo) og fem regioner. De fem regionene følger 
fylkesgrensene slik de er i dag. Nye Viken vil være splittet mellom region Øst som omfatter 
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Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark, og region Sør som omfatter Agder-fylkene, 
Telemark, Vestfold og Buskerud. SVV har i dag fylkesvise vegavdelinger hvor en sentral 
oppgave er å betjene fylkeskommunenes vegadministrasjonsbehov. Vegavdelingene utgjør 
avdelinger i regionene, og er dermed ikke egne driftsenheter. 

Tabell 8 Regioner og kontorsteder Statens Vegvesen 

Region Kontorsteder 

Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark Lillehammer 

Midt-Norge: Trøndelag og Møre og Romsdal Molde 

Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Leikanger 

Sør. Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud Arendal 

Nord: Nordland, Troms og Finnmark Bodø 

Fylkeskommunene har i mer enn hundre år hatt 
myndighet over deler av det offentlige vegnettet, men har 
aldri hatt egen vegadministrasjon. Ordningen med at SVV 
fungerer som vegadministrasjon for fylkeskommunen er 
tilsvarende gammel.  

Sams (felles) vegadministrasjon innebærer at staten og 
fylkeskommunene gjør bruk av samme vegadministrasjon 
på regionalt nivå til å utføre oppgaver på henholdsvis riks- 
og fylkesveg. I dette ligger at Statens vegvesen stiller sin 
regionale vegadministrasjon, systemer og verktøy med 
mer til disposisjon for å kunne følge opp oppgaver etter 
vegloven for fylkeskommunene på fylkesveg. 
Regionvegsjefen hører under fylkeskommunene i 
fylkesvegsaker og Vegdirektoratet i riksvegsaker, jf. 
vegloven § 10 og Samferdselsdepartementets instruks for 
Statens vegvesen av 15.03.2011. Staten betaler utgiftene 
til sams vegadministrasjon, jf. vegloven § 19. 
Regionvegsjefen bidrar med beslutningsunderlag til fylkeskommunens arbeid med 
langtidsplaner m.m., samt sørger for at de tiltak (utbygging, drift, vedlikehold, forvaltning og 
dels fylkesvegferjedrift) som fylkeskommunen beslutter, blir gjennomført. (Difi-rapport 
2016:3) 

På bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget i 2017, har SVV på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet utredet spørsmålet om å oppheve ordningen med SAMS 
vegadministrasjon og overføre ressurser fra SVV til fylkeskommunen slik at de kan forvalte 
fylkesvegene på egen hånd. Potensielt kan dette bety overføring av nærmere 4000 
medarbeidere.11 

                                                
11 FRA SAMS OG SAMLING Konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til 
fylkeskommunene fra 1.1.2020, og vurderinger av alternativer. Statens vegvesen 2018. 

Figur 6 Regioninndeling Statens vegvesen 
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I 2010 gjennom forvaltningsreformen ble en betydelig andel av riksvegnettet omgjort til 
fylkesveger. Før forvaltningsreformen i 2010 var total veglengde for riks- og fylkesveger rundt 
54.000 km, fordelt med om lag 50 pst. riksveg og 50 pst. fylkesveg. Etter 
forvaltningsreformen ble dette endret til om lag 80 pst. fylkesveg og 20 pst. riksveg. 
Trafikkarbeid (antall kjørte kilometer) er fordelt med 53 pst. på riksveg og 47 pst. på fylkesveg. 
I Oslo ble riksveger omgjort til kommunale veger. Men ordningen med SAMS 
vegadministrasjon ble videreført. Bare i Oslo blir hele vegnettet som ikke er statlig forvaltet 
av Oslo kommune. 

Spørsmålet om å overføre ressurser fra SVV til fylkeskommunen er ikke nytt. På 
begynnelsen av 1990-tallet ble det foreslått å omgjøre riksveger som ikke er stamveg til 
fylkesveg og samtidig overføre de tidligere fylkesvise vegkontorene i SVV til 
fylkeskommunen12. 
 
3.3.2 Synspunkter på dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling 

SVVs erfaring er at de samhandler godt både med fylkeskommunen, fylkesmannen og andre 
relevante virksomheter. Selv om samhandlingen med fylkeskommunen er god, blir det likevel 
påpekt at fylkeskommunen må ha sterkere virkemidler for å kunne være den tonegivende 
samfunnsutviklingsaktøren regionalt.  

Særlig i byområder har SVV god erfaring med bruk av avtaler som grunnlag for samhandling. 
Slike avtaler forplikter aktørene til å følge opp planer også økonomisk. 

Andre aktører som kommunene, fylkeskommunene, fylkesmannen og statlige etater oppgir 
at samhandlingen med SVV i all hovedsak fungerer godt. Erfaringene er noe mindre positive 
når det gjelder samhandling med Bane NOR og Nye Veier AS. 

Ifølge SVV betyr struktur lite for samhandling og samordning med andre aktører. God 
samhandling handler ikke om hvor folk sitter, men relasjonen til den du skal samhandle med. 
Gode samhandlingsrelasjoner avhenger ikke av hvor man er lokalisert, men av tydelige 
fullmakter, avklarte roller og forutsigbarhet i samhandlingen – dvs. at man vet hvem man skal 
snakke med i ulike sammenhenger, at man har den rette kompetansen og kapasiteten samt 
at ansvarsfordelingen er avklart. Med dagens teknologi kan man samarbeide og samhandle 
godt og effektivt på tross av store avstander.  
 

3.3.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Våre undersøkelser indikerer at samhandlingen mellom fylkeskommunene og SVV har 
fungert godt, på tross av regioner om omfatter flere fylkeskommuner. Videre tyder våre data 
på at hvordan SVV organiserer sin virksomhet ikke er avgjørende for god samhandling. En 
viktig årsak til dette kan være at SVV har en egeninteresse i å få til best mulig samordning 
mellom infrastrukturutbygging og andre hensyn, både for effektivitet i planlegging og 

                                                
12 Dette alternativet ble blant annet fremmet av «arbeidsgruppen for administrativ organisering av kollektivtrafikken i Norge» 
(1992). Denne arbeidsgruppen ble nedsatt av Kommunenes Sentralforbund og ledet av Ragnar Kristoffersen. 
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gjennomføring og for samfunnsøkonomi – at transport- og vegbehovet ikke vokser mer enn 
nødvendig. 

Historien har vist at SVV evner å tilpasse seg endringer i omgivelsene og samhandler godt 
med de man trenger å samhandle med. Våre informanter tror større fylker kan virke positivt, 
men understreker også at fylkeskommunen må ha sterkere virkemidler enn i dag for å kunne 
utfylle sin rolle som samfunnsutvikler på en god måte. Våre informanter i SVV peker på at 
fylkeskommunen i dag faller litt mellom kommunen og staten som de sterke aktørene i 
planlegging av samfunnsutviklingen. 
 

3.4 Kystverket 

3.4.1 Kystverkets roller innenfor regional utvikling og planlegging 

Kystverket er statens fagmyndighet med ansvar for kystforvaltning, effektiv og sikker 

sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing. I gjennomføringen av sine oppgaver 
involveres Kystverket jevnlig i samarbeid med regionale og lokale myndigheter og andre 
statsetater. Samhandlingen med fylkeskommunen knyttes særlig til medvirkning i regional 
planlegging og i prosessene knyttet til plassering av akvakulturanlegg. Kontorstrukturen i 
Kystverket er som følger: 
 
Tabell 9 Regioner og kontorsteder Kystverket 

Region Kontorsteder 

Sør-øst Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-
Agder og Vest Agder 

Vest Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

Midt-Norge Møre og Romsdal og Trøndelag 

Nordland Nordland 

Troms og Finnmark Troms og Finnmark 
 

 

Kystverket har rett og plikt til å delta i regional og kommunal planlegging når den berører 
Kystverkets virkeområde eller Kystverkets egne planer og vedtak. Kystverkets regionkontorer 
gir faglige råd og orienterer om nasjonale og regionale interesser som kan bli berørt og som 
det må tas hensyn til i planarbeidet. Kystverket skal så tidlig som mulig i planprosessene 
bidra til at et planforslag blant annet sikrer tilstrekkelig areal til sikker seiling for sjøtrafikken. 
Kystverket har innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven, med 
utgangspunkt i etatens forvaltningsansvar etter havne- og farvannsloven.  

Regionkontorene er sentrale i planarbeidet og har nær kontakt og samarbeid med både 
fylkeskommunen, kommunene og andre statsetater i den sammenheng. 
Årsrapporteringen for 2017 viser eksempelvis at regionkontorene behandlet 772 høringer 
etter plan- og bygningsloven dette året. 
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Et viktig område for Kystverket er saker etter havne- og 
farvannsloven som gjelder plassering av 
akvakulturanlegg. Her treffer Kystverkets regionkontorer 
et stort antall enkeltvedtak hvert år. Søknadsprosessen 
for lokalitetsavklaring koordineres av fylkeskommunen 
opp mot kommuner og berørte statlige etater. Dette er 
prosesser som krever betydelig samhandling mellom 
aktørene i søknadsbehandlingen. For Kystverkets del går 
de viktigste grenseflatene opp mot fylkeskommunen, 
kommunen og Fiskeridirektoratet (av de berørte statlige 
etatene).  

Det er flere prosesser som har betydning for en samlet 
vurdering av fremtidig organisering og regionstruktur for 
Kystverket. Som del av oppfølgingen av Prop. 65 L (2013-
2014) Lov om losordningen, ble lostjenesten flyttet ut av 
Kystverkets regionstruktur og lagt inn som en enhet direkte underlagt kystdirektøren. Den 
nye organiseringen var del av et effektiviseringsprosjekt for lostjenesten, som ble evaluert i 
2017. Et oppfølgingspunkt etter denne evalueringen er å se nærmere på Kystverkets øvrige 
organisering og regionstruktur, som følge av at en relativt stor andel ble flyttet ut av denne 
strukturen i forbindelse med omorganiseringen av lostjenesten. Videre er det besluttet at 
eierskap og ansvar for de statlige fiskerihavneanleggene skal overføres fra Kystverket til de 
nye fylkesregionene i 2020, som en del av regionreformen. Dette vil også kunne få betydning 
for oppgavefordelingen på regionkontorene. 
 

3.4.2 Synspunkter på dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling 

Kystverkets regionkontorer involveres i et stort antall planprosesser, både som høringsorgan 
og som innsigelsesmyndighet.  Informantene understreker at gode samarbeidsflater mellom 
aktørene er av avgjørende for å lykkes med effektive planprosesser som ivaretar hensyn til 
både lokalt selvstyre og nasjonale samt viktige regionale interesser.  

Den viktigste arenaen for å komme med innspill til kommunale arealplaner er regionalt 
planforum som fylkeskommunen har ansvaret for. Informantene oppgir at Kystverket 
prioriterer høyt å delta på planforum når det er plantemaer eller planer som berører 
Kystverkets interesser og gir gode skussmål til hvordan planforum fungerer i de aktuelle 
fylkene. Det framheves særlig at avklaring av interesser i en tidlig fase bidrar til å redusere 
potensielle arealkonflikter og bruk av innsigelser senere i planprosessen. Gode prosesser i 
planforum har derfor en viktig konfliktdempende funksjon, som i neste omgang sparer 
myndighetene for betydelige prosesskostnader. Flere av informantene peker også på 
betydningen av regionalt planforum som et verktøy for å tilrettelegge for best mulig prosesser 
i tilknytning til behandling av lokalitetssøknader for akvakulturanlegg som involverer en hel 
rekke statlige myndigheter. 

Figur 7 Regioninndeling Kystverket 
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Selv om langt de fleste potensielle konfliktsakene knyttet til sjøareal finner sin løsning tidlig i 
prosessen, kommer noen saker likevel på spissen, for eksempel lokalisering av 
småbåthavner eller akvakulturanlegg i eller ved leden. I slike saker er det løpende kontakt 
mellom kystverkets regionkontor og direktoratsnivået om bruk av innsigelse og hva som skal 
være innslagspunktet for bruk av innsigelse for å ivareta vesentlige nasjonale og regionale 
interesser. Innsigelsesprosesser involverer også fylkesmannen som samordner og mekler. 
Fylkesmannen har også mulighet for å avskjære innsigelser, men denne muligheten er ifølge 
våre informanter svært sjeldent brukt. 

Størstedelen av arealplanene Kystverket involveres i er kommunale, men regionkontorene 
involveres også jevnlig i regionalt planarbeid. Dette kan være regional planstrategi, regionale 
planer og regionale planbestemmelser. Informantene understreker at Kystverket følger de 
regler og føringer om medvirkning som følger av blant annet plan- og bygningsloven, og at 
regionkontorene deltar i disse prosessene i størst mulig grad. 

Kystverkets involvering og deltagelse i regionalt planforum, regionale planprosesser og 
innsigelsesprosesser har alle fylkene som utgangspunkt. Selv om Kystverkets regionkontorer 
med ett unntak dekker flere fylker gis det ikke uttrykk for særlige utfordringer med å delta på 
flere fylkesarenaer. Informantene fra Kystverket mener at gjeldende regioninndeling gir et 
godt grunnlag for å etablere velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig 
aktørbilde og nære relasjoner. 
 

3.4.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Kystverkets fem regioner omfatter, med unntak for Nordland, flere fylker. Regiongrensene 
følger imidlertid fylkesgrensene, og det vil også være situasjonen etter at ny fylkesinndeling 
blir innført fra 2020. Da vil regionkontoret for Troms og Finnmark også få kun én 
fylkeskommune å forholde seg til, mens de tre øvrige regionene også får et redusert antall 
fylkeskommuner å samhandle med. Størst endring blir det for region sørøst som får redusert 
antallet fra åtte til tre fylkeskommuner. Tilsvarende vil gjennomføringen av hoveddelen av 
kommunereformen også redusere antall kommuner Kystverket skal samhandle med. 

Ingen av informantene i Kystverket gir uttrykk for at de ser behov for å endre Kystverkets 
regionale struktur som følge av regionreformen og ny fylkesinndeling. Som nevnt 
innledningsvis kan imidlertid endringer i organiseringen av oppgaver internt i etaten få følger 
for etablert regionstruktur.  
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4 Hovedinntrykk og vurdering 
 

4.1 Fylkeskommunene tillegger regional inndeling større betydning 
enn statsetatene 

For arbeidet med regional samfunnsutvikling kan spørsmålet om hvordan staten bør 
organiseres regionalt vurderes ut fra to ulike perspektiver: Forskjellen på de to perspektivene 
ligger i hvorvidt oppmerksomheten tar utgangspunkt i fylkeskommunens behov for å kunne 
være en effektiv premissgiver som regional samfunnsutvikler eller statens behov for effektiv 
gjennomføring av statlig sektorpolitikk ute i regionene.  

Funnene fra datainnsamlingen viser at fylkeskommunene og statsetatene har noe ulike 
oppfatninger om betydningen av statens regionale organisering for arbeidet med regional 
utvikling og planlegging. Fylkeskommunene gir i vesentlig større grad enn representantene 
for statsetatene uttrykk for negative følger av en uensartet regional inndeling. Denne 
oppfatningen begrunnes spesielt med erfaringer fylkeskommunene har med variabel 
deltagelse i regionale planprosesser, samt manglende regionalt fokus i arbeidet. Disse 
synspunktene finner i liten grad gjenklang blant informantene fra de fire statsetatene som er 
gjennomgått. Det fremkommer riktignok synspunkter på at deltagelse kan være en 
kapasitetsutfordring når regionen dekker mange fylkeskommuner, men hovedbudskapet fra 
statsetatene er likevel at nødvendig samhandling og samarbeid ivaretas på en god måte i 
dag, på tross av stor variasjon i inndeling og lokaliseringsmønster.   

Selv om fylkeskommunene påpeker utfordringer med statens regionale struktur er det bare et 
lite mindretall som mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig 
med den nye fylkesinndelingen. Det kan være uttrykk for en forståelse av at fylkeskommunen 
samhandlingsbehov, som peker mot full harmonisering, tross alt må avveies mot 
sektorspesifikke hensyn og kostnadseffektivitet, som kan innebære mer differensierte 
løsninger. En annen forklaring kan være fylkeskommunene vurderer inndeling som 
betydningsfullt, men at andre faktorer er viktigere for god samhandling mellom 
fylkeskommunene og statsetatene, jf. omtalen av styring under.  

Når fylkeskommunene likevel poengterer behovet for større grad av sammenfall i inndelingen 
av statlige organer og fylkeskommunene, synes det å være knyttet til særlig to forhold: Det 
ene er potensialet for helhetlig regionutvikling, og det andre er prinsippet om statlige 
virksomheters inndeling ikke skal gå på tvers av fylkesgrensene. 

 

4.2 Regionale strukturer teller, men styring og ressurser avgjør 
grad av deltakelse 

Både spørreundersøkelsen blant fylkeskommunene og intervjuene med fylkesrådmenn og 
regionsjefer i statsetatene gir klare indikasjoner på at departementenes styring av etatene er 
den viktigste faktoren for å fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i det regionale 
samfunnsutviklingsarbeidet. Spissformulert kan det hevdes at inndelingen teller, men at 
styring og ressurser avgjør om statsetatene deltar aktivt. Med styring menes da både 
formulering og formidling av mål og resultatkrav, men også styring på ressursbruk. Vi har sett 
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at fylkeskommunene opplever at de vertikale styringsrelasjonene innad i sektorene gir svake 
insentiver for deltagelsen i horisontale samordningsaktiviteter på tvers av sektorene på 
regionalt nivå. Mens departementenes styring av underliggende virksomheter for å ivareta 
sektoroppdraget innebærer bruk av sterke virkemidler, i form av instruks, budsjettvedtak og 
tydelige mål og resultatkrav, er det få føringer om deltagelse i regional samordning. Plan- og 
bygningsloven (pbl.  8-3) fastsetter at statsetatene har rett og plikt i å delta i den regionale 
planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Likevel er 
inntrykket at statsetatene i liten grad har resultatkrav knyttet til deltagelse i den regionale 
planleggingen, selv om enkelte etater nevner at temaet tas opp i den løpende 
styringsdialogen mellom departementet og etat, jf. omtalen av Kystverket.  

Fra 2014 til 2018 er det gjennomført en tverrfaglig evaluering av Plan- og bygningsloven 
(Evaplan).13 Etter forskernes vurdering fungerer ikke den regionale planleggingen som 
forutsatt i loven og følgende faktorer framheves som sentrale forklaringer: 

 Manglende vilje fra regionale statlige myndigheter til å prioritere deltakelse i regionale 
planprosesser og manglende sanksjoner hvis de lar være. 

 Manglende vilje fra regionale statlige myndigheter til å la seg forplikte av regional plan 
som samordningsverktøy og manglende formelle forpliktelsesmekanismer. 

Resultatet er, ifølge forskerne, at formålene som den regionale planleggingen skal 
virkeliggjøre ikke ivaretas og at svak deltakelse fra staten legger hindringer i veien for å finne 
gode løsninger regionalt for næringsutvikling, kompetanse, integrering, helse og levekår, 
kultur og kulturminnevern, klima, miljø, naturressurser og samferdsel. Et viktig poeng med 
den regionale planleggingen er nettopp at kompleksiteten i disse samfunnsutfordringene 
krever innsats fra flere aktører i fellesskap for å kunne løses. I den forbindelse skal 
betydningen av at regionale planer faktisk følges opp understrekes. Planprosessene alene 

skaper ikke konkrete resultater. Intensjoner, mål og resultater virkeliggjøres først når planer 
faktisk blir gjennomført, fulgt opp og etterlevd. Den regionale planleggingens samordnende 
funksjon vil derfor betinge at aktørene lojalt følger vedtatte planer. 

Om lav prioritering av deltagelse i planprosessene skyldes manglende vilje eller andre 
forhold, som for eksempel stram ressurssituasjon i etatene kan saktens diskuteres. Det skal 
også understrekes at statsetatene i våre intervjuer mener at de deltar så aktivt de kan og 
prioriterer regionale planarenaer høyt, særlig regionalt planforum.  Et synspunkt som likevel 
deles på tvers av informantgruppene er at det er en sammenheng mellom de regionale 
statsetatenes faktiske medvirkning i regionale plan- og utviklingsprosesser og hvilke 
muligheter og føringer departementene/direktoratene legger for medvirkning gjennom 
styringen av etatene. 

Hvordan kan så departementene understøtte sine statsetater i å delta i regional planlegging? 
Svaret kan innebære at statsetatene gjennom formelle styringsdokumenter (tildelingsbrev, 

                                                
13 Prosjektet har vært ledet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og har vært et samarbeid mellom NIBR, 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Tromsø (UiT), forsknings- og innovasjonskonsernet 
NORUT, Transportøkonomisk institutt (TØI), København universitet (KU), Aalborg universitet (AAU), svenske Kungliga 
Tekniska Høgskolan (KTH), Umeå universitet (UMU), og Technische Universität Berlin (TUB). 
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oppdragsbrev etc.) gis større frihetsgrader til å foreta regionale tilpasninger av nasjonal 
sektorpolitikk gjennom den regionale planleggingen og gjennom styringsdialogen gis pålegg 
om og ressurser til å delta og følge opp regionale planer. Deltagelse i regionale samarbeids- 
og planfora blir dermed tema i den løpende styringsdialogen og noe som statsetatene blir 
målt på i likhet med andre sektorspesifikke krav. 
 

4.3 Fylkeskommunens rolle som prosessleder er krevende 

Det er ikke bare strukturelle og styringsmessige trekk ved statsetatene som legger premisser 
for deltagelse i regionale plan og utviklingsprosesser. Det hviler selvfølgelig også et betydelig 
ansvar på fylkeskommunene for ledelsen av prosessene. Denne rollen kan være krevende. 
Fylkeskommunen har ingen instruksjonsmyndighet overfor statlige etater. Statlige regionale 
aktører har en lovfestet samarbeidsplikt i forhold til fylkesplanleggingen, men de forholder 
seg i første rekke til sine overordnede fagdepartement og i siste instans til Stortinget. 
Fylkeskommunen har heller ingen formell styringsrolle overfor kommunene. Den står fritt til å 
ta opp saker som angår fylket som samfunn, men har ingen myndighet til å pålegge 
kommunene å gjennomføre bestemte tiltak eller omgjøre kommunale vedtak. På samme 
måte har fylkeskommunene liten mulighet til å styre andre aktører i regionen, slik som 
næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, frivillige lag og foreninger osv.  

For fylkeskommunene vil arbeidet med regional planlegging og regional samfunnsutvikling i 
stor grad innebære styring og samordning via andres virkemidler. Det er en krevende rolle 
som fordrer tydelig ledelse og konstruktivt samarbeid gjennom å aktivt trekke med andre 
aktører, både ved å synliggjøre relevans og nytte ved å delta og gjennom effektiv 
tilrettelegging av møteplasser. Gjennom intervjuene har det framkommet noen synspunkter 
på at fylkeskommunene har forbedringspotensialer knyttet til involvering. Synspunktene 
knytter seg til manglende rutiner for å informere berørte statsetater når aktuelle saker skal 
behandles, men også at det er ulik praksis for fylkeskommunenes bruk av digitale 
kommunikasjonsløsninger på felles arenaer. Det påpekes blant annet at bruk av ulike typer 
videokonferansesystem eller andre tekniske begrensinger i noen tilfeller svekker muligheter 
for digital møtedeltagelse. 
 

4.4 Større fylker gir bedre rammer for arbeidet med regional 
samfunnsutvikling 

Hovedinntrykket er at informantene, både statsetatene og fylkeskommunene, ser positivt på 
den nye fylkesinndelingen som trer i kraft i 2020 og de muligheter den gir for arbeidet med 
regional utvikling. Særlig fra fylkeskommunene sin side gis det uttrykk for at større og 
sterkere fylkeskommuner, kombinert med en regional struktur som i større grad 
sammenfaller med statens inndelinger, vil legge et nytt og bedre grunnlag for å drive regional 
samfunnsutvikling. I dette ligger det både en forventning om at større regioner vil gjøre det 
enklere å tilføre det regionale nivået flere oppgaver og virkemidler, men også at større grad 
av sammenfall i struktur med statsetatene gjør det lettere å definere felles utfordringer, mål 
og tiltak for framtidig utvikling. Mer sammenfallende regioner med høgskolesektoren, 
Innovasjon Norge, og NAV vil eksempelvis kunne styrke grunnlaget for samordning knyttet til 
utdanning, innovasjon og arbeidsmarked. 
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Dagens fylkesinndeling krysser i en del tilfeller sammenhengende bo- og 
arbeidsmarkedsområder. Enkelte av fylkeskommunen påpeker at noen av de vedtatte 
fylkessammenslåingene kan gi anledning til å se slike funksjonelle regioner mer i 
sammenheng, blant annet når det gjelder overordnet utbyggingsmønster, infrastruktur, 
næringsutvikling og klima- og miljøhensyn. At en splittende fylkesgrense forsvinner i slike 
sammenhørende regioner, f. eks. mellom de to Agderfylkene vil åpenbart kunne forenkle og 
effektivisere forvaltningen i det aktuelle området. Om det er kommunene, gjennom sin rolle 
som lokale samfunnsutviklere som skal håndtere disse samfunnsområdene, eller om det er 
fylkeskommunene, er likevel ikke opplagt. 

En utfordring knyttet til større folkevalgte regioner og ansvaret for regional samfunnsutvikling, 
er at regionene blir for store i geografisk forstand. Det knytter seg til lange reiseavstander, at 
«identitetsavstandene» mellom det regionale og kommunale nivået blir for store, og at 
variasjonene, utfordringene og kulturene internt i regionene blir for forskjellige. Slike forhold 
kan bidra til at det blir vanskeligere å samle seg om regionale strategier og planer. I 
undersøkelsen peker flere av fylkeskommunene på at større fylkeskommuner må innebære 
høy bevissthet fra fylkeskommunenes side om behovet for medvirkning, forankring og 
samhandling med kommunene. Det vil være avgjørende for fylkeskommunens legitimitet for 
å jobbe strategisk og håndtere ulike interesser og utfordringer i ulike deler av regionen.  

Statsetatene ser stort sett kun fordeler med færre og større fylkeskommuner. De peker på at 
det blir en enklere og mer effektiv samhandlingsstruktur når antall fylkeskommuner hvert 
regionkontor skal forholde seg til, blir vesentlig redusert.  
 

4.5 Difis konklusjoner og anbefalinger 

Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Stor grad 
av sammenfall i geografiske inndelinger gir gode forutsetninger for å utvikle felles 
problemforståelse, felles målbilde og felles forankring av strategier og regionale planer. Det 
innebærer i neste omgang større grad av forpliktelse for å gjennomføre regionale planer og 
strategier, blant annet gjennom aktørenes virkemiddelbruk. Dette hovedsynspunktet 
nyanseres imidlertid av følgende tilleggsperspektiver: 

 «Større grad av sammenfall» er ikke identisk med lik inndeling. Lik inndeling for alle 
regionale statsetater framstår hverken som realistisk eller ønskelig. 

 Styring, fullmakter og ressurser er viktigere forutsetninger enn regional inndeling for 
deltagelse og gode samhandlingsrelasjoner mellom statsetatene og fylkeskommunene i 
arbeidet med regional samfunnsutvikling. 

 At statlige regiongrenser går på tvers av fylkesinndelingen, oppleves å gi større 
samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatte to eller flere fylkeskommuner 
så lenge etatenes yttergrenser følger fylkesinndelingen. 

En annen hovedkonklusjon er at reduksjon av antall fylkeskommuner fra 18 til 11 i hovedsak 
vurderes positivt for arbeidet med regional samfunnsutvikling. De vedtatte endringene vil 
bidra til større grad av sammenfall i de regionale strukturene for fylkeskommunene og 
sentrale statlige samarbeidsetater.  
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På denne bakgrunn har Difi følgende anbefalinger med hensyn til de fire statsetatene og 
tilpasningsbehovet til ny fylkesinndeling: 

 Innovasjon Norge: Fylkeskommunene og Innovasjon Norge har tette relasjoner 
gjennom det felles eierskapet til selskapet. Den tette koblingen til fylkeskommunen og 
betydningen av INs virkemidler for utøvelsen av den regionale utviklingsrollen taler for at 
selskapets regioner harmoniseres med den nye fylkesinndelingen, noe som i stor grad alt 
er gjort. Difi mener det vil være hensiktsmessig at selskapets inndeling på Østlandet 
endres slik at dagens Buskerud inngår i en felles IN region for Viken og Oslo (Østfold, 
Akershus, Oslo og Buskerud). 

 Fiskeridirektoratet: Fiskeridirektoratet har nylig endret sin regionale struktur og dagens 
inndeling innebærer et kompromiss mellom hensynet til behovet for spesialisering og 
likebehandling og behovet for fysisk tilstedeværelse og lokal kjennskap i utførelsen av 
mange oppgaver. Direktoratets fem regioner vil følge yttergrensene til de nye fylkene og 
å øke antall regioner for å få større sammenfall med de 11 nye fylkene mener Difi vil 
være lite hensiktsmessig. Fiskeridirektoratets aktiviteter er primært knyttet til kysten fra 
Agder til Finnmark og her vil direktoratets regioner enten sammenfalle med ny 
fylkesinndeling eller omfatte kun to fylker. Unntaket er region sør som i tillegg til 
Agderfylkene og Rogaland også omfatter alle østlandsfylkene. Når den nye 
fylkesinndelingen trer i kraft, vil imidlertid antall fylkeskommuner region sør skal forholde 
seg til, bli halvert fra ti til fem. 

 Statens vegvesen: Ettersom SAMS vegadministrasjon skal bli oppløst, og det er knyttet 
usikkerhet til det fremtidige behovet for regional organisering av etaten, er det vanskelig 
for Difi å gi en vurdering av etatens tilpasningsbehov til nye fylkesinndeling. En eventuell 
videreføring av dagen regioner vil innebære at Region øst og Region sør gå på tvers av 
Viken. Uansett valg av regional løsning for SVV framover er det etter Difis syn viktig å 
sikre god samhandling mellom fylkeskommunene som nå får forvaltningsansvaret for 
fylkesvegene og SVV som fortsatt skal ha ansvaret for stamvegene i tillegg til Nye Veier 
AS. Videre vil fylkeskommunen fremdeles ha behov for å trekke veksler på SVVs 
spisskompetanse blant annet innenfor trafikkstyring, transport- og samfunnsplanlegging. 
SVV har et betydelig kompetansemiljø på samfunnsplanlegging og bruker store ressurser 
på utvikling av transportmodeller.  

 Kystverket: Kystverkets fem regioner følger i dag fylkesgrensene, og det vil også være 
situasjonen med ny fylkesinndeling. Antall fylkeskommuner Kystverket skal samhandle 
med vil bli redusert og størst endring blir det i Region sørøst hvor antall fylkeskommuner 
blir redusert fra åtte til tre. Difi har merket seg at gjeldende regioninndeling gir et godt 
grunnlag for å etablere velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig 
aktørbilde og nære relasjoner. Det er grunn til å anta at det også vil være tilfelle etter 
2020 og vi har ikke funnet tungtveiende argumenter for at regioninndelingen til Kystverket 
bør justeres som følge av ny fylkesinndeling. Det kan imidlertid reises spørsmål ved at 
Fiskeridirektoratet og Kystverket som begge har kysten og nære havområder som sitt 
aktivitetsområde, som begge har en inndeling i fem regioner og som har 
samarbeidsbehov i mange sammenhenger, har valgt ulik grensedragning for sine sørlige 
og vestlige regioner. 
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Forord 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang 
av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er 
å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny 
fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen 
mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale 
statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). 

I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet synspunkter 
og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. 
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
 Samhandling om regional planlegging/utvikling 
 Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Denne delrapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med 
kommunerettet samordning. Det er også utarbeidet en hovedrapport basert på 
undersøkelsene.1  

Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og synspunkter i 
arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. 
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og arbeidet er utført av 
Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset (prosjektleder). 

 

Oslo, 12.12.2018  

 

Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 

 

                                                

1 Se: Difi 2018:10 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi 2018:11 En analyse 

av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018:12 En 

analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging.  
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Sammendrag 
Denne rapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med 
kommunerettet virksomhet. Etatene som er valgt ut er Husbanken, IMDi, Bufetat og NAV. 
Dette er sentrale aktører på det velferdspolitiske området og etater som har behov for 
samordning med andre i kontakten med kommunene. 

De fire virksomhetene har ulik inndeling av sitt regionale apparat. Hverken vår undersøkelse 
eller tidligere undersøkelser gir derimot grunnlag for å si at ulik geografisk inndeling på 
velferdsområdet gir store utfordringer knyttet til samordning regionalt. Det synes viktigere 
med likeartede og tydelige styringssignaler og gode møteplasser for samarbeid om prioriterte 
satsinger.  

Et annet gjennomgående funn er at det viktigste er å kjenne hverandre for å kunne 
samhandle godt. Da trekkes det frem at lokalisering på samme sted, i nærhet av hverandre 
eller i tilknytning til regionale knutepunkt er en stor fordel.  

Selv om geografisk inndeling ikke er det viktigste for å sikre god samordning regionalt, er det 
ikke uten betydning. Fra 2020 vil tre av etatene ha en struktur som krysser de nye 
fylkesgrensene.  

Vi har følgende anbefalinger knyttet til de fire etatene: 

NAV: NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur fra 1.1.2019. Difi anbefaler ingen 
endringer i NAVs inndeling. 

Bufetat: Bufetats regioner vil ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. 
Ettersom Bufetats organisering er tett knyttet til organiseringen av helseforetakene, ser vi 
ikke grunn til å anbefale at etaten tilpasser sin struktur ytterligere til de nye fylkene. Vi legger 
også vekt på at Bufetat er opptatt av ytterligere å spesialisere regionkontorenes virksomhet 
og at det foregår utredningsarbeid som berører etatens oppgaver. 

Husbanken: Etter 2020 vil fire av Husbankens regioner dele to fylker mellom seg. 
Digitalisering kan endre både etatens og kommunenes oppgaveløsning og det trekker i 
retning av at virksomheten bør ha stor grad av frihet i valg av organisasjonsmodell. Difi 
anbefaler likevel at Husbanken og KMD konkret vurderer tilpasning av Husbankens struktur 
til de nye fylkene ut fra behovet for samhandlingen spesielt med fylkesmennene. Som et 
alternativ til egne regionkontorer, kan det vurderes å benytte fylkesmannen som Husbankens 
regionale apparat.  

IMDi: IMDi er i en særstilling ettersom det skal overføres oppgaver fra IMDi regionalt til 
fylkeskommunen som ledd i regionreformen. Det er fortsatt ikke avklart hvilke oppgaver som 
skal overføres, men det ligger an til at regionkontorene nedlegges i sin nåværende form. Gitt 
usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover, vil vi 
ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale inndeling. Hvis det 
imidlertid er slik at IMDi også etter 2020 har behov for oppfølging av kommunene i sitt arbeid 
med å implementere statlig politikk og sikre likebehandling, bør det vurderes disse 
oppgavene kan legges til fylkesmannen.  
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1 Innledning 
Som en del av regionreformen har regjeringen vedtatt at det skal foretas en gjennomgang av 
regional stats inndeling i lys av ny fylkesstruktur. Formålet er å legge til rette for best mulig 
samhandling og samordning på regionalt nivå gjennom større grad av av harmonisering av 
regionale strukturer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om å utarbeide et faglig grunnlag for KMDs 
gjennomgang av regional statsforvaltning.  
 
Difis arbeid er gjennomført i to etapper. I et forprosjekt ble det identifisert i alt 10 etater med 
et omfattende samhandlingsbehov på regionalt nivå, jf. Difi-notat 2018:1 Samhandling 
mellom regional stat og fylkeskommunene, og ytterligere en etat ble lagt til i samråd med 
oppdragsgiver. I hovedprosjektet er disse 11 etatene nærmere vurdert i et regionalt 
samhandlingsperspektiv, og særlig i lys av tilpasningsbehov til ny fylkesinndeling som blir 
gjeldende fra 2020. Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale 
samhandlingsarenaer på regionalt nivå: 
 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 

 Samhandling om regional planlegging/utvikling 

 Samhandling om kommunerettet virksomhet 
 
Det er utarbeidet delrapporter for alle temaer, og en hovedrapprt basert på disse. Denne 
delrapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med 
kommunerettet virksomhet. Etatene som er valgt ut er Husbanken, IMDi, Bufetat og NAV. 
Dette er sentrale aktører på det velferdspolitiske området og etater som har behov for 
samhandling andre i kontakten med kommunene. Fylkesmannen er statens viktigste 
bindeledd mot kommunene og det har vært et etablert prinsipp at statlige sektoroppgaver 
overfor kommunene skal legges til fylkesmannen for å sikre samordning. På den bakgrunn 
har det også vært viktig å innhente synspunkter fra fylkesmennene. 
 
I rapporten gir vi en nærmere beskrivelse av den enkelte etats relasjon til kommunene og 
hvordan det regionale apparatet er organisert. Vi beskriver også omfang og innretning på 
samarbeidet med andre aktører på regionalt nivå. Vi ser spesielt på hvilken betydning den 
regionale inndelingen har for samhandlingen, men er også opptatt av spørsmål som 
lokalisering av regionkontor, hvilke arenaer for samhandling etatene deltar på, og hvilken 
betydning styringssignaler og fullmakter har for samordning og samhandling. 
 
Beskrivelsene og vurderingene i delrapporten er basert på: 

 Dokumentstudier: Årsrapporter, stortingsdokumenter, styringsdokumenter, nettsider 
og forsknings- og utredningsrapporter. 

 Intervjuer: Vi har gjennomført intervjuer med representanter for de berørte etatene 
både på direktorats/hovedkontornivå og regionalt. I tillegg har vi gjennomført 
intervjuer med tre fylkesmenn. Vi har i tillegg benyttet intervjudata fra forprosjektet. 
Det gjelder spesielt intervjuer med fire fylkesmenn. 
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 Spørreundersøkelse: Vi har benyttet data fra spørreundersøkelsene vi har sendt ut i 
to omganger i forbindelse med tidligere faser av prosjektet.  

2 Regionale statsetaters kommunerettede 
virksomhet 

 
2.1.1 Prinsipielt om forholdet mellom stat og kommune 

I norsk forvaltning er det en sterk kobling mellom stat og kommune. I større grad enn i 
mange andre land pålegges norske kommuner et ansvar for å gjennomføre nasjonal politikk. 
Det gjelder særlig velferdstjenester, men kommunene har også ansvar innenfor klima og 
miljø, næringsutvikling, veier og samfunnssikkerhet og beredskap. 

Norske kommuner er selvstendige rettssubjekter som ikke inngår i statens styringshieraki. 
Statens  styring av kommunene skal ha hjemmel i lov eller budsjett vedtatt av Stortinget. 

En viktig begrunnelse for å legge ansvaret for gjennomføring til kommunene er først og 
fremst at det er ønskelig med nærhet til brukere/innbyggere og lokal tilpasning. Videre har 
lokaldemokratiet en egenverdi. Staten har likevel et legitimt behov for å styre på måter som 
avgrenser kommunenes handlefrihet, knyttet til ulike nasjonale mål som2: 

 Likhet og likeverd 
 Rettssikkerhet 
 Nasjonaløkonomiske hensyn 
 Hensynet til liv og helse 
 Effektiv samordning og bruk av ressurser 
 Hensynet til urfolk og nasjonale minoriteter 
 Hensynet til miljø og bærekraftig utvikling 
 Samfunnsmessig trygghet 

 
2.1.2 Statens styringsvirkemidler 
Staten bruker ulike virkemidler i styringen av kommunene: 

 Juridiske 
 Økonomiske 
 Pedagogiske 
 Organisatoriske 

Staten pålegger kommunene oppgaver med hjemmel i lov. Tilsyn og klagenehandling er 
kontrollmekanismer som skal sørge for at kommunen overholder krav i henhold til lover og 
forskrifter. Statlig tilsyn og klagebehandling er viktige mekanismer for å sikre rettssikkerhet 
og ivaretakelse av innbyggernes rettigheter. 

                                                

2 Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel 
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Staten styrer også kommunene gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Hovedregelen er 
at dette skjer ved rammeoverføring, men staten benytter også øremerkede tilskudd til 
spesielle formål. Kommunene har også inntekter fra gebyrer og ulike typer brukerbetaling 
(egenandeler) og kan skrive ut eiendomsskatt.   

Kommunene bestemmer som hovedregel selv sin egen organisering. Statlig styring gjennom 
organisering har blant annet blitt brukt når det etableres nye samarbeidsformer mellom 
forvaltningsnivåene, slik det er gjort når det gjelder NAV. 

Pedagogiske virkemidler er en fellesbetegnelse på ulike tiltak av ikke-formell karakter som 
staten kan ta i bruk for å å påvirke kommuenen. Dette omfatter blant annet veiledning, 
kompetanseutvikling og faglige retningslinjer. Disse er ikke juridisk bindende for kommunene, 
men hensikten er å bidra til at kommunene ivaretar sine lovpålagte plikter. 

Konsultasjonsordningen mellom KS og staten, og bilaterale avtaler mellom 
enkeltdepartementer og KS er et annet virkemiddel for realisering av nasjonal politikk på 
kommunalt nivå. Konsultasjonsordningen er tatt i bruk for supplere bruken av tradisjonelle 
styringsvirkemidler med en mer dialogbasert styring. 
 
2.1.3 Kommunal oppgaveløsning og gjennomføring av nasjonal politikk 
Integreringen av kommunene i den nasjonale velferdspolitikken har økt betraktelig i siste 
halvdel av det 20. århundre. Det har vært et overordnet mål at tjenester knyttet til helse, 
omsorg og utdanning skal være tilgjengelige for alle innbyggere, samme hvor i landet de bor. 
Dette har blant annet ført til økt rettighetsfesting for den enkelte innbygger. 

I de senere år er det også blitt lagt stadig større vekt på kunnskapsbasert kvalitet i 
tjenestene. Alt dette har ført til at kommuner og fylkeskommuner, som tjenesteytere, har fått 
mer omfattende oppgaver, samtidig med at de er blitt gjort til gjenstand for sterkere statlig 
styring gjennom lover, forskrifter og andre styringsvirkemidler. Finansiering fra statens side 
er dessuten av vesentlig betydning for kommunenes evne til å yte de tjenestene som loven 
pålegger dem.  

Det delte ansvaret for velferdstjenestene har et iboende potensial for uklarhet om hvor 
ansvaret egentlig ligger dersom innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på. Dersom 
skolen eller omsorgstjenesten svikter, rettes kritikken ofte direkte mot sittende minster. 
Ansvarsdelingen rommer også muligheten for interessekonflikter mellom staten og 
kommunen, både når det gjelder størrelsen på statens budsjettoverføringer og statlig styring 
av kommunenes utforming av tjenestene. Disse utfordringene skaper behov for godt samspill 
mellom staten og kommunesektoren.3 
 
2.1.4 Behovet statlig samordning overfor kommunene 
Mange statlige etater har berøringsflater med kommunene. Det gjelder særlig på følgende 
fagområder: 

                                                

3 Difi (2013) Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene.  
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 Velferdstjenester (sosial, helse, utdanning, integrering, barnevern) 
 Kommunal arealplanlegging 
 Miljø 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Infrastruktur 

Direktoratene/etatene og fylkesmannsembetene står for det meste av den direkte dialogen 
med kommunene og har en viktig rolle i veiledningen av kommunene for at de skal kunne 
løse kompliserte oppgaver på en god måte og til det beste for innbyggerne.4 

Bruken av virkemidler varierer både mellom og innenfor fagområdene. Det samme gjør 
omfanget av kommunerettede oppgaver i de ulike etatene. Mens man på helseområdet både 
har lovkrav, tilsyn, klagebehandling, tilskudd og veiledning har man for eksempel på 
integreringsområdet primært tilskudd og veiledning. Mens fylkesmannsembetene har 
hovedtyngden av sin virksomhet rettet mot kommunesektoren, utgjør de kommunerettede 
oppgavene til Statens vegvesen en mindre del av regionkontorenes oppgaver. 

I denne delrapporten ser vi på etater på det velferdspolitiske området, der samhandlingen 
med kommunene er avgjørende for å nå vedtatte mål. 

  

                                                

4 Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel  
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3 Gjennomgang av den enkelte etat 
 

3.1 Husbanken 

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Gjennom 
virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter 
Husbanken kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på 
boligmarkedet.  

Andre sentrale samarbeidspartnere er andre velferdsaktører, byggenæringen og 
kunnskapsmiljøer. Den norske boligmodellen er preget av et trekantpartnerskap mellom stat, 
kommune og marked. Det har vært det bærende prinsippet for samhandlingen siden 
Husbanken ble opprettet i 1946. 

En stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom de seks regionkontorene, som med 
sin lokalkunnskap er en viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransjen i sine 
fylker.  Den regionaliserte organisasjonsstrukturen gir nærhet til kunder og 
samarbeidspartnere som er avgjørende for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultat. 
Samtlige regionkontor har oppgaver på alle Husbankens arbeidsområder.  

Husbankens lokalisering av regionkontor er historisk 
betinget og basert på situasjonen etter 2. verdenskrig. 
Kontorene ble plassert der det var størst behov for 
boligbygging og derigjennom behov for Husbankens 
virkemidler. Kontorstedene har stort sett ligget fast, 
med noen unntak. Bergen, Trondheim, Bodø og 
Hammerfest ble bestemt etablert 1. juni 1946. 
Husbanken har også kontorer i Oslo, Arendal og 
Drammen.  

Husbanken gjennomgikk en organisasasjonsendring i 
2018. Gjennom prosjektet «Husbanken 2018» ble 
Husbankens nye organisasjonsstruktur fastlagt, men 
den regionale inndelingen og de regionale kontorene 
ble videreført.  

  
Figur 1: Kart over Husbankens regionale inndeling 
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Tabell 1: Husbankens regioninndeling i dag og dagens fylker 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommune-tall5 

Nord Hammerfest Finnmark, Nord-Troms og 
Tromsø 

2 29 

Nord Bodø Nordland, Sør-Troms og 
Svalbard 

2 58 

Midt-Norge Trondheim Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag og Møre-Romsdal 

2 84 

Vest Bergen Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane 

3 85 

Sør Arendal og  
Drammen 

Vest-Agder, Aust-Agder, 
Telemark, Buskerud og 
Vestfold 

5 83 

Øst Oslo Østfold, Akershus, Oslo, 
Oppland og Hedmark 

5 89 

 

3.1.1 Husbankens roller og oppgaver overfor kommunene 

Husbankens viktigste samarbeidspartner er kommunene og Husbankens regionkontor har 
tett kontakt med de kommunene som har størst boligsosiale utfordringer. 

Differensiering, nettverk og avtaler 
Husbanken har en differensiert tilnærming til kommunene og i 2016 startet Husbanken det 
som omtales som «kommuneprogrammet». Husbanken klassifiserer kommunene utifra 
innbyggerantall og hvilke boligsosiale utfordringer de har. De tre kategoriene er 
storbyprogrammet, som består av fem kommuner, et by- og tettstedsprogram som består av 
65 kommuner og resten av kommunenorge som inngår i et grunntilbud. Kommunene i 
grunntilbudet har tilgang til alle Hubankens virkemidler, men kommunene i de to andre 
gruppene har et mer spesialtilpasset tilbud utifra de boligsosiale utfordringene de har til 
felles. Husbanken tilbyr kommunene blant annet læringsaktiviteter, seminarer, konferanser, 
studieturer, kurs, møter og nettverk. 

                                                

5 Per mai 2018, hentet fra Kartverket https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/ 
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Husbanken inngår avtaler med kommuner, og med øvrige samarbeidspartnere6. Formålet 
med avtalene er å: 

- legge til rette for et best mulig samarbeid innenfor felles velferdspolitiske områder, 
- få god samordning mellom politikkområder,   
- bidra til bedre koordinering av statlig innsats overfor kommunene,  
- bedre bruk av de økonomiske virkemidlene,    
- kunnskapsoverføre andre sektorers mål og virkemidler,   
- utviklie ny kunnskap,  
- få mer kunnskap om effekten av boligpolitikken, og    
- utvikle politikk. 

Regionstruktur valgt ut fra hensynet til kommunene 
Husbankens viktigste samarbeidspartner er kommunene, og det er hensynet til oppfølging av 
kommunene og et fornuftig kontrollspenn som er viktigste begrunnelse for inndelingen av 
etatens regionale struktur. Husbanken ønsker et aktivt og tett samarbeid med kommunene 
for å nå de boligpolitiske målene. Derfor kan ikke regionene være for store, og de bør ikke 
være for små slik at Husbankens fagmiljø blir for fragmentert. Boligfeltet er også et 
fagområde som Husbanken selv karakteriserer som et politikkområde med få og noe vage 
juridiske rammer. Derfor er det stort rom for lokal tilpasning, og et tett samarbeid med 
kommunene er viktig. Det er på de fleste områder kommunene som utfører tjenestene til 
innbyggerne, slik at Husbanken er avhengig av kommunene for å oppnå sine mål. 
  
3.1.2 Hvem samhandler Husbanken med på regionnivå? 
Husbanken er opptatt av samarbeid med regionale statsetater som bidrar til helhetlige 
tjenester for brukerne. Husbanken arbeider med de andre statsetaene særlig under 
paraplyen «Bolig for velferd». 

Husbankens grunnleggende syn er at tilgangen på bolig henger sammen med andre 
utfordringer mennesker har. Derfor ser de sin rolle i samspill med de andre velferdsetatene. 
Husbanken peker ofte på hvordan bolig er nøkkelen til andre tjenester, men at å få bolig 
alene ikke hjelper når brukerne har flere behov. Derfor er sammenhengen mellom tjenestene 
viktig. Fordi Husbankens virkemidler er tett sammenkoblet med virkemidler til de andre 
velferdsetatene prioriterer de regionalt samarbeid høyt.  

Husbanken er den viktigste samordneren og lederdirektorat i arbeidet med strategien  «Bolig 
for velferd». Mye av Husbankens regionale samordning skjer under denne paraplyen. Det er 
tverrsektorielt samarbeid om en konkret oppgave.  

 

                                                

6 Husbanken har blant annet samarbeidsavtaler med NAV, KS, Bufdir, Enove, FFO, Kommunale 

boligadministrasjoners landsråd, NBBL, SAFO, sandard Norge og Kommunalbanken. De samarbeider 

også med private. 
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I tillegg prioriterer Husbanken samordning som skjer gjennom Fylkesmannen. I alle 
intervjuene peker informantene fra Husbanken på at de prioriterer regional samordning, og 
særlig gjennom Fylkesmannen. De deltar på regionale statsetatsmøter, og andre initiativ til 
samordning.  

Det synes å være noen regionale forskjeller i hvor tett samarbeidet er mellom Husbanken og 
de andre regionale statsetatene. IMDi, Bufetat, NAV, Kriminalomsorgen og fylkesmannen blir 
alle trukket frem av informantene i Husbanken som viktige samarbeidspartnere. Men 
hyppigheten og formen på samarbeidet synes å variere. Fra enkelte blir 
fylkesmannsembetenes ulike tilnærming trukket frem som en årsak til varierende samarbeid 
og fra andre blir statsetatenes prioritering av tverrsektorielt samarbeid nevnt som en mulig 
forklaring. 

Våre informanter fra de andre velferdsetatene viser ikke i like stor grad til at de samarbeider 
med Husbanken. For eksempel pekte noen av informantene fra NAV Fylke på at de ikke 
samarbeider så mye med Husbanken regionalt, samtidig som Husbanken selv peker på at 
de samarbeider mye med de lokale NAV-kontorene. Dette lokale samarbeidet mellom lokale 
NAV-kontor, kommunene og Husbanken regionalt gikk igjen i mange av intervjuene.  

Husbanken samarbeider også mye med Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet for å sikre 
en smidig overgang mellom soning og tilbakeføring til bolig i kommunen.  

Tekstboks 1 Bolig for velferd: 

Bolig for velferd er en strategi som omfatter Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), 
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og 
følgende underliggende virksomheter: 

 Helsedirektoratet 
 Husbanken  
 Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 
 Kriminalomsorgsdirektoratet  
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

Beskrivelse av samarbeidet: 

Strategien «Bolig for velferd» skal bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og 
forventninger i det boligsosiale arbeidet. På den måten legges det bedre til rette for 
samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. KMD er koordinerende 
departement, og Husbanken er koordinerende virksomhet. «Den offentlige innsatsen skal 
samordnes og målrettes slik at flere kan få mulighet til å bo trygt og godt, og at alle som 
trenger det får tilstrekkelige tjenester til å mestre boforholdet». 
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Fylkesmennene pekte i spørreundersøkelsen på at de har jevnlig kontakt med Husbanken i 
løpet av året.7 De svarer også at samarbeidet fungerer svært bra eller bra med Husbanken.  
Fylkesrådmennene svarte i hovedsak at de hadde jevnlig kontakt eller unntaksvis kontakt 
med Husbanken. Fylkesrådmennene svarer at samarbeidet i hovedsak er «bra». 
Husbankens informanter peker på at de samarbeider mye med Fylkeskommunene.  

 
3.1.3 Hva hemmer og fremmer  samhandling regionalt? 

Lokalisering av regionkontorer 
Noen av informantene hos Husbanken trekker frem at felles lokalisering av de regionale 
statsetatene letter muligheten for regional samhandling. Fysisk nærhet gjør ifølge 
informantene at det er lavere terskel for å møtes og diskutere faglige problemstillinger. Når 
det er stor avstand og store kostnader til reise blir terskelen for å treffes høyere. Det fører til 
at når de først møtes bør det være godt planlagt og handle om særlig viktige temaer. Enkelte 
peker imidlertid på at det er like viktig med smart lokalisering, som lik lokalisering. Med smart 
lokalisering mener informantene at de regionale statsetatene bør være plassert rundt 
knutepunkter i regionen som er lett å reise til og fra.  

Å kjenne hverandre, felles kultur og prioritering av samordning 
Hubankens informanter peker på at det som fremmer regional samhandling er å bygge 
relasjoner, skape en samarbeidskultur og prioritere regional samhandling. De vektlegger det 
regionale samarbeidet i sine vurderinger av prioriteringer, og de ønsker å bidra til at 
kommunen og brukerne møter en samordnet stat. Informantene viser videre til at prioritering 
av samhandling kan bli enklere ved at statsetatene får likelydende tekst i 
tildelingsbrevene/disponeringsskrivene og tydelige oppdrag om felles oppgaveløsning. 
Husbanken peker på at de ikke har samme samordningsmandat som for eksempel 
Fylkesmannen, og at de derfor er avhengig av forankring i tildelingsbrevene til de andre 
regionale statsetatene, for eksempel i arbeidet med «Bolig for velferd». En av informantene 
peker på at i fremtiden burde etatene måles på tverrsektorielle samfunnsmål, og at det ikke 
er utenkelig at etatene i større grad samarbeider og løser oppgaver på vegne av hverandre, 
alt etter som hva som er hensiktsmessig for brukerne. 

Digitalisering 
Husbanken forsøker kontinuerlig å digitalisere sine tjenester. Etaten har gjennomført 
digitalisering av mange prosesser. Sammen med fem andre direktorater og i samarbeid med 
kommunene har Husbanken utviklet den digitale løsningen «Veiseren», som det viktigste 
tiltaket i strategien «Bolig for velferd». Husbankens informanter legger vekt på at 
digitaliseringen kan endre forholdet mellom Husbanken og brukeren, og mellom Husbanken 
og kommunen. Det vises til at i dag vil en som søker støtte fra Husbanken gjør dette 
gjennom kommunen. Kommunen verifiserer søkerens utgifter til bolig, og videreformidler 
søknaden til Husbanken. Men det er Husbanken som eventuelt utbetaler pengene direkte til 
brukeren. Ved å digitalisere prosesser og systemer kan kommunens rolle endres, fra å være 

                                                

7 Spørreundersøkelse til alle Fylkesmennene, gjennomført i januar 2018.  
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kontaktpunkt med brukeren til for eksempel bare å veilede i den digitale løsningen til 
Husbanken. Digitalisering av informasjon og tilgjengeliggjøring av data kan kanskje også 
gjøre at kommunens rolle endres. Informantene hadde ikke eksempler på hvordan dette 
påvirker samhandlingen i regional stat, men pekte på hvordan dette endret samhandlingen 
med Husbanken og brukerne og mellom kommunen og brukerne.  
  

Mindre vektlegging av regional inndeling 
I diskusjonen av hvilke faktorer som er viktige for Husbanken i samhandling i reigonal stat, 
trekker informantene ikke frem en harmonisert regional struktur som en særlig viktig faktor. 
Husbankens informanter vektlegger de øvrige faktorene i større grad.  
 
3.1.4 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Etter 2020 vil Husbankens grenser gi følgende harmonisering med de nye fylkesgrensene: 

 Region Nord Hammerfest: Vil omfatte store deler av det nye fylket Troms og 
Finnmark med unntak av Sør-Troms. 

 Region Nord Bodø: Vil omfatte Nordland og deler av Troms - Finnmark (Sør-Troms) 
 Region Midt-Norge: Vil omfatteTrøndelag og Møre og Romsdal 
 Region Vest: Vil omfatte Rogaland og Vestland 
 Region Sør: Vil omfatte Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken (tidligere 

Buskerud) 

Tekstboks 2: Velferdspiloten i Østfold – et eksempel på regional samhandling 

Fylkesmannen i Østfold sammen med IMDi Øst, Bufetat Øst, Østfold fylkeskommune, 
NAV Østfold, Husbanken Øst og Høgskolen i Østfold har inngått ett samarbeid om 
Velferd og utvikling i perioden 2017-2018. Avtalen har som mål at alle innbyggere får et 
helhetlig bolig- og tjenestetilbud i tråd med sine behov og at kommunene opplever at 
regionale myndigheter er samordnet i Østfold.  

Arbeidsgruppen har invitert fem kommuner inn i samarbeidet.  

Pilotens formål er å utvikle en metode for å løse komplekse velferdsutfrodringer 
identifisert av kommunene. Et investeringsteam eller faggrupper tilnærmer seg 
kommunen samlet med sin kunnskap og virkemidler. Kommunens helhetlige utfordringer 
står i sentrum. For hver kommune etableres det et «investeringsteam» og teamet lager 
en plan sammen med kommunen med mål og tiltak for det langsiktige samarbeidet.  

Det er særlig følgende statlige satsningene som inngår: Bolig for velferd, 
Opptrappingsplanen på rusfeltet, Nasjonal strategi for barn som lever i fattigdom, 0-24 
samarbeidet og strategien Redusert tilbakefalll til ny kriminalitet. Dette er en forsterket 
innsats rundt de fire velferdspilarene bolig, arbeid, utdanning og helse.  

Piloten er et eksempel på regional samhandling som ikke bare samordner enkelt etater, 
men som samordner større deler av det statlige virkemiddelapparatet. I piloten 
samordner de regionale statsetatene seg på tvers av handlingsplaner og strategier.  
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 Region Øst: Vil omfatte Innlandet, Oslo, deler av Viken (tidligere Østfold og Akerhus) 

Med mindre det skjer tilpasninger i den regionale strukturen til Husbanken, vil det altså være 
fire av regionene som deler to fylker mellom seg. Delingen av Troms fortsetter som tidligere, 
og Viken deles mellom kontorene Øst og Sør. Region Sør består av Agder-fylkene, Telemark 
og Vestfold samt Buskerud som inngår i Viken. Resten av Viken inngår i region Øst, som 
også omfatter Innlandet.  

Husbanken selv mener at de vil kunne løse samfunnsoppdraget sitt på en effektiv måte, 
også etter ny fylkesinndeling. I de to nordlige regionene er de vant til å håndtere delingen av 
et fylke, og vil fortsette den interne samordningen før de møter Fylkesmannen og 
fylkeskommunen. I Husbanken Øst er de allerede i dag i kontakt med de som bygger nye 
Viken hos Fylkesmannen og fylkeskommunene for å bygge et godt samarbeid for fremtiden.  

Siden Husbankens primære kontakt er med kommunene, peker de selv på at regionreformen 
ikke vil bety en så stor endring for deres oppgaveløsning fordi Husbankens interne 
kontrollspenn av kommuner vil være den samme. De viser imidlertid til at det kan være 
positivt at de må forholde seg til færre fylkesmenn. 

Blant fylkeskommunene peker seks respondenter i spørreundersøkelsen på at Husbanken 
bør endre sin struktur til full harmonisering med ny fylkesinndeling, én ønsker at Husbanken 
skal harmonisere så yttergrensene til regionene følger de nye fylkene, fire ønsker ingen 
endring og en mener at det ikke er relevant.8  

Husbanken er ikke trukket frem av hverken fylkesmennene eller fylkesrådmennene som en 
etat hvor sammenfallende regionstruktur er viktigst for å forbedre, eller sikre, godt 
samarbeid.9 Likevel peker fylkesmennene på at harmonisering av statlige etaters 
regionstruktur fremmer god samordning, og kommunene peker blant annet på at 
Husbankens regioner bør vurderes i lys av regionreformen. 

Husbanken selv viser til at de fortsatt har behov for en «filialsturkur» som kan yte tjenester til 
lånetakerne og kommunene, og at de i den nylige interne omorganiseringen valgte å beholde 
den regionale inndelingen. Enkelte av informantene mener imidertid at de kan vurdere den 
regionale inndelingen og behovet for justeringer, i lys av reformen, hvis samhandlingen viser 
seg å by på utfordringer framover. 
 

3.2 NAV 
 
3.2.1 NAVs roller og oppgaver overfor kommunene 

Organisering 
Kommunene er den viktigtste samarbeidspartneren til NAVs fylkeskontor. NAV har to linjer 
mot kommunene. Den ene går gjennom partnerskapet med per i dag 422 kommuner, der 

                                                

8 Spørreundersøkelse gjennomført i mai/juni 2018. 

9 Spørreundersøkelse gjennomført i januar 2018.  
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staten og kommunene er likeverdige parter. NAV Fylke har ansvar for å styre den statlige 
delen av NAV-kontorene og inngå avtaler med kommunene i egen region. 

Den andre linjen til kommunene går fra AV-direktoratet til Fylkesmannen. Direktoratet har 
blant annet ansvaret for rundskrivet til sosialtjenesteloven. Rundskrivet er normerende og 
retningsgivende for kommunene innenfor rammen av forsvarlige tjenester i 
sosialtjenesteloven. Fylkesmannen er tillagt ansvaret for klagesaksbehandling og å føre 
tilsyn med kommunenes etterlevelse av loven. Fylkesmannen har også et veiledningsansvar 
overfor kommunene.   

NAV har mål om samhandling med kommunene og med øvrig regional stat 
Samarbeid og koordinering på tvers av sektorgrenser med kommuner, utdannings- og 
helsesektoren og andre tjenesteytere skal bidra til et helhetlig og koordinert tilbud til brukere 
som har behov for flere tjenester samtidig. Etaten skal videreføre en god dialog med 
kommunene for å utvikle NAV-kontor med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til beste for 
brukerne.  

I disponeringsskrivet til fylkeskontorene stiller AV-direktoratet krav om samarbeid med andre 
aktører. For 2018 stilles det konkrete krav til samarbeid med fylkesmannen, 
fylkeskommunen, helseforetakene og kriminalomsorgen. Det er imidlertid opp til det enkelte 
fylkeskontor å finne en egnet form på samhandlingen. 

Regionkontorenes/fylkeskontorenes rolle 
NAV har hatt fylkeskontor i alle landets fylker, men vil fra 1.1.2019 ha 12 regionkontorer. 
Regionkontorene vil, som dagens fylkeskontor, være bindeleddet mellom direktoratet og 
NAV-kontorene.  

Det er lagt til grunn at de fremtidige regionkontorene skal ha 
følgende roller: 

Styring og samhandling 
NAV er en desentralisert etat og regionkontoret har en viktig 
rolle med å ivareta styring og resultatoppfølging av NAV-
kontorene og spesialenhetene i egen region. NAVs 
organisering med felles NAV-kontor for kommune og stat 
skal videreføres og videreutvikles. Med sin deltakelse som 
avtalepart med alle kommuner, vil regionkontoret ha en 
viktig rolle i arbeidet med å ivareta samarbeidet med 
kommunene. Sammen med rådmannen må regionledelsen 
ivareta og videreutvikle partnerskapet, herunder 
samarbeidsavtalene som gir de formelle rammene for alle 
NAV kontor.  
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Kart over NAVs regionale inndeling 
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Tabell 2: NAVs regionale inndeling fra 1.1.2019 og dagens fylker. 

Region 

 

Lokalisering av regionkontor Antall fylker Kommunetall10 

Troms og Finnmark Tromsø (og kontor i Vadsø) 2 43 

Nordland Bodø 1 44 

Trøndelag Steinkjer 1 47 

Møre og Romsdal Molde 1 36 

Vestland Bergen 2 59 

Rogaland Stavanger 1 26 

Agder Arendal 2 30 

Vestfold og Telemark   Skien 2 27 

Innlandet Hamar 2 48 

Oslo Oslo 1 1 

Vest-Viken (Buskerud, samt 
Asker og Bærum) 

Drammen 1,5 23 

Øst-Viken (Østfold, samt 
Follo og Romerike) 

Moss 1,5 38 

 

Utvikling, omstilling og støtte 
Regionkontorets hovedfunksjon vil være å drive og støtte prosessene overfor de under-
liggende enhetene, slik at både lokal utvikling og lokalt eierskap sikres på en god måte. 
Regionkontoret vil ha hovedansvar for å sikre et løpende faglig utviklingsarbeid som ivaretar 
nasjonale beslutninger/føringer, regionale behov og lokale behov. Regionkontoret må støtte 
opp under fastsatte rammer og metoder, slik at den faglige kvaliteten stadig forbedres i 
Arbeids- og tjenestelinjen. Regionnivået vil ha en viktig innføringsrolle i de omstillingene som 
kommer som følge av politisk initierte endringer og økt digitalisering.  

Samfunnsaktør 
I den samlede regionale utviklingen vil NAV være en viktig aktør og spesielt være tilstede på 
arbeidslivets arenaer. Regionkontoret må ta en tydelig regional rolle som samfunnsaktør for 
at NAVs samfunnsmandat skal løses. Dette innebærer at regionkontoret skal ha en tydelig 
rolle i samarbeid med andre relevante aktører i samfunnet, som for eksempel arbeidslivets 
parter, KS og kommunene, Fylkesmannen, andre offentlige instanser, legeforening, 
spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, universiteter og høgskoler. 
 

                                                

10 Kommunetall per desember 2018, hentet fra Kartverket https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/… 
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3.2.2 Hvem samhandler NAV mest med på regionnivå? 

Fylkesmannen, fylkeskommunen og IMDi viktigste samarbeidspartnere 
Den viktigste samarbeidspartneren for NAV Fylke er kommunene. Gjennom partnerskapet 
har de et felles ansvar for drift og utvikling av de lokale NAV-kontorene. 

NAVs fylkeskontor samhandler også tett med fylkesmannen, fylkeskommunen, IMDi og 
helseforetakene. Samtidig får vi gjennom intervjuene inntrykk av at det er noen forskjeller 
mht hvordan de ulike fylkeskontorene i NAV  konkret samhandler med andre aktører 
regionalt.  

Fylkesmannen er en svært viktig samarbeidspartner for NAVs fylkeskontor. Fylkesmannen 
og NAV har begge et felles oppdrag i å få de lokale NAV-kontorene til å fungere godt. Vi får 
inntrykk av at det er reglemessige møter både på ledernivå og på arbeidsgruppenivå mellom 
NAV og fylkesmannen. 

Vi er kjent med at NAV fylke og fylkesmannen arrangerer felles møter med alle de lokale 
NAV-kontorene. Noen fylkeskontor har også gjerne med fylkesmannsembetet i 
partnerskapsmøtene med den enkelte kommune. Et annet fylkeskontor derimot har av 
prinsipielle grunner ikke fylkesmannen med på partnerskapsmøtene fordi det skal være et 
møte mellom to likeverdige parter.  

Ettersom NAV og fylkesmannen begge har et oppfølgingsansvar overfor de lokale NAV-
kontorene, samordner de seg og utarbeider felles kompetanseplan for lokalkontorene, i følge 
en av våre informanter. 

Hovedinntrykket fra intervjuene er at det er et godt forhold og tett dialog mellom NAV og 
fylkesmannen. Dette bekreftes også av fylkesmennene gjennom undersøkelsen vi 
gjennomførte i forbindelse med forprosjektet, der samarbeidet med NAV ble fremhevet som 
svært godt. Samtidig fremkommer det også at fylkesmannsembetene har noe ulik praksis 
mht. hvor tett de samarbeider med NAV fylke. 

NAV har samarbeidsavtaler også med fylkeskommunene. Det gjelder primært videregående 
skole, men NAV er også involvert i fylkeskommunens arbeid med næringsutvikling. I Møre og 
Romsdal har de et for eksempel et formalisert samarbeid med fylkeskommunen, Innovasjon 
Norge, LO, NHO og andre aktører med møter 3-4 ganger i året. 

Enkelte informanter gir uttrykk for at samarbeidet med fylkeskommunen kunne være enda 
tettere ettersom de har mye felles når det gjelder næringsliv, frafall fra videregående skole 
osv. 

NAV Fylke har også et utstrakt samarbeid med IMDi, selv om vi får inntrykk av at omfanget 
av samarbeidet varierer noe. Samarbeidet med IMDi er knyttet til oppfølging av flyktninger og 
innvandrere. 

Informantene i NAV gir uttrykk for at samarbeidet med IMDi fungerer bra, selv om IMDi har 
en annen regioninndeling enn NAV. Samtidig peker noen av informantene på at det er mer 
krevende å samarbeide med etater som ikke er lokalisert i samme by/området.  
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Helseforetakene er en viktig samarbeidspartner for NAVs fylkeskontor. De har egne 
samarbeidsavtaler. Ettersom helseforetakene ikke er omfattet av vår undersøkelse, har vi 
begrenset informasjon om samhandlingen. Fra NAVs side har vi imidlertid fått inntrykk av at 
samhandlingen vanskeliggjøres noe av ulik tilknytningsform og styringspraksis. 

Begrenset samarbeid med Husbanken og Bufetat 
Hovedinntrykket fra intervjuene med representanter for NAV er at det er svært begrenset 
samarbeid med Husbanken på regionnivå. Samhandlingen foregår primært mellom 
Husbanken og kommunen, men noen kommuner har valgt å legge Husbankens «tjenester» i 
NAV-kontoret. 

Fra enkelte informanter i Husbanken vises det til at de oppleves som noe vanskelig å finne 
én dør inn til NAV. Det er NAV kommune som «eier» de fleste oppgavene som berører 
Husbanken og det har derfor vært vanskeligere å finne en samarbeidsform med NAV Fylke. 

NAV har likeledes begrenset samarbeid med Bufetat. Blant de fylkeskontorene vi har 
snakket med var det ingen som hadde et formelt samarbeid med Bufetat. Samarbeidet 
foregår eventuelt på lokalt nivå. 

Formelt samarbeid med Kriminalomsorgen og Arbeidstilsynet 
NAV har formalisert samarbeid med kriminalomsorgen. I NAV Troms har de en egen stilling 
som jobber opp mot kriminalomsorgen i forbindelse med løslatelse og frigang. Samarbeidet 
fungerer godt, selv om kriminalomsorgen har regionkontor i Trondheim. 
 
Flere av informantene fra NAV peker på at de har formaliserte samarbeid med 
Arbeidstilsynet, men at det er variert hvor tett samarbeidet er.  
 

3.2.3 Hva hemmer og fremmer samhandling regionalt? 

Relasjoner og møteplasser fremmer samarbeid 
Det er ulike synspunkter blant informantene i NAV mht. hvilke faktorer som er viktigst for å 
fremme samordning. Alle er imidlertid opptatt av at det er en fordel å kunne møtes formelt og 
uformelt uten altfor lang reisettid. Det er lettere å pleie en relasjon med noen som er 
lokalisert i nærheten. 

Flere fremhever fordelen av å være lokalisert i samme by. Det gjør det enklere å ta kontakt 
og de møtes ofte i ulike sammenhenger. Samtidig peker flere på at det også dreier seg om 
personlige egenskaper. Det vises i den forbindelse til en av regiondirektørene i IMDi som har 
godt samarbeid med flere NAV-fylkeskontor til tross for store avstander. 

Det vises også til at det er viktig med konkret samarbeid og ikke bare løse samhandlingsfora. 
Det handler om å finne gode felles prosjekter og samarbeid der de ulike aktørene har nytte 
av det. 

Sammenfallende struktur med fylkesmannen og fylkeskommunen er ønskelig 
Hovedinntrykket fra intervjuene er at for NAV er sammenfallende inndeling som 
fylkesmannen og fylkeskommunen viktigst. Dette ligger også til grunn for den nye 
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regioninndelingen som NAV har valgt. Samtidig er bo- og arbeidsmarkedsregioner viktig for 
NAV, og de kan også krysse både kommune- og fylkesgrenser. 

Som tidligere nevnt gir informantene fra NAV uttrykk for at samarbeidet med IMDi fungerer 
godt selv om de har ulike geografisk inndeling.  

Ulike styringssignaler og tilknytningsform gjør samarbeid mer krevende 
Et moment som nevnes av informantene i NAV er betydningen av likeartede styringssignaler 
om samarbeid regionalt. For NAV er helseforetakene en viktig samarbeidspartner og 
opplever at ulik tilknytningsform gjør samarbeidet mer krevende. Helsedirektoratet kan ikke 
styre helseforetakene på samme måte som AV-direktoratet kan styre NAV Fylke, og det fører 
enkelte ganger til utfordringer med samarbeidet regionalt. 

Digitalisering kan endre organisering 
Kommunereformen påvirker NAV betydelig der det er snakk om kommunesammenslåing. 
Ulike kommunestørrelser vil fortsatt være utfordrende og NAV ønsker derfor å få til flere 
interkommunale løsninger for de lokale NAV-kontorene. Digitaliseringen muliggjør også mer 
«bevegelige» NAV-kontor. 
 
3.2.4 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur, men deler Viken i to: Øst-Viken og Vest-Viken. 
Delingen er gjort for å unngå å få en svært stor region i antall innbyggere. Fylkesmannen i 
Viken vil dermed måtte forholde seg til tre regionale NAV-kontor, de to Viken-kontorene og 
Oslo.  For NAV blir det viktig at de tre regionkontorene klarer å samordne seg på en slik 
måte at fylkesmannen møter ett NAV. 

I Troms og Finnmark vil både NAV og fylkesmannen få to lokasjoner etter sammenslåingen. 
Dette kan bli mer krevende. For NAVs del legges det opp til en spesialisering mellom de to 
tjenestestedene Tromsø og Vadsø. 

Målsetningen er at det skal overføres ressurser fra regionene til NAV-kontorene lokalt i 
forbindelse med etableringen av de nye regionkontorene. Målet er å styrke de lokale 
kontorene, også gjennom ytterligere sammenslåing av kommunale kontor. 

NAV tilpasser sin regionstruktur til de nye fylkene, men samtidig vil enkelte lokale NAV-
kontor krysse de nye fylkesgrensene. Dette gjelder for eksempel kommunene Gran og 
Lunner som sammen danner NAV Hadeland. Gran tilhører Innlandet, mens Lunner skal til 
Viken. NAV har besluttet at NAV Hadeland skal følges opp av NAV Innlandet.  

 

3.3 IMDi 

3.3.1 IMDis rolle og oppgaver overfor kommunene  

I IMDi sin strategi fremhever de at kommunen er direktoratets viktigste samarbeidspartner. 
IMDi bistår kommunene med bosetting av flyktninger, forvaltning av introduksjonsloven, og 
bidrar til at flyktninger kommer raskt i arbeid eller utdanning. 

IMDi yter betydelige økonomiske tilskudd til kommunene, og gir råd og veiledning om 
hvordan tilskuddene kan få størst mulig effekt. IMDi forvalter informasjons- og 
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forvaltningssystemer som ivaretar kommunenes behov for nødvendig informasjon om 
bosettingsprosessen. IMDi skal ha systematisk og tett faglig oppfølging av kommuner som 
mottar særlig mange flyktninger. Oppfølgingen skal være 
forankret i kommunens toppledelse, i den kommunale 
organisasjonen og regulert av samarbeidsavtaler. IMDi 
skal bistå kommunene i samfunnsplanlegging og 
utvikling av tjenester og forvaltning for en mangfoldig 
befolkning.  IMDi skal ta i bruk og om nødvendig utvikle: 
møteplasser og læringsarenaer for kunnskapsdeling og 
kvalitetsutvikling, med høy kvalitet og relevans. Lett 
tilgjengelig informasjon, samt relevant forsknings- og 
praksisbasert kunnskap. 

IMDi er delt i seks regioner, som inngår i 
Regionavdelingen i direktoratet. IMDi har ikke to 
forvaltningsnivåer innad i etaten. De ansatte ved 
IMDis regionkontor har både nasjonale og regionale 
arbeidsoppgaver, og IMDi har ikke i dag et tydelig 
skille mellom hva som er regionale eller nasjonale oppgaver.  

Tabell 3: IMDis inndeling av regionkontor (regionavdelinger) i dag og dagens fylker. 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommune-tall11 

Indre Øst Gjøvik Hedmark, Oppland og 
Buskerud 

3 69 

Øst Oslo Oslo, Akershus, Vestfold og 
Østfold 

4 50 

Sør Kristiansand Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark 

3 48 

Vest Bergen Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane 

3 85 

Midt-Norge Trondheim Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nord-
Trøndelag 

3 83 

Nord Narvik Nordland, Troms og 
Finnmark  

3 87 

 

                                                

11 Hentet fra Kartverket 30.11.2018 https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/ 

Figur 3: Kart over IMDIs regionale inndeling. 
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Regionkontorene følger opp kommunene innenfor sin region, særlig når det gjelder 
anmodningsvedtak om bosetting (basert på Nasjonalt utvalg for bosetting), bidrar til at 
kommunale tjenester overfor brukerne blir best mulig som støtte i bosetting, norskopplæring 
og grunnleggende kvalifisering av flyktninger. Regionkontorene har altså oppgaver innenfor 
kapasitetsstyring av flyktninger, veiledning og informasjonssarbeid overfor kommuner, 
innenfor et avgrenset regionalt område. Regionkontorene deltar også i regionale statsninger, 
regional samhandling med andre statsetater og har regional oppfølging/implimentering av 
nasjonale strategier. I tillegg deltar mange av de ansatte i nasjonale oppgaver, som 
digitaliseringsprosjekter og analysevirksomhet.   

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes etterlevelse av introduksjonsloven.  
 
3.3.2 IMDi, Hagen-utvalget og Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner 
I Hagen-utvalgets rapport foreslås det å overføre deler av IMDi sine oppgaver til 
fylkeskommunene og at resterende oppgaver kan legges til ansvarlig departement. Dermed 
foreslår Hagen-utvalget at IMDi som direktorat kan legges ned. I Meld. St. 6 foreslår 
regjeringen imidlertid at IMDi som direktorat skal bestå, men at enkelte oppgaver kan 
overføres til fylkeskommunen og at noen må utredes nærmere. Oppgaver/roller som foreslås 
overført i Meld. St. 6 er: 

- Flere ulike tilskuddsordninger 
- Jobbsjansen, del B 
- Kompetansepolitikken 

o Ansvaret for å tilrettelegge tilbud om fag- og yrkesopplæring 
o Regionale strategiske kompetanseplaner 

Disse oppgavene skal utredes nærmere: 
- Minoritetsrådgivere 
- Et utvidet og mer helhetlig ansvar for å tilrettelegge og forsterke opplæringen for alle 

unge i alderen 16-24 år. 
- Hvordan fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regionale 

samordning i integreringspolitkken, innenfor rammen av nasjonal politikk. 

Videre står det at «[d]e nasjonale oppgavene som er lagt til IMDis regionkontorer, som for 
eksempel uttak av overføringsflyktninger i samarbeid med UDI, skal bli værende i IMDi. Den 
nasjonale forankringen av bosettingspolitikken er helt avgjørende i et beredskapsperspektiv. 
IMDi må derfor beholde et nasjonalt ansvar for bosetting, og ordningen med et 
bosettingsutvalg med representanter for kommune og stat beholdes.»12 

Det kan synes som at alle de regionale oppgavene i IMDi overføres, men at de nasjonale 
skal bestå. Hva dette betyr for regionavdelingene er noe uklart. I storingsmeldingen er det 
ingen kommentarer knyttet til dette. Det kan derfor tenkes flere ulike modeller for 
organiseringen av IMDi etter reformen. For eksempel kan man tenke seg: 

- at IMDi blir et direktoratet med flere lokasjoner, uten geografisk nedslagsfelt  

                                                

12 Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner 
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- at regionkontorene (Regionavdelingen i IMDi) i sin helhet blir overført til 
fylkeskommunen  

- at de restrende oppgavene i regionkontorene (Regionavdelingen i IMDi) blir delt 
mellom fylkesmannen og IMDi  

- at regionkontorene (Regionavdelingen i IMDi) beholder noen av oppgavene som skal 
utrednes nærmere og at regionkontorene dermed består. 

Det er ikke på nåværende tidspunkt avklart hva som skjer med regionkontorene.  
 
3.3.3 Hvem samhandler IMDi med på regionnivå? 
IMDi samarbeider mye med andre regionale statsetater og særlig de andre etatene som er 
med i denne delstudien. Kommunene blir trukket frem som den viktigste 
samarbeidspartneren, både av infromatene og i IMDi sin strategi. IMDi samarbeider også 
mye med fylkeskommunen om blant annet videregående opplæring.  

IMDi regionavdelinger har et samarbeid med både med NAV-fylke og med de lokale NAV-
kontorene. De har samarbeidsavtaler og samhandler strategisk og om konkrete tiltaksplaner. 

Husbanken er også en viktig partner for IMDi, og de har gjensidige samarbeidsavtaler med 
regionene til Husbanken. Bufetat blir også trukket frem som en viktig aktør, særlig knyttet til 
bosetting av enslige mindreårige asylsøkere. 

I tillegg blir samarbeid i regi av og sammen med fylkesmannen trukket frem som en av de 
viktigste regionale partnerne.  
 
3.3.4 Hva hemmer og fremmer samhandling regionalt? 

Ulik samarbeidspraksis og kultur 
Informantene fra IMDi trekker frem at ulik praksis i hvordan det samabeides, ambisjonene for 
samhandlingen og hvilken ledelsesforankring som ligger bak regionalt samhandling virker 
hemmende eller fremmende. Det blir trukket frem at ledere som tar ansvar og prioriterer 
regional samhandling kan oppnå mye mer, enn når samhandlingen ikke har en sterk 
ledelsesforankring. I tillegg trekkes det frem at hensitkmessige arenaer og møteplasser er 
svært viktige for å få til et godt regionalt samarbeid.  

Felles styringssignaler er en styrke 
Informantene trekker frem at felles styringssignaler forplikter aktørene til samhandlingen, og 
at det er et godt virkemiddel for å oppnå hensiktsmessig samhandling. Stateetatene har 
begrensede ressurser, og for at regionalt samarbeid skal prioriteres må det settes av 
ressurser og administrativ forankring er derfor viktig. 

Betydningen av geografisk inndeling 
IMDi har delt landet i seks regioner, og har derfor ofte lang reisevei og store avstander 
mellom både kommunene de følger opp og andre regionale statsetater. Informantene trekker 
ikke frem at geografisk inndeling er noe hinder for god samhandling. De trekker i noen grad 
frem lokalisering av statetater som noe man må være bevisst. Det vil si at det oppleves 
enklere å ha en tett relasjon med de som er nærme fysisk, men at man kan kompensere for 
det ved å være seg avstanden bevisst.  
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3.3.5 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Etter 2020 vil IMDis regioner omfatte følgende fylker: 

 Nord: Omfatter Troms og Finnmark og Nordland 
 Midt-Norge: Omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal 
 Vest: Omfatter Vestland og Rogaland 
 Sør: Omfatter Agder og deler av Telemark og Vestfold (tidligere Telemark fylke) 
 Indre Øst: Omfatter Innlandet, deler av Viken (tidligere Buskerud)  
 Øst: Deler av Viken (tidligere Akershus, Østfold), Oslo, deler av Vestfold og Telemark 

(tidligere Vestfold) 

IMDis regioner vil i 2020 dele Viken mellom to regioner og dele Vestfold og Telemark mellom 
to regioner. 

Det er imidlertid svært vanskelig, gitt usikkerheten om hvilke oppgaver som skal overføres til 
fylkeskommunen, å vurdere hvordan dette vil legge rammer for samhandling mellom fylkene, 
fylkesmannen og de andre regionale statsetatene i 2020.  
 

3.4 Bufetat 
 
3.4.1 Bufetats roller og oppgaver overfor kommunene 

Kommunal førstelinje og statlig andrelinje 
I januar 2004 overtok staten ansvaret fylkeskommunene hadde på 
barnevernområdet.  Bakgrunnen var et ønske om bedre faglig og økonomisk styring av 
barnevernet og et likeverdig tilbud med god kvalitet over hele landet. Barne-, ungdoms- og 
familieetaten (Bufetat), inkl. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble etablert.  

Bufetats fem regioner overtok ansvaret for å tilby plass 
i institusjon eller fosterhjem, basert på anmodning fra 
kommunene. Bufetat har ansvaret for etablering og 
drift av institusjoner, godkjenning av private og 
kommunale institusjoner og ansvar for at 
forsterhjemmene får opplæring og veiledning.  

Kommunene beholdt det overordnet ansvaret for alle 
oppgaver som ikke uttrykkelig gjennom lov eller 
forskrift er lagt til det statlige barnevernet.  

Barnevernet er altså organisert i to forvaltningsnivåer 
etter en modell som likner helsevesenet. Kommunen 
representerer førstelinjetjenesten som forvalter lettere 
tiltak og som har vurderings- og beslutningsmyndighet 
når det gjelder å ta i bruk mer spesialiserte 
barnevernstiltak. Det statlige barnevernet 
representerer andrelinjetjenesten som forvalter de mer 
spesialise rte tiltakene og som har 

Figur 4: Kart over Bufetats regionale inndeling. 
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beslutningsmyndighet når det gjelder å finne egnet plass til brukeren innenfor den 
tiltakstypen som kommunen har besluttet å bruke i den enkelte sak. 

Stat og kommune har altså i fellesskap ansvaret for å forvalte barnevernloven. Samarbeidet 
mellom kommunalt og statlig barnevern tar utgangspunkt i målsettinger, faglige føringer, 
oppgave- og rollefordeling som fremkommer av barnevernloven og de til enhver tid gjeldende 
forskrifter fra BLD. KS, Bufdir og BLD har utarbeidet maler for samarbeidsavtaler mellom 
kommunalt og statlig barnevern. De ønsker at kommunale barneverntjenester og Bufetats 
statlige fagteam inngår målrettede samarbeidsavtaler som regulerer hva de skal samarbeide 
om og hvordan.  

Fylkesmannen fører tilsyn 
Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant 
annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar 
stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og 
forvaltningsloven. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som 
barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn 
på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling.  

Fylkesmannen gir også råd og veiledning, samt avholder kurs, konferanser og annet 
opplæringstilbud til både barneverntjenestene og institusjonene som et ledd i å ha en 
pådriverrolle for kvalitetsutvikling i kommunene. 

Organisering av Bufetat 
Bufetat er organisert i fem regioner. For Bufetat har det vært viktig at regionene samsvarer 
med helseregionene. Bufetat har to regioner som tilsvarer Helse Sør Øst, men ingen av 
Bufetats regioner deler helseregionene. 

Tabell 4: Bufetats regionale inndeling og dagens fylker. 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall13 

Region Øst Oslo Østfold, Oslo, Akershus, 
Hedmark, Oppland 

5 89 

Region Sør Tønsberg Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder, Vest-Agder 

5 78 

Region Vest Bergen Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane 

3 85 

Region Midt-
Norge 

Trondheim Møre og Romsdal, Trøndelag 2 83 

Region Nord 

 

Alta Nordland, Troms, Finnmark  3 87 

                                                

13 Hentet fra Kartverket 30.11.2018 https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/ 
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3.4.2 Endringer på barnevernsområdet 

Krevende ansvardeling mellom stat og kommune 
Arbeidsdelingen kan ses som en forening av hensynet til nærhet til brukerne og behovet for 
et spesialisert tilbud basert på høy kompetanse og god kapasitet. Noen av utfordringene ved 
dette ble blant annet belyst gjennom evalueringen av barnevernreformen i 2012.14 Blant 
annet ble det trukket frem at barnevernet ikke følger det finansielle ansvarsprinsippet og at 
den faglige og økonomiske ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt nivå gir 
samhandlingsutfordringer. Samtidig viste evalueringen at kvaliteten på det spesialiserte 
tilbudet i barnevernet har blitt bedre og mer likeverdig etter at Bufetat ble etablert. 

På bakgrunn av evalueringen ble det fra 2014 iverksatt flere tiltak for å tydeliggjøre 
ansvarsdelingen mellom kommunene og staten på barnevernområdet. Endringene i 
barnevernsloven skulle blant annet gi mer forutsigbarhet, samt bedre samhandling og 
kvalitet. Bufdir ble også et fagorgan for hele barnevernet - både det kommunale og statlige. 

Ny barnevernsreform 2020 
I 2017 ble det vedtatt en ny barnevernsreform med virkning fra 2020. Barnevernsreformen er 
ment å styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige 
barnevernet skal tydeliggjøres. Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig innsats, 
familiestøtte og hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse.  

Barnevernsreformen innebærer økt vekt på forebygging, styrking av kompetansen i 
barnevernet, økt samarbeid mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer 
ansvar og større valgfrihet. Bufetat skal fortsatt ha ansvaret for å tilby fosterhjem og 
institusjonsplasser etter etter anmodning fra kommunene, men kommunene overtar ansvaret 
for finansiering av ordinære fosterhjem. Bufetats medfinansieringsansvar for opphold i 
institusjoner blir videreført, men de kommunale egenandelene skal økes.15 

For at kommunene skal kunne overta et større ansvar for barnevernet er det behov for økt 
kompetanse. Regjeringen har derfor lagt frem en kompetansestrategi for perioden 2018-
2024 for det kommunale barnevernet.  

Forsøk med endret ansvarsdeling mellom stat og kommune 
Det er også igangsatt et forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på 
barnevernområdet. Forsøket startet 1. april 2016 og skal vare i fire år. Forsøket i de tre 
kommunene er mer vidtrekkende enn barnevernsreformen som ble vedtatt i 2017. Gjennom 
forsøket har de tre utvalgte kommunene Alta, Færder og Røyken fått et helhetlig ansvar for 
barnevernet, herunder de fleste av oppgavene som i dag er lagt til det statlige barnevernet. 
Disse kommunene overtar det fulle finansieringsansvaret for barnevernet, samtidig som de 
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet. 

                                                

14 Rambøll Management Consultants 2012: «Forvaltningsreformen. Delopdrag E». En sammenstilling 

av fire delrapporter og helhetlig analyse. 

15 Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner 
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En følgeevaluering av forsøket viser blant annet at samhandlingen mellom 
forvaltningsnivåene i barnevernet har vist vesentlig bedring. Det vises spesielt til tydeligere 
avklaringer på fosterhjemsområdet. I tillegg til godt samarbeid med direktorat, Bufetat og 
fylkesmenn, fremheves god kommunikasjon innad i tjenesten og mellom tjenester i 
kommunen som suksesskriterier.16 

Offentlig utvalg gjennomgår familieverntjenesten 
Et av målene ved statliggjøring av familievernet var å planlegge, dimensjonere og organisere 
tjenesten på en faglig god måte til det beste for brukerne. På samme måte som for 
barnevernet var det viktig å få en enhetlig og god forvaltning av hele tjenesten, både de 
offentlige og kirkelig eide familievernkontorene. Regjeringen nedsatte i 2018 et offentlig 
utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten, der blant annet 
organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for 
familieverntjenesten skal drøftes. 

Overføring av oppgaver til fylkeskommunen? 
Hagen-utvalget foreslo å overføre Bufetats ansvar for det spesialiserte barnevernet fra staten 
til fylkeskommunene. Utvalget foreslo videre at det bør utredes om også de kommunale 
barnevernsoppgavene kan overføres til fylkeskommunene, ettersom mange kommuner i dag 
er for små til å ivareta oppgavene på en god nok måte.17  

Høringsrunden viste at det er liten oppslutning blant høringsinstansene om å utrede hvorvidt 
de kommunale barnevernsoppgavene bør overføres til fylkeskommunene. 
Høringsinstansene er derimot delt i synet på om Bufetats oppgaver bør overføres til 
fylkeskommunene.18 

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår derfor at Hagen-utvalgets forslag om å overføre 
Bufetats ansvar på barnevernsområdet til fylkeskommunene bør utredes nærmere. 
Utredningen skal belyse hvorvidt en ansvarsendring vil gi et styrket tilbud til utsatte barn og 
familier. De økonomiske og administrative konsekvensene skal også utredes nærmere. 

Departementets vurdering er også at man ikke går videre med forslaget fra utvalget om å 
overføreansvaret for familieverntjenesten til fylkeskommunene ettersom ansvarsdelingen i 
barnevernet skal utredes nærmere og det er nedsatt et offentlig utvalg som gjennomgår 
familieverntjenesten. 
 

3.4.3 Hvem samhandler Bufetat mest med på regionnivå? 
Kommunene er den viktigste samarbeidspartneren for Bufetat. For øvrig fremhever 
informantene i Bufetat at samhandlingen med helseforetakene, fylkesmannen og 
fylkeskommunen er viktig. Samhandlingen er i stor grad knyttet til helse og skole. 

                                                
16 https://www.bufdir.no/Barnevern/Aktuelt/Bedre_samhandling_i_barnevernet_i_forsokskommuner/ 

17 Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Rapport fra 
ekspertutvalg februar 2018. 

18 Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner 
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Fylkesmannen har en sentral rolle både i føre tilsyn og i drive kvalitetsutvikling på 
barnevernområdet i kommunene.  

Bufetats regionkontor har et operativt samarbeid med kommunene om tjenesten. 
Samarbeidet med de regionale statsetatene er derimot av mer strategisk karakter. I tillegg til 
fylkesmannen og helseforetakene har Bufetat kontakt med NAV, Husbanken, IMDi, 
Kriminalomsorgen og politiet. Inntrykket fra intervjuene er imidlertid at samhandlingen ikke 
alltid er systematisk og at det er forskjeller mellom regionene. Også på dette området får vi 
inntrykk av at fylkesmennene legger til rette for samhandling regionalt på ulik måte. 
 

3.4.4 Hva fremmer og hemmer samhandling regionalt? 

Viktigst med samme inndeling som helseforetakene 
Bufetat samhandler tett med helseforetakene og informantene er derfor opptatt av at etatens 
inndeling følger inndelingen til de regionale helseforetakene. Dette er tilfellet i dag, med den 
forskjellen at Bufetat har to regionkontor som dekker Helse Sør-Øst.  

For Bufetat er lokal tilstedeværelse viktig, i den forstand at tiltakene må være i nærheten av 
der brukerne bor. Det gjelder familievernkontor og barnevernsinstitusjoner. Avdelinger for 
inntak bør også være i nær kommunene. 

Informantene er mer opptatt av å få større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse 
på barnevern enn av sammenfallende grenser med andre statsetater og fylkeskommunene 
regionalt. 

Ulike styringssignaler er en utfordring 
Hovedinntrykket fra intervjuene er at samhandlingen med de øvrige regionale etatene stort 
sett fungerer bra. Det pekes likevel på at det i enkelte sammenhenger har vært utfordrende 
med samarbeidet på helseområdet. Det skyldes dels ulik tilknytningsform og at 
Helsedirektoratet ikke har samme mulighet til å styre de regionale helseforetakene som 
Bufdir har til å styre Bufetat. Informantene viser til at det er viktig at styringssignalene som 
gis er likeartet og like tydelige for både Bufetat og helseforetakene. Like formuleringer i 
disponeringsskriv mm. gjør samarbeidet enklere å få til. Det gis også uttrykk for at 
størrelsesforskjellen mellom Bufetat og helseforetakene er en årsak til at samarbeidet kan 
være utfordrende. Bufetat er en liten aktør sammenlignet med helse. 

Relasjoner og møteplasser fremmer samarbeid 
Informantene er opptatt av at det er viktig å ha gode relasjoner til de man skal samhandle 
med, og at det legges til rette for møteplasser der man kan utveksle informasjon og diskutere 
forståelsen av felles oppdrag og konkretise oppgaver.  

Felles lokalisering gjør det enklere å møtes. Det er vanskelig å prioritere å delta på et to 
timers møte om det betyr en hel dag på reise. Samtidig peker regionlederne på at mye 
samhandling skjer på video. Én fremhever at det er viktigere at ledelsen i de øvrige regionale 
statsetatene er interessert i samarbeid, enn at de er lokalisert samme sted. 
 
3.4.5 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Etter 2020 vil Bufetats inndeling omfatte følgende nye fylker: 
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 Region Nord : Nordland, Troms og Finnmark 
 Region Midt-Norge: Trøndelag og Møre og Romsdal 
 Region Vest: Rogaland og Vestland 
 Region Sør: Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken (tidligere Buskerud) 
 Region Øst: Oslo, Innlandet, deler av Viken (Østfold og Akerhus) 

 
Som vi ser vil Bufetats regioner ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. 
Viken blir delt mellom Region Øst og Region Sør.  

Regionlederne ser ingen spesielle utfordringer for etaten som følge av regionreformen og 
endringer i organiseringen av fylkesmannsembetene. De ser positivt på en reduksjon av 
antall fylkeskommuner og embeter som dem enkelte region må forholde seg til.  

Bufetat ser selv behov for ytterligere grad av spesialisering mellom egne regionkontor, slik at 
enkelte kontorer for landsdekkende funksjoner. Etaten ser behov for spisskompetanse på 
enkelte fagområder og ser også at samling av fagmiljøer kan være kostnadseffektivt. Bufdir 
er også opptatt av å redusere uønsket ulikhet mellom regionene mht. praksis og ønsker 
større grad av standardisering. 

 

4 Kommunesektorens syn på organiseringen 
av regional stat 

Representanter for kommunesektoren har i ulike sammenhenger pekt på at staten er 
mangslungen og ikke enheltig organisert. I forbindelse med dette prosjektet har vi ikke 
gjennomført en bred kartlegging av kommunenes synspunkter på regional stats organisering, 
men benytter data fra tidligere rapporter og utredninger samt innhentet synspunkter gjennom 
et møte med KS sitt sentrale rådmannsutvalg. 

Representantene i rådmannsutvalget hadde litt ulike synspunkter på inndelingen av regional 
stat, men et hovedinntrykk var at de opplevde det som enklest å ha kontakt med 
fylkesmannen og NAV ettersom de har en fylkesvis organisering. Flere tok til orde for en mer 
likeartet organisering av regional stat og mente at man burde se på organiseringen av IMDi, 
Husbanken og Bufetat.  

Kommunerepresentantene er opptatt av at det er behov for jevnlig kontakt med de regionale 
statsetatene og at det er enklere når avstandene ikke er for store. Samtidig ble det også vist 
til at det er viktigere med tydelige styringssignaler og god oppgavefordeling enn lik geografisk 
inndeling av de statlige etatene.  

Rådmannsutvalget var også opptatt av at staten ikke er godt nok samordnet. Slik de 
opplever det er det ofte slik at kommunene samordner staten. I den sammenheng ble det vist 
til at kommunene er nær befolkningen og er operative, tilpasningsdyktige og 
løsningsorienterte. Den regionale staten derimot opplever de som mer regelstyrt og med 
mindre rom for å finne løsninger på tvers av etatsgrenser. Rådmennene opplevde at det er to 
ulike kulturer som møtes mellom stat og kommune.  
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Synspunktene fra rådmannsutvalget er i tråd med funn fra flere undersøkelser. I en rapport 
utarbeidet av NIVI analyse på oppdrag for KS i 2015 står det følgende: 

«Kommunene gir uttrykk for at de på ulike måter opplever at staten fremstår som 
mangslungen og ikke alltid like enhetlig overfor kommunene. De regionale statsetatenes 
inndeling er en del av dette bildet, men kanskje vel så utfordrende for samhandlingen med 
staten er følgende to forhold: 
 Statlig aktørmangfold og kompleksitet. Det store antallet statlige aktører og de mange 

interesser, forventninger og rapporteringskrav de representerer, synes å fremstå som 
den største utfordringen sett fra kommunenes synsvinkel. Selv om det skjer mye 
samordning på statlig side gjennom fylkesmannen blant annet for tilsyn og innsigelser, 
opplever kommunene en stadig økende kompleksitet i relasjonene til staten. For 
kommunene som er vant til å arbeide og planlegge helhetlig kan det by på utfordringer å 
forholde seg til en sektorisert stat der ulike statsetater er preget av sektorspesifikke 
styringsprinsipper og holdninger. 

 Variasjoner i samhandlingskultur og praksis. Kommunene opplever store variasjoner fra 
etat til etat for hvordan dialogen og samhandlingen med kommunene gjennomføres. 
Noen regionale statsetater oppleves å ha etablert gode rutiner for kontakt og 
samhandling med kommunene og er generelt preget av en åpen og smidig 
samarbeidskultur. Andre etater derimot opptrer mer byråkratisk og oppleves som mindre 
tilgjengelig for kommunene.19» 

I den samme rapporten peker NIVI på at utfordringene kommunene opplever som følge av 
statlig inndeling er knyttet til grenseutfordringer og avstandsutfordringer. 
Grenseutfordringene gjelder for kommuner som ligger i ytterkanten av et fylke og som kan ha 
utstrakt samarbeid med kommuner og statlige virksomheter over grensene mot et annet fylke 
eller region. En del kommuner opplever også utfordringer der statens regiongrenser går på 
tvers av et fylke. Avstandsutfordringen er knyttet til at mange statlige etater har regionkontor 
med stort geografisk nedslagsfelt og at avstanden til regionkontoret dermed blir stor. Også i 
NIVIs studie pekes det på at store avstander mellom den enkelte kommune og 
regionkontoret reduserer muligheten for å oppnå og vedlikeholde en tett dialog. 

På oppdrag fra Difi gjennomførte NIVI i 2017 en undersøkelse blant kommunene i Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane. Undersøkelsen viser at 20 prosent av kommunene 
opplever ulemper som følge av uhensiktsmessige regiongrenser. Dette gjelder først og 
fremst kommuner i Hordaland og Rogaland og svakhetene er knyttet til nødetatene og andre 
beredskapsetater. Undersøkelsen viser også at fylkesmannen og Statens vegvesen er de 
viktigste regionale statsetatene for kommunene, fulgt av helseforetakene, Husbanken og 
politiet. 

                                                

19 NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren - konsekvenser for 

samhandling 
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En studie gjennomført av NIBR i 2006 bekrefter inntrykket av at kommunene ikke opplever at 
manglende statlig samordning først og fremst skyldes ulik inndeling20. Derimot trekkes ulik 
etatskultur og ulik departementstilknytning (varierende tilknytningsform) frem som en 
viktigere årsaksforklaring. Studien viser videre at lokaliseringen av regionkontorene har 
betydning for hvordan respondentene vurderer regionale statsetaters tilgjengelighet og 
samordning overfor brukerne.  

 

5 Hovedinntrykk og vurderinger 
5.1 Hovedfunn 
Fylkesmannen fremstår som den klart viktigste statlige samarbeidspartneren for de øvrige 
velferdsetatenes regionale ledd. Alle de fire etatene samhandler med fylkesmannen. De 
samhandler også med hverandre, men i ulik grad. Vårt inntrykk er at den ulikheten i 
samhandling dels skyldes ulikt behov mellom fagområdene og dels skyldes ulike 
prioriteringer i den enkelte region, manglende kjennskap til hverandre eller ulike tradisjoner 
for samarbeid. 

Kommunen er en viktig samarbeidspartner og målgruppe for alle etatene i vårt utvalg. 
Samarbeidet med kommunene blir trukket frem som den viktigste samhandlingsrelasjonen 
for etatene. Et hensiktsmessig kontrollspenn, god relasjoner og avtaler basert på likeverd blir 
trukket frem som viktige faktorer i samhandlingen mellom etatene og kommunene. NAV 
skiller seg imidlertid fra de andre ved at etaten har egne lokalkontor som drives i partnerskap 
med kommunene. NAV Fylke har derfor en mindre operativ rolle overfor kommunene enn de 
andre regionale statsetatene i utvalget. NAV Fylke har en styrende og koordinerende rolle 
overfor den statlige delen av lokalkontorene og har samtidig et ansvar for å inngå 
partnerskapsavtaler med alle kommunene i egen region.  

Et hovedinntrykk er at samhandlingen regionalt om kommunerettede oppgaver stort sett 
fungerer bra, men at det er regionale forskjeller. Dels handler det også om personlig 
kjennskap og ulike prioriteringer hos den som er fylkesmann eller leder av et regionkontor. 

I våre intervjuer er det ingen som er tydelige om behovet for endring i geografisk inndeling. 
Samtidig er det mange som peker på at likeartet geografisk nedslagsfelt er en fordel og gjør 
samhandlingen enklere. Det vises også til at det er utfordringer der regioner deler fylker, som 
for eksempel Husbanken, fra kommunene og enkelte fylkesmenn. Samtidig viser de samme 
informantene til at den konkrete samhandlingen stort sett fungerer greit.  

Et gjennomgående funn er at det viktigste er å kjenne hverandre for å kunne samhandle 
godt. Da trekkes det frem at lokalisering på samme sted, i nærhet av hverandre eller i 
tilknytting til regionale knutepunkt er en stor fordel. Dialog via skype eller per e-post fungerer 
bra, men erfaringene viser også at det fungerer best om man først har blitt kjent ansikt til 
ansikt. Flere av våre informanter viser til at samarbeidet fungerer best der ledelsen av 

                                                

20 Den regionale stat – enhet og mangfold (NIBR 2006:9) 
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regionkontorene/fylkesmannen er lokalisert i samme by. Det gjør det enklere med avklaring 
av mindre spørsmål og gjør at informantene opplever dialogen som tettere. Informantene 
peker på at det er lavere terskel for å ta kontakt med etater som en lokalisert nært.  

En annen tendens i vårt materiale er at informantene er mer opptatt av samarbeid om 
konkrete prosjekter eller satsinger (som for eksempel 0-24 samarbeidet og bolig for velferd) 
enn av å delta på generelle samordningsarenaer. Flere peker på at de ønsker å redusere 
antallet generelle samarbeidsfora og heller spisse sliker møter og fora mot prioriterte 
områder og mot mer konkret samarbeid. 
 

5.2 Våre vurderinger og anbefalinger 
God dialog med kommunene er viktig for alle etatene på velferdsområdet. Det betyr behov 
for kjennskap til de ulike kommunenes utfordringer og behov. Det igjen krever en viss fysisk 
nærhet til kommunene, eller en spesialisering knyttet til kunnskap om kommuner i et 
geografisk område eller en gruppe av kommuner med felles kjennetegn. Fysisk nærhet til 
kommunene vil altså fortsatt være viktig for en del statsetater. 

De fire virksomhetene vi har vurdert i denne rapporten har alle ulik inndeling av sitt regionale 
apparat. Samtidig oppleves ikke den ulike geografiske inndelingene som noe stort problem i 
samhandlingen mellom etatene, selv om fylkesmannen og kommunene i noen grad ser ulik 
inndeling som en utfordring.  

Hverken vår undersøkelse eller tidligere undersøkelser gir derimot grunnlag for å si at ulik 
geografisk inndeling på velferdsområdet gir store utfordringer knyttet til samhandling 
regionalt. Det synes viktigere med likeartede og tydelige styringssignaler og gode og 
konkrete møteplasser for samarbeid. Når det gjelder å tilrettelegge for hensiktsmessige 
møteplasser er fylkesmannen helt sentral. Det gis et klart inntrykk av at fylkesmennenes 
prioritering og innretning av slike møteplasser varierer. Etter Difis vurdering bør KMD derfor 
legge til rette for erfaringsutveksling mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige 
forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt på 
velferdsområdet. 

Informantene i vår undersøkelse peker også på at samarbeid om konkrete prosjekter og 
oppgaver oppleves som mer hensiktsmessig enn enn mer generelle møteplasser med 
hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for samarbeid om konkrete satsinger 
bør derfor etter Difis vurdering fortsatt videreutvikles. 

Samarbeid om konkrete satsinger og prosjekter må understøttes av tydelige krav og 
forventninger fra overordnet departement og direktorat. Et klart funn i vår undersøkelse er at 
den viktigste faktoren for å skape god regional samhandling er likelydende og tydelig 
styringssignaler. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige departementene og 
direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder som berører hele velferdsfeltet 
og formidler dette tydelig i styringsdokumenter. Samtidig er det viktig at de regionale 
aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det hemmer mulighetene til å finne gode former 
for samarbeid som er tilpasset de regionale utfordringene. 

237



Direktoratet for forvaltning og IKT      Rapport 2018:13 

 

31 

 

Selv om geografisk inndeling ikke er det viktigste for å sikre god samhandling regionalt, er 
det ikke uten betydning. Fra 2020 vil tre av etatene ha en struktur som krysser de nye 
fylkesgrensene, mens NAV tilpasser sin struktur. Den store utfordringen synes å være 
tilpasning til Viken. Her vil Husbanken, Bufetat og eventuelt IMDi ha en inndeling som 
krysser de nye fylkesgrensene.  

Vi har følgende anbefalinger knyttet til de fire etatene: 

NAV 
NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur, men deler Viken i to: Øst-Viken og Vest-Viken. 
Delingen er gjort for å unngå å få en svært stor region mht. antall innbyggere. Fylkesmannen 
i Viken vil dermed måtte forholde seg til tre regionale NAV-kontor, de to Viken-kontorene og 
Oslo.  NAV endrer sin inndeling med virkning fra 1.1.2019. Difi anbefaler ingen endringer i 
NAVs regionale inndeling. 

Bufetat 
Bufetat samhandler svært tett med helseforetakene og etaten er opptatt av at inndelingen 
følger inndelingen til de regionale helseforetakene. Dette er tilfellet i dag, med den forskjellen 
at Bufetat har to regionkontor som dekker Helse Sør-Øst. Foruten helseforetakene er 
fylkesmannen en sentral samarbeidspartner, ettersom embetene fører tilsyn og driver 
kvalitetsutvikling på barnevernområdet i kommunene. Bufetat samarbeider også med 
fylkeskommunene på utdanningsområdet. Kommunene er likevel den viktigste 
samarbeidspartneren, ettersom de utgjør førstelinjen både når det gjelder barnevern og 
familievern. 

Bufetats regioner vil ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. Viken blir delt 
mellom Region Øst og Region Sør. Ettersom Bufetats organisering er tett knyttet til 
organiseringen av helseforetakene, ser vi ikke grunn til å anbefale at etaten tilpasser sin 
struktur ytterligere til de nye fylkene. Vi legger også vekt på at Bufetat er opptatt av 
ytterligere å spesialisere regionkontorenes virksomhet for å sikre større likhet i praksis og at 
det foregår utredningsarbeid som berører etatens oppgaver. 

Husbanken 
Etter 2020 vil fire av Husbankens regionen dele to fylker mellom seg. Delingen av Troms 
fortsetter som tidligere, og Viken deles mellom kontorene Øst og Sør.  

Husbanken er en etat der digitaliseringen er sterkt fremtredende og kan endre både etatens 
og kommunenes oppgaveløsning. Dette trekker i retning av å legge sterk vekt på at 
virksomheten må ha stor grad av frihet i valg av organisasjonsmodell. Ettersom Husbankens 
regionkontor vil ha avvik fra ny fylkesinndeling både i nord og i Viken, anbefaler Difi likevel at 
Husbanken og KMD konkret vurderer tilpasning av Husbankens struktur til de nye fylkene ut 
fra behovet for samhandling spesielt med fylkesmennene. En tilpasning av Husbankens to 
nordligste regioner til fylkesinndelingen vil også gi en jevnere fordeling i antall kommuner i de 
to nordligste regionene. Siden kommunedialogen er omfattende kan en tilpasning til 
fylkesinndelingen (og dermed til fylkesmannsstrukturen) være hensiktsmessig på bakgrunn 
av at fylkesmannen skal være det statlige navet i kommunedialogen. 
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Digitaliseringen vil kunne endre Husbankens behov for regional tilstedeværelse i fremtiden. I 
tråd med prinsippet om at statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, 
veiledning, tilsyn og kontroll som hovedregel bør legge slike oppgaver på regionalt nivå til 
fylkesmannen, bør dette etter Difis vurdering vurderes som et alternativ til å ha egne 
regionkontor for Husbanken. Dette kan være hensiktsmessig både med tanke på å sikre 
samordning og effektiv ressursbruk. 

IMDi 
IMDi er i en særstilling ettersom det skal overføres oppgaver fra IMDi sine regionavdelinger 
til fylkeskommunen som ledd i regionreformen. Det er fortsatt ikke avklart hvilke oppgaver 
som skal overføres, men det ligger an til at regionkontorene nedlegges i sin nåværende form. 
Gitt usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover, vil 
vi ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale inndeling. Hvis det 
imidlertid er slik at IMDi også etter 2020 har behov for oppfølging av kommunene i sitt arbeid 
med å implementere statlig politikk og sikre likebehandling, bør det vurderes om denne typen 
oppgaver kan legges til fylkesmannen. Det vil kunne bidra til bedre samordning overfor 
kommunene på det velferdspolitiske området samt en kostnadseffektiv administrasjon.  
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Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.

 
 

 

 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

241



Postadresse: Avdeling: Samhandlingsavdeling Telefon: 77 62 60 00
UNN HF Besøksadr.: Internett: www.unn.no
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Nordreisa kommune
Rådmann Anne-Marie Gaino
Postboks 174
9156  STORSLETT

Deres ref.: Vår ref.:
2018/1174-5

Saksbehandler/dir.tlf.:
Magne Nicolaisen, 917 36 289

Dato:
22.01.2019

Finansiering av sykestuer

Viser til tidligere samtaler og korrespondanse vedr finansiering av øhd-/ sykestuesenger i 
Nordreisa, og til sak 36/2018 behandlet i styret for UNN på styremøte 25. april 2018. 

Vedtaket er tidligere gjort kjent for kommunene. 

I vedtaket fra styremøtet heter det;
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til forslag om 

delfinansiering av seks ØHD-/ sykestuesenger i Nord-Troms.

2. Styret forutsetter at driften av ØHD-/ sykestuesengene sikrer og viderefører de effekter som er 
vist i rapporten «Evaluering av sykestuene i Nord-Troms».

3. Styret forutsetter at alle senger må tilfredsstille de krav som er beskrevet i Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 samt Tjenesteavtale 4 mellom kommunene og UNN.

4. Styret ber om at det utarbeides egen driftsavtale mellom UNN og de aktuelle kommunene, som 
beskriver drift og samarbeid om tilbudet.

For Nordreisa kommune betyr det at UNN f.o.m. 1.1.2019 vil finansiere to øhd-/ 
sykestuesenger. Finansieringsmodellen tar utgangspunkt i en snittpris pr. seng på 
kr. 912 000,-, med fratrekk for øhd-tilskudd fra staten på kr. 548 500,- pr. år.
Årlig tilskudd fra UNN vil f.o.m. 2019 derfor være kr. 1 275 500,-.

Vi sender om kort tid forslag på driftsavtale som beskriver det faglige samarbeidet omkring øhd-
/ sykestuesengene. 
I arbeidet med dette ber vi om å få tilsendt statistikk for bruk av øhd-/ sykestuesengene i 
2018, i tråd med rapportmalen som sendes Helsedirektoratet.
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Hege Rønning 
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Rundskriv 
 

Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og 
fylkeskommuner  

Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter 

Stortingets budsjettvedtak.  

 

Regjeringen Solberg la 8. oktober 2018 fram budsjettforslaget for 2019 i Prop. 1 S (2018–

2019). Stortingets finanskomité avga 27. november 2018 Innst. 2 S (2018–2019) med forslag 

til rammevedtak for 2019. Innstillingen ble vedtatt av Stortinget 3. desember. Videre avga 

finanskomiteen 5. desember 2018 Innst. 3 S (2018–2019) Skatte-, avgifts- og tollvedtak 

2019. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 12. desember kommunale og 

fylkeskommunale skattører. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 6. desember 

2018 Innst. 16 S (2018–2019). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 14. desember 

rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2019. For nærmere detaljer om 

budsjettopplegget for kommunesektoren 2019 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter 

som er tilgjengelige på Stortingets nettsider: Stortinget.no  

 

Grønt hefte 2019 er beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) og viser 

regjeringens forslag til fordeling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. Under 

punkt 2 er det redegjort for endringer i rammetilskuddet for 2019 som følge av Stortingets 

budsjettvedtak. Vedlagt er tabeller som viser endringene på kommune- og fylkesnivå. Under 

punkt 3 gis en omtale av andre saker, mens det under punkt 4 gis en oversikt over datoer for 

utbetaling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2019.  

 

Kommuner 

Fylkeskommuner  

Fylkesmenn 

  

 

 

Nr.  

H-1/19 

 

Vår ref 

18/2648-5 

Dato 

9. januar 2019 
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1. Kommunesektorens inntektsrammer i 2019  

 

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 2,8 mrd. kroner i 2019, 

tilsvarende 0,6 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 i revidert 

nasjonalbudsjett for 2018. Inntektsrammen anslås å bli om lag 0,9 mrd. kroner høyere enn 

anslaget i Prop. 1 S (2018–2019).   

 

Av veksten i kommunesektorens inntekter er om lag 2,4 mrd. kroner vekst i frie inntekter, 

tilsvarende 0,6 pst. Veksten i de frie inntektene er om lag 0,2 mrd. kroner lavere enn 

forslaget i Prop. 1 S (2018–2019). Reduksjonen skyldes hovedsakelig at 200 mill. kroner er 

overført fra kap. 571 post 60 til kap. 226, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats på 1.–10. trinn på Kunnskapsdepartementets budsjett.  

 

Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes og fylkeskommunenes 

skatteinntekter å bli henholdsvis 15 og 3 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–

2019), og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Skattørene holdes uendret som i forslaget. 

 

I Prop. 1 S (2018–2019) foreslo regjeringen å øke innslagspunktet i 

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 50 000 kroner ut over anslått 

lønnsvekst. Stortingets budsjettvedtak innebærer at innslagspunktet økes i takt med anslått 

lønnsvekst, og settes til 1 270 000 kroner i 2019. Bevilgningen økes med 325 mill. kroner 

sammenliknet med regjeringens forslag. 

 

2. Endringer i rammetilskuddet som følge av Stortingets budsjettvedtak  

Endringer – Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner  

Post 60 Innbyggertilskudd 

Stortinget vedtok en netto reduksjon på post 60 Innbyggertilskudd på 215 mill. kroner, knyttet 

til følgende saker:  

 200 mill. kroner er overført fra kap. 571, post 60 til kap. 226, post 63 Tidlig innsats i 

skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn på Kunnskapsdepartementets 

budsjett.  

 Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes skatteinntekter å bli 

15 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og kap. 571, post 60 

Innbyggertilskudd til kommunene reduseres tilsvarende. Nedjusteringen er fordelt 

med et likt beløp per innbygger for alle kommuner. 

Endringer – Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner  

Post 60 Innbyggertilskudd 

Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019) en reduksjon på kap. 572, 

post 60 Innbyggertilskudd med 3 mill. kroner knyttet til følgende:  

 Som følge av endringer i skatteopplegget anslås fylkeskommunenes skatteinntekter å 

bli 3 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og kap. 572, post 60 
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Innbyggertilskudd til fylkeskommunene reduseres tilsvarende. Nedjusteringen er 

fordelt med et likt beløp per innbygger for alle fylkeskommuner. 

 

3. Andre saker  

Frivilligsentraler 

Midler som skulle fordeles særskilt til Våler i Hedmark (knr. 0426) i forbindelse med 

opprettelse av en ny frivilligsentral ble ved en feil fordelt til Våler i Østfold (knr. 0137). Som 

følge av dette omfordeles 0,4 mill. kroner fra 0137 Våler til 0426 Våler i 2019. 

 

4. Utbetaling av rammetilskudd i 2019 

 

I 2019 vil rammetilskuddet være på mottakers konto følgende datoer: 4. januar, 4. februar,   

6. mars, 4. april, 3. mai, 3. juni, 4. juli, 4. september, 4. oktober og 4. november. 

 

5. Nysaldert budsjett 2018 

 

Stortinget vedtok 18. desember 2018 nysalderingen av statsbudsjettet for 2018, jf. Prop. 20 

S og Innst. 118 S (2018–2019). Informasjon om endringene etter nysalderingen ligger på 

KMDs nettsider: Kommunalnytt nr. 7 2018. Termin 11 2018, inkl. endringer etter 

nysalderingen av budsjettet 2018, ble utbetalt 21. desember: Utbetaling av rammetilskudd 

termin 11 2018. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hege Rønning 

seniorrådgiver 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Rammetilskudd til kommuner etter saldert budsjett 2019  

2. Rammetilskudd til fylkeskommuner etter saldert budsjett 2019 

3. 60-postliste nysaldert 2018 og saldert budsjett 2019   

 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i 

Finnmark 

Statens hus, 

Damsveien 1 

9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Hedmark 

Postboks 4034 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i 

Hordaland 

Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oppland 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus 

c/o Fylkesmannen i 

Østfold 

1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Sogn og Fjordane 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i 

Telemark 

Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i 

Troms 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Østfold 

Postboks 325 1502 MOSS 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 
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Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Buskerud 

fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 
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Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnmark 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 
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Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon 

Postboks 788 4809 ARENDAL 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 
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Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hedmark 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hordaland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 
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Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
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Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
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Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 
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Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Oppland 

fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 
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Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
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Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 
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Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Troms 

fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 
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Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold 

fylkeskommune 

Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østfold 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 
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Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Vedlegg 1: Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2019

Kolonne 1: Rammetilskudd i Prop 1. S (2018-2019), Grønt hefte (1 000 kr)

Kolonne 2: Uttrekk som følge av å overføre midler til økt lærerinnsats, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole (1 000 kr)

Kolonne 3: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)

Kolonne 4: Omfordeling av midler til frivilligsentraler, fordelt særskilt (1 000 kr)

Kolonne 5: Samlede endringer kolonne 2-4 (1 000 kr)

Kolonne 6: Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019 (1000 kr)

Fylke Rammetilskudd 

Grønt hefte 2019

Overføring av 

penger til økt 

lærerinnsats

Endringer i 

skatteopplegget

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3

0101 Halden 785 501 -1 110 -88

0104 Moss 818 736 -1 173 -92

0105 Sarpsborg 1 446 982 -2 066 -158

0106 Fredrikstad 1 946 466 -2 941 -230

0111 Hvaler 109 307 -154 -13

0118 Aremark 56 750 -61 -4

0119 Marker 107 024 -124 -10

0121 Rømskog 37 572 -32 -2

0122 Trøgstad 155 556 -199 -15

0123 Spydeberg 41 087 -229 -17

0124 Askim 406 442 -621 -45

0125 Eidsberg 312 833 -415 -32

0127 Skiptvet 107 873 -164 -11

0128 Rakkestad 244 593 -313 -23

0135 Råde 189 059 -280 -21

0136 Rygge 374 089 -582 -46

0137 Våler 134 616 -239 -16

0138 Hobøl 38 817 -194 -16

0211 Vestby 432 768 -746 -50

0213 Ski 765 522 -1 353 -87

0214 Ås 447 371 -767 -57

0215 Frogn 343 985 -610 -45

0216 Nesodden 439 887 -800 -55

0217 Oppegård 664 584 -1 138 -77

0219 Bærum 3 164 301 -5 155 -357

0220 Asker 1 523 923 -2 603 -173

0221 Aurskog-Høland 408 302 -626 -46

0226 Sørum 455 714 -808 -51

0227 Fet 272 289 -483 -33

0228 Rælingen 419 336 -741 -51
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0229 Enebakk 263 671 -482 -31

0230 Lørenskog 869 163 -1 493 -111

0231 Skedsmo 1 247 483 -2 082 -155

0233 Nittedal 574 499 -1 039 -67

0234 Gjerdrum 161 418 -290 -19

0235 Ullensaker 862 796 -1 561 -105

0236 Nes 512 681 -805 -62

0237 Eidsvoll 603 279 -977 -70

0238 Nannestad 323 270 -562 -38

0239 Hurdal 90 675 -110 -8

0301 Oslo 14 347 680 -21 217 -1 910

0402 Kongsvinger 485 265 -612 -51

0403 Hamar 758 676 -1 034 -87

0412 Ringsaker 827 191 -1 239 -97

0415 Løten 193 930 -270 -22

0417 Stange 501 054 -726 -59

0418 Nord-Odal 160 078 -173 -14

0419 Sør-Odal 197 610 -264 -22

0420 Eidskog 195 980 -184 -17

0423 Grue 156 837 -143 -13

0425 Åsnes 234 892 -225 -20

0426 Våler 118 931 -121 -10

0427 Elverum 543 535 -784 -60

0428 Trysil 212 580 -239 -19

0429 Åmot 140 945 -157 -12

0430 Stor-Elvdal 97 658 -88 -7

0432 Rendalen 78 987 -74 -5

0434 Engerdal 66 100 -64 -4

0436 Tolga 68 887 -71 -4

0437 Tynset 183 676 -239 -16

0438 Alvdal 91 249 -105 -7

0439 Folldal 69 381 -63 -4

0441 Os 76 079 -71 -5

0501 Lillehammer 670 421 -940 -79

0502 Gjøvik 723 503 -1 060 -86

0511 Dovre 93 046 -93 -7

0512 Lesja 84 172 -96 -6

0513 Skjåk 75 773 -78 -6

0514 Lom 81 317 -87 -7

0515 Vågå 122 190 -143 -10

0516 Nord-Fron 178 858 -202 -16

0517 Sel 188 744 -211 -16

0519 Sør-Fron 100 119 -122 -9

0520 Ringebu 140 460 -152 -13

0521 Øyer 146 504 -183 -14

0522 Gausdal 171 276 -221 -17

0528 Østre Toten 384 397 -505 -42

262



0529 Vestre Toten 323 307 -461 -38

0532 Jevnaker 170 535 -258 -19

0533 Lunner 230 991 -352 -26

0534 Gran 373 253 -504 -39

0536 Søndre Land 166 254 -193 -16

0538 Nordre Land 195 752 -244 -19

0540 Sør-Aurdal 124 607 -123 -9

0541 Etnedal 65 255 -62 -4

0542 Nord-Aurdal 184 482 -221 -18

0543 Vestre Slidre 74 021 -90 -6

0544 Øystre Slidre 101 316 -129 -9

0545 Vang 68 572 -69 -4

0602 Drammen 1 719 536 -2 468 -195

0604 Kongsberg 645 025 -1 044 -77

0605 Ringerike 735 011 -1 061 -86

0612 Hole 175 029 -278 -19

0615 Flå 49 729 -49 -3

0616 Nes 109 198 -118 -9

0617 Gol 144 684 -172 -13

0618 Hemsedal 77 852 -107 -7

0619 Ål 151 096 -195 -13

0620 Hol 116 686 -158 -13

0621 Sigdal 113 818 -144 -10

0622 Krødsherad 82 021 -91 -6

0623 Modum 362 187 -501 -39

0624 Øvre Eiker 465 365 -712 -54

0625 Nedre Eiker 614 225 -1 006 -71

0626 Lier 635 770 -1 056 -74

0627 Røyken 557 357 -938 -64

0628 Hurum 237 243 -360 -27

0631 Flesberg 93 263 -113 -8

0632 Rollag 64 485 -49 -4

0633 Nore og Uvdal 95 287 -98 -7

0701 Horten 681 751 -970 -77

0704 Tønsberg 1 100 609 -1 597 -129

0710 Sandefjord 1 556 149 -2 320 -178

0711 Svelvik 156 451 -240 -19

0712 Larvik 1 211 569 -1 675 -133

0713 Sande 256 754 -388 -28

0715 Holmestrand 357 403 -510 -40

0716 Re 254 378 -407 -28

0729 Færder 689 939 -996 -76

0805 Porsgrunn 864 154 -1 256 -102

0806 Skien 1 340 983 -1 979 -155

0807 Notodden 365 139 -445 -36

0811 Siljan 72 057 -101 -7

0814 Bamble 345 140 -533 -40
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0815 Kragerø 292 558 -362 -30

0817 Drangedal 143 107 -173 -12

0819 Nome 194 352 -233 -19

0821 Bø 176 874 -239 -18

0822 Sauherad 125 500 -164 -12

0826 Tinn 185 346 -212 -16

0827 Hjartdal 67 277 -72 -4

0828 Seljord 104 088 -130 -8

0829 Kviteseid 88 500 -81 -7

0830 Nissedal 65 635 -71 -4

0831 Fyresdal 61 472 -69 -4

0833 Tokke 82 605 -94 -6

0834 Vinje 120 066 -153 -10

0901 Risør 201 737 -251 -19

0904 Grimstad 557 044 -943 -65

0906 Arendal 1 088 722 -1 681 -127

0911 Gjerstad 88 356 -92 -7

0912 Vegårshei 80 505 -105 -6

0914 Tvedestrand 183 281 -237 -17

0919 Froland 155 887 -259 -16

0926 Lillesand 100 317 -470 -31

0928 Birkenes 152 803 -244 -15

0929 Åmli 87 751 -78 -5

0935 Iveland 55 262 -66 -4

0937 Evje og Hornnes 117 545 -160 -10

0938 Bygland 58 407 -55 -3

0940 Valle 48 367 -55 -3

0941 Bykle 37 054 -50 -3

1001 Kristiansand 2 241 333 -3 439 -258

1002 Mandal 428 326 -641 -44

1003 Farsund 260 629 -386 -27

1004 Flekkefjord 278 788 -373 -26

1014 Vennesla 389 868 -600 -41

1017 Songdalen 186 173 -306 -19

1018 Søgne 274 111 -479 -32

1021 Marnardal 90 418 -112 -6

1026 Åseral 44 178 -50 -3

1027 Audnedal 73 549 -88 -5

1029 Lindesnes 156 793 -211 -14

1032 Lyngdal 250 036 -405 -24

1034 Hægebostad 70 899 -80 -5

1037 Kvinesdal 193 962 -252 -17

1046 Sirdal 69 196 -85 -5

1101 Eigersund 374 110 -603 -42

1102 Sandnes 1 821 714 -3 227 -217

1103 Stavanger 3 036 674 -4 988 -377

1106 Haugesund 904 556 -1 350 -105
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1111 Sokndal 117 518 -150 -9

1112 Lund 103 917 -142 -9

1114 Bjerkreim 93 032 -148 -8

1119 Hå 463 343 -859 -53

1120 Klepp 463 038 -852 -55

1121 Time 456 498 -811 -53

1122 Gjesdal 300 585 -551 -34

1124 Sola 620 751 -1 139 -75

1127 Randaberg 269 853 -476 -31

1129 Forsand 55 813 -74 -3

1130 Strand 339 412 -566 -36

1133 Hjelmeland 101 239 -136 -8

1134 Suldal 135 932 -183 -11

1135 Sauda 154 046 -184 -13

1141 Finnøy 110 832 -147 -9

1142 Rennesøy 139 070 -248 -14

1144 Kvitsøy 33 203 -32 -2

1145 Bokn 43 905 -43 -2

1146 Tysvær 303 521 -530 -31

1149 Karmøy 1 022 885 -1 735 -120

1151 Utsira 27 240 -17 -1

1160 Vindafjord 256 860 -360 -25

1201 Bergen 6 331 385 -9 540 -791

1211 Etne 136 480 -173 -12

1216 Sveio 172 394 -271 -16

1219 Bømlo 345 944 -532 -34

1221 Stord 464 486 -755 -53

1222 Fitjar 102 571 -153 -9

1223 Tysnes 107 738 -108 -8

1224 Kvinnherad 390 319 -541 -37

1227 Jondal 55 721 -51 -3

1228 Odda 207 744 -235 -19

1231 Ullensvang 136 136 -151 -9

1232 Eidfjord 38 857 -41 -3

1233 Ulvik 55 112 -50 -3

1234 Granvin 43 965 -35 -3

1235 Voss 431 115 -561 -41

1238 Kvam 278 028 -344 -24

1241 Fusa 132 513 -183 -11

1242 Samnanger 83 130 -94 -7

1243 Os 287 082 -910 -58

1244 Austevoll 169 951 -241 -15

1245 Sund 201 617 -336 -20

1246 Fjell 594 884 -1 114 -73

1247 Askøy 750 890 -1 319 -82

1251 Vaksdal 148 619 -169 -12

1252 Modalen 29 715 -31 -1
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1253 Osterøy 204 885 -330 -23

1256 Meland 224 242 -380 -23

1259 Øygarden 145 928 -222 -14

1260 Radøy 152 672 -200 -15

1263 Lindås 409 178 -685 -45

1264 Austrheim 92 681 -119 -8

1265 Fedje 41 484 -34 -2

1266 Masfjorden 77 682 -86 -5

1401 Flora 342 035 -522 -34

1411 Gulen 100 324 -115 -7

1412 Solund 46 518 -44 -2

1413 Hyllestad 60 491 -57 -4

1416 Høyanger 139 137 -172 -12

1417 Vik 104 732 -114 -8

1418 Balestrand 65 976 -54 -4

1419 Leikanger 76 900 -99 -7

1420 Sogndal 207 512 -300 -23

1421 Aurland 58 109 -69 -5

1422 Lærdal 76 485 -89 -6

1424 Årdal 154 228 -177 -15

1426 Luster 172 611 -220 -15

1428 Askvoll 117 795 -133 -9

1429 Fjaler 121 518 -131 -8

1430 Gaular 115 633 -145 -9

1431 Jølster 110 514 -148 -9

1432 Førde 350 663 -577 -37

1433 Naustdal 107 664 -125 -8

1438 Bremanger 152 110 -176 -11

1439 Vågsøy 191 452 -250 -17

1441 Selje 106 459 -113 -8

1443 Eid 187 376 -265 -17

1444 Hornindal 51 973 -53 -3

1445 Gloppen 210 339 -259 -16

1449 Stryn 226 284 -320 -20

1502 Molde 664 599 -997 -76

1504 Ålesund 1 072 418 -1 753 -135

1505 Kristiansund 605 451 -871 -69

1511 Vanylven 116 440 -111 -9

1514 Sande 93 525 -103 -7

1515 Herøy 222 894 -361 -25

1516 Ulstein 213 708 -361 -24

1517 Hareid 147 143 -212 -15

1519 Volda 251 760 -361 -26

1520 Ørsta 294 178 -438 -31

1523 Ørskog 76 668 -93 -6

1524 Norddal 75 109 -76 -5

1525 Stranda 141 808 -177 -13
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1526 Stordal 50 608 -50 -3

1528 Sykkylven 201 125 -310 -22

1529 Skodje 128 583 -205 -13

1531 Sula 265 239 -395 -26

1532 Giske 221 281 -366 -24

1534 Haram 250 607 -385 -26

1535 Vestnes 179 905 -248 -19

1539 Rauma 224 947 -296 -21

1543 Nesset 104 103 -108 -8

1545 Midsund 80 836 -96 -6

1546 Sandøy 54 880 -60 -4

1547 Aukra 110 956 -171 -10

1548 Fræna 280 911 -397 -28

1551 Eide 111 159 -158 -10

1554 Averøy 155 908 -248 -17

1557 Gjemnes 90 222 -116 -7

1560 Tingvoll 116 161 -126 -9

1563 Sunndal 217 693 -255 -20

1566 Surnadal 176 323 -214 -17

1571 Halsa 68 458 -69 -4

1573 Smøla 84 020 -91 -6

1576 Aure 151 778 -151 -10

5001 Trondheim 3 951 013 -6 503 -548

5004 Steinkjer 592 029 -831 -63

5005 Namsos 383 540 -514 -37

5011 Hemne 125 598 -154 -12

5012 Snillfjord 50 770 -44 -3

5013 Hitra 137 428 -172 -13

5014 Frøya 141 655 -180 -14

5015 Ørland 148 021 -186 -15

5016 Agdenes 82 349 -68 -5

5017 Bjugn 152 556 -193 -14

5018 Åfjord 118 254 -115 -9

5019 Roan 48 188 -40 -3

5020 Osen 52 714 -47 -3

5021 Oppdal 188 757 -259 -20

5022 Rennebu 91 035 -102 -7

5023 Meldal 125 732 -142 -11

5024 Orkdal 314 530 -490 -34

5025 Røros 158 242 -188 -16

5026 Holtålen 73 491 -81 -6

5027 Midtre Gauldal 183 844 -234 -18

5028 Melhus 422 571 -674 -47

5029 Skaun 220 057 -371 -23

5030 Klæbu 158 534 -292 -17

5031 Malvik 331 247 -601 -40

5032 Selbu 34 118 -159 -12
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5033 Tydal 36 994 -35 -2

5034 Meråker 91 669 -94 -7

5035 Stjørdal 275 268 -970 -68

5036 Frosta 89 437 -104 -7

5037 Levanger 508 200 -785 -57

5038 Verdal 392 674 -580 -42

5039 Verran 91 263 -93 -7

5040 Namdalseid 79 439 -68 -4

5041 Snåsa 83 321 -91 -6

5042 Lierne 76 123 -68 -4

5043 Røyrvik 38 151 -29 -1

5044 Namsskogan 55 098 -48 -3

5045 Grong 95 720 -90 -7

5046 Høylandet 71 771 -67 -4

5047 Overhalla 130 176 -173 -11

5048 Fosnes 39 224 -27 -2

5049 Flatanger 50 190 -43 -3

5050 Vikna 154 693 -193 -13

5051 Nærøy 174 359 -207 -14

5052 Leka 37 476 -27 -2

5053 Inderøy 217 687 -276 -19

5054 Indre Fosen 331 460 -409 -28

5061 Rindal 75 359 -80 -6

1804 Bodø 1 256 098 -1 896 -146

1805 Narvik 493 331 -651 -53

1811 Bindal 69 028 -71 -4

1812 Sømna 85 409 -88 -6

1813 Brønnøy 253 367 -327 -22

1815 Vega 55 525 -54 -3

1816 Vevelstad 37 567 -27 -1

1818 Herøy 74 080 -74 -5

1820 Alstahaug 215 701 -281 -21

1822 Leirfjord 96 625 -93 -6

1824 Vefsn 386 095 -462 -38

1825 Grane 68 878 -65 -4

1826 Hattfjelldal 70 337 -68 -4

1827 Dønna 69 030 -69 -4

1828 Nesna 76 436 -80 -5

1832 Hemnes 160 666 -174 -13

1833 Rana 683 883 -957 -74

1834 Lurøy 125 763 -128 -5

1835 Træna 34 711 -29 -1

1836 Rødøy 75 436 -72 -4

1837 Meløy 229 559 -264 -18

1838 Gildeskål 91 563 -85 -6

1839 Beiarn 55 272 -39 -3

1840 Saltdal 158 501 -175 -13
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1841 Fauske 265 292 -338 -28

1845 Sørfold 84 398 -87 -6

1848 Steigen 111 011 -104 -7

1849 Hamarøy 87 512 -72 -5

1850 Tysfjord 94 561 -87 -6

1851 Lødingen 89 971 -81 -6

1852 Tjeldsund 62 261 -54 -4

1853 Evenes 71 230 -58 -4

1854 Ballangen 99 685 -102 -7

1856 Røst 34 689 -25 -1

1857 Værøy 45 575 -34 -2

1859 Flakstad 62 246 -51 -4

1860 Vestvågøy 334 325 -447 -32

1865 Vågan 275 064 -372 -27

1866 Hadsel 246 066 -292 -23

1867 Bø 109 596 -88 -7

1868 Øksnes 142 439 -160 -13

1870 Sortland 291 984 -400 -30

1871 Andøy 160 955 -180 -14

1874 Moskenes 49 968 -43 -3

1902 Tromsø 1 766 581 -2 737 -215

1903 Harstad 692 711 -894 -70

1911 Kvæfjord 121 176 -118 -8

1913 Skånland 117 715 -116 -9

1917 Ibestad 70 108 -52 -4

1919 Gratangen 57 983 -47 -3

1920 Lavangen 63 067 -54 -3

1922 Bardu 128 651 -159 -11

1923 Salangen 83 660 -83 -6

1924 Målselv 210 814 -250 -19

1925 Sørreisa 110 270 -137 -10

1926 Dyrøy 65 430 -48 -3

1927 Tranøy 81 482 -73 -4

1928 Torsken 61 273 -49 -3

1929 Berg 49 447 -39 -3

1931 Lenvik 398 126 -498 -33

1933 Balsfjord 201 428 -216 -16

1936 Karlsøy 105 875 -81 -6

1938 Lyngen 138 698 -111 -8

1939 Storfjord 93 330 -82 -5

1940 Kåfjord 97 698 -78 -6

1941 Skjervøy 117 400 -111 -8

1942 Nordreisa 166 400 -208 -14

1943 Kvænangen 78 690 -49 -3

2002 Vardø 97 022 -65 -6

2003 Vadsø 203 003 -232 -17

2004 Hammerfest 362 890 -403 -30
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2011 Kautokeino 146 015 -127 -8

2012 Alta 721 641 -857 -58

2014 Loppa 67 319 -39 -3

2015 Hasvik 64 075 -41 -3

2017 Kvalsund 69 307 -46 -3

2018 Måsøy 73 268 -48 -3

2019 Nordkapp 123 274 -113 -9

2020 Porsanger 146 519 -146 -11

2021 Karasjok 121 302 -103 -8

2022 Lebesby 86 044 -63 -4

2023 Gamvik 67 284 -43 -3

2024 Berlevåg 60 491 -35 -3

2025 Tana 135 886 -118 -8

2027 Nesseby 67 454 -43 -3

2028 Båtsfjord 95 658 -84 -6

2030 Sør-Varanger 329 992 -372 -28

Skjønn fordelt gj. året 311 576

Prosjektskjønn, forskot m.m. 237 000

Sum, inkl. fordelt gj. året 136 972 250 -200 000 -15 000
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Kolonne 2: Uttrekk som følge av å overføre midler til økt lærerinnsats, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole (1 000 kr)

Kolonne 3: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)

Omfordeling av 

midler til 

frivilligsentraler

Samlede endringer 

kolonne 2-4 

Rammetilskudd 

saldert budsjett 

2019

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

4 5 6

0 -1 198 784 303

0 -1 265 817 471

0 -2 224 1 444 758

0 -3 170 1 943 296

0 -167 109 140

0 -65 56 685

0 -134 106 890

0 -34 37 538

0 -214 155 343

0 -246 40 841

0 -666 405 776

0 -448 312 385

0 -175 107 698

0 -336 244 257

0 -301 188 758

0 -627 373 462

-414 -669 133 947

0 -210 38 607

0 -795 431 972

0 -1 440 764 082

0 -824 446 547

0 -654 343 330

0 -855 439 032

0 -1 215 663 369

0 -5 512 3 158 789

0 -2 776 1 521 147

0 -673 407 629

0 -859 454 854

0 -517 271 772

0 -792 418 544
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0 -513 263 158

0 -1 605 867 559

0 -2 238 1 245 245

0 -1 107 573 392

0 -309 161 109

0 -1 666 861 130

0 -866 511 815

0 -1 047 602 231

0 -600 322 670

0 -118 90 557

0 -23 127 14 324 546

0 -662 484 603

0 -1 122 757 554

0 -1 336 825 855

0 -291 193 639

0 -785 500 269

0 -187 159 891

0 -287 197 324

0 -202 195 779

0 -156 156 681

0 -245 234 646

414 283 119 213

0 -844 542 691

0 -258 212 322

0 -169 140 776

0 -95 97 563

0 -79 78 908

0 -68 66 032

0 -75 68 812

0 -255 183 421

0 -112 91 137

0 -67 69 314

0 -77 76 002

0 -1 019 669 402

0 -1 146 722 356

0 -100 92 946

0 -102 84 070

0 -84 75 689

0 -93 81 223

0 -153 122 037

0 -218 178 641

0 -227 188 517

0 -131 99 988

0 -164 140 296

0 -198 146 307

0 -238 171 037

0 -547 383 850
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0 -499 322 809

0 -277 170 259

0 -377 230 614

0 -543 372 711

0 -209 166 045

0 -263 195 489

0 -131 124 476

0 -66 65 189

0 -240 184 242

0 -96 73 926

0 -138 101 178

0 -74 68 498

0 -2 662 1 716 874

0 -1 122 643 904

0 -1 146 733 864

0 -297 174 732

0 -52 49 677

0 -128 109 070

0 -185 144 498

0 -114 77 737

0 -208 150 888

0 -171 116 515

0 -154 113 665

0 -98 81 923

0 -540 361 647

0 -766 464 599

0 -1 077 613 148

0 -1 130 634 640

0 -1 002 556 355

0 -387 236 856

0 -121 93 142

0 -53 64 432

0 -105 95 182

0 -1 047 680 705

0 -1 726 1 098 884

0 -2 498 1 553 651

0 -258 156 192

0 -1 808 1 209 762

0 -415 256 338

0 -550 356 853

0 -434 253 944

0 -1 072 688 867

0 -1 358 862 796

0 -2 134 1 338 850

0 -481 364 658

0 -108 71 949

0 -573 344 567
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0 -391 292 166

0 -185 142 923

0 -251 194 101

0 -257 176 616

0 -176 125 324

0 -229 185 117

0 -76 67 200

0 -139 103 950

0 -87 88 412

0 -75 65 560

0 -73 61 398

0 -100 82 505

0 -163 119 903

0 -270 201 467

0 -1 009 556 035

0 -1 807 1 086 914

0 -99 88 257

0 -111 80 394

0 -254 183 027

0 -275 155 612

0 -501 99 816

0 -258 152 545

0 -84 87 667

0 -69 55 193

0 -170 117 375

0 -59 58 348

0 -59 48 308

0 -53 37 002

0 -3 697 2 237 636

0 -686 427 641

0 -413 260 216

0 -398 278 390

0 -641 389 226

0 -325 185 848

0 -512 273 599

0 -119 90 300

0 -52 44 126

0 -93 73 456

0 -225 156 568

0 -429 249 606

0 -85 70 814

0 -269 193 693

0 -90 69 105

0 -645 373 466

0 -3 444 1 818 270

0 -5 365 3 031 310

0 -1 455 903 101
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0 -159 117 358

0 -152 103 766

0 -156 92 876

0 -912 462 432

0 -906 462 131

0 -864 455 634

0 -584 300 001

0 -1 213 619 538

0 -507 269 345

0 -77 55 736

0 -602 338 811

0 -144 101 095

0 -194 135 738

0 -197 153 849

0 -156 110 676

0 -262 138 808

0 -34 33 169

0 -46 43 859

0 -561 302 961

0 -1 855 1 021 030

0 -17 27 223

0 -385 256 475

0 -10 331 6 321 054

0 -184 136 296

0 -288 172 107

0 -565 345 379

0 -808 463 678

0 -162 102 409

0 -116 107 622

0 -579 389 741

0 -54 55 667

0 -255 207 490

0 -161 135 976

0 -43 38 814

0 -53 55 059

0 -37 43 928

0 -603 430 512

0 -368 277 659

0 -194 132 319

0 -101 83 029

0 -969 286 114

0 -256 169 695

0 -356 201 261

0 -1 188 593 697

0 -1 401 749 489

0 -181 148 439

0 -32 29 683
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0 -353 204 531

0 -403 223 839

0 -236 145 693

0 -215 152 458

0 -730 408 449

0 -127 92 554

0 -36 41 448

0 -91 77 591

0 -556 341 479

0 -121 100 203

0 -46 46 472

0 -61 60 431

0 -184 138 953

0 -122 104 611

0 -57 65 919

0 -106 76 794

0 -323 207 189

0 -74 58 035

0 -95 76 391

0 -192 154 036

0 -235 172 376

0 -141 117 654

0 -139 121 379

0 -153 115 479

0 -157 110 357

0 -614 350 049

0 -133 107 531

0 -187 151 923

0 -267 191 185

0 -121 106 339

0 -283 187 093

0 -56 51 917

0 -275 210 064

0 -340 225 944

0 -1 073 663 526

0 -1 888 1 070 530

0 -939 604 511

0 -120 116 320

0 -110 93 415

0 -387 222 508

0 -385 213 323

0 -226 146 916

0 -387 251 373

0 -469 293 709

0 -100 76 569

0 -81 75 029

0 -190 141 618
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0 -52 50 555

0 -332 200 793

0 -218 128 365

0 -421 264 818

0 -390 220 891

0 -411 250 196

0 -266 179 639

0 -317 224 630

0 -116 103 987

0 -101 80 734

0 -63 54 816

0 -181 110 775

0 -425 280 486

0 -167 110 991

0 -265 155 643

0 -123 90 098

0 -135 116 026

0 -275 217 418

0 -231 176 092

0 -73 68 385

0 -97 83 923

0 -161 151 617

0 -7 051 3 943 963

0 -894 591 136

0 -550 382 990

0 -166 125 432

0 -47 50 723

0 -185 137 243

0 -194 141 462

0 -201 147 820

0 -73 82 276

0 -207 152 349

0 -125 118 129

0 -42 48 145

0 -50 52 664

0 -279 188 478

0 -109 90 926

0 -153 125 579

0 -524 314 007

0 -204 158 038

0 -87 73 403

0 -252 183 593

0 -720 421 851

0 -394 219 663

0 -309 158 224

0 -640 330 606

0 -170 33 948
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0 -37 36 956

0 -101 91 568

0 -1 038 274 230

0 -111 89 326

0 -842 507 358

0 -623 392 051

0 -100 91 163

0 -72 79 367

0 -97 83 223

0 -72 76 051

0 -31 38 120

0 -51 55 047

0 -96 95 623

0 -71 71 700

0 -184 129 992

0 -29 39 195

0 -46 50 144

0 -206 154 487

0 -221 174 138

0 -28 37 448

0 -295 217 392

0 -438 331 023

0 -85 75 273

0 -2 042 1 254 055

0 -704 492 627

0 -75 68 952

0 -93 85 316

0 -350 253 018

0 -57 55 468

0 -29 37 538

0 -79 74 002

0 -302 215 399

0 -100 96 525

0 -500 385 596

0 -69 68 809

0 -72 70 265

0 -73 68 958

0 -85 76 350

0 -187 160 479

0 -1 032 682 852

0 -133 125 630

0 -30 34 681

0 -76 75 360

0 -282 229 277

0 -90 91 473

0 -42 55 230

0 -188 158 312
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0 -366 264 926

0 -92 84 306

0 -111 110 900

0 -77 87 435

0 -92 94 469

0 -86 89 885

0 -58 62 203

0 -62 71 169

0 -109 99 576

0 -27 34 662

0 -36 45 539

0 -54 62 192

0 -479 333 846

0 -399 274 665

0 -315 245 752

0 -96 109 501

0 -173 142 266

0 -429 291 555

0 -194 160 761

0 -46 49 922

0 -2 952 1 763 628

0 -964 691 748

0 -126 121 050

0 -125 117 590

0 -56 70 052

0 -50 57 934

0 -57 63 010

0 -171 128 481

0 -89 83 571

0 -269 210 545

0 -147 110 123

0 -51 65 379

0 -77 81 405

0 -51 61 221

0 -41 49 405

0 -531 397 595

0 -232 201 196

0 -87 105 788

0 -119 138 579

0 -87 93 242

0 -84 97 614

0 -120 117 281

0 -222 166 178

0 -52 78 638

0 -71 96 950

0 -249 202 754

0 -433 362 457
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0 -135 145 879

0 -915 720 725

0 -41 67 277

0 -43 64 031

0 -49 69 258

0 -51 73 217

0 -122 123 151

0 -158 146 362

0 -111 121 191

0 -67 85 976

0 -46 67 238

0 -38 60 454

0 -127 135 760

0 -45 67 408

0 -91 95 567

0 -401 329 591

311 576

237 000

0 -215 000 136 757 250
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Vedlegg 2: Rammetilskudd til fylkeskommunene etter saldert budsjett 2019

Kolonne 1: Rammetilskudd i Prop 1. S (2018-2019), Grønt hefte (1 000 kr)

Kolonne 2: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)

Kolonne 3: Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Fylke Rammetilskudd 

Grønt hefte 2019

Endringer i 

skatteopplegget

Rammetilskudd 

saldert budsjett 

2019

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3

01 Østfold 1 288 294 -167 1 288 127

02 Akershus 2 330 620 -350 2 330 270

03 Oslo 2 569 353 -382 2 568 971

04 Hedmark 1 368 757 -111 1 368 646

05 Oppland 1 357 788 -107 1 357 681

06 Buskerud 1 303 671 -160 1 303 512

07 Vestfold 1 219 486 -141 1 219 344

08 Telemark 1 050 027 -98 1 049 929

09 Aust-Agder 826 040 -66 825 973

10 Vest-Agder 1 205 257 -105 1 205 151

11 Rogaland 2 630 266 -268 2 629 998

12 Hordaland 3 284 716 -296 3 284 421

14 Sogn og Fjordane 1 668 705 -62 1 668 643

15 Møre og Romsdal 2 562 799 -150 2 562 649

50 Trøndelag 3 350 465 -261 3 350 204

18 Nordland 3 403 319 -138 3 403 181

19 Troms 2 004 205 -94 2 004 111

20 Finnmark 1 150 563 -43 1 150 520

Ufordelte midler skjønn 50 000 50 000

Sum, inkl. fordeles gjennom året 34 624 331 -3 000 34 621 331
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Kolonne 2: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)
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Statlige overføringer til kommunesektoren i 2018 og 2019 (1 000 kr)

Øremerkede tilskudd

Kap. Post Navn

Nysaldert 

budsjett 2018

Saldert budsjett 

2019

Kunnskapsdepartementet

225 Tiltak i grunnopplæringen

60 Tilskudd til landslinjer 222 091 231 367

63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 66 514 71 038

65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 205 053 274 477

66 Tilskudd til leirskoleopplæring og skoleturer i forbindelse med 

handlingsplan mot antisemittisme 52 863 69 343

67 Tilskudd til opplæring i finsk 7 855 8 978

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 292 542 294 663

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

60

Forskning på tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen 41 598 44 229

61 Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere 60 000

63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 1 517 513 1 823 587

227 Tilskudd til særskilte skoler

63 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 39 087 40 181

231 Barnehager

60 Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 100 000 262 800

66 Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn 20 000 20 560

240 Fagskoler

60 Tilskudd til fagskoler 658 209 725 350

61 Utviklingsmidler til fagskoleutdanning 35 860 41 864

258 Tiltak for livslang læring

60 Tilskudd til karriereveiledning 33 585 34 525

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak

60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 210 564 183 255

Sum 3 503 334 4 186 217

Kulturdepartementet

323 Musikk og scenekunst

60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 21 120 21 620

342 Kirkebygg og gravplasser

60 Rentekompensasjon – kirkebygg 49 341 37 641

Sum 70 461 59 261

Justis- og beredskapsdepartementet

430 Kriminalomsorgen

60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. 58 000 69 000

474 Konfliktråd

60 Tilskudd til kommuner 19 268 19 808

Sum 77 268 88 808

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene 487 714             453 090             

64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 154 420             50 000               

553 Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 142 000 47 000
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63 Grenseregionale Interreg-program 51 300 52 736

65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet 112 000 79 856

567 Nasjonale minoriteter

60 Rom 2 237 3 505

575 Ressurskrevende tjenester

60 Toppfinansieringsordning 9 325 606 10 222 112

590 Planlegging og byutvikling

61 Byvekstavtaler 20 123 20 686

65 Områdesatsing i byer 40 150 61 274

Sum 10 335 550 10 990 259

Arbeids- og sosialdepartementet

621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 151 410 156 750

Sum 151 410 156 750

Helse- og omsorgsdepartementet

714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak 87 102 93 013

740 Helsedirektoratet

60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 80 000 81 908

761 Omsorgstjeneste

60 Kommunale kompetansetiltak 16 651 10 125

61 Vertskommuner 928 286 934 778

62 Dagaktivitetstilbud 289 581 347 998

63 Investeringstilskudd – rehabilitering 4 098 157 4 213 357

64 Kompensasjon for renter og avdrag 835 000 876 900

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 1 451 316 1 482 840

67 Utviklingstiltak 69 500 70 227

68 Kompetanse og innovasjon 388 387 398 050

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst 65 400

762 Primærhelsetjeneste

60 Forebyggende helsetjenester 330 006 453 458

61 Fengselshelsetjeneste 170 718 178 866

63 Allmennlegetjenester 133 672 210 723

64 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 89 736 88 196

765 Psykisk helse og rusarbeid

60 Kommunale tjenester 401 976 456 180

62 Rusarbeid 472 418 477 360

783 Personell

61 Tilskudd til kommuner 138 131 142 708

Sum 9 980 637 10 582 087

Barne- og likestillingsdepartementet

840 Tiltak mot vold og overgrep

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 94 521 98 607

846 Familie- og oppveksttiltak

60  Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 35 564 41 560

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 269 441 311 985

62 Utvikling i kommunene 91 468 133 229

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60 Kommunalt barnevern 756 377 777 556

61 Utvikling i kommunene 20 108 50 671
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62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 19 700 20 252

855 Statlig forvaltning av barnevernet 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 359 176 426 801

Sum 1 646 355 1 860 661

Nærings- og fiskeridepartementet

900 Nærings- og fiskeridepartementet

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling 15 000

919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 2 754 656 519 000

Sum 2 769 656 519 000

Landbruks- og matdepartementet

1142 Landsbruksdirektoratet

60 Tilskudd til veterinærdekning 146 373 180 471

Sum 146 373 180 471

Samferdselsdepartementet

1320 Statens vegvesen

61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 272 500 264 500

62 Skredsikring fylkesveger 758 700 776 900

63 Tilskudd til gang- og sykkelveger 76 400 78 500

64 Utbedring på fylkesveger for tømmertransport 25 000

1330 Særskilte transporttiltak

60 Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov 112 900 184 200

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene 731 500 752 000

63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter 785 000 1 532 000

64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler 750 000 771 000

65 Konkurransen Smartere transport 15 000 15 400

1360 Kystverket

60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg 31 100 42 000

Sum 3 533 100 4 441 500

Klima- og miljødepartementet

1400 Klima- og miljødepartementet

62 Den naturlige skolesekken 3 409

1420 Miljødirektoratet

61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing 79 920 208 230

63 Returordning for kasserte fritidsbåter 1 000 20 000

64 Skrantesykeprøver fra fallvilt 1 700 1 748

65

Tiltak til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold 20 000 20 560

69 Oppryddingstiltak 61 962 50 962

1429 Riksantikvaren

60 Kulturminnearbeid i kommunene 13 616 8 600

Sum 181 607 310 100

Olje- og energidepartementet

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 67 000 66 000

Sum 67 000 66 000

Folketrygden

2755 Helsetjenester i kommunene mv.
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62 Fastlønnsordning fysioterapeuter 405 000 413 000

Sum 405 000 413 000

Sum øremerkede tilskudd (kommuneopplegget) 32 867 751 33 854 114

Øremerkede tilskudd til flyktninger og asylsøkere (utenfor kommuneopplegget)
1)

225 Tilskudd i grunnopplæringen

64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 113 608 52 991

231 Barnehager

63 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for 

minoritetsspråklige barn i barnehage 145 729 149 809

291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60 Integreringstilskudd 11 728 432 8 983 088

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger 3 022 349 2 283 887

62 Kommunale innvandrertiltak 197 706 269 652

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere 1 929 993 1 425 376

490 Utlendingsdirektoratet

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak 203 624 138 354

Sum 17 341 441 13 303 157

Andre poster utenfor kommuneopplegget
1)

573 Kommunereform

60 Kommunesammenslåing 57 764 50 000

1632 Kompensasjon for merverdiavgift 

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 24 150 000 24 600 000

Sum 24 207 764 24 650 000

Sum øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget 41 549 205 37 953 157

Rammeoverføringer til kommunesektoren

571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd 125 693 888 131 519 299

61 Distriktstilskudd Sør-Norge 831 273 860 407

62 Distriktstilskudd Nord-Norge 2 139 662 2 199 842

64 Skjønnstilskudd 1 432 500 1 237 000

65 Regionsentertilskudd 200 000 200 000

66 Veksttilskudd 312 444 231 934

67 Storbytilskudd 490 158 508 768

Sum rammeoverføringer kommuner 131 099 925 136 757 250

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd 32 698 545 33 563 319

62 Nord-Norge-tilskudd 655 923 676 012

64 Skjønnstilskudd 369 900 382 000

Sum rammeoverføringer fylkeskommuner 33 724 368 34 621 331

Sum rammeoverføringer 164 824 293 171 378 581

1) Øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget medregnes ikke ved beregning av vekst i kommunesektorens inntekter
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IMDi  Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
Ber om at brevet distribueres til: 
Ordfører 
Rådmann 

 

 
Deres ref:    Vår ref:: 18-07749-1 Dato: 10.12.2018 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 

Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant 
Nordreisa kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av 
flyktninger.  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om 
bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys 
av disse kriteriene. 

På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Nordreisa 
kommune bosetter 15 flyktninger i 2019.  

 
Behandling av anmodningen 
Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi 
oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at 
bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke 
inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.  

 
Svar på anmodningen 

Frist for å svare på anmodningen er 15. februar 2019. 

Vi ber kommunen om å: 

 sende sitt vedtak til post@imdi.no, med kopi til KS ved nina.gran@ks.no.  
 registrere vedtakstallet i IMDis fagsystem for bosetting (Imdinett). For tilgang til IMDinett 

og mer informasjon, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/.  
 

Bakgrunn for tallene 
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019, 
inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.  

Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i:  

 prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger 
 andre internasjonale forpliktelser  
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Side 2 av 2 

 

Prognosene kan variere gjennom året. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger 
kan justeres i tråd med bosettingsbehovet. Personer som er søkt ut til kommunen i 2018 og 
registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens vedtak for 2019. 

 
Flyktninger med oppfølgingsbehov 
Noen flyktninger har et særskilt oppfølgingsbehov knyttet til sitt funksjonsnivå. Kommuner som 
bosetter flyktninger kan derfor regne med at enkelte personer som skal bosettes vil ha særskilte 
behov. IMDi har egen tilskuddsordning for å dekke eventuelle ekstraordinære utgifter kommunen 
har som følge av bosettingen. Les mer om dette på IMDis nettsider: 
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/ 

 
Kontakt 
Ta kontakt med IMDi Nord dersom dere har spørsmål om anmodningen. IMDi går gjerne i dialog 
med kommunen, også i samarbeid med andre aktuelle statlige aktører.  
 
 
Med vennlig hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Dulo Dizdarevic 
regiondirektør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

FYLKESMANNEN I TROMS 
Postboks 6105 
9291  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/203-6 117/2019 A19 07.01.2019 

 

Svar på tilsynsrapport etter tilsyn med Nordreisa kommune som 
barnehagemyndighet, jf Lov om barnehager § 8 

Fylkesmannen i Troms gjennomførte tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet 
4. og 5. juni 2018.  
 
Tema for tilsynet var kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regelverk, jf. Lov 21. juni 2005 om barnehager (barnehageloven) § 8. 
 
Følgende undertema ble kontrollert: 

 Kommunens tilsyn med barnehagen, jf. barnehageloven § 16 
 Kommunens ansvar for å påse at barnehagene etterlever opplysningsplikten til 

barnevernstjenesten, jf. barnehageloven § 22 
 
I tilsynsrapport av 8.8.2018 fremkommer det at Fylkesmannen finner ett regelverksbrudd ved 
tilsynet: 
 
Nordreisa kommune påser ikke at barnehagene i kommunen etterlever kravene i barnehageloven, 
jf. barnehageloven § 8 jf. § 16. 
 
Nordreisa kommune har frist for retting: 15. januar 2018. 
Dersom ikke regelverksbruddene rettes før rettefristen løper ut, vil Fylkesmannen vedta pålegg 
om retting.  
 
Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 
Nordreisa kommune som barnehagemyndighet må påse at barnehagene drives i samsvar  
med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 jf. § 16. 
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 Side 2 av 2

I tilsynsrapporten fremkommer hva pålegget innebærer: 
1. Barnehagemyndighet må lage rutiner og systemer for innhenting av bekymringsmeldinger 

og klagesaker i tillegg til innhenting av årsplaner, vedtekter, årsmeldinger per 15.12 og 
årsregnskap mm. 

2. På bakgrunn av innhentet kunnskap om barnehagenes (både kommunale og private) 
regelverksetterlevelse, vurdere innenfor hvilke tema det er størst risiko for lovbrudd. 

3. Bruke informasjonen til å vurdere virkemiddel, -veiledning eller tilsyn. 
4. Gjennomføre nødvendig veiledning og tilsyn ut fra risiko- og sårbarhetsvurderingen. 
5. Ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å kunne vurdere behovet for veiledning og 

tilsyn med at opplysningsplikten er kjent og etterleves i barnehagene, jf. barnehageloven 
§ 22 

6. Foreta hendelsesbaserte tilsyn når det er nødvendig. 
 
Barnehagemyndighetens arbeid med å lukke avvik: 

1. Rutiner/system for innhenting av dokumenter/klager/bekymringsmeldinger:  
Tidsfrister i barnehagemyndighetens arbeid med å innhente opplysninger og dokumenter, 
fremkommer i årshjul for barnehagemyndighet/barnehagekonsulent. (se vedlegg 
«Årshjul») 
 
Det er utarbeidet «Rutinebeskrivelser for barnehagene i Nordreisa kommune». I denne 
fremkommer det bla rutiner for avvik, bekymringer og klager. 
 
Dokumentet «Rutine/Informasjon til foreldremøte på høsten» skal sikre at styrere i 
barnehager informerer om foreldres rett til å klage og rutiner i tilfeller det oppstår 
bekymringer omkring ett barn i barnehagen. 
 
Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa kommune har felles tilsynsplan for 2016 – 2020. 
Egenvurderingsskjemaet i tilsynsplanen er revidert 10.12.18 og barnehager må nå bla i 
tillegg beskrive barnehagens behandling og melding av klager/bekymringsmeldinger 
barnehagen har mottatt siste kalenderår.  
 
Ved innsending av egenvurderingsskjemaet, skal barnehagen legge ved diverse 
dokumenter; årsplan, vedtekter, årsmeldinger, årsregnskap, dokumentasjon på levert 
politiattest, opplysningsplikt mm. (se vedlegg «Egenvurderingsskjema»)  

 
Mal for årsplan endres fom barnehageåret 2019/2020. Årsplan skal gi informasjon til 
foreldre om bekymring/klage, klageadgang og klageinstans. Mål for årsplan er felles for 
både private og kommunale barnehager. (se vedlegg «Mal årsplan»). 
 
Informasjon til foreldre om klage, klageadgang og klageinstans legges ut på hjemmesiden 
til Nordreisa kommune, under barnehager, 11. januar 2019.(se kommunens hjemmeside) 
 

2. Vurdere risiko:  
Tidsfrister i barnehagemyndighetens arbeid med å innhente opplysninger og dokumenter, 
samt vurdere risiko, fremkommer i årshjul for barnehagemyndighet/barnehagekonsulent. 
(se vedlegg «Årshjul») 
 
Skjema for egenvurdering er endret 10.12.18. Skjemaet er utvidet og har med flere 
punkter der barnehagen bla konkret må beskrive hvordan de arbeider med innholdet i 
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barnehagen. For eksempel språk og språkutvikling, helsefremmende arbeid, arbeid med 
leke- og læringsmiljø, sosial kompetanse mm.  
På denne måten får barnehagemyndigheten mer kunnskap om barnehagen og større 
vurderingsgrunnlag for å vurdere innenfor hvilket tema det er størst risiko for lovbrudd.   
 
Krav til at barnehagen skal levere dokumentasjon på at ansatte har gjennomgått/forstått 
opplysningsplikten/ oppmerksomhetsplikten, dokumentasjon på leverte politiattester mm, 
styrker ytterligere barnehagemyndigheten vurderingsgrunnlag for hvilket tema det er 
størst risiko for lovbrudd.  
  
Det har vært nødvendig å endre skjema for risikovurdering(endret 10.12.18) slik at dette 
står i forhold til egenvurderingsskjemaet. Også dette skjemaet er blitt mer omfattende, og 
har med sentrale sjekkpunkter for vurdering av risiko for lovbrudd på bla 
opplysningsplikt, politiattest, dispensasjoner. I tillegg til vurdering av hvordan 
barnehagen arbeider med ulike sider av innholdet.  
Nytt skjema for risikovurdering gir barnehagemyndigheten et bedre grunnlag for å 
konkret vurdere hvilke områder det er størst risiko for lovbrudd i den enkelte barnehage. 

 
Plan for gjennomføring av tilsyn i ulike barnehager settes av tilsynsteamet Kvænangen, 
Skjervøy og Nordreisa i fellesskap. Tilsynsteamet gjennomgår ROS-analysene og de 
vurderingene som er gjort, før tema, type tilsyn, og dato for tilsyn, fastsettes. 
  

3. Bruke informasjon til å vurdere virkemiddel:  
For å vurdere type virkemiddel tilsyn eller veiledning, må rutiner/tidsfrister for å hente 
inn, gjennomgå og vurdere egenvurderingsskjema, dokumenter mm, overholdes i tråd 
med oppsatte årshjul.  
 
Skjema for kvittering for ansvar/utført/dato i tilsynsplan, skal også sikre at oppgavene blir 
utført innen fastsatte frist. (se «Tilsynsplan 2016 – 2020») 
 
Barnehagemyndighetens risikovurderingen vil være grunnlag for vurdering av om 
tilsynsmyndigheten skal tilby veiledning eller gjennomføre stedlig tilsyn.  
I denne vurderingen må barnehagemyndigheten også gjøre en helhetlig vurdering/samlet 
vurdering av alle barnehager i kommunen. Dersom det kommer frem systemfeil som 
gjelder flere/hele barnehage-/virksomhetsområde, må det settes inn mer langsiktige tiltak. 
I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke både veiledning og tilsyn som 
virkemidler.  
 
Tema og type tilsyn/veiledning drøftes i tilsynsteamet før det fastsettes. (se vedlegg 
«årshjul», «Tilsynsplan 2016 – 2020»)  

 
Se i tillegg svar gitt i punkt 2 ovenfor. 
 

4. Bruke informasjon til å gjennomføre tilsyn/veiledning: 
Tilsynsteamet lage handlingsplan for gjennomføring av tilsyn/veiledning. Rutiner i 
tilsynsplan følges. Se i tillegg svar punkt 2 og 3.  
 

5. Kunnskap om barnehagenes arbeid med § 22: opplysningsplikt til barnevernstjenesten 
Skjema for egenvurdering er endret 10.12.2018, og det blir nå spesielt bedt om 
beskrivelse av barnehagens arbeid med opplysningsplikten jf. Lov om barnehage § 22. 

292



 
 Side 4 av 4

I tillegg skal barnehagen dokumentere at ansatte kjenner til/forstår plikter jfr. 
opplysningsplikten. Dette vil gi barnehagemyndigheten kunnskap om barnehagen er kjent 
med og etterlever opplysningsplikten, jf. barnehageloven § 22.  
 

6. Hendelsesbaserte tilsyn: 
Jf Tilsynsplan for 2016 – 2020, gjennomfører barnehagemyndigheten hendelsesbaserte  
tilsyn på bakgrunn av bekymringsmeldinger, enkelt forhold eller hendelser som kan være 
bekymringsfulle, som klager, uhell eller opplysninger som gir grunn til videre 
undersøkelser.  

 
Rutinebeskrivelser for barnehagene og rutine/informasjon på høstens foreldremøte, 
informasjon på hjemmesiden og i den enkelte barnehages årsplan, om klage/bekymringer,  
klageadgang, klageinstans, skal sikre at foreldre/andre kjenner til barnehagemyndighet og 
klageadgang dersom de har bekymring for barnehagetilbudet. Barnehagemyndighetens 
mulighet til å få kjennskap til klager/bekymringer omkring barn og barnehage er på denne 
måten økt. 

 
Egenvurderingsskjema og skjema for risikovurdering av 10.12.18 vil gi 
barnehagemyndigheten mer kunnskap om den enkelte barnehage som grunnlag for å 
vurdere også hendelsesbaserte tilsyn.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Berit Kalseth       Bernt Eirik Sandtrøen 
Barnehagekonsulent   Sektorleder oppvekst og kultur 
berit.kalseth@nordreisa.kommune.no 
Saksbehandler 
77 58 80 07 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Vedlegg 
1 Egenvurderingsskjema 
2 ROS-analyse 
3 Tilsynsplan for barnehagene 2016 - 2020 
4 Mal årsplan 
5 Rutine/informasjon til foreldremøte på høsten 
6 Rutinebeskrivelser for barnehagene i Nordreisa 

kommune 
 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Bernt Eirik Sandtrøen Sektor for oppvekst og kultur 
Anne-Marie Gaino Rådmannen 
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EGENVURDERINGSKJEMA TIL ALLE BARNEHAGER I FORHOLD 
TIL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE                                       revidert 10.12.2018 
 
Denne undersøkelsen sendes ut av barnehagemyndigheten i kommunen. Resultatene skal gi 
grunnlag for tilsyn med barnehagene. Det er samtidig et ledd i arbeidet med kvalitetsutvikling.  
 
Før skjemaet fylles ut er det forventet at personalgruppen har hatt en grundig 
refleksjonsprosess og evaluering av arbeidet i barnehagen. 
 
Spørsmålene er knyttet til Barnehageloven med forskrifter og Rammeplan for barnehagen. 
Enkelte spørsmål krever utfyllende beskrivelse av rutiner. 
 
Spørsmålene besvares og sendes til Nordreisa kommune v/ barnehagemyndighet Berit Kalseth 
med svarfrist 31. januar.  
 
Hvilke dokumenter som skal vedlegges, fremkommer på siste side i spørsmålsskjemaet. 
 
 
Barnehage:………………………………………………………. 
 
 

1. Barnehagens formålsparagraf § 1 
 
    Hvordan blir foreldrene involvert i samarbeidet?  

- om det enkelte barn 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

 
- om innholdet/årsplanen i 

barnehagen………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 
 

2. Barnehagens innhold § 2     Ja Nei 
 
 Er årsplan sendt kommunen?          
  
 Er årsplanen behandlet i samarbeidsutvalget? (dokumenteres)   
 
 Har foreldrene medvirket i utvikling av årsplan?          
 
 Har foreldrene fått utdelt årsplanen?        
  
 Er satsingsområdene synlige i barnehagen?       
 Beskriv på hvilken måte:……………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
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 Arbeider barnehagen med prosjekter/utviklingsarbeid?       
 

Beskrivelse av prosjekter/utviklingsarbeid/ evt andre kommentarer til spørsmålene: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Rammeplan for barnehagen § 2 

 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med rammeplanen i det daglige i forhold til: 
- Fagområdene: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
- Planlegging: 
……………….………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
- Vurdering: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
- Dokumentasjon: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Sosial kompetanse og barnehagens leke- og læringsmiljø 
 
Hvordan jobber barnehagen med å bygge opp et godt leke- og læringsmiljø? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Hvordan jobber barnehagen med sosial kompetanse? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med sosial kompetanse:………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med helsefremmede og forebyggende tiltak: 

- ift enkeltbarn:………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
- ift barnegruppa:………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
- ift foreldre:……………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………. 
- ift andre instanser:……………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med mangfold og kultur:………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med samisk kultur:……………………………. 
………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med språk og språkutvikling:………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med flerspråklige barn:………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
5. Barns rett til medvirkning § 3 

 
Hvordan legges det til rette for barns medvirkning i barnehagen? Beskriv hvordan barns 
medvirkning ivaretas:………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 

 
 

6. Lekeplasskontroll 
   
 Har barnehagen faste rutiner for kontroll av                Ja Nei 
 lekeutstyr og lekeplass?                    
 
  
 Hvis ja; 
 

Hvor ofte? …………………………………………………….……… 
 
Dato for siste kontroll:………………………………………………… 

 
Hvordan blir dette dokumentert?………………………………………. 

 
 

7. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd § 4 
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Beskriv hvordan barnehagen ivaretar foreldres rett til medvirkning i barnehagen? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 Samarbeidsutvalget (SU); Antall møter forrige kalenderår? …………………………… 

- Hvilke saker blir tatt opp i SU?  ..................................................................................... 
…....................................................................................................................................... 

  
 Foreldreråd(FR); antall møter forrige kalenderår?............................................................ 

- Hvilke saker tas opp i FR? …………………………………………………………….. 
…..……………………………….…………………………………………..................... 

  
 Foreldremøter; antall møter forrige kalenderår?................................................................. 
 - Hvilke saker tas opp på foreldremøter? ……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………… 
  

8. Klager  
 Hvordan behandles uformelle (ikke skriftlige) klager fra foreldrene? …………………... 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 På hvilken måte er foreldre informert om klageadgang i barnehagen? …………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 Antall klager forrige kalenderår?..................... 
 
 Tema i mottatte klager:………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………….......................... 
 …………………………………………………………………………………………... 
 
        Ja Nei 
 Har dere system for avviksmeldinger ved skriftlige klager?       
 

Har dere rutiner på å sende kopi av bekymringsmeldinger/klager til 
barnehagemyndighet?                    

  
Hvordan blir uheldige hendelser som brudd på rutiner, retningslinjer, varslet i 
barnehagen?....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................. 

   
 

9. Vedtekter § 7 
        Ja Nei 
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 Inneholder vedtektene alle punktene i Barnehageloven § 7?     
 Når ble vedtektene sist endret? ………………….. 
                  Ja Nei 
 Er vedtektene sendt til kommunen?        
 
 

10. Politiattest § 19       Ja Nei 
 
 Har alle med arbeidsavtaler etter 01.01.96 levert politiattest?   
 (dokumenteres) 
 
        Har andre som omfattes av politiattest formskriften 
          levert politiattest?                                                
  
 -eventuelt hvem?……………………………………………………………………… 
      
 Har barnehagen system for å sikre levering av politiattest?     
 

- på hvilken måte sikres dette?  
....................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

11. Taushetsplikt § 20 
        Ja Nei 
 Har alle arbeidstakere også vikarer, skrevet under skjema 
 for taushetsplikt?          
 
 Har barnehagen rutiner for å ivareta dette?       
 - på hvilken måte ivaretas dette?.................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
  

12. Opplysningsplikt § 21 og § 22 
 

Beskriv barnehagens rutiner ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling overfor 
barn? …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
                        Ja    Nei 

Har barnehagen rutiner på at alle ansatte gjennomgår helsekompetanses           
nettbaserte kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn? (dokumenteres) 
 
- Andre kurs?...................................................................................................................... 

 
 Er personalet blitt gjort kjent med opplysningsplikten til barnevernstjenesten? På 

hvilken måte:………………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 

Er personalet blitt gjort kjent med oppmerksomhetsplikten jfr §§ 21 og 22? På hvilken 
måte?...................................................................................………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Er det utarbeidet interne rutiner for hvordan opplysningsplikten behandles og meldes? 
............................................................................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………………………. 
          
  

13. Erklæring om barnets helse? § 23                                                                Ja          Nei 
 
Har barnehagen rutiner for innhenting av erklæring om barnets helse?             
 
 

14. Samarbeid med andre RP, kap. 5      Ja   Nei 
 Har barnehagen kontakt og samarbeid med andre instanser?          

 
Hvilke?............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

        Ja        Nei 
 Deltar barnehagen i tverrfaglig samarbeid?      
  
 

15. Kvalitetssikringssystem/rutiner 
        Ja       Nei 
 Har barnehagen utviklet kvalitetssikringssystem?     
  
 Foretas det brukerundersøkelser?  Jevnlig         Av og til       Aldri    
           Ja Nei 
 Gjennomføres det veiledning i barnehagen         
 

16. Pedagogisk bemanning § 17                               Ja       Nei 
 
Har barnehagen pedagogisk bemanning jfr krav i loven?          

 
17. Grunnbemanning § 18 

        Ja       Nei 
Har barnehagen grunnbemanning jfr krav i loven?             
 

                   
   

18. Økonomi  (gjelder private barnehager) 
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Revidert regnskap fra forrige regnskapsår og budsjett for inneværende år sendes 
tilsynsmyndigheten. 
 
 

19. Eiers/styrers egenvurdering av barnehagen 
 
Dersom styrer/eier ønsker, kan det settes ned noen stikkord som kan utdypes nærmere ved 
tilsynet. I forhold til årsplan, utviklingsarbeider, prosjekter, barnehagens fysiske miljø, 
foreldresamarbeid, personalsamarbeid, kvalitetsrutiner, klagebehandling, eventuelt andre ting 
som eier/styrer ønsker å trekke frem. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
VEDLEGGES: 
 Handlingsplan mot mobbing 
 Plan for overganger i barnehagen 
 Plan for overgang barnehage – skole 
 Dokumentasjon på at ansatte har levert politiattest, med navn/dato 
 Dokumentasjon på at ansatte er gjort kjent med/forstått opplysningsplikt med navn/dato 
 Dokumentasjon på ansatte som har godkjent nettkurs vold og overgrep med navn/dato 
 Årsplan 
 Virksomhetsplan 
 Vedtekter 
 Referat fra SU-møte med godkjenning av årsplan 

 
Gjelder private barnehager: 
 Revidert regnskap fra forrige år 
 Budsjett for inneværende år 
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RISIKOVURDERING I FORKANT AV TILSYN I BARNEHAGENER 
                                                                                                                                           Revidert 10.12.2018 
 
Tilsynet vurderer sannsynligheten for lovbrudd ut i fra innsendt skjema og elektronisk tilsyn 
BASIL. 

Dokumentasjonen og besvarelsene skal risiko vurderes ved å bruke dette skjemaet.  

Skjemaet skal undertegnes av saksbehandler etter vurderingen. Utfra risikovurderingen skal 
det vurderes hvilke tilsyn som skal gjennomføres ved barnehagen.  

Navn barnehage:    God  Middel  Dårlig  
1. Barnehagens innhold § 2       
Jobber barnehagen godt i forhold til innholdet jf.§ 2    
Er innholdet synlig i barnehagens årsplan       
2. Barn og foreldres medvirkning §§ 3, 4 og Rammeplanen kap.2        
Samarbeider barnehagen med foreldrene jf § 4       
Følger barnehagen opp barns rett til medvirkning jf.3        
Hvordan følges klager / uheldig hendelser opp    
3. personalet §§ 17, 18 Dispensasjoner, jf forskrift om disp.       
Har barnehagene dispensasjoner?    
Oppfyller barnehagen krav om pedagogisk bemanning    
Oppfyller barnehagen krav til grunnbemanning?    
4. Politiattester § 19       
Har barnehagen rutiner i forhold til innhenting av politiattester       
Har alt personale som har ulike arbeidsoppgaver i barnehagen, herunder 
også vikarer, levert politiattest?    
5. Opplysningsplikt §§ 21 og 22    
Har barnehagen rutiner ved mistanke om omsorgssvikt/mishandling 
overfor barn?    
Har barnehagen rutiner på håndtering av omsorgssvikt/mishandling 
overfor barn?    
Er ansatte kjent med opplysningsplikten til barnevernstjenesten?    
Er ansatte kjent med oppmerksomhetsplikten til barnevernstjenesten?    
Kan barnehagen dokumentere at alt personale har blitt gjort kjent med og 
forstått oppmerksomhetsplikten og opplysningsplikten til 
barnevernstjenesten?    
5. Flerkulturell/barnehagen som språkarena, Rammeplan kap. 2        
Har barnehagen rutiner i forhold til å jobbe med språk?    
Har barnehagen rutiner i forhold til å jobbe med samisk kultur?    
Har barnehagen rutiner i forhold til å jobbe med det flerkulturelle?    
6.  Sosial kompetanse og barnehagens leke- og læringsmiljø, 
Rammeplan kap 2        
Jobber barnehagen med å bygge opp et godt leke- og læringsmiljø?       
Hvordan jobber barnehagen med sosialkompetanse?    
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Oppsummering/evaluering/begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg av tilsyn:  
 

 

Risikovurdert av: ______________________ 
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INNLEDNING 
 
Dette er en overordnet plan for tilsyn med barnehagene i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy 
kommune. Kvænangen kommune har en kommunale barnehager. Skjervøy har seks 
kommunale og en privat barnehage. Nordreisa har fem kommunale og fire private barnehager.  
 
Kommunene har god erfaring med å jobbe med felles tilsynsplan.  De fleste av landets 
kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene.  
Kommunens dobbeltrolle stiller stor krav til ryddighet slik at kommunale og ikke kommunale 
barnehager sikres en reell likebehandling. Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune har 
inngått et samarbeid om å utøve tilsyn i lag i hverandres barnehager, for å oppnå en nødvendig 
forvaltningsmessig distanse. 
 
Denne planen skal være et praktisk redskap for tilsynsmyndighetene i kommunene, samtidig 
som det skal vise omgivelsene hvilken måte tilsynsansvaret blir ivaretatt. Åpenhet er også et 
viktig element, da kommunen har en dobbeltrolle som eier og myndighet. 
 
Planen legger til grunn lov om barnehager, veilederen fra kunnskapsdepartementet og 
rammeplan for barnehagene. Målet for tilsynet er vi skal sikre at regelverket oppfylles og 
innsyn i det som skjer i barnehagene. Dette skal bidra til at barna får det de har krav på etter 
gjeldende regelverk og at foreldrene opplever trygghet med barnas opphold i barnehagen. 
 
I tilsynsoppgaven ligger det at det skal utøves kontroll med at barnehagene følger gjeldende 
regelverk, og at det gis reaksjoner når krav ikke oppfylles. Kommunens myndighet strekker 
seg altså ikke ut over det som er hjemlet i lov- og regelverk. Barnehageloven sier noe om 
myndigheten til å drive tilsyn, og Forvaltningsloven gir regler for saksbehandlingen. 
Kommunene har Delegasjonsreglementet som gir myndigheten, mens planen for tilsyn angir 
retningslinjer for hvordan tilsynet skal gjennomføres. 
 
Tilsyn er en oppgave som kommunen utfører kontinuerlig. I tillegg til de spesifikke 
tilsynsaktiviteter innhenter kommunen informasjon om hva som skjer i barnehagene også på 
andre måter, for eksempel via brukerundersøkelser, årsmeldinger og ulike møter med 
barnehagene. 
 
 
LOVVERKET FOR TILSYN 
 
Lov om barnehage §§ 8 og 16, , utdrag fra loven 
Kommunens ansvar § 8:  
«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk»  
«Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning 
dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.»  
 
Tilsyn § 16: 
Kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 
retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 
virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 
lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stans av virksomheten. 
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Kommunens stengningsvedtak skal sendes til Fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting 
og stenging kan påklages til Fylkesmannen. 
 
Forvaltningsloven §§ 2, 16, 25 og 15 
Forvaltningsloven kommer til anvendelse ved vedtak om retting eller stenging, og i 
forbindelse med  tilsyn. Pålegg om retting eller stenging skal gis i form av enkeltvedtak, jfr. 
Forvaltningsloven § 2. Her gjelder også reglene om forhåndsvarsel, innsynsrett, begrunnelse 
og klage 
 
 Ved enkeltvedtak må det forhåndsvarsle med pålegg om retting og gi barnehagen anledning 
til å uttale seg innen angitt frist, før det treffes enkeltvedtak jf. § 16. Enkeltvedtaket med 
pålegg om retting må inneholde begrunnelse hvor det rettslige og det faktiske grunnlaget for 
enkeltvedtaket fremkommer jf. §25 
 
Ved uanmeldt tilsyn skal § 15 (fremgangsmåten ved gransking) følges, dvs. at den som utfører 
tilsynet skal legitimeres seg, meddele om formålet og oppgi hjemmelen for tilsynet. Den som 
blir utsatt for tilsyn har rett til å ha vitne til stede og har rett til å klage innen tre dager. Lov 
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
 
 
TILSYN SOM VIRKEMIDDEL FOR Å SIKRE KVALITETEN PÅ 
TILBUDET 
 
Tilsyn er de aktiviteter som kommunen utøver for å sikre at barnehagene drives i samsvar 
med lov og forskrifter. Tilsynet skal vurdere om driften er lovlig og forsvarlig. I tillegg til 
kontroll i forhold til lovverket, ligger det også i tilsynsansvaret å foreta faglige vurderinger og 
å gi veiledning. På enkelte områder gir loven detaljerte føringer, mens det på andre områder er 
åpnet for skjønn.  
 
Tilsynet skal gi innsyn i det som skjer i barnehagene, og bidra til å sikre barnehager med høy 
kvalitet. Det skal bidra til at barna får det de har krav på etter gjeldende regelverk, og at 
foreldre opplever trygghet i forbindelse med barnas opphold i barnehagen. I tilsynsoppgaven 
ligger det at det skal utøves kontroll med at barnehagene følger gjeldende regelverk, og at det 
gis reaksjoner når krav ikke oppfylles. Kommunens myndighet strekker seg altså ikke ut over 
det som er hjemlet i lov- og regelverk.  
 
 
 
ULIKE FORMER FOR TILSYN 
 
Stedlig tilsyn: Ordinært tilsyn, den enkelte barnehage mottar anmeldt tilsyn. Det 
gjennomføres intervju i barnehagen med de ulike partene. Varsel sendes ut minimum tre uker 
i forveien 
 
Tematilsyn: Dette er en dialog mellom barnehage og myndighet i kommunen om et spesifikk 
tema, som eksempel språk, dispensasjoner, foreldresamarbeid, barns medvirkning. 
 
Skriftlig tilsyn: Dette er et skriftlig tilbakemelding på svar skjema som barnehagen svarer på 
årlig i forhold til barnehagens innhold og rammer. 
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Elektronisk tilsyn: Gjennomgang av BASIL- Årsmelding for barnehagene, som barnehagene 
har rapportert inn. 
 
Hendelsesbasert tilsyn/uanmeldte tilsyn: På bakgrunn av bekymringsmeldinger som er gitt 
til tilsynsmyndigheten, enkelt forhold eller hendelser som kan være bekymringsfulle, som 
klager, uhell eller opplysninger som gir grunn til videre undersøkelser.  
 
Andre tilsynsaktiviteter: Kommunen gjennomfører kontinuerlig tilsyn med barnehagene og 
får inn opplysninger om barnehagenes virksomhet gjennom ulike kanaler. Barnehageansvarlig 
i kommunene møter både brukere og barnehageansatte i ulike sammenhenger. Har 6 faste 
møter i året med styrerne i barnehagene. Mange brukere er for eksempel i kontakt med 
kommunene i forbindelse med søknad om plass, deltar i ledermøter, og møter ledere og 
ansatte i forbindelse med godkjenning av nye barnehager, i forbindelse med opptak, 
veiledning/utviklingssamtaler med lederteamene i enhetene og i andre sammenhenger.  
 
 
ORGANISERING AV TILSYN 
 
Tilsynsteam: Barnehagemyndighet fra de tre ulike kommunene, der minst en har 
barnehagefaglig kompetanse. Dette for å sikre legitimitet og for å styrke de faglige 
vurderingene. Tilsyn skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til å sikre og utvikle 
kvaliteten i den enkelte barnehage som virksomhetsområde. Dialog og veiledning er derfor 
sentrale elementer i tilsynet.  
 
Barnehagemyndigheten skal tilstrebe likebehandling av kommunale og ikke-kommunale 
barnehager. I løpet en toårsperioden skal alle barnehagene ha hatt minimum ett tilsyn, varslet 
eller uvarslet. Viser til handlingsplan for gjennomføring av tilsyn som rulleres årlig. 
 
 
TILSYNET DELES INN I TRE FASER 
 

1. Forberedelsesfase 
2. Undersøkelsesfase 
3. Formidlings og avslutningsfase 
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Forberedelsesfasen 
Hva  Ansvar  Utført, dato  
Klargjøre rettslige krav for tilsynene   
Kvalitetssikre spørreskjemaer, gjennomgang av BASIL   
Sende ut spørreskjema barnehager og sette frist for å svare    
Sende ut varsel om tilsyn   
Risikovurdere/velge ut hvem skal skriftlig, tema eller stedlig 
tilsyn.  

  

Velge hovedtema for tilsyn     
 
 
 
Undersøkelsesfasen  
Hva  Ansvar Utført 
Sende ut varsel om tilsyn/åpningsbrev 

- Tilsyn er i gangsatt 
- Hvilke tema tilsynet skal kontrollere 
- Formålet med tilsynet 
- Praktiske forhold i tilsynet  
- Hvilke dokumentasjon barnehagen skal sende inn 
- Forventet tidsplan for tilsynet, frist for innsending av 

dokumentasjon 

  

Gjennomføre skriftlig, stedlig eller tema tilsyn    
Vurdere faktum mot de rettslige kravene   
I forkant av tilsynet ønsker kommunene å få tilsendt følgende 
dokumenter: 

  Oversikt over samarbeidsutvalgets medlemmer og 
avholdte møter, herunder referater fra 5 siste møter 

 Oversikt over navn på ansatte, stilling/yrkesbakgrunn 
 Barnehagens vedtekter 
 Årsplan  
 Årsregnskap  
 Vedlagte spørreskjema i utfylt stand 
 Svare på spørreskjema i forhold til valgt tema. 

 

  

 
 
 
 
Formidlings – og avslutningsfasen  
Hva  Ansvar   Utført  
Utforme tilsynsrapport   
Sende ut foreløpig tilsynsrapport med forhåndsvarsel om 
enkeltvedtak  

  

Avholde sluttmøte (om aktuelt)   
Revidere tilsynsrapporten og sette frist for retting   
Sende ut vedtak om pålegg om retting (eller avslutte)   
Følge opp vedtaket og til slutt avslutte tilsynet   
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GJENNOMFØRING 
 
Systemrette tilsyn:  
 

1. Barnehagens årlige rapportering i BASIL  
2. Egnt spørreskjema som sendes ut til alle barnehagene i kommunen årlig i  januar med 

frist for å svare som omfatter barnehagens innhold og rammer 2017 - Spørreskjema 
til barnehagene i forhold til risiko og sårbarhetsanalyse   

3. Barnehagebasert vurdering - tematilsyn  
4. Vurdering av barnehagens innhold og praksis basert på metode om barnehagebasert 

vurdering Stedlig tilsyn. Alle barnehagene skal ha stedlig tilsyn ca. hvert andre år. 
Stedlige tilsyn gjennomføres på bakgrunn av funn i elektroniske tilsyn, risiko og 
sårbarhetsvurdering, barnehagebasert vurdering, klager og beklagelser og 
brukerundersøkelser Stedlige tilsyn gjennomføres av barnehagemyndighetene i de tre 
kommunene, i samarbeid med andre tjenesteområder med tilsynsansvar eller med 
rådmannen. 

5. Uanmeldte tilsyn – hendelsesbasert tilsyn. Uanmeldte tilsyn gjennomføres dersom 
barnehagemyndigheten av ulike årsaker finner grunn til det.  

6. Rullerer handlingsplanen hvert år for hvilken barnehage som skal ha tilsyn ut i fra 
risiko og sårbarhetsvurdering og elektronisk tilsyn BASIL  

 
 
 
RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 

1. Funn i årsmelding, BASIL 
2. Risikoanalyse av Spørreskjema risiko og sårbarhetsvurdering. Se mal 

 
 
RAPPORTERING OG OPPFØLGING  
 
Det skal skrives rapporter etter alle gjennomførte tilsyn, i tillegg til at det skrives årsrapport 
hvor det gjøres rede for den samlede aktiviteten i løpet av året. Tilsynsrapportene kan danne 
grunnlag for en årlig rapport til politisk nivå om tilsynets virksomhet. Det kan være naturlig å 
knytte dette til kommunens årsmelding.  
 
Alle tilsynsrapporter er i prinsippet offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i offentlig 
virksomhet.  
 
Tilsynsrapport til den enkelte enhet  
 
Etter stedlig tilsyn skal den besøkte enhet få tilsendt tilsynsrapport innen tre uker etter 
besøket. Det er utarbeidet ulike maler som skal brukes etter systemrettede tilsyn.  
Av rapportene skal det fremgå om det er oppdaget forhold som krever retting. Rapportene 
skal underskrives av de som har utført tilsynet. Se mal 
 
 
Pålegg om retting eller stenging  
 
Dersom det avdekkes ulovlige eller uforsvarlige forhold, skal det gis pålegg om retting eller 
stenging, jfr. Barnehageloven § 16. Det skal gis frist til å etterkomme pålegget. Pålegget skal 
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utformes som enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven § 2. Vedtaket skal inneholde opplysning 
om at vedtaket kan påklages til fylkesmannen.  
 
Kommunen kan vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Dette kan være 
aktuelt dersom forholdet ikke lar seg rette, eller dersom fristen for retting ikke overholdes.  
Enkeltvedtak skal underskrives av leder for Byrådsavdeling for utdanning. 
 
 
 
OPPFØLGING  
 
De gjennomførte tilsyn følges opp på ulike måter. Det kan gjøres funn i enkeltbarnehager som 
krever umiddelbar oppfølging, og det kan gjøres funn av systemfeil som gjelder hele 
virksomhetsområdet, og som krever at det settes inn mer langsiktige tiltak.  
 
Dersom man etter stedlig tilsyn har gitt pålegg om retting, skal det ved fristens utløp 
umiddelbart kontrolleres at kravet er etterkommet. De som utfører tilsynet skal ved behov 
bistå med informasjon og veiledning. Dersom pålegg om retting eller stenging påklages, så 
skal regler for klagebehandling i forvaltningsloven følges.  
 
I forbindelse med lovlighetskontroll og andre elektroniske undersøkelser kan det komme fram 
at en eller flere barnehager ikke oppfyller krav i lov og forskrifter. Byrådsavdeling for 
utdanning tar i første omgang kontakt med den/de enheter som det gjelder for å sjekke om de 
opplysninger som er gitt er korrekte. Avhengig av alvorlighetsgrad vil forholdet bli fulgt opp 
med stedlig tilsyn, eventuelt kan det bli gitt skriftlig pålegg om retting direkte.  
 
Tilsyn som innebærer faglig skjønn, f.eks. barnehagebasert vurdering (tematilsyn), kan gi 
funn som ikke er direkte lovbrudd, men som likevel krever oppfølging for at kvaliteten på 
arbeidet skal være kvalitetsmessig tilfredsstillende. Det kan være at det oppdages mangel på 
rutiner eller mangelfull kompetanse. I tillegg til, eller i stedet for pålegg til den enkelte 
barnehage, kan det være aktuelt å organisere opplæringstiltak eller utarbeide felles rutiner for 
flere barnehager. Slik oppfølging hører inn under kommunaldirektørens ansvar. 
 
 
 
TYPER INFORMASJON SOM KAN INNHENTES: Eksempler 
 

 Oversikt over barn, barnas alder og oppholdstid 
 Oversikt over barnehagens bemanning, antall årsverk 
 Kvalitetssikringsrutiner 
 Barnehagens vedtekter 
 Leke og oppholdsareal 
 Barns medvirkning 
 Danning 
 Foreldresamarbeid 
 Vedlikehold av bygg og uteområde, Lekeplass /sikkerhetsforskriften 
 Planverk 
 Politiattest 
 Tilvenning 
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 Måltider 
 Foreldresamarbeid og samarbeidsutvalg 
 Ledelse 
 Brukerundersøkelser 
 Prosjekter / utviklingsarbeid 
 Dispensasjoner fra utdanningskrav 
 Godkjenning av barnehagen  
 Gjeldende vedtekter 
 Årsplaner 
 Årsrapport/evaluering 

 
 
 
VEDLEGG         
 

 Handlingsplan for oppfølging av barnehagene, s. 10 
 Spørreskjemaer 1 – 3, s.11 
 Spørreskjema til alle barnehagene Risiko og sårbarhetsvurdering, s. 15 

 
 
MALER SOM SKAL BENYTTES: 
 

 Risikovurdering i forkant av tilsyn i barnehagene, s. 22 
 Varsel om tilsyn, s. 24 
 Mal for foreløpig tilsynsrapport, s. 25 
 Endelig tilsynsrapport –Enkeltvedtak, s. 28 
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HANDLINGSPLAN FOR OPPFØLGING AV BARNEHAGENE 
 
Barnehager Type  Tidspunkt  Tema 
Kvænangen 
 

   

Burfjord 2 avd (0-6 år)   
 1 avd ( 0-2 år)   
 1 avd ( 2-6 år)   
    
Skjervøy  
 

   

Eidekroken 1 avd ( 1-3 år)   
 1 avd ( 3-6 år)   
Vågen 2 avd ( 1-6 år)   
 1 avd ( 0-2 år)   
Arnøyhamn     

Solstua /Akutten    

Ørneveien privat 3 grupper    

Årviksand    
    
Nordreisa 
 

   

Storslett 1 avd ( 0 –3 år )   
 1 avd ( 3 –6 år )   
Samisk avdeling 1 avd -14 plasser 

( 0 – 6 år) 
  

Sørkjosen   1 avd ( 0 –3 år )   
 1 avd ( 3 –6 år )   
Høgegga 1 avd ( 0 –3 år )   
 1 avd ( 3 –6 år )   
Oksfjord 1 avd ( 0 –6 år )   
Leirbukt barnehage 2 avd -14 plasser 

( 0 - 6 år) 
  

 1 avd (0 – 3 år)   
Trollskogen 
Privat 

1 avd ( 0 –6 år )   

Kirkebakken   privat 1 avd ( 3 –6 år )   
 2 avd ( 0 –3 år )   
 1 avd ( 0 –6 år )   
Tømmernes Gårds og 
naturbhg privat 

1 avd ( 0 –6 år )   

Reisadalen 
Montesorri  privat 

Utvidet til 24 
plasser  
( 0 –6 år) 

  

Åpen barnehage    
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SPØRRESKJEMA 1 - INTEVJUGUIDE 
 
TEMA: FORELDRESAMARBEID 
 
Barnehageloven: Kap 2 – Barn og foreldres medvirkning §§ 2, 3, 4 og 5 
 
2.1.1. Spørsmål til foreldrerepresentant: (svar skrives inn bak spørsmålene) 
 

1. Si noe om deres generelle inntrykk av barnehagen. 
 

2. Er det etablert foreldrerådsutvalg og samarbeidsutvalg? 
 

3. Hvor mange møter har det vært i foreldreråd og samarbeidsutvalg i løpet av siste 
barnehageåret? 

 
4. Avholdes det foreldremøter, evt hvor mange? 
 
5. Hvilke saker blir behandlet og hva er deres oppfatning av foreldremøtene? 

 
6. Avholdes det foreldresamtaler. Evt. hvor ofte? 

 
7. Hvis dere som foreldre har behov for veiledning i oppdragerspørsmål; benyttes 

barnehagepersonalets kompetanse? 
 

8. Er dere fornøyd med den skriftlige og muntlige informasjon foreldre får fra 
barnehagen? 

 
9. Hvordan blir dere involvert i årsplanarbeidet, annen planlegging og evaluering av 

barnehagens innhold? 
 

10. Har foreldrene påvirkningskraft i de sakene som blir tatt opp? 
 

11. Hvordan opplever dere at barna har medvirkning i hverdagen? 
 

12. Hvordan blir dere som foreldre møtt eller mottatt når dere tar opp saker som angår 
barna? 

 
13. Legger barnehagen til rette for brukerundersøkelser? Frekvens? 

 
14. Er satsningsområdene synlige i barnehagen? 

 
15. Beskriv arbeidsmiljøet slik dere oppfatter det i barnehagen. 

 
16. Oppfatter dere at taushetsplikten blir overholdt av de ansatte? 

 
17. Hvordan oppfatter du at overgang barnehage-skole fungerer? 

 
18. Beskriv det fysiske miljøet slik dere opplever det inne i barnehagen. 

 
19. Beskriv det fysiske miljøet slik dere opplever det ute i barnehagen. 
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2.1.2. Spørsmål om foreldresamarbeid til styrer, pedagogisk leder og eventuelt 
fagarbeider/assistent: 
 

1. Si noe om ditt generelle inntrykk av samarbeidet mellom barnehagen og foreldre. 
 

2. Avholdes det foreldrerådsutvalgsmøter og samarbeidsutvalgsmøter? 
 

3. Hvor mange møter har det vært i foreldreråd og samarbeidsutvalg i løpet av siste 
barnehageåret? 

 
4. Avholdes det foreldremøter, eventuelt hvor mange? 
 
5. Hvilke saker blir behandlet og hva er din oppfatning av foreldremøtene? 

 
6. Avholdes det foreldresamtaler, eventuelt hvor ofte? 

 
7. Benytter foreldrene seg av barnehagepersonalets kompetanse i oppdragerspørsmål? 
 
8. Hvilke informasjonsrutiner har dere overfor foreldrene? 
 
9. Hvordan behandler der uformelle (ikke-skriftlige) klager fra foreldre? 

 
10. Hvordan involverer dere foreldrene i årsplanarbeidet, annen planlegging og i 

evaluering av barnehagens innhold? 
 

11. Hvordan opplever dere at barna har medvirkning i hverdagen? 
 

12. Har foreldrene påvirkningskraft i de sakene som blir tatt opp? 
 
13. Hvordan møter dere foreldre som tar opp saker som angår deres barn? 
 
14. Legger barnehagen til rette for brukerundersøkelser? 

 
20. Hvilke rutiner har dere for overgang barnehage-skole? Fungerer disse hensiktsmessig? 
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SPØRRESKJEMA 2- INTERVJUGUID 
 
TEMA: BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE OG INNHOLD 
 
Barnehageloven: Kapittel 1 Barnehagens formål og innhold §§ 1 og 2 
 
Del 5 i forskriften – rammeplan og oppgaver § §1 og 2 
 
Spørsmål til styrer og pedagogisk leder: 
 
 
Årsplan og utviklingsarbeid 

 
1. Hvordan arbeides det med strategier/planer, mål og årsplan? 

 
2. Hvordan inkluderes medarbeidere og brukere i dette arbeidet? 
 
3. Hvordan ivaretar dere barns rett til medvirkning? 
 
4. Hvilke satsningsområder og utviklingsarbeider har barnehagen? 
 
5. Hvordan synliggjøres satsningsområdene i barnehagen? 
 
6. Har barnehagen et felles pedagogisk grunnsyn og hvordan gjenspeiles dette eventuelt i 

arbeidet i barnegruppen? 
 
7. Hvordan brukes rammeplanen som styringsredskap i planarbeidet? 
 
8. Hvilke evalueringsmetoder blir brukt i barnehagen på ulike områder? 
 
 
9. Hvilken form for dokumentasjon gjør barnehagen, eks. utstillinger, foto med mer? 

 
10. Er årsplan sendt til kommunen? 
 
11. Har foreldrene fått utdelt årsplan 

 
 

Samarbeid med andre instanser 
 

1. Hvilke eksterne instanser samarbeider barnehagen med og hvilke sakstyper? 
 

2. Hvordan samarbeider barnehagen med skolen? 
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SPØRRESKJEMA 3 - INTERVJUGUIDE  
 
 
TEMA: Kvalitetssikringsrutiner i hht barnehageloven 
 
Spørsmål til styrer etter Barnehageloven: Kap. 3, 4, 5 og 6  
 

1. Er barnehagen godkjent etter Barnehageloven § 6? Dokumentasjon må fremlegges 
 
2.  Er vedtektene i hht barnehageloven? 
 
3. Har dere samordnet opptak i kommunen? På hvilken måte skjer dette i praksis? 

 
4. Er barnehagens opptakskrets definert i vedtektene? 

 
5. Er det tatt opp barn med nedsatt funksjonsevne jmf § 13? 

 
6. Er det tatt opp barn med rett til spesialpedagogisk hjelp jmf, Opplæringsloven § 5, 7? 

 
7. Er det tatt opp barn hjelpetiltak og/eller vedtak om å overta omsorg etter Lov om 

barnevernstjenester §§ 4- 4 og 4-12? 
 

8. Har barnehagen daglig leder med barnehagelærer eller med annen 
høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse? 
 

9. Har barnehagen pedagogisk bemanning i hht, Barnehageloven? 
 

10. Har dere dispensasjoner barnehagen? Hvordan jobber dere eventuelt med å få 
personale med godkjent utdanning?  

 
11. Hva er grunnbemanninga og har dere pedagogisk bemanning utover normen?  

 
12.  Hvilke regler gjelder for vikarbruk? 

 
13. Hvilke rutiner har dere for innhenting av politiattest, jmf, § 19 i barnehageloven? 

 
14. Hvilke rutiner har dere for å påse at personalet har forstått og skrevet under på 

taushetsplikt jmf, barnehageloven § 20? 
 

15. Hvordan ivaretar dere opplysningsplikten til barnevernet og til sosialtjenesten jmf, 
Barnehageloven § § 21 og 22? 

 
16. Har personalet lagt fram dokumentasjon for gjennomgått tuberkulosekontroll jmf, 

barnehageloven § 23? 
 

17. Legges det fram opplysninger om barns helse ved søknad jmf, Barnehageloven § 23? 
 

18. Har barnehagen fått henvendelser om å ta inn studenter jmf, Barnehageloven § 24? 
 

19. Har barnehagen lærlinger? 
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EGENVURDERINGSKJEMA TIL ALLE BARNEHAGER I FORHOLD 
TIL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE                                       revidert 10.12.2018 
 
Denne undersøkelsen sendes ut av barnehagemyndigheten i kommunen. Resultatene skal gi 
grunnlag for tilsyn med barnehagene. Det er samtidig et ledd i arbeidet med kvalitetsutvikling.  
 
Før skjemaet fylles ut er det forventet at personalgruppen har hatt en grundig 
refleksjonsprosess og evaluering av arbeidet i barnehagen. 
 
Spørsmålene er knyttet til Barnehageloven med forskrifter og Rammeplan for barnehagen. 
Enkelte spørsmål krever utfyllende beskrivelse av rutiner. 
 
Spørsmålene besvares og sendes til Nordreisa kommune v/ barnehagemyndighet Berit Kalseth 
med svarfrist 31. januar.  
 
Hvilke dokumenter som skal vedlegges, fremkommer på siste side i spørsmålsskjemaet. 
 
 
Barnehage:………………………………………………………. 
 
 

1. Barnehagens formålsparagraf § 1 
 
    Hvordan blir foreldrene involvert i samarbeidet?  

- om det enkelte barn 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

 
- om innholdet/årsplanen i 

barnehagen………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 
 

2. Barnehagens innhold § 2     Ja Nei 
 
 Er årsplan sendt kommunen?          
  
 Er årsplanen behandlet i samarbeidsutvalget? (dokumenteres)   
 
 Har foreldrene medvirket i utvikling av årsplan?          
 
 Har foreldrene fått utdelt årsplanen?        
  
 Er satsingsområdene synlige i barnehagen?       
 Beskriv på hvilken måte:……………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
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 Arbeider barnehagen med prosjekter/utviklingsarbeid?       
 

Beskrivelse av prosjekter/utviklingsarbeid/ evt andre kommentarer til spørsmålene: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Rammeplan for barnehagen § 2 

 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med rammeplanen i det daglige i forhold til: 
- Fagområdene: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
- Planlegging: 
……………….………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
- Vurdering: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
- Dokumentasjon: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Sosial kompetanse og barnehagens leke- og læringsmiljø 
 
Hvordan jobber barnehagen med å bygge opp et godt leke- og læringsmiljø? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Hvordan jobber barnehagen med sosial kompetanse? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med sosial kompetanse:………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med helsefremmede og forebyggende tiltak: 

- ift enkeltbarn:………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
- ift barnegruppa:………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
- ift foreldre:……………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………. 
- ift andre instanser:……………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med mangfold og kultur:………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med samisk kultur:……………………………. 
………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med språk og språkutvikling:………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med flerspråklige barn:………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
5. Barns rett til medvirkning § 3 

 
Hvordan legges det til rette for barns medvirkning i barnehagen? Beskriv hvordan barns 
medvirkning ivaretas:………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 

 
 

6. Lekeplasskontroll 
   
 Har barnehagen faste rutiner for kontroll av                Ja Nei 
 lekeutstyr og lekeplass?                    
 
  
 Hvis ja; 
 

Hvor ofte? …………………………………………………….……… 
 
Dato for siste kontroll:………………………………………………… 

 
Hvordan blir dette dokumentert?………………………………………. 

 
 

7. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd § 4 
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Beskriv hvordan barnehagen ivaretar foreldres rett til medvirkning i barnehagen? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 Samarbeidsutvalget (SU); Antall møter forrige kalenderår? …………………………… 

- Hvilke saker blir tatt opp i SU?  ..................................................................................... 
…....................................................................................................................................... 

  
 Foreldreråd(FR); antall møter forrige kalenderår?............................................................ 

- Hvilke saker tas opp i FR? …………………………………………………………….. 
…..……………………………….…………………………………………..................... 

  
 Foreldremøter; antall møter forrige kalenderår?................................................................. 
 - Hvilke saker tas opp på foreldremøter? ……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………… 
  

8. Klager  
 Hvordan behandles uformelle (ikke skriftlige) klager fra foreldrene? …………………... 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 På hvilken måte er foreldre informert om klageadgang i barnehagen? …………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 Antall klager forrige kalenderår?..................... 
 
 Tema i mottatte klager:………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………….......................... 
 …………………………………………………………………………………………... 
 
        Ja Nei 
 Har dere system for avviksmeldinger ved skriftlige klager?       
 

Har dere rutiner på å sende kopi av bekymringsmeldinger/klager til 
barnehagemyndighet?                    

  
Hvordan blir uheldige hendelser som brudd på rutiner, retningslinjer, varslet i 
barnehagen?....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................. 

   
 

9. Vedtekter § 7 
        Ja Nei 
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 Inneholder vedtektene alle punktene i Barnehageloven § 7?     
 Når ble vedtektene sist endret? ………………….. 
                  Ja Nei 
 Er vedtektene sendt til kommunen?        
 
 

10. Politiattest § 19       Ja Nei 
 
 Har alle med arbeidsavtaler etter 01.01.96 levert politiattest?   
 (dokumenteres) 
 
        Har andre som omfattes av politiattest formskriften 
          levert politiattest?                                                
  
 -eventuelt hvem?……………………………………………………………………… 
      
 Har barnehagen system for å sikre levering av politiattest?     
 

- på hvilken måte sikres dette?  
....................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

11. Taushetsplikt § 20 
        Ja Nei 
 Har alle arbeidstakere også vikarer, skrevet under skjema 
 for taushetsplikt?          
 
 Har barnehagen rutiner for å ivareta dette?       
 - på hvilken måte ivaretas dette?.................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
  

12. Opplysningsplikt § 21 og § 22 
 

Beskriv barnehagens rutiner ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling overfor 
barn? …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
                        Ja    Nei 

Har barnehagen rutiner på at alle ansatte gjennomgår helsekompetanses           
nettbaserte kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn? (dokumenteres) 
 
- Andre kurs?...................................................................................................................... 

 
 Er personalet blitt gjort kjent med opplysningsplikten til barnevernstjenesten? På 

hvilken måte:………………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 

Er personalet blitt gjort kjent med oppmerksomhetsplikten jfr §§ 21 og 22? På hvilken 
måte?...................................................................................………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Er det utarbeidet interne rutiner for hvordan opplysningsplikten behandles og meldes? 
............................................................................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………………………. 
          
  

13. Erklæring om barnets helse? § 23                                                                Ja          Nei 
 
Har barnehagen rutiner for innhenting av erklæring om barnets helse?             
 
 

14. Samarbeid med andre RP, kap. 5      Ja   Nei 
 Har barnehagen kontakt og samarbeid med andre instanser?          

 
Hvilke?............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

        Ja        Nei 
 Deltar barnehagen i tverrfaglig samarbeid?      
  
 

15. Kvalitetssikringssystem/rutiner 
        Ja       Nei 
 Har barnehagen utviklet kvalitetssikringssystem?     
  
 Foretas det brukerundersøkelser?  Jevnlig         Av og til       Aldri    
           Ja Nei 
 Gjennomføres det veiledning i barnehagen         
 

16. Pedagogisk bemanning § 17                               Ja       Nei 
 
Har barnehagen pedagogisk bemanning jfr krav i loven?          

 
17. Grunnbemanning § 18 

        Ja       Nei 
Har barnehagen grunnbemanning jfr krav i loven?             
 

                   
   

18. Økonomi  (gjelder private barnehager) 
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Revidert regnskap fra forrige regnskapsår og budsjett for inneværende år sendes 
tilsynsmyndigheten. 
 
 

19. Eiers/styrers egenvurdering av barnehagen 
 
Dersom styrer/eier ønsker, kan det settes ned noen stikkord som kan utdypes nærmere ved 
tilsynet. I forhold til årsplan, utviklingsarbeider, prosjekter, barnehagens fysiske miljø, 
foreldresamarbeid, personalsamarbeid, kvalitetsrutiner, klagebehandling, eventuelt andre ting 
som eier/styrer ønsker å trekke frem. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
VEDLEGGES: 
 Handlingsplan mot mobbing 
 Plan for overganger i barnehagen 
 Plan for overgang barnehage – skole 
 Dokumentasjon på at ansatte har levert politiattest, med navn/dato 
 Dokumentasjon på at ansatte er gjort kjent med/forstått opplysningsplikt med navn/dato 
 Dokumentasjon på ansatte som har godkjent nettkurs vold og overgrep med navn/dato 
 Årsplan 
 Virksomhetsplan 
 Vedtekter 
 Referat fra SU-møte med godkjenning av årsplan 

 
Gjelder private barnehager: 
 Revidert regnskap fra forrige år 
 Budsjett for inneværende år 
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RISIKOVURDERING I FORKANT AV TILSYN I BARNEHAGENER 
                                                                                                                                           Revidert 10.12.2018 
 
Tilsynet vurderer sannsynligheten for lovbrudd ut i fra innsendt skjema og elektronisk tilsyn 
BASIL. 

Dokumentasjonen og besvarelsene skal risiko vurderes ved å bruke dette skjemaet.  

Skjemaet skal undertegnes av saksbehandler etter vurderingen. Utfra risikovurderingen skal 
det vurderes hvilke tilsyn som skal gjennomføres ved barnehagen.  

Navn barnehage:    God  Middel  Dårlig  
1. Barnehagens innhold § 2       
Jobber barnehagen godt i forhold til innholdet jf.§ 2    
Er innholdet synlig i barnehagens årsplan       
2. Barn og foreldres medvirkning §§ 3, 4 og Rammeplanen kap.2        
Samarbeider barnehagen med foreldrene jf § 4       
Følger barnehagen opp barns rett til medvirkning jf.3        
Hvordan følges klager / uheldig hendelser opp    
3. personalet §§ 17, 18 Dispensasjoner, jf forskrift om disp.       
Har barnehagene dispensasjoner?    
Oppfyller barnehagen krav om pedagogisk bemanning    
Oppfyller barnehagen krav til grunnbemanning?    
4. Politiattester § 19       
Har barnehagen rutiner i forhold til innhenting av politiattester       
Har alt personale som har ulike arbeidsoppgaver i barnehagen, herunder 
også vikarer, levert politiattest?    
5. Opplysningsplikt §§ 21 og 22    
Har barnehagen rutiner ved mistanke om omsorgssvikt/mishandling 
overfor barn?    
Har barnehagen rutiner på håndtering av omsorgssvikt/mishandling 
overfor barn?    
Er ansatte kjent med opplysningsplikten til barnevernstjenesten?    
Er ansatte kjent med oppmerksomhetsplikten til barnevernstjenesten?    
Kan barnehagen dokumentere at alt personale har blitt gjort kjent med og 
forstått oppmerksomhetsplikten og opplysningsplikten til 
barnevernstjenesten?    
5. Flerkulturell/barnehagen som språkarena, Rammeplan kap. 2        
Har barnehagen rutiner i forhold til å jobbe med språk?    
Har barnehagen rutiner i forhold til å jobbe med samisk kultur?    
Har barnehagen rutiner i forhold til å jobbe med det flerkulturelle?    
6.  Sosial kompetanse og barnehagens leke- og læringsmiljø, 
Rammeplan kap 2        
Jobber barnehagen med å bygge opp et godt leke- og læringsmiljø?       
Hvordan jobber barnehagen med sosialkompetanse?    
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Oppsummering/evaluering/begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg av tilsyn:  
 

 

Risikovurdert av: ______________________ 
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VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER § 16 
 

 
Kommunen har ansvar for tilsyn med barnehagene etter § 16 i lov om barnehager. Det er 
ønskelig at tilsyn også skal være til hjelp for barnehagene i arbeidet med kvalitetssikring av 
egen virksomhet. 
 
 
Tilsynet gjennomføres:  
 
Varighet:  
 
Fra tilsynsmyndigheten kommer:  
Jorunn Farstad; Kvænangen kommune, Berit Kalseth; Nordreisa kommune og Hilde 
Kr. Thomassen; Skjervøy kommune 
 
Tema for tilsynet vil bli:……………………………………… 
 
Tilsynsmyndigheten ber om å få tilsendt følgende dokumenter innen tre uker: 
Vedtekter, virksomhetsplan / årsplan og årsmelding, bemanningsplaner og oversikt over 
barnegruppene. Svar på spørreskjema 
 
Både representant for eier, styrer, pedagogisk leder og eventuelt representant for 
samarbeidsutvalget bør være tilstede. 
 
I etterkant av tilsynsbesøket vil det bli utarbeidet en rapport hvor det kan bli gitt eventuelle 
pålegg som må utbedres innen gitte frister 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
For tilsynsmyndigheten 
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MAL FORELØPIG TILSYNSRAPPORT (Samme mal brukes ved endelig 
rapport) 
 
Foreløpig tilsynsrapport  

Etter Lov om barnehager med forskrift. 

Rapporten gjelder 
 
Virksomhetens kontaktperson 
 
Bakgrunn for tilsynet  
Kommunen som barnehagemyndighet skal gjennom tilsyn påse at barnehagene i 
kommunen etterlever kravene i Lov om barnehager §§ 8 jf.16. 
Tilsynsrapporten er utarbeidet fra følgende lovverk og tema  

 Eksempler på lovparagrafer som ble undersøkt. 
 Lov om barnehager §§1,2,4,17,18,19,22 
 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 

styrer og pedagogisk leder 
 Foreldreråd og samarbeidsutvalg §4 

 
 
 
Tilsynet ble varslet i brev datert 
 
Representanter fra tilsynsmyndighetene i kommunen 
 
Representanter fra……………………… barnehage 
 
Følgende ble utført på tilsynsdagen 
 
Oppfølging av tidligere tilsyn 
 
Tilsynsrapporten  
Rapporten er basert på innsendt dokumentasjon fra barnehagen og opplysninger gitt i 
intervju og samtaler. Følgende dokumentasjon ligger til grunn: ( Viser til eksempler som 
kan hentes inn) 

 Oversikt over samarbeidsutvalgets medlemmer og avholdte møter, herunder 
referater fra 5 siste møter 

 Oversikt over navn på ansatte, stilling/yrkesbakgrunn 
 Barnehagens vedtekter 
 Årsplan  
 Årsregnskap for 2014 
 Årsmeldinger til politikere 
 Vedlagte spørreskjema i utfylt stand 
 Svare på spørreskjema til Barnehagen som språkarena. 
 Rutiner vedr Opplysningsplikten § 22.  
 Lokal plan for å forebygge mobbing  
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Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg  
«For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg.  
Foreldrerådet består av alle foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles 
interessert og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt arbeidsmiljø. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 
gruppe er likt representert» 
Funn: 
Barnehagemyndighetens vurdering:  
Eks. Lov om barnehager §§ 17 og 18 – Styrer og barnehagens øvrige personale  
§ 17: 
«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal 
ha en daglig leder utdannet som førskolelærer eller som har en annen høgskoleutdanning 
som gir barnehagefaglig kompetanse» 
§ 18, femte ledd: 
«Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet»  
Funn: 
Barnehagemyndighets vurdering: 
Lov om barnehager § 19 Politiattest  
«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som 
nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Barnehageeier og kommunen som 
barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som 
regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens 
drift.» 
Funn: 
Barnehagemyndighets vurdering: 
Lov om barnehager § 22 Opplysningsplikten til barneverntjenesten 
«Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak 
fra barneverntjenestes side. 
Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 
foreligger andre former for alvorlige omsorgssvikt».  
Funn: 
Barnehagemyndighets vurdering: 
Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 
styrer og pedagogisk leder 
Funn: 
Barnehagemyndighets vurdering: 
Lov om barnehager § 2 Barnehagens innhold  
Funn: 
Barnehagemyndighets vurdering: 
Eksempel på tema: Barnehagen som språkarena  
Funn: 
Barnehagemyndighets vurdering: 
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Det ble under tilsynet funnet ingen brudd på Barnehageloven funnet.  
 
Kommune har også anledning til å gi merknader, merknader er forhold som ikke er lovstridig 
men er forhold der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. 
 
Barnehage gis anledning til å uttale seg om de faktiske forhold i den vedlagte foreløpige 
tilsynsrapporten ………. 
 
Etter fristens utløp vil kommunen utarbeide en endelig tilsynsrapport med klagerett jfr. 
Forvaltningsloven § 16.  
 
 
Med vennlig hilsen tilsynsmyndigheten 
 
 
 
                                     
Kultur- og undervisningssjef/            Barnehagekonsulent 
Sektorleder Oppvekst og kultur 
 
 
Kopi:   Samarbeidsutvalget 
  Politisk utvalg 

Eier 
 
Vedlegg:   Foreløpig tilsynsrapport  
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ENDELIG TILSYNSRAPPORT - ENKELTVEDTAK  
 
………………....kommune har gjennomførte tilsyn i …………………… barnehage 
den…………… 
Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager § 16.  
 
Bakgrunn for tilsynet  
På bakgrunn av elektronisk tilsyn risikovurdering etter innsendt dokumentasjon og besvarelse 
på spørreundersøkelse ble det bestemt at det skulle føres tilsyn i ………………..…barnehage.  
 
Regelverk 
Tilsynsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i følgende regelverk: 
Lov om barnehager (bhl) med forskrifter: (Eksempler på regelverk) 
 

 § 2 om barnehagens innhold og kvalitet i forhold til lov, rammeplan og årsplan 
 Barnehagen som språkarena 
 § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
 §§ 17 og 18 Styrer og barnehagens øvrige personale 
 § 19 Politiattest 
 § 22 Opplysningsplikten til barnevernstjenesten  
 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 

styrer og pedagogisk leder. 
     
Avvik/merknader 
Avvik er brudd på lov eller forskrift, hjemler pålegg om retting. Avvik må utbedres snares og 
innen gitt frist som fremkommer i varsel om enkeltvedtak.  
Merknader er forhold som ikke går under definisjon avvik, men som tilsynsmyndigheten ut 
fra en skjønnsmessig vurdering forventer blir utbedret for å sikre kvalitet og forsvarlighet. 
 
Tilbakemelding fra …………………………….…barnehage: 
… 
 
Tilsynsmyndighetens kommentarer: 
… 
 
Enkelt vedtak 
Med bakgrunn i de overnevnte kommentarene, samt funn og beskrivelser i vedlagt 
tilsynsrapport, vurderer …………….kommune som tilsynsmyndighet at ………….barnehage 
har mangler når det gjelder oppfyllelse av lov og forskriftskrav. Tilsynsmyndigheten fatter 
derfor vedtak om retting av avvikene som er nevnt nedenfor:  
 
Lov om barnehager …  
Merknader: … 
Avvik: … 
Enkeltvedtak: 

1. Avvikene må rettes 
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2. Frist for retting og skriftlig tilbakemelding: … 
For å rette på avvikene må det iverksettes varige tiltak som gjør at lov- og forskriftskrav 
ivaretas. Virksomheten må selv finne de tiltak som anses å være hensiktsmessige.  

 
Tilsynsmyndigheten forventer at håndtering av merknadene inngår i den skriftlige 
tilbakemeldingen som har frist ……… 
Enkeltvedtaket om retting av avvik er gitt med hjemmel i Lov om barnehager § 16.  
 
Klageadgang og rett til innsyn i sakens dokumenter 
Det er klageadgang på enkeltvedtaket jf. Forvaltningsloven (fvl) § 28-32. En eventuell klage 
fremsettes innen tre uker etter mottatt enkeltvedtak. Skriftlig klage med begrunnelse sendes 
til ………………kommune, ( postadresse). Dersom enkeltvedtaket opprettholdes 
videresendes klagen til Fylkesmannen i Troms for endelig behandling. 
……………barnehage har som part i saken rett til innsyn i sakens dokumenter jf.fvl §§ 18-19 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
        
Kultur- og undervisningssjef /    Barnehagekonsulent 
Sektorleder oppvekst og kultur 
 
 
Kopi:   Samarbeidsutvalget  
 
Vedlegg:  Tilsynsrapport  
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       MAL ÅRSPLAN                 Revidert 10.12.2018 

1.        Innledning/forord  
 

2.        Barnehagens formål 
 

3.        Mål for kommunale barnehager I Nordreisa  
 

4.         Presentasjon av ****barnehage 
 

5.         Barnehagens mål og satsingsområder 
 

6.         Danning gjennom omsorg, lek og læring 
 Hvordan arbeider barnehagen med omsorg, lek og læring 

 
7.         Lek 

 
8.         Barns medvirkning 

 Hvordan arbeider barnehagen med barns medvirkning, også i planleggingsarbeidet 
 

9.         Inkludering og likeverd             
 

10.         Likestilling 
 

11.         Progresjon 
 Hvordan arbeider barnehagen for progresjon utifra barns alder og utvikling 

 
12.        Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene? 

 

13.       Tilvenning og overganger 
 Hvordan arbeider barnehagen med tilvenning og overganger i barnehagen? 

 
14.        Planer for overgang barnehage – skole 

 
15.       Foreldresamarbeid – foreldres medvirkning 

 
 Hvordan arbeider barnehagen med foreldres medvirkning, også i 

planleggingsarbeidet 
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16.       Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer og justerer praksis 
 

17.       Samisk (Tillegg for samisk avdeling) 
 Hvordan knyttes det pedagogiske arbeidet til årets gang og endringer i naturen? 
 Årsplan skal bygge på samiske årstidskalenderen  

 
18.       Klageadgang 

 Klageinstans 
 Klage på enkeltvedtak 
 Andre klager 
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Rutine/ Informasjon til foreldremøte på høsten                                   10.01.2019                                   
Ansvarlig styrer  
 

- Vi har taushetsplikt i hht. Forvaltningsloven, vi har også opplysningsplikt/meldeplikt 
til barnevernet i hht bhg loven. Nordreisa kommune har utarbeidet Handlingsveileder; 
Barn som bekymrer med rutinebeskrivelser for hvordan vi går fram ved en 
bekymringsmelding. Internt notat: Bekymring, blir skrevet når det er noe som 
bekymrer oss. 
 

- Alle barn som har behov for det har rett til spesialpedagogisk hjelp. Rett til 
spesialpedagogisk hjelp og rett til tegnspråkopplæring for barn under 
opplæringspliktig alder ligger i barnehageloven.  

 
- Barnehagen har 6 Kurs og planleggings dager i løpet av barnehageåret. Disse er satt til 

………… 

- Barnehagene gjennomfører oppstartssamtale med alle nye foreldre/foresatte. TBB. Si 
litt om dette.  

- Barnehagen har retningslinjer for syke barn.  

- Ressursteam (5-8 ganger i året) består av: barnehagens styrer, pedagogiske ledere, ppt.  
Andre faginstanser kan inviteres til å delta på møtet. I de tilfellene innhentes samtykke 
fra foresatte. Her diskuteres saker ift barn og barnegruppe. Har dere noen tanker i 
forhold til deres barn som dere vil at vi skal ta opp der, kontakt ped.leder. 
 

- Basisteam (1 gang i mnd) består av: helsesøster, ppt, lege, ungdomskontakt og 
barnevernet. Barnehager kan melde inn saker til drøfting etter behov.  
 

- Barnehageteam (2 ganger året vår/høst) består av: Barnehagens styrer, pedagogiske 
ledere, helsesøster. 
 

- Bruk av bilder, video, film, snap. Vi minner om at det ikke er lov å legge ut bilder av 
andres barn på sosiale medier uten tillatelse fra foresatt. Husk å vis respekt for dette. 
 

- Innhenting av personopplysninger i barnehagen. Informer om formål, bruk og 
behandling.  
 

- Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg i hht. Bhg.loven. Si litt om hva 
disse innebærer.  
 

- Barnehagen har retningslinje for FAU og SU 
 

- Valg av foreldrekontakt og representant til SU. Informer om SU og 
foreldreråd/foreldreutvalg.  
 

- Foreldres rett til å klage 
 

- Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling pga lav inntekt. 
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- Foreldre kan søke om gratis kjernetid for 2- (fra 01.08.19), 3-, 4- og 5- åringer pga lav 
inntekt.  
 

- Alle som jobber i barnehagen har levert politiattest, kvittert ut av styrer.  
 

- Barnehagen har beredskapsplan som sier noe om hvordan vi skal opptre ved hendelser. 
 

- Barnehagen har handlingsplan mot mobbing. 
 

- Barnehagen har en overgangsplan fra barnehage til skole.  
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RUTINEBESKRIVELSER FOR BARNEHAGENE I 
NORDREISA KOMMUNE.                                                    10.01.2019 
 
 
POLITIATTEST:  
Alle nytilsatte og vikarer skal levere politiattest ved ansettelse. Den ansatte finner skjema på 
nett og styrer skrive bekreftelse på ansettelsesforholdet. (mal: Formål politiattest barnehager 
og skole)  Politiattesten leveres styrer/ servicekontoret, som krysser av for mottatt attest og 
makulerer den. Servicekontoret fører oversikt over leverte politiattester. 
 
Drift og utvikling fører oversikt over vaktmestre og renholder som har levert politiattest. 
Servicekontoret fører oversikt over leverte politiattester. 
 
TAUSHETSPLIKT: 
Alle nytilsatte og vikarer må skrive under på taushetsløfte. Styrer / pedagogisk leder innhenter 
denne underskriften på eget dokument og legger i internkontrollpermen. 
 
MELDEPLIKTEN JFR: OPPLYSNINGSPLIKTEN § 22: Det skrives under på at 
Ansatte/vikarer har forstått og kjenner til opplysningsplikten til barnevernstjenesten. 
 
BEKYMRINGSMELDING: 
Alle tilsatte har ansvar for å melde ifra ved bekymring for et barn. Her tas det kontakt med 
pedagogiskleder og styrer. Styrer fyller ut skjema etter fastsatte punkter, og sender disse til 
barnevernet. Hvis ikke styrer eller pedagogisk leder er med på ønsker å sende inn 
bekymringen, og du er bekymret, har alle en individuell plikt til å sende inn bekymring til 
barnevernet.  
 
RUTINER VED BEKYMRINGSMELDINGER: 
Se rutinebeskrivelser for å sende bekymringsmelding. TBB og beredskapsplan 
 
AVVIK: 
Avvik meldes i kommunens kvalitetssystemet.   
 
KLAGER: Foreldre/ foresatte har rett til å klage på forhold som de reagerer på.  
I alle tilfeller foreldre kommer med noe som kan oppfattes som en klage, skal ansatte 
informere foreldre om retten til å klage, og klageadgang. Oppfordre foreldre om å 
skriftliggjøre klagen. 
 
Skriftlige klager: tas alltid opp med styrer, og svares på skriftlig etter samtale med de 
involverte på avdelingen innen 14 dager.  
 
Avvik behandles i hht. rutiner i kvalitetssikringssystemet.  
 
Muntlige klager: tas alltid opp med styrer. Styrer tar sammen med tilbakemelder stilling til 
hvordan klagen skal behandles videre i barnehagen. Tilbakemelding til klager skal alltid gis 
muntlig/ skriftlig innen 1 uke.  
 
Kopi av klager fra foreldre skal alltid sendes barnehagemyndighet. 
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INFORMASJON: 
Til foreldre/ foresatte: Skal gis av styrer eller pedagogisk leder, eventuelt etter avtale med 
dem. 
 
Fra foreldre/ foresatt: Skal til pedagogisk leder eller styrer.  
 
VED TILTAK PÅ BARN: 
Språklige utfordringer: Bruke TRAS for kartlegging. Ressursteam. PPT.  
Motoriske utfordringer: Kartlegge barnet. Ressursteam. Fysioterapaut  
 
RUTINER HVIS BARN BLIR BORTE I BARNEHAGETIDEN: 
Se beredskapsplan punkt 5 
 
RUTINER FOR MEDISINERING: 
Se rutiner og retningslinjer for medisinering i barnehagen 
 
RUTINER FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PEDAGOGISK OPPLEGG OG 
TRIVSEL I BARNEHAGEN GJØRES GJENNOM REGELMESSIG BRUK AV: 
 

- Barnehageloven og rammeplanen for barnehager 
- Årsplan  
- Halvårsplaner og progresjonsplaner 
- Måneds evalueringer, halvårsevalueringer og års evalueringer 
- Barnesamtaler 
- Foreldresamtaler og foreldremøter 
- Kursinger/ fagkurs/ temakvelder iht kompetanseplanen   
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.01.2019  2018/229 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.01.2019  2018/203-6 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Vibeke Gjendemsjø,  
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd etter 
tilsyn – avslutning av tilsyn 

Vi gjennomførte tilsyn med kommunen i perioden fra 07.02.2018 og frem til i dag. Temaet for 
tilsynet var kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med 
gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8. Under dette temaet kontrollerte vi også: 

1. tilsyn, jf. barnehageloven § 16 
2. opplysningsplikten til barneverntjenesten, jf. barnehageloven § 22 

 
I vår tilsynsrapport 08.08.2018 fikk dere en frist til 01.11.2018 for å rette bruddene på regelverket. 
Nordreisa kommune ba om utsettelse til 15.01.2019 for å sende en erklæring om at forholdene er 
rettet. 
 
Kommunen har sendt inn redegjørelse og erklæring om at bruddene er rettet. Tilbakemelding er 
levert innen fristen 15.01.2019.   
 
Innsendt erklæring med vedlegg viser på en god måte hvordan barnehagemyndigheten har rettet 
bruddene. Det er utarbeidet «Rutinebeskrivelser» for barnehagene i Nordreisa. I denne 
fremkommer det blant annet rutiner for avvik, bekymringer og klager. Vi ser at innhenting av 
egenvurderingsskjemaet og kopi av bekymringsmeldingene/klager fra foreldrene gir 
barnehagemyndigheten god kunnskap og foreldres tilfredshet.  
 
Videre ser vi av kunnskapen barnehagemyndigheten nå innhenter om barnehagene (både 
kommunale og private) gjennom møter, Basil, oppjustert egenvurderingsskjema, rutinebeskrivelser, 
årsplan med mere gjør den i stand til å vurdere hvilke tema det er størst risiko for lovbrudd. På 
bakgrunn av denne informasjonen vil barnehagemyndigheten kunne vurdere behovet for veiledning 
og tilsyn jf. rutiner i tilsynsplan for barnehagene 2016 – 2020. 
 
Innsendte dokumenter viser også hvordan barnehagemyndigheten innhenter kunnskap om 
barnehageeiers arbeid med § 22, opplysningsplikten til barneverntjenesten. 
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  Side: 2/2 

 
Fylkesmannen vurderer at Nordreisa kommunen i brev av 07.01.2018 m/vedlegg har sannsynliggjort 
at regelverksbruddene som ble avdekket ved tilsynet i 2018 er rettet. Tilsynet avsluttes med dette. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Liv Hanne Huru (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Vibeke Gjendemsjø 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Side 2 av 18 

Sammendrag 
 
Tema og formål 
Vi har gjennomført tilsyn med barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagen drives i 
samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov 21. juni 2005 om barnehager (barnehageloven) § 8 
første ledd.  
 
Vi har kontrollert følgende undertema: 

 Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16 
 Kommunens ansvar for å påse at barnehagene etterlever opplysningsplikten til 

barneverntjenesten jf. barnehageloven § 22 
 
Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 
 
Formålet med tilsynet er å styrke Nordreisa kommunes lovforståelse og ansvar for å påse 
barnehagenes etterlevelse av regelverket. Tilsynet skal bidra til at barnehagene følger 
regelverket i barnehageloven, og sikre at barna får det barnehagetilbudet de har krav på. 
  
Regelverksbrudd 
I de tilfeller der vi konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som 
regelverksbrudd. Det gjøres uavhengig av om det er forvaltningsloven, barnehageloven eller 
forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 
 
Vi har avdekket ett regelverksbrudd ved tilsynet: 
 
Nordreisa kommune påser ikke at barnehagene i kommunen etterlever kravene i 
barnehageloven, jf. barnehageloven § 8 jf. § 16. 
 
Status på rapporten og veien videre 
Siden vi har avdekket lovbrudd, inneholder rapporten forhåndsvarsel om enkeltvedtak med 
pålegg om retting av lovbruddene, se rapportens punkt 4. 
 
Nordreisa kommune fikk mulighet til å kommentere den foreløpige rapporten og 
forhåndsvarselet om pålegg før endelig tilsynsrapport. Frist for å gi kommentarer var satt til 
27. juli 2018. Vi har ikke mottatt noen kommentarer til den foreløpige rapporten.  
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Side 3 av 18 
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Side 4 av 18 

1 Innledning 

Vi fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første ledd, 
jf. kommuneloven kapittel 10 A. 
 
I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter. 
Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting etter at 
kommunen har fått en frist for å rette. 
 
Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 
tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 
 

1.1 Kort om kommunen 

Nordreisa kommune har 4945 innbyggere og 9 barnehager, hvor 5 er kommunale og 4 er 
private.  
 
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere 
til et slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra Sametinget. Dette tilbudet blir fra høsten 
2018 gitt i Storslett barnehage, avdeling Skierri. 
 
I tillegg drifter kommunen en åpen barnehage som er et møtested for barn og foreldre/ 
foresatte som er hjemme med barn i alderen 0 til 6 år. 
 
Om myndighetsrollen/delegasjon 
Delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune er vedtatt av kommunestyret 16.06.2016.  
 
Kommunestyret er øverste og styrende organ og har delegert avgjørelser som gjelder lov om 
barnehager av 17. juni 2005 til hovedutvalget for oppvekst og kultur. I § 6 om delegasjon etter 
særlov kommer det fram at hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for 
forvaltning og tilsyn. 
 
I § 1 om delegasjon til rådmann punkt 3 står det at rådmannen delegeres følgende myndighet: 

 foreta opptak av barn i barnehage 
 godkjenne barnehager og hjem som tar imot familiebarnehager 
 føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven 

 
I administrativt delegasjonsreglement av 16.6.16 for perioden 2015 – 2019 kap. 4 
videredelegeres ovennevnte punkter fra rådmannen til sektorleder for oppvekst og kultur. 
 
Fylkesmannen finner etter dette at det er hovedutvalget for oppvekst og kultur som har fått 
delegert barnehagemyndigheten i Nordreisa kommune, med unntak av:  

 opptak av barn i barnehage 
 godkjenne barnehager og hjem som tar imot familiebarnehager 
 føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven 
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Side 5 av 18 

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet  

Vi åpnet tilsyn med Nordreisa kommune i brev av 07.02.2018. Dere ble bedt om å levere 
dokumentasjon til oss, og vi har mottatt dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 
 
Vi har gjennomført tilsyn med barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagen drives i 
samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov 21. juni 2005 om barnehager (barnehageloven) § 8 
første ledd.  
 
Vi har kontrollert følgende undertema: 

 Kommunens tilsyn med barnehagen, jf. barnehageloven § 16 
 Kommunens ansvar for å påse at barnehagen etterlever opplysningsplikten til 

barneverntjenesten, jf. barnehageloven § 22 
 
Det ble gjennomført åpningsmøte og intervjuer den 4. juni. Fylkesmannen gjennomførte 
veiledningssamling for kommunene i Nord Troms 29. august 2017. På denne samlingen ble 
kontrollspørsmålene vi undersøker i dette tilsynet gjennomgått. Representant fra Nordreisa 
kommune deltok på samlingen. 
 
Det ble gjennomført sluttmøte 5. juni hvor Fylkesmannen presenterte sine foreløpige 
konklusjoner, og kommunen fikk anledning til å stille spørsmål til våre funn. 
 
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 13. juni 2018. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner.  

1.3 Om tilsynsrapporten 

Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer  
frem i: 
 dokumentasjonen dere har sendt inn (se oversikt i vedlegg) 
 informasjonen fra våre egne systemer og offentlige registre 
 informasjonen på kommunens nettsted 
 intervjuene med: 

o Sektorleder Bernt Sandtrøen 
o Barnehagekonsulent Berit Kalseth 
o Styrer Mona Eriksen, Reisa Montessoribarnehage 
o Pedagogisk leder Veronika Johansson, Reisa Montessoribarnehage   
o Montessori pedagog Ann Karin Hansen, Reisa Montessoribarnehage 
o Pedagogisk leder Siv Sørensen, Storslett barnehage 
o Styrer Heidi Hole, Storslett barnehage 
o Assistent Nina Rasmussen, Storslett barnehage 

 
Tilsynsrapporten inneholder informasjon om hvilke pålegg som er aktuelle å vedta etter 
rettefristen etter kommuneloven § 60 d er utløpt. 
 
Tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på vår 
hjemmeside. 
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Side 6 av 18 

2 Barnehagemyndighetens plikt til å påse 
etterlevelse av kravene i barnehageloven, jf. 
barnehageloven § 8 jf. §16. 

2.1 Rettslige krav  

Kommunen har etter barnehageloven § 8 en plikt til å gi veiledning og påse barnehagenes 
regelverketterlevelse. Det vil si at kommunen gjennom aktiv veiledning og/eller tilsyn skal 
påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med 
tilhørende forskrifter. Vi presiserer at ansvaret for å påse regelverketterlevelse også gjelder 
barnehagens innhold og kvalitet. 
 
I de følgende punktene klargjør vi krav som gjelder for barnehagemyndighetens ansvar for å 
påse regelverketterlevelse i barnehagene. For alle punktene gjelder det at 
barnehagemyndigheten må ha en korrekt lovforståelse av hvilke krav barnehageloven og 
forskriftene til loven stiller til eiere av barnehager.  
 
Dette innebærer å bruke gyldige rettskilder, og legge til grunn gjeldende fortolkning fra 
nasjonale myndigheter. Aktuelle kilder er lovteksten, forskrifter, forarbeider, retts- eller 
forvaltningspraksis, rundskriv og veiledere. Myndigheten må for det første ha korrekt 
lovforståelse når den foretar risikovurderinger av om det er fare for at ett eller flere lovkrav i 
barnehageloven ikke blir oppfylt i barnehagene, se avsnitt om risikovurderinger nedenfor. 
Videre må myndigheten ha korrekt lovforståelse når den aktivt bruker virkemidlene 
veiledning og tilsyn som ledd i ivaretakelsen av ansvaret for å påse regelverketterlevelse. Vi 
viser her til avsnittene om veiledning og tilsyn nedenfor. 
 
Risikovurderinger 
Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvens av brudd på 
barnehageeiers plikter i barnehageloven med forskrifter, både på bakgrunn av informasjon om 
regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene. På bakgrunn av 
informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere behovet for 
veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko for brudd 
på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Aktuelle kilder kan 
være årsmeldinger per 15.12, klagesaker, bekymringsmeldinger, vedtekter, årsplaner, 
årsregnskap, medieoppslag, møtepunkter og øvrig kontakt med barnehagene og 
barnehageeierne. Det avgjørende er at kommunen har tilstrekkelig informasjon om 
barnehagene til å få et bilde av regelverketterlevelsen på barnehagenivå. 
 
For å oppfylle ansvaret for å påse regelverksetterlevelse i barnehagene, må 
barnehagemyndigheten ha oversikt over barnehagene i kommunen og regelverket den veileder 
om og fører tilsyn med. Ulike dokumenter kan gi uttrykk for barnehagemyndighetens 
overordnede kjennskap til eierpliktene, for eksempel valg av tema for tilsyn, tilsynsrapporter, 
veiledningsmateriell, møtereferat og rutiner. 
 
Mulige tema for barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn (eierpliktene i barnehageloven): 
 familiebarnehager, jf. forskrift om familiebarnehager 
 barnehagens formål, innhold og kvalitet, jf. §§ 1, 1a og 2 og forskrift om rammeplan. 
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 barns rett til medvirkning, jf. § 3 
 foreldreråd og samarbeidsutvalg, jf. § 4 
 barnehagens vedtekter, § 7 
 krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager, jf.§ 14a 
 foreldrebetaling, jf. § 15 
 styrer/pedagogisk bemanning, jf. §§ 17 og 18 og forskrift om pedagogisk bemanning 
 politiattester, jf. § 19 
 regler om taushetsplikt, jf. § 20 
 opplysningsplikt til sosialtjenesten, jf. § 21 
 opplysningsplikten til barneverntjenesten, jf. § 22 
 erklæring om barnets helse, jf. § 23 
 
Den informasjonen barnehagemyndigheten får om barnehagen, må brukes til å vurdere 
risikoen for lovbrudd og hvilke behov barnehagen har for veiledning og tilsyn. I dette ligger 
også at myndigheten må foreta en kritisk vurdering av hvilke tema det skal veiledes i/føres 
tilsyn med. Kort oppsummert må kommunen foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering. 
 
Veiledning 
Det går fram av barnehageloven § 8 at kommunen er lokal barnehagemyndighet og at den 
skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
Veiledning betyr at barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeier om 
eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Veiledningen skal være frivillig for 
barnehageeier. 
 
Som nevnt foran må barnehagemyndighetens veiledning være basert på korrekt lovforståelse 
av barnehageloven med forskrifter. 
 
Tilsyn 
Det følger av barnehageloven § 16 at det er kommunen som barnehagemyndighet som fører 
tilsyn med at den enkelte barnehage drives etter reglene i barnehageloven med tilhørende 
forskrifter, jf. barnehageloven § 16. Kommunestyret bestemmer hvilket organ dette skal 
legges til, jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 23 nr. 4. 
 
Tilsyn etter barnehageloven § 16 er en sentral del av barnehagemyndighetens ansvar for å 
påse regelverketterlevelse, og ett av flere virkemidler kommunen har for å sikre kvaliteten i 
barnehagene. 
 
Barnehagemyndighetens tilsyn må være av et slikt omfang at det kan sikre at barnehagen 
drives i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvor omfattende 
tilsynsvirksomheten må være, vil avhenge av tilsynsmyndighetens øvrige aktiviteter, som 
veiledning/annen kontakt med barnehagen og de risikovurderinger myndigheten foretar. 
 
Når myndigheten bruker tilsyn som virkemiddel for å påse regelverketterlevelse må 
myndigheten ha nok og egnet informasjon til å kunne ta stilling til om barnehagens praksis er 
lovlig eller ikke innenfor de angitte temaer. Vurderinger og konklusjoner i tilsynet skal 
formidles skriftlig til barnehagen (tilsynsrapport). 
 
Selv om tilsynsrapporten ikke inneholder lovbrudd er det nødvendig at 
barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner formidles skriftlig i rapporten, for å 
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sikre etterprøvbarhet og likebehandling, og for å formidle barnehagemyndighetens 
lovforståelse til barnehagen. Tilsynet må, som nevnt foran, være basert på en riktig 
lovforståelse av barnehageloven med tilhørende forskrifter. 
 
Dersom barnehagemyndigheten avdekker ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan kommunen 
følge opp enten ved å gi pålegg eller veiledning. 
 
Hvis kommunen treffer enkeltvedtak om pålegg etter barnehageloven § 16, skal 
forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges, jf. forvaltningsloven kapittel IV og V. Dette 
betyr at et enkeltvedtak om pålegg eller stenging må forhåndsvarsles og parten må gis 
anledning til å uttale seg før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 16. Enkeltvedtak med 
pålegg om retting eller stengning må inneholde:  
 
 det rettslige grunnlaget for pålegget 
 det faktiske grunnlaget for pålegget 
 kommunens vurdering av faktiske forhold opp mot rettslige krav 
 opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage 
 opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter 
 opplysninger om adgangen til å be om utsatt iverksetting 
 
Det er av avgjørende betydning for å oppfylle barnehagemyndighetens ansvar for å påse 
regelverketterlevelse, at barnehagemyndigheten også følger opp at eventuelle avdekkede 
lovbrudd blir rettet, uavhengig av om kommunen treffer vedtak om pålegg eller ikke. 
Barnehagemyndigheten må sannsynliggjøre at eventuelle brudd på regelverket faktisk blir 
rettet. 
 
I tillegg til planlagte tilsyn må kommunen foreta hendelsesbaserte tilsyn når det er nødvendig. 
Barnehagemyndigheten må ha virkemidler som sikrer at den fanger opp foreldres og andres 
bekymring knyttet til barnehagetilbudet. Slike bekymringer fra foreldre (og fra andre hold), 
som gir kommunen grunnlag for å stille spørsmål ved om en konkret barnehage følger 
barnehageloven, gjør at kommunen etter nærmere vurdering av den konkrete saken, kan måtte 
gjennomføre et hendelsesbasert tilsyn med hjemmel i barnehageloven § 16. Videre saksgang i 
et hendelsesbasert tilsyn blir den samme som i de planlagte tilsynene. 
 
For oversiktens skyld viser vi også til de generelle myndighetsoppgavene etter 
barnehageloven: 

 kommunens ansvar (barnehagemyndigheten), jf. § 8 
 godkjenning av barnehager, jf. § 10 
 godkjenning familiebarnehager (forskrift), jf. § 11 
 samordnet opptaksprosess (forskrift), jf. § 12 
 rett til plass i barnehage, jf. § 12a 
 prioritet ved opptak, jf. § 13 
 kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager (forskrift), jf. § 14 
 foreldrebetaling (forskrift), jf. § 15 
 tilsyn, jf. § 16 
 behandling av dispensasjoner fra utdanningskrav for styrer (egen forskrift),  

jf. § 17 
 behandling av dispensasjoner fra utdanningskrav og norm for øvrig pedagogisk 

bemanning (egne forskrifter), jf. § 18 
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 spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m., § 19 a-h 
 
Av hensyn til det lokale selvstyret velger kommunen selv hvordan den vil oppfylle sitt ansvar 
for å påse regelverksetterlevelse, men dette arbeidet må systematiseres og ha kontinuitet. 
 

2.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

2.2.1. Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers 
plikter etter barnehageloven? 
 
Oversikt over innebærer en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i barnehageloven med 
forskrifter. For å oppfylle ansvaret om å påse regelverksetterlevelse i barnehagene, må 
barnehagemyndigheten ha oversikt over regelverket dere veileder om og fører tilsyn med. Det er ikke 
nødvendig med detaljkunnskap om alle barnehageeiers plikter, eller at det foreligger en oversikt i et 
bestemt format. 
 
Barnehagemyndigheten i Nordreisa kommune har svart ja på dette spørsmålet i RefLex og 
vist til tilsynsplan for barnehagene i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i perioden 2016 -
2020.  
 
I egenvurderingsskjemaet og skjema for risikovurdering i forkant av tilsyn i barnehagene, gis 
det en oversikt over regelverket barnehagemyndigheten skal føre tilsyn med. Etter vår 
vurdering tilsier dette at barnehagemyndigheten har god kjennskap til eierpliktene i lov og 
forskrifter.   
  
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten har oversikt over barnehageeiers 
plikter etter barnehageloven.  
 
2.2.2. Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan barnehageeier oppfyller sine plikter etter 
barnehageloven? 
 
Tilstrekkelig kunnskap betyr å ha nok og egnet informasjon om barnehagen til å gjøre 
risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om barnehagens 
praksis for å belyse om barnehageeier ivaretar sine plikter, må dere innhente det. Uten informasjon 
om regelverksetterlevelsen kan ikke barnehagemyndigheten vurdere risikoen for brudd på regelverket 
og behovet for veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om regelverket er kjent, forstått og 
overholdt av barnehageeier. 
 
I Reflex og intervju kom det fram at barnehagemyndigheten får kunnskap gjennom felles 
styrermøter med private og kommunale barnehager, tilsyn, veiledning, innhenting av årsplan, 
Basil og brukerundersøkelser. Det ble også opplyst i intervju at sektorleder som innehar 
beslutningsmyndigheten på sikt ønsker å være med styrermøtene.   
 
Ut fra fremlagte møtereferat fra 4 møter våren 2018 kan vi imidlertid ikke se at det på de 
aktuelle møtene er gitt nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre risikovurderinger 
og vurdere virkemiddelbruk. 
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Vi har fått tilsendt tilsynsrapporter fra tilsyn med tre barnehager i 2015 og foreløpige 
rapporter fra to barnehager nå i 2018. Vi har og mottatt endelig rapport fra ett av tilsynene i 
2018.  I tillegg har vi mottatt et notat/svar fra barnehagemyndigheten på en 
bekymringsmelding.  
   
Det framkom videre at barnehagene har sendt inn årsplaner til barnehagemyndigheten, men at 
myndigheten per dags dato ikke har hatt kapasitet til å gjennomgå disse. 
Barnehagemyndigheten har heller ikke rutiner for å fange opp bekymringsmeldinger/klager 
fra foreldre.  I intervju kom det fram at foreldre /foresatte hverken har fått informasjon eller 
kunnskap om at det finnes en barnehagemyndighet som har til oppgave å påse 
regelverketterlevelse i barnehagene.  
 
Fylkesmannen mener det er positivt at det arrangeres felles styrermøter og kompetansetiltak 
for både private og kommunale barnehager. På tross av dette kom det fram i intervju at det 
fortsatt er mangel på kunnskap om barnehageeiers regelverketterlevelse i de private 
barnehagene. Det er helt nødvendig at kommunens barnehagemyndighet har like god 
kunnskap om regelverketterlevelsen i de private barnehagene, som i de kommunale. Kravet 
om å påse regelverketterlevelse knytter seg til hele barnehagesektoren, jf. barnehageloven § 8. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 
 
 
2.2.3. Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å 
gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og 
tilsyn? 
 
På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen må barnehagemyndigheten vurdere behovet 
for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko for brudd på 
regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må 
barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse. 
Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en slik måte at dere bidrar til økt 
regelverksetterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker virkemidlene i tråd 
med sine funn, oppfyller dere ikke deres plikt til å påse regelverketterlevelse. 
 
Barnehagemyndigheten har svart ja på kontrollspørsmålet i RefLex.  
 
Vi kan imidlertid ikke se at dette er gjort i praksis. Som vi har skrevet i vår vurdering av 
kontrollspørsmålet ovenfor, har barnehagemyndigheten mange kilder til å få opplysninger om 
barnehagens praksis, men at denne informasjonen ikke er brukt systematisk til å vurdere 
behovet for veiledning og tilsyn med barnehagene. Fylkesmannen ser at 
barnehagemyndigheten har startet ut et arbeid med å vurdere risiko i barnehagene gjennom 
skjema for egenvurdering, men vi kan ikke se hvordan dette er blitt fulgt opp i praksis. I 
tillegg er det ikke gjennomført hendelsesbasert tilsyn ved alvorlig bekymringsmelding.  
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke bruker sin kunnskap om 
barnehagen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn. 
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2.2.4. Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i 
tråd med sine risikovurderinger? 
 
For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med egne 
risikovurderinger, må dere ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av kunnskapen 
vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil dere få et bilde av hvor 
regelverksetterlevelsen eventuelt er mangelfull. Det vil si at barnehagemyndigheten har foretatt en 
risikovurdering. På bakgrunn av denne informasjonen må barnehagemyndigheten bruke sine 
virkemidler: veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en 
slik måte at dere bidrar til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten 
ikke bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller dere ikke plikten til å påse 
regelverksetterlevelse. 
 
Under kontrollspørsmål tre ble det konkludert at Nordreisa kommune ikke bruker sin 
kunnskap om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og 
tilsyn. I dette spørsmålet skal det vurderes hvorvidt kommunen gjennomfører veiledning og 
tilsyn i tråd med en slik vurdering.  
 
Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa kommune har interkommunalt samarbeid med å føre 
tilsyn i barnehager. Kommunene har felles tilsynsplan for barnehagene for perioden 2016 – 
2020. Tilsynsplanen har en handlingsplan for gjennomføring av tilsyn som skal rulleres årlig. 
I løpet av en toårsperiode skal alle barnehagene ha hatt minimum ett tilsyn, varslet eller 
uvarslet.  
 
Vi mottok tre varsel og tilsynsrapporter fra 2015 og tre varsel, to foreløpige rapporter og en 
endelig rapport fra 2018.  
 
Ettersom Fylkesmannen har kommet frem til nei på kontrollspørsmål tre, kan kommunen 
vanskelig oppfylle kravet som følger av dette kontrollspørsmålet fullt ut.  
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke gjennomfører veiledning og 
tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. 
 
2.2.5. Er barnehagemyndighetens veiledning basert på riktig 
forståelse av barnehageloven? 
 
For å gjennomføre veiledning må barnehagemyndigheten vite hvilke rettslige krav regelverket stiller 
til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. For å finne frem til det 
rettslige kravet må barnehagemyndigheten klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeier. 
 
Vårt syn er at både den skriftlige redegjørelsen, referat fra styrermøtene og kopi av foreløpige 
rapporter etter tilsyn i 2018 viser at barnehagemyndigheten i Nordreisa vet hvilke rettslige 
krav regelverket stiller til barnehageeier. Eksempel her er spesialpedagogisk hjelp, 
opplysningsplikten til barnevernet, med mere. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndighetens veiledning er basert på riktig 
forståelse av barnehageloven. 
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2.2.6. Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på riktig forståelse 
av barnehageloven? 
 
For å gjennomføre tilsyn må barnehagemyndigheten vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til 
barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. For å finne frem til det 
rettslige kravet må barnehagemyndigheten klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeier. 
 
Innsendte rapporter fra 2015 viser delvis feil lovforståelse av barnehageloven og 
forvaltningsloven. Gjennomgang av de foreløpige tilsynsrapportene som er ferdigstilt i slutten 
av mai 2018, med temaene §§ 1,2 og 3 i barnehageloven viser derimot at 
barnehagemyndighetens forståelse er basert på gjeldende rett.  
 
Fylkesmannen har her sett på kommunens lovforståelse av enkeltbestemmelser i 
barnehageloven på bakgrunn av ovennevnte tilsynsrapporter.  Fylkesmannen har selvsagt ikke 
en fullstendig oversikt over alle sider av kommunens forståelse av barnehageloven. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndighetens tilsyn er basert på riktig 
forståelse av barnehageloven. 
 
2.2.7. Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsyn som 
gjør at den kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller 
barnehageloven 
 
Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagens praksis til å kunne vurdere 
og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Det 
følger av forvaltningsloven § 17 at barnehagemyndigheten må opplyse saken så godt som mulig før 
den fatter vedtak. Aktuelle informasjonskilder for barnehagemyndigheten kan være intervju, befaring 
og dokumenter innhentet fra barnehageeieren. 
 
Vi har sett nærmere på hvilken informasjon barnehagemyndigheten innhenter for å ta stilling 
til om barnehageeier ivaretar de plikter som følger av §§ 1 om formål, 2 om innhold, 3 om 
barns rett til medvirkning, 19 om politiattest og § 22 om opplysningsplikten. En gjennomgang 
av tilsynsrapportene fra 2018 vedrørende ovennevnte tema tilsier at barnehagemyndigheten 
har innhentet informasjon i sine tilsyn som gjør at de kan ta stilling til om barnehageeier 
oppfyller kravene som følger av barnehageloven.  
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten innhenter informasjon i tilsyn som 
gjør at den kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven. 
 
2.2.8 Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og 
konklusjoner skriftlig til barnehageeier?  
 
Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til 
barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. Der 
barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være vanskelig for barnehageeieren 
å endre sin praksis uten at den får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet skriftlig. Der 
barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de ulovfestede 
prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehageeier har krav på å få 
vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon barnehagemyndigheten har falt 
ned på. 
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I rapportene vi har mottatt fra 2018 er vi av den oppfatning at barnehagemyndigheten 
formidler sine vurderinger fra tilsynet skriftlig til barnehageeieren, uavhengig av om den har 
avdekket brudd på regelverket eller ikke. Et eksempel på dette er fra vurderingen av innholdet 
i rapport etter tilsyn med Nordreisa Menighetsbarnehage: «Tilsynsmyndigheten vurdere at 
ansatte i barnehagen har kompetanse på hva barns rett til medvirkning innebærer, at retten 
gjelder alle barn, medvirkning tilpasses alder og modning, og at barnehagen har rutiner på 
hvordan ansatte skal arbeide for å oppfylle barns rett til medvirkning.» Vi mener at dette viser 
at barnehagens praksis er i henhold til barnehageloven § 3. Dette er følgelig et eksempel på at 
vurderingen formidles skriftlig selv om det ikke er regelverksbrudd. 
 
I rapporten hvor det er avdekket lovbrudd på regelverket er også barnehagemyndighetens 
vurderinger og konklusjoner formidlet skriftlig, og det kommer klart fram hva som er 
anbefalinger og hva som etter lovkravene skal til for at barnehagemyndigheten skal lukke 
dette avviket.   
 
Et eksempel på dette er fra vurderingen av innholdet i Leirbukt barnehage:  
Leirbukt barnehage, ved styrer, må etablere systemer og rutiner som sikrer og dokumenterer 
at ansatte og vikarer er kjent med og har forstått oppmerksomhetsplikten og 
opplysningsplikten som fremkommer i § 22.  
 

 Styrer må innen 30. juni sende tilsynsmyndigheten skjema for dokumentasjon på at 
ansatte og vikarer kjenner til og har forstått oppmerksomhets- og opplysningsplikten. 

 Styrer må innen 30. juni sende tilsynsmyndigheten plan/rutiner for barnehagens 
opplæring i § 22 opplysningsplikt til barnevernstjenesten. 

 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten formidler sine vurderinger og 
konklusjoner skriftlig til barnehageeier. 
 
2.2.9 Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til 
barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting 
eller stenging av barnehagen? 
 
Forhåndsvarsel (varsel før enkeltvedtak) skal som hovedregel være skriftlig. Er det særlig byrdefullt å 
gi skriftlig underretning, kan det gis muntlig. 
 
I oversendt tilsynsrapport har barnehagemyndigheten sendt forhåndsvarsel til barnehageeier 
før det ble fattet enkeltvedtak. Forhåndsvarselet viser til aktuell bestemmelse i 
barnehageloven, beskrivelse av hva barnehagemyndigheten har sett på i tilsynet, hva vedtaket 
innebærer og frist for å uttale seg. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten sender forhåndsvarsel til 
barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 
 
2.2.10 Inneholder pålegg om retting eller vedtak om stenging 
informasjon om: 
 
 Det rettslige grunnlaget for pålegget 
 Det faktiske grunnlaget for pålegget 
 Kommunens vurdering av faktiske forhold opp mot rettslige krav 

354



Side 14 av 18 

 Opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage 
 Opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter 
 Opplysninger om adgangen til å be om utsatt iverksettelse 
 
I tilsynsrapporten til Leirbukt barnehage har barnehagemyndigheten i enkeltvedtaket vist til 
hvilken bestemmelse som ligger til grunn for avgjørelsen (hva gjelder brudd på 
barnehageloven). I tillegg har barnehagemyndigheten beskrevet hvilke faktiske forhold som 
er brukt i vurderingene, og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. I 
vedtakene er det også informert om at barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtaket, 
klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage.  I tillegg har barnehagemyndigheten 
informert om barnehageeiers rett til å se sakens dokumenter.  
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndighetens pålegg om retting inneholder 
informasjon om retten til å se sakens dokumenter, be om utsatt iverksettelse, klagefrist, 
klageinstans, eller fremgangsmåten ved klage. 
 
 
 
3 Opplysningsplikten til barneverntjenesten jf. 

barnehageloven § 22 

Rettslige krav  
Kommunen som barnehagemyndighet skal etter barnehageloven § 8 påse at den enkelte 
barnehage etterlever barnehageloven § 22 om opplysningsplikt til barneverntjenesten. 
 
Barnehageloven § 22 lyder slik: 
 
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenestens side. 
 
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-
11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-
24. 
 
Bestemmelsens første ledd omhandler barnehagepersonalets plikt til å være på vakt overfor 
forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet. Oppmerksomhetsplikten utløser i seg selv 
verken rett eller plikt til å gi opplysninger, men gjør at ansatte kan oppdage forhold som vil 
utløse opplysningsplikten. For at barnehagepersonalet skal kunne oppfylle sin plikt til å være 
på vakt, er det en forutsetning at de har kunnskap om hvilke situasjoner som kan føre til tiltak 
fra barneverntjenesten og hvilke situasjoner som er så alvorlige at plikten til å melde fra 
utløses.  
 
I bestemmelsens andre ledd går det fram at når vilkårene for opplysningsplikten inntrer, skal 
det gis opplysninger til barneverntjenesten umiddelbart, uten hinder av taushetsplikten.  
 
Opplysningsplikten inntrer når det er «grunn til å tro» at et barn blir utsatt for forhold omtalt i 
bestemmelsen, eller forhold omtalt i barnevernlovens bestemmelser som det er henvist til. Det 
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er ikke et krav at den som gir opplysninger er sikker på at barn blir utsatt for forholdene som 
utløser opplysningsplikten, men det må foreligge noe mer enn en vag mistanke. Det er 
barnehagepersonalets bekymring som er avgjørende for vurderingen av om 
opplysningsplikten foreligger. Barnehagepersonalet må konkret vurdere om opplysnings-
plikten inntrer, på bakgrunn av sitt faglige skjønn og ut fra den kjennskapen og de 
opplysningene de har om det enkelte barnet. Barnehagepersonalet må ha en begrunnet 
bekymring for om et barn blir utsatt for forhold som utløser opplysningsplikten.  
 
Opplysningsplikten inntrer også etter pålegg fra organer som er ansvarlig for 
gjennomføringen av barnevernloven. I andre ledd siste setning står det at det er styreren som 
normalt skal gi slike opplysninger. Dette er en saksbehandlingsregel, og fritar ikke den 
enkelte barnehageansatte fra sin selvstendige opplysningsplikt. Den enkelte kan ikke selv 
velge mellom å gi opplysninger eller ikke dersom vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt. 
Plikten til å gi opplysninger faller heller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd 
forsøker å avhjelpe situasjonen. Med andre ord finnes det ingen andre handlingsalternativer 
som kan benyttes i stedet, men opplysningsplikten er ikke til hinder for andre supplerende 
tiltak. 

3.1 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

3.1.1 Kjenner barnehagemyndigheten til at barnehageloven 
regulerer barnehagepersonalets opplysningsplikt til barnevernet? 
 
Det kom fram i intervju at temaet om opplysningsplikten har vært tema på styrermøtene. I 
tillegg har vi mottatt beredskapsplan for kommunale barnehager og en handlingsveileder for 
ansatte som jobber med barn og unge – barn som bekymrer. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten kjenner til at barnehageloven 
regulerer barnehagepersonalets opplysningsplikt til barnevernet. 
 
3.1.2 Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan barnehagene oppfyller reglene som gjelder 
opplysningsplikten til barnevernet? 
 
Under tilsynet mottok vi en foreløpig tilsynsrapport fra en barnehage hvor et av temaene var 
personalets etterlevelse av opplysningsplikten.  
 
Under intervju ble det opplyst at barnehagemyndigheten ikke har innhentet kunnskap om de 
andre barnehagenes rutiner og arbeid med opplysningsplikten. Det kom også fram at 
barnehagene i Nordreisa kommune sjeldent melder til barnevernet.  
 
Selv om barnehagemyndigheten ikke kan sies å ha påsett regelverketterlevelse på dette 
punktet, med unntak av en barnehage, finner vi at kommunen i den siste tiden har et større 
fokus på dette lovkravet, hvilket er positivt. Fylkesmannen fikk under tilsynet informasjon om 
at, både private og kommunale, har igangsatt et arbeid med å utarbeide samarbeidsrutiner for 
barnehagene og barneverntjenesten i Nordreisa kommune. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan barnehagene oppfyller reglene som gjelder opplysningsplikten til barnevernet. 
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3.1.3 Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre 
risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? 
 
Fylkesmannen finner det uklart om kunnskap om opplysningsplikten er implementert i alle 
barnehagene, og kommunen har ikke innhentet tilstrekkelig kunnskap om opplysningsplikten 
etterleves i alle barnehagene. Uten tilstrekkelig informasjon om regelverketterlevelsen, kan 
ikke barnehagemyndigheten vurdere risikoen for brudd på regelverket og behovet for 
veiledning og tilsyn. 
 
Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke bruker denne kunnskapen til 
å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn. 
 
 
 
3.1.4 Er kommunens veiledning om og tilsyn med 
opplysningsplikten basert på riktig forståelse av kravet? 
 
Gjennomgang av foreløpig tilsynsrapport til Leirbukt barnehage, ferdigstilt slutten av mai 
2018, hvor et av temaene var opplysningsplikten til barneverntjenesten, viser at 
barnehagemyndighetens forståelse av opplysningsplikten er basert på gjeldende rett. I 
ovennevnte rapport tar barnehagemyndigheten utgangspunkt i selve lovteksten og klargjør 
hva regelverket faktisk krever av barnehageeier. 
 
Fylkesmannen vurderer ut fra innsendt dokumentasjon og opplysninger i intervju, at 
barnehagemyndighetens veiledning med opplysningsplikten er basert på riktig lovforståelse. 
 
 
 
4 Frist for retting av regelverksbrudd 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi gir 
dere en frist til å rette regelverksbruddene, jf. kommuneloven § 60 d. 
 
Frist for retting er 1. november 2018. Før fristen løper ut må dere sende oss en erklæring om 
at forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 
 
Hvis dere ikke har rettet regelverksbruddene før rettefristen løper ut, vil vi vedta pålegg om 
retting. Et pålegg om retting er et vedtak som dere kan klage på, jf. forvaltningsloven kapittel 
VI. 
 
Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 
 
Nordreisa kommune som barnehagemyndighet må påse at barnehagene drives i 
samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 jf. § 16 
 
Pålegget innebærer at barnehagemyndigheten må: 
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 lage rutiner og systemer for innhenting av bekymringsmeldinger og klagesaker i 
tillegg til innhenting av årsplaner, vedtekter, årsmeldinger per 15.12 og årsregnskap 
med mere. 

 på bakgrunn av innhentet kunnskap om barnehagenes (både kommunale og private) 
regelverketterlevelse, vurdere innenfor hvilke tema det er størst risiko for lovbrudd. 

 bruke informasjonen til å vurdere virkemiddel, -veiledning eller tilsyn. 
 gjennomføre nødvendig veiledning og tilsyn ut fra risiko- og sårbarhetsvurderingen. 
 ha tilstrekkelig kunnskaper om barnehagene til å kunne vurdere behovet for veiledning 

og tilsyn med at opplysningsplikten er kjent og etterleves i barnehagene, jf. 
barnehageloven § 22. 

 foreta hendelsesbaserte tilsyn når det er nødvendig. 
 
Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
 
 
Vibeke Gjendemsjø    Harald Johansen 
tilsynsleder     seniorrådgiver   
 
 
 
Vedlegg: Liste over dokumentasjon 
 
 Organisasjonskart Nordreisa kommune 
 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune og administrativt 

delegasjonsreglement av 16.06.16  
 Kommunens årsmelding 
 
Kommunale planer som beskriver barnehageområdet  

o Plan for kompetanseutvikling for barnehage 2017 - 2018 
o Årsplan for Reisa Montessori og Storslett barnehage 
o Plan for overgang mellom barnehage og skole 
o Kommuneplan samfunnsdelen 
o Strategisk barnehageplan 2010 – 2014 
o Plan for implementering av ny rammeplan 
o Sakskart styrermøte 
o Referat styrermøte 

 
Tilsyn med barnehagen etter §16 i barnehageloven 

o Tilsynsplan for barnehagene 2016 – 2020  
o Plan for gjennomføring av tilsyn med barnehager 2017 – 2019 
o Svar på innsigelse i sak om barnehagetilbud 2017 
o Varsel om tilsyn Sonjatun barnehage 
o Varsel om tilsyn Storslett barnehage 
o Varsel om tilsyn Reisa Montessoribarnehage 
o Varsel om tilsyn Kirkebakken barnehage 
o Varsel om tilsyn Leirbukt barnehage 
o Varsel om tilsyn Trollskogen barnehage 
o Tilsynsrapport Sonjatun barnehage 
o Tilsynsrapport Storslett barnehage 
o Tilsynsrapport Reisa Montessoribarnehage 
o Foreløpig tilsynsrapport Kirkebakken barnehage 
o Foreløpig tilsynsrapport Leirbukt barnehage 
o Avsluttende tilsynsrapport Sonjatun barnehage 
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o Avsluttende tilsynsrapport Storslett barnehage 
 

 
Nordreisa kommune som barnehagemyndighet 
 

o Egenvurdering av barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med 
barnehagene (RefLex) 

 
Dokumentasjon av hvordan barnehagemyndighet oppfyller §22, meldeplikt 

o Beredskapsplan barnehager-  
o Handlingsveileder barn som bekymrer 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Vibeke Gjendemsjø 77 64 22 57 08.08.2018 2018/867   610 
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og 

utdanningsavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Nordreisa kommune   
Postboks 174  
9156  Storslett 
 
 
 
Tilsynsrapport Nordreisa kommune som barnehagemyndighet – frist for 
retting. 

 
Vi har gjennomført tilsyn med Nordreisa kommune i perioden 07.02.2018 frem til i dag. 
 
I tilsynet har vi funnet at dere ikke oppfyller regelverket på dette området. Denne 
oversendelsen gir dere en oversikt over hvilket pålegg som er aktuelt å vedta etter utløpet av 
rettefristen som vi setter til 1. november 2018. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Vi publiserer våre 
tilsynsrapporter på vår hjemmeside. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Hilde Bremnes 
utdanningsdirektør 
 
 

 

 Vibeke Gjendemsjø 
fagansvarlig 

 
 
Vedlegg: Tilsynsrapport 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Samarbeidsavtale  for Nord-Troms

Deltakere iden interkommunale akuttberedskapen  i  barneverntjenesten er: Nordreisa
kommune, Kvænangen kommune, Skjervøy kommune og Kåtjord kommune, sammen kalt
deltakerkommunene.

Vertskommunen er Nordreisa kommune, heretter kalt Vertskommunen.

Kvænangen kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord kommune, heretter kalt
Samarbeidskommunene.

Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak  i  Nordreisa kommunestyre sak 67/18
av 25.10.18, Kvænangen kommunestyre sak 92/18 av 18.12.18, Skjervøy
kommunestyre sak 45/18 av 24.10.18 og Kåfjord kommunestyre sak 69/18 av
04.12.18.

Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens §28 1-b (administrativt
vertskommunesamarbeid).

KAP. 1 Modell for samorganisering

KAP. 1.1 Organisering

a) Nordreisa kommune, Kvænangen kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord
kommune organiseres iden interkommunale akuttberedskapen i barneverntjeneste
kalt Nord -Troms barnevernvakt.

b) Administrasjonenfor akuttberedskapen i barneverntjenesten isamarbeidet legges til
Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokalerog nødvendig utstyrtil
rådighet for akuttberedskapen. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte
deltakerkommune.

c) Postadressen er: Postboks 174, 9156 Storslett

d) Nord -Troms barnevernvakt skal ivareta deltakerkommunene sine plikter etter
lov om barneverntjenester.

e) Barnevernsamarbeidet eradministrativt underlagt rådmannen i
Vertskommunen,jfr kommuneloven §28  1—b.

f) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i Nord -Troms
barnevernvakt.

9) Nord -Troms barnevernvaktvil ved etablering ha 50%  stilling som fagleder.
Stillingen er underlagt virksomhetsleder barnevern i vertskommunen.

i tillegg består beredskapsvaktordningen av 5 ansatte  i  hjemmevakt og 3

faste vikarer. Ansatte i vaktordningen er fast ansatt i kommunene i
samarbeidet. Ansatte i deltakerkommunene plikter å delta i vaktordningen
slik: Nordreisa/Kvænangen 5, Skjervøy 2, Kåfjord 1.
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KAP.  1.2 Forholdet til de ansatte

a) Vertskommunen blir  arbeidsgiver  for personaleti beredskapsordningen. Det  gjelder

i det tidspunktet de deltar  i  vaktordningen (Hverdager kl. 15.30  — 08.00  og hele
døgnet på lørdager og søndager og helligdager).

b) Bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse dersom en
deltakerkommune trer ut av samarbeidsordningen. De ansatte som omfattes av
vaktordningen skal da overføres til den kommunen som tar tilbake ansvaret for sin
beredskapsordning. Ansatte som overføres skal få sin ansiennitet/tjenestetid i
vaktordningen godskrevet i overtakende kommune.

KAP.  1.3 Formål

°  Formålet med samarbeidet er  å  sikre en faglig og effektiv akuttberedskap i
barneverntjenesten, samt fordele belastning og gi en mindre sårbar tjeneste.
Et større fagmiljø gir muligheter til  å  etablere et robust og attraktivt fagmiljø, utvikle og
forberede tjenesten på nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver.

KAP. 1.4 Avklaringer

-  Denne avtalen regulerer saker  av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell
karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til
samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå.

-  Myndighet delegeres til  administrasjonssjefen  i vertskommunen  i  samsvar med
bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid.

-  Samarbeidskommunene  kan  i  særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten

tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor
vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden.

KAP. 2. Økonomi

a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for
barnevernet i vertskommunen utarbeider forslag til budsjett for Nord -Troms
barnevernvakt, som sendes til rådmennene i samarbeidskommunene for

godkjenning.

b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av administrasjonskostnader. Med
administrasjonsutgifter menes utgifter til KOSTRA—funksjonen 244 under barnevern,
samt leder— og merkantile ressurser som ikke føres under nevnte KOSTRA—funksjon.

c) I henhold  til  felles  administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra
vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a

konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene.

d) Kostnader knyttet til Nord -Troms barnevernvakt fordeles i henhold til regnskap og

fordelingsnøkkel  40/60  som er brukt ved andre interkommunale samarbeid i regionen.
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e)

40  %  av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles
etter innbyggertall  i  den enkelte samarbeidskommune per  1.1.  hvert år. Den enkelte

kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste stillinger,
faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen. Overheadkostnader for
felles fagleder dekkes i henhold til avtale i Nord Troms.

Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets hjemkommune, jfr.
barnevernloven §  8—1.

KAP.  3  Arkiv  og IKT

a)

b)

C)

d)

e)

Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database.

Deltakerkommunene opprettes som eget distrikt i systemet. Det forutsettes at alle

deltakerkommunene går inn i samarbeidet med samme saksbehandlersystem.

Deltakerkommunene forplikter seg til å tilby lT-kompetanse til den daglige drift i
Nord -Troms barnevernvakt.

Det må utarbeides en databehandlingsavtale og IT-systemet må være godkjent
av Datatilsynet.

Det må utarbeides egne rutiner for samarbeidet.

Fysiske arkiv beholdes i deltakerkommunene. Det er en forutsetning at dokument
skannes inn i saksbehandlersystemet.

KAP.  4  Organisering av arbeidet

a)

b)

C)

d)

e)

Organisatorisk er Nord -Troms barnevernvakt lagt under barnevernleder  i
vertskommunen.

Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 15.30 til kl.
08.00, itillegg til døgnkontinuerlig beredskap i helg og helligdager.

Barnevernadministrasjonene i samarbeidet er bemannet og åpent 5 dager i uken.

Virksomhetsleder (barnevernleder) i vertskommunen og fagleder Nord-Troms

barnevernvakt har fullmakt til å organisere akuttberedskapen innenfor rammen for
samarbeidsavtalen.

Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltakerkommunene videreføres og utvikles, det vil
si tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag.
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f)

Q)

Barnevernlovens intensjon om tilgjengelighet til brukerne skal være styrende.
Organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp til riktig tid.

Uavhengig av organisering skilles deltakerkommunene utsom egne lokalkontori
distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen iTroms og SSB  I  KOSTRA.

KAP. 5 Informasjon

a)

b)

0)

Leder for barneverntjenesten i vertskommunen skal i samarbeid med
fagleder utarbeide og gjennomføre egen informasjonsstrategi for
tjenesten.

Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer
til publikum, politikere og administrasjon ialle deltakerkommuner. Det samme gjelder
for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og
Fylkesmannen i Troms.

Rådmennene ideltakerkommunene møtes to ganger per år for informasjonsutveksling
og drøfting om det interkommunale samarbeidet om akuttberedskap i barnevernet, i

forbindelse med budsjettforslag og i forbindelse med årsregnskap/årsrapportering.
Barnevernleder i vertskommunen evt fagleder innkallertildisse møtene isamråd
med rådmannen i vertskommunen.

KAP.  6  Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen

Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende
samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid etter tvisteloven.

Hvis en eller flere deltakerkommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av

tjenesten  i  perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter
eventuelt opphør av Nord -Troms barnevernvakt, vil barnevernlovens retningslinjer

gjelde. Her vises det til kap. 8  i  barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da
særlig på bosted og oppholdskommune til barnet.

KAP.  7  Rapportering

Vertskommunen sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre
instanser for alle deltakerkommunene, Hver enkelt deltakerkommune skilles ut som
egne distrikt i forhold til rapportering.

Vertskommunen utarbeider regnskapsrapporter, pr. utgangen av februar, april,

august og oktober.

Ved vesentlige avvik fra budsjett, skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på
dette snarest.

Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hvert år.
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Barnevernleder i vertskommunen rapporterer til barnevernleder  i  deltakerkommunene i

forbindelse med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer.

Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen.

KAP. 8 Andre forhold

a) Samarbeidsavtalen gjelder fra 01.02.2019. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års
varsel. Uttredelse kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd.

b) Det skal opprettes en referansegruppe bestående av leder for Nord -Troms

barnevernvakt og en representant fra hver deltakerkommune. Representantene

utnevnes av rådmannen i deltakerkommunene. Deltakeren fra vertskommunen blir
leder for referansegruppa.

c) Referansegruppa skal ha minimum  2  møter per år etter rapportering til Fylkesmannen i
Troms og Finnmark og SSB, for å få informasjon om Nord -Troms barnevernvakt og
kunne bringe dette videre til deltakerkommunene.

d) Samarbeidsavtalen evalueres i referansegruppen en gang per år.

Storslett, den Q/l/ av (C)

lit-&
Nordreisa kommune

Rådmann

B ]« rd” den*i  ;. n
t

\

Skjerv den Ø! Q  I?

W giv?”
Skjervøy kommune

Rådmann

Olderdalen den QJ- )x l at

., (QA
Kåfjord kommune

Rådmann
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
08.03.2019 2019/11163  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Marit Brygfjell, tlf. 99114435

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDREISA KOMMUNE 
Att.: rådmann
Postboks 174
9156 STORSLETT

Orgnr 943350833

NY DATO FOR TILSYN HOS HELSESØSTERTJENESTEN 
DEN 25.APRIL 2019

Med dette brevet bekrefter vi at det planlagte tilsynet hos Helsesøstertjenesten, er flyttet til den 25.april 
2019.

Vi har tidligere meldt tilsyn hos dere den 4.mars 2019. Den 27.februar fikk vi beskjed om at denne 
datoen ikke passet for dere, og at dere ønsket at tilsynet ble utsatt.

I en telefonsamtale med virksomhetsleder Else Elvestad den 7.mars 2019, ble vi enige om å utsette 
tilsynet til den 25.april.

Tilsynet vil bli lagt opp på samme måte som det vi har skissert i vår melding om tilsyn av 15.februar 
2019.

 

Dersom dere har spørsmål, kontakt saksbehandler. Vennligst oppgi vårt referansenummer 2019/11163.
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2019/11163

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Olaug Iren Fossbakk
tilsynsleder
(sign.) Marit Brygfjell

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
NORDREISA KOMMUNE HELSESØSTERTJEN Att.: virksomhetsleder Else Elvestad, Flomstadvegen 10, 
9151 STORSLETT

Vedlegg:
Melding om tilsyn

368



VÅR DATO VÅR REFERANSE
15.02.2019 2019/11163  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Marit Brygfjell, tlf. 99114435

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDREISA KOMMUNE 
Att.: rådmann
Postboks 174
9156 STORSLETT

Orgnr 943350833

MELDING OM TILSYN

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge 
arbeidsrelatert sykdom og skade. 

Med dette brevet melder vi at vi kommer på tilsyn til kommunens Helsesøstertjeneste den 4.mars 
2019.                                                    

Tidspunkt
Dato 04.03.2019
Klokkeslett 9.00
Varighet 4,5 timer

Sted for kontrollen
Flomstadvegen 10, 9156 STORSLETT

Dersom dere har spørsmål om tilsynet, kan dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 
2019/11163.

Deltakere
Tilsynet vil bestå av to møter.

Vi ber om at alle ansatte i Helsesøstertjenesten deltar i begge møtene, og at dere tar med 
verneombudet og eventuelt tillitsvalgte. Ellers er det opp til virksomheten selv å ta med sentrale 
personer i tilsynet. Hvis dere har knyttet til dere en godkjent bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at en 
representant fra bedriftshelsetjenesten er til stede i tilsynet.

Dere må ta med verneombudet i tilsynet. Dette gjelder også dersom verneombudet jobber i en annen 
kommunal virksomhet enn Helsesøstertjenesten.

Fra Arbeidstilsynet møter Marit Brygfjell(seniorinspektør).

Hensikten med tilsynet
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Hensikten er å føre tilsyn med utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser og virksomhetens 
arbeidsmiljøarbeid. Under tilsynet ønsker vi informasjon om hvordan virksomheten er organisert, hva 
virksomheten ser som de største arbeidsmiljøutfordringene og eksempler på hvordan dere jobber med 
disse.

I tillegg vil sentrale tema i tilsynet være:

 Virksomhetens organisasjon. Herunder hvordan, ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt med 
hensyn til HMS-arbeidet

 Arbeidsmiljøopplæring for leder, verneombud og eventuelt andre

 Samarbeid mellom ledelsen og verneombudet

 Medvirkning

 Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

 Systematisk HMS-arbeid

 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet

 Vold og trusler

 Avviksrutiner

 Hvordan ivaretar arbeidsgiver krav til forsvarlige arbeidslokaler. Herunder arbeidslokaler, 
spiserom, garderober og personaltoalett

Vi ber om at arbeidsgiver under tilsynet legger frem relevant dokumentasjon til alle temaene som 
er nevnt ovenfor.

Plan for tilsynet

Kl. 09.00-11:00: Generelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og hvordan dere arbeider for å oppfylle 
disse

Kl. 11:00-11:30: Pause slik at både dere og Arbeidstilsynets representant kan spise

Kl. 11:30-12.30: Bestemmelser om forsvarlige arbeidslokaler, og hvordan dere arbeider for å oppfylle 
disse

Kl. 12.30-13.00: Arbeidstilsynets representant sitter for seg selv og oppsummerer

Kl. 13.00-13.30: Avslutningsmøte. Vi gir en foreløpig oppsummering av tilsynet, og informerer om videre 
saksbehandling. Dersom dere har spørsmål til oss etter dagens tilsyn, vil dere kunne stille disse i dette 
møtet.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.
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Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no 
eller dere kan kontakte oss på telefon.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Olaug Iren Fossbakk
tilsynsleder
(sign.) Marit Brygfjell

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
NORDREISA KOMMUNE HELSESØSTERTJEN, Flomstadvegen 10, 9151 STORSLETT

371

www.arbeidstilsynet.no


VÅR DATO VÅR REFERANSE
07.03.2019 2017/40811  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Marit Brygfjell, tlf. 99114435

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG SOSIAL 
Att.: RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE
ved virksomhetsleder Mette Johansen Vik
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT

Orgnr 999186831

TILSYN - NORDREISA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL 
ADMINISTRASJON

Vi viser til tilsyn den 03.10.2017.

Vedtak om tvangsmulkt
I brev fra oss 18.02.2019 fikk dere frist til 02.03.2019 for å komme med kommentarer til varsel om 
tvangsmulkt. 

Vi har fortsatt ikke mottatt noen tilbakemelding om at pålegget under er oppfylt. Derfor får dere nå brev 
der vi pålegger dere å betale tvangsmulkt dersom punktet ikke er oppfylt innen fristen.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi gir dere 
tvangsmulkt for følgende:

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og 
plan 
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold.  På denne bakgrunn skal arbeidsgiver 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid 
med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering som oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 
23A-1

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

372

http://www.arbeidstilsynet.no/post


VÅR REFERANSE 2
2017/40811

Vi gjentar under det vi skrev til dere i vårt brev av 3.januar 2019:

Til dette pålegget har vi mottatt kopi av kartlegging og risikovurdering som oppfyller følgende punkter i 
forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1:

 kartlegging og risikovurdering av hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for 
vold og trusler om vold

 risikovurdering av alenearbeid

For at forskriftens bestemmelser skal være oppfylt, må dere i tillegg sende oss en risikovurdering av 
følgende punkter i forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1:

 arbeidets organisering og tilrettelegging

 arbeidstidens plassering og organisering

 bemanning

 kompetanse

 utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger

 effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak

Pålegget opprettholdes til vi har mottatt en skriftlig tilbakemelding som oppfyller alle vilkårene vi har 
stilt.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse 
og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske 
krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 29.03.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller punktet innen fristen?
Dersom punktet ikke er oppfylt innen fristen, må virksomheten betale tvangsmulkt. Først når 
Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding om at punktet er oppfylt, og vi har avsluttet punktet, 
vil tvangsmulktbeløpet slutte å øke.

Statens innkrevingssentral krever inn alle tvangsmulkter for Arbeidstilsynet. Dere vil få et eget brev med 
regning fra Statens innkrevingssentral. Dersom dere ikke betaler tvangsmulkten til Statens 
innkrevingssentral innen fristen, vil beløpet med gebyr bli krevd inn med tvang.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
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Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen 
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/40811.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Olaug Iren Fossbakk
tilsynsleder
(sign.) Marit Brygfjell

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
NORDREISA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON Att.: virksomhetsleder, Sonjatunvegen 21, 
9151 STORSLETT
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Saksbehandler Deres dato Vår dato

Skatteetaten Stein T. Grødahl 5.februar  2019

Telefon Deres referanse Vår referanse

90535456 2019/5203440

Skatteoppkreveren  for Nordreisa kommune

Rapport fra kontorkontroll av  skatteoppkreverfunksjonen  for Nordreisa kommune  2018

Skattekontoret har gjennomført en kontorkontroll av skatteregnskapet.

Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkonlorene, fastsatt
av Skattedirektoratet 16. mai  2018. Instruksen  gjelder skattekontorenes kontroll av
skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og
arbeidsgiverkontroll etter lov av 17. juni  2005  nr. 67 om  betaling og innkreving av skatte- og
avgiftskrav (skattebetalingsloven).

lnstruksens formål er  å  bidra til at skattekontoret gjennomfører kontrollaktiviteter som avklarer om
skatteoppkreverens faglige utførelse av oppgavene følger lover, forskrifter, instrukser og regelverk
for øvrig, og gi eventuelle pålegg om retting av forhold eller endring av praksis.

1  Kontrollens  omfang og formål

Kontrollen har omfattet hovedområdet skatteregnskap.

Skattekontoret har begrenset kontrollen til  å  gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte
hovedområdet.

2  Oppfølgning av pålegg fra tidligere kontroller

Skattekontoret har gitt pålegg etter tidligere kontroller.

2.1 Følgende pålegg gitt i rapport av 7. juli  2017  vil bli etterkontrollert ved senere kontroll

. Pålegg vedrørende betalingsavtaler

3 Pålegg som følge av  denne kontorkontrollen

Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig.
Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må
endres fra nå. Skattekontoret forventer at skatteoppkrever innretter seg etter påleggene innen
fristene som gis.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks  6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.n Org. nr:  974761076 77 68 97 78

o
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é
3.1 Pålegg om kontroll av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift A-melding

Instruks for skatteoppkrevere  § 5-1.2 angir  at  etter  skattebetalingslovens  §  5-13  og folketrygdloven
§ 24-4  er skatteoppkreveren pålagt  å  kontrollere at arbeidsgivere og andre etterlever plikter som
følger av lover og forskrifter, herunder A-opplysningsloven. [ tillegg beskriver Retningslinjefor
skatteoppkreverens arbeid med a-melding de ulike aktivitetene skatteoppkreveren må gjennomføre.
Pkt. 3.4. Hvor ofte skal skatteoppkrever kjore batch og følge opp og pkt. 3.3. Rapporter som
grunnlag for annen oppfølging

Vi har foretatt kontroll med skatteoppkreverens arbeid med periodisk avvikskontroll for årene  2015,
2016, 2017  og 2018.

Batch-kiøring:

[ følge retningslinjene skal skatteoppkreveren starte batch "A-melding -  Kontroll av
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" annen hver mnd. etter terminforfallene 15. januar, 15. mars,
15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november, for inneværende år og foregående år. For eldre år
er det tilstrekkelig å  kjøre batch to ganger per år.

Vår kontroll viser at skatteoppkreveren ikke har startet batch i tilstrekkelig omfang.
For  2015  er det kun kjørt batch for to terminer. Termin  3  ble kjørt den 8. januar  2016  og termin  6
den 15. februar  2016.  Kjøringen for 3. termin er foretatt lenge etter terminforfall mens kjøringen av
termin  6  ble gjort en måned etter terminforfall. Skatteoppkreveren har ikke kjørt batch for
terminene  1, 2, 4  og 5.

For  2016  har skatteoppkreveren kjørt batch for alle terminer. For termin  1  og termin 1-4 er batch
kjørt i måneden etter terminforfall. For terminene 2, 5  og 6  er batch kjørt på samme dato, den 20.
november  2017  og ikke like etter terminforfall.

For  2017  har skatteoppkreveren kjørt batch for alle terminer. Termin  1, 2, 3  og 4  er kjørt på samme
dato, den 20. november  2017.  Termin  5  og 6  er kjørt i etterfølgende måned, hhv. 7. desember  2017
og 16. februar  2018.  Skatteoppkreveren har ikke kjørt batch straks etter terminforfall.

For  2018  har skatteoppkreveren kjørt batch kun for termin  ], dvs. den 11. april  2018  som er en
måned etter terminforfall. Skatteoppkreveren har ikke kjørt batch for terminene 2, 3, 4, 5, 6.
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Vår kontroll viser føl ende batch-k'ørin  :

År Termin Etter terminforfall Data

2015 Termin 3 15. juli 2015 8.1.2016

2015 Termin  6 15. januar 2016 15.2.2016

2016 Termin 1 15. mars 2016 11.4.2016

2016 Termin 1-4 15. september 2016 19.10.2016

2016 Termin2 15.mai2016 20.11.2017

2016 Termin 5 15. november 2016 20.11.2017

2016 Termin6 15.januar 2017 20.11.2017

2017 Termin 1 15. mars 2017 20.11.2017

2017 Termin2 15.mai2017 20.11.2017

2017 Termin 3 15. juli 2017 20.11.2017

2017 Termin 4 15. september 2017 20.11.2017

2017 Termin 5 15. november 2017 7.12.2017

2017 Termin  6 15. januar 2018 16.2.2018

2018 Termin  1 15. mars 2018 11.4.2018

Vår kontroll viser at dere ikke kjører batch regelmessig slik retningslinjene angir. Det skal kjøres
batch for foregående år, termin 1-6 samtidig med at det kjøres batch for terminer inneværende år.
For tidligere år skal batch kjøres to ganger årlig. For inneværende år bør det ikke kjøres batch for
enkeltterminer men for alle forfalte terminer fortløpende.

Avvik for forskuddstrekk  0  arbeids  iverav ift:

Etter at batchkjøring er utført skal skatteoppkreveren gjennomgå rapportene "Avviksrapport
forskuddstrekk” og "Avviksrapport arbeidsgiveravgift" og behandle eventuelle avvik. Disse
rapportene, signert for kontroll, skal være dokumentert i bilagspermene i skatteregnskapet.

Vår kontroll viser at dere ikke har avvik for forskuddstrekk. For arbeidsgiveravgift var det avvik for
termin 2/2015 for aktør 9584748 og termin 5/2017 for aktør 18351593. Det foreligger informasjon i
gul lapp i reskontro, men det ser ikke ut til at skatteoppkreveren har fått inn nye oppgaver.

Brudd å forretnin sre ler:
Skatteoppkrever må også følge opp brudd på forretningsregler:

' 184 Avvik mellom oppgitt avgiftsgrunnlag og summen av avgiftspliktige inntekter for alle
inntektsmottakerne

Oppfølgingen skal være dokumentert i ovennevnte rapporter, og dokumentert i bilagspermen.

Vår kontroll viser at det foreligger brudd på forretningsregel 184 for inntektsåret 2015. Det gjelder
bl.a. aktørene 7871295, 8116584, 9376331, 9536927og 11984261. For 2016 gjelder det bl.a.
aktørene 15299863, 16689789, 9376331. For 2017 gjelder det bl.a. aktørene 7774379, 15299863,
7871295, 9616642. For 2018 gjelder det bl.a. aktørene 18361234, 18351593, 9616642.
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Vi viser her til aktører der det er størst avvik på grunnlaget. (Grunnlag AGA- grunnlag AGA

inntektsmottakere) og på avvik grunnlag per termin. For noen aktører foreligger det informasjon om
oppfølging i gul lapp. For andre er det ingen kommentarer.

Etter vår mening har skatteoppkreveren ikke kjørt batch i tilstrekkelig grad, noe som kan medføre at
avvik ikke blir rettet opp hurtig nok, og gjør at skatteregnskapet ikke er ajour til enhver tid.

Skattekontoret pålegger skatteoppkreveren omgående å sørge for at batch blir kjørt og at
avvikskontrollen blir utført med det omfang som retningslinjen krever.

4  Skatteoppkreverens tilbakemelding på rapporten

Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan
henvendelser rettes til undertegnede.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding om hvilke tiltak skatteoppkreveren vil iverksette for å rette seg
etter pålegg som er gitt i rapportens punkt 3, og når disse tiltakene vil bli iverksatt.

Merk tilbakemeldingen med saksnummer 2019/5203440, og send den til skattekontoret innen
19. februar 2019.

Med hilsen

Marita Ryeng
underdirektør
Divisjon for innkreving

Stein T. Grødahl

Kopi: Rådmannen iNordreisa

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vår dato Din dato Saksbehandler  Returadresse: 
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO 15.02.2019  Stein T. Grødahl 

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  90535456 

 
 

   
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5262084  

     

Kommunestyret i Nordreisa kommune 

 

  

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Nordreisa 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. 
april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 
 

2. Om skatteoppkreveren 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
1,5 1,5 2,15 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt det etter fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Nordreisa kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering mellom 
kommuner, på kr 353 417 508 og utestående restanser2 på kr 6 987 552, herav berostilte krav på kr 203 114.  
 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Nordreisa skatteoppkreverkontor.   
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 96,80 97,26 98,50 96,44 
Forskuddstrekk 2017  99,90 99,98 100,00 99,94 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,80 100,00 99,67 99,33 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 99,72 99,62 99,98 
Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 83,59 99,23 99,38 
Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,63 100,00 99,85 

 
Skatteoppkreveren har gitt avviksforklaring for lav måloppnåelse på skattearten restskatt upersonlige 2016.  
 
Samlet vurderer skattekontoret at skatteoppkreveren har god måloppnåelse på innkrevingsområdet.  
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Nordreisa har kjøpt 7 arbeidsgiverkontroller av Alta skatteoppkreverkontor i 2018.  
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 
 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

253 13 7 2,8 2,8 4,1 

 
Gjennomførte kontroller er utført av Alta skatteoppkreverkontor, og antallet er i henhold til avtale mellom 
kontorene. Skatteoppkreveren rapporterer at de ikke har hatt ressurser til å utføre de resterende kontrollene selv.  
 
Skattekontoret er ikke tilfreds med at målkravet for arbeidsgiverkontrollen ikke er nådd.  
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Rapport er sendt skatteoppkreveren 5. februar 2019. Skatteoppkreveren har ikke gitt tilbakemelding på rapporten 
siden svarfristen er 19. februar 2019. 
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 

 Skatteoppkreveren har ikke tilfredsstillende kontroll ved avvik på forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (A-
melding). Dette er brudd på Instruks for skatteoppkrevere § 5-1.2, skattebetalingslovens § 5-13, 
folketrygdloven § 24-4 samt Retningslinje for skatteoppkreverens arbeid med a-melding Pkt. 3.3, 3.4. 
Skatteoppkreveren har ikke hatt anledning til å gi tilbakemelding da svarfristen ikke er passert. 
Etterlevelsen vil verifiseres ved neste kontroll. 
 

Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

5. Samarbeid om arbeidsgiverkontrollen 
Skattekontoret har vært i dialog med kommunene Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Nordreisa og Kåfjord om å få 
etablert en interkommunal ordning for arbeidsgiverkontrollområdet. Kontrollordningen Nord-Troms 
arbeidsgiverkontroll er etablert med oppstart fra 1. februar 2019.  
 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
Skatteetaten 
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av 
skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for 
skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 

 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for 
arbeidsgiverkontrollområdet 

 

Stein T. Grødahl 
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Skatteoppkreveren for Nordreisa kommune 
Kontrollutvalget for Nordreisa kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Nordreisa 
kommune 
Riksrevisjonen 
 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Hansen, Reno (Reno.Hansen@skatteetaten.no)
Sendt: 18.02.2019 10:23:36
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune
Vedlegg: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune.PDF
Hei!
 
Vi ber om at Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen blir distribuert til kommunestyret med
kopi til kontrollutvalget, rådmann/administrasjonssjef og kommunens skatteoppkrever.
 
 
 
Med hilsen
Reno Hansen
Rådgiver

Skatteetaten
Innkreving – Oppfølging Skatteoppkrevere
+47 408 07 870
reno.hansen@skatteetaten.no
skatteetaten.no
 

 

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration. 
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Kulturetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Nord-Troms Friluftsråd  

c/o Skjervøy kommune 

Rådhuset 

9180  SKJERVØY 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/9079-11 Rudi Johan A Mikalsen 223C20 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

8153/19 77788388   13.02.2019 

 

 

DRIFTSTILSKUDD 2019 – NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 

Vi viser til deres søknad om administrasjonsstøtte datert 16.12.18 (vårt saksnummer: 

18/9079-2).  

Fylkesrådet i Troms har den 12.02.19 fordelt driftstilskudd til friluftsrådene og forum for 

natur og friluftsliv (FNF) i Troms for 2019.  

Troms fylkeskommune har den glede å tildele Nord-Troms friluftsråd kr 215 000,- i 

driftsmidler for 2019.  

Driftstilskuddet utbetales ved innsendelse av faktura og når årsrapport og regnskap for 2018 

er mottatt. 

Fakturainformasjon:  
Send e-postfaktura (PDF) med følgende fakturainformasjon:  

Troms fylkeskommune  

Kulturetaten  

Postboks 338 Alnabru  

0614 OSLO  

Faktura merkes: 10031 

 

Det skal framgå på Nord-Troms friluftsråd sine hjemmesider at friluftsrådet er støttet av 

Troms fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra fylkeskommunens hjemmesider.  

 

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Nord-Troms friluftsråd. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vibeke Skinstad Rudi Johan A Mikalsen 

ass. fylkeskultursjef rådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kopi: 

Kvænangen kommune, Postboks 114,  9161 BURFJORD 

Nordreisa kommune, Postboks 174,  9156 STORSLETT 

Skjervøy kommune, Postboks 145,  9180 SKJERVØY 

Kåfjord kommune / Gáivuona suohkan, Postboks 74,  9148 OLDERDALEN 
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Fra: Post Utinord (post@utinord.no)
Sendt: 15.01.2019 12:09:01
Til: Kjell Kr. Johansen; Anne K. Bårdseth; Ola Dyrstad; Herborg; Frode Langstrand; Levin Mikalsen; Silje
Hovdenak; elin; Rita Mathiesen; Hanne Henriksen; Bjørn Ellefsæter; Kjersti Rennestraum; Åsmund Austarheim
Kopi: 

Emne: Håndbok med arbeidsprogram for 2010-2021
Vedlegg: image001.jpg;Håndbok og arbeidsprogram 2019-2021.pdf
 
Vedlagt følger endelig utgave som nå er sendt til trykking.
 
Hugo
 
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside: utinord.no
Følg oss på Facebook
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Håndbok 

 2019 - 2020 - 2021

En veiviser for hvordan kommunene 
Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy 
og Nord-Troms Friluftsråd i fellesskap 
kan oppnå flere naturopplevelser, bedre 
helse og økt trivsel. 

Nord-Troms Frilu!sråd
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Nord-Troms Friluftsråd

Kan vi få til enda mere?
Nord-Troms Friluftsråd skal bidra til resultater som kommunene vanskelig 
kan oppnå alene. Vi er godt på vei, men fortsatt er mye ugjort. – På hvilken 
måte kan friluftsrådet være en ressurs og samarbeidspartner for oss? Det 
spørsmålet ønsker vi at alle som arbeider med fysisk aktivitet, folkehelse, 
friluftsliv og naturopplevelser stiller seg. Det gjelder uansett som du arbei-
der på en skole, i en barnehage, med flyktninger, med funksjonshemmede 
eller andre som har behov for særskilt tilrettelegging, eller kanskje plan- 
og miljøsaker er ditt arbeidsfelt. 

Det er ikke bare kontaktpersoner i kommunene som er viktig. Vel så viktig 
er de mange organisasjonene med sine ildsjeler og frivillige. I 2018 ble 
Olderdalen JFF tildelt «Friluftslivets ildsjepris» i Troms. Friluftsrådet er av-
hengig av at foreninger med slike ildsjeler finnes. Samarbeid er et viktig 
stikkord for å lykkes. Alle har vi litt å bidra med. Sammen kan vi oppnå de 
gode resultatene. Det ser vi for eksempel med strandrydding, Ut i NORD, 
friluftsskoler og tiltak i samarbeid med skoler og barnehager. Friluftsrådet 
kan være med å koordinere og søke tilskudd. 

Når det kommer til gjennomføringen er vi avhengig av at det finnes lærere 
som vil ta med elevene ut. At vi har barnehager som er opptatt av mer og 
bedre utetid. Vi trenger de som har tro på at friluftsliv og mer utendørs 
fysisk aktivitet er veien å gå for å oppnå trivsel, bedre helse og ikke minst 
det å bygge identitet med røtter til plassen man kommer fra. Arbeidspro-
grammet er blitt til en håndbok som viser hvordan friluftsrådet i samarbeid 
med medlemskommunene, organisasjonene og innbyggerne ønsker å 
arbeide for å oppnå resultater. Vi håper du blir med på laget. 

Hugo Tingvoll
Daglig leder

Styret i Nord-Troms Friluftsråd består av: 
Levin Mikkelsen, leder (Kåfjord), 
Herborg Ringstad (Nordreisa), 
Elin Winje Skallebø (Skjervøy) og 
Kjell Kr. Johansen (Kvænangen) 
Foto: Hugo Tingvoll
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Vårt hovedmål
Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte 
at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. 
Resultater som kommunene vanskelige kan oppnå alene og uten et inter-
kommunalt samarbeid. 

Tiltak
• Ha tett kontakt med medlemskommunene og få til gode samarbeidsruti-

ner om arbeidsoppgaver, møter i administrasjonsgruppa og styremøter.
• Være en ressurs for kommunene i forhold til at det oppnevnes personer 

til administrasjonsgruppa, og være tilgjengelig for opplæring av disse.  
• Gjennomføre minst et årlig kontaktmøte med medlemskommunene der 

bred tverrsektoriell deltakelse er målet. Kommunene kan gjennomføre 
flere, uten friluftsrådets deltakelse. Gjennomgang/planlegging av arbeids-
program og årsrappotrt vil være sentrale saker på slike fellesmøter. 

• Delta på møter i kommunestyrene for å orientere om Nord-Troms  
Friluftsråd. 

• Gjennomføre et årlig ”Friluftsforum Nord-Troms” som skal være en 
samling der ulike aktører fra kommunene, organisasjonene, reiselivet og 
andre inviteres. 

• Bidra til å videreføre gode samarbeidsrutiner med fylkets øvrige frilufts-
råd, Troms Fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv og andre. 

• Følge opp arbeidet med nettsiden og Facebook. 
• Videreføre samarbeidet med Skjervøy kommune, friluftsrådets adminis-

trative vertskommune.
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1. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk

Mål
Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk, skal være sentrale aktiviteter i 
arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. 

Målet er god deltakelse blant det brede lag av befolkningen, ikke minst for 
særlig prioriterte målgrupper. Kvalitet skal kjennetegne alle ledd i planleg-
ging og gjennomføring av aktivitetene.

Årshjul
15. febr.: Frist kommunene for å avklare hvilke turer som skal være med i 
 Ut i NORD.
15. mars: Frist kommunene for å gjøre ferdig turbeskrivelser til turer i 
 Ut i NORD.
15. mai: Sesongstart Ut i NORD (øvrige turer kommer enten innen 
 1. juni, 15. juni eller 1. juli).
20. okt.: Frist kommunene for å avklare turer med turbeskrivelse som 
 skal være med i JuleSPREK.
31. okt.: Sesongslutt Ut i NORD
1. des.: Oppstart JuleSPREK (først fredag i adventstiden)

Oppgaver kommunen
• Få på plass en god organisering med arbeidsgruppe/kontaktpersoner 

som kan bidra i forbindelse med planlegging av gjennomføring. Dvs. en 
gruppe som sammen med kommunen kan gjennomføre oppgaver som 
framgår av årshjul og kontrollskjema for turer. 

• Bidra i arbeidet med informasjon og markedsføring slik at aktiviteten 
gjøres godt kjent for fastboende og tilreisende. 

• Forankre aktivitetene i folkehelsearbeidet slik at deltakelsen og effek-
ten/resultatene kan bli så god som mulig. Tenk inaktive, funksjonshem-
mede, flyktninger, ungdom, barnehage (som kanskje kan få en egen Ut i 
NORD-barnehage).

• Avklare om «Krus på en dag» skal gjennomføres, samt avklare gjennom-
føringen av «På tur med ordføreren» i forhold til Ut i NORD.
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 Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Følge opp kommunene med tilstrekkelig informasjon og veiledning, 

herunder opplæring i bruk av utinord.no 
• Gjøre nettsiden så brukervennlig som mulig og klargjøre nettsiden med 

turer og aktuell informasjon i forbindelse med Ut i NORD og JuleSPREK. 
Ha all nødvendig informasjon på plass til sesongstart og underveis mens 
aktivitetene pågår. 

• Følge opp kommunene med kodeark, skilt og turkasser. 

Kontrollskjema turer
1. Har turen en kort, presis og god turbeskrivelse?
2. Er pilpunktet rett plassert på nettsiden?
3. Er det GPS-spor inntegnet på nettsiden?
4. Hvis ja. Inntegnet manuelt eller med GPS?
5. Rett avkryssing, rullestol (elektrisk) og barnevogn
6. Er turen gradert rett? (grønn, blå, rød eventuelt svart)
7. Er skilt satt opp ved veien der turen starter?
8. Er det skilt underveis i stikryss og ellers der det er mulig å gå feil?
9. Er turen merket?
10. Går turen på sti som kan følges?
11. Er kodearket kommet på plass?
12. Er kassen merket med Ut i NORD?
13. Er det god turkasse på plass?
14. Har turen en kontaktperson/turvaktmester?
15. Er det spesielle konflikter å være klar over?  

(grunneier, vernemyndigheter etc.)

Særskilt for Ut og Plukk
Ut og Plukk er en felles nettside og aktivitet som friluftsrådene i Nord-Norge 
samarbeider om. Målet er å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet 
og høstingstradisjon. Kommunene og friluftsrådet må i fellesskap spre 
informasjon og arbeide for så stor deltakelse som mulig. 

I tillegg til bærplukking har utogplukk.no også en egen modul for registre-
ring av turer der strandrydding er målet. 
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2. Frisk i friluft i Nord-Troms

Mål
Friluftsliv og fysisk aktivitet i friluft skal gi innbyggerne i Nord-Troms bedre 
helse og økt livskvalitet. For å lykkes må dette bli en viktig del av folkehel-
searbeidet i kommunene. 

Oppgaver kommunen
• Utpeke kontaktperson(er) til nettverksgruppa som skal arbeide med – 

Frisk i Friluft i Nord-Troms. 
• Avklare hvilke av disse fokusområdene kommunen ønsker å prioritere 

gjennom nettverket: 

• Ut i NORD (og tilsvarende) til nye og prioriterte målgrupper.
• Fysisk tilrettelegging med opparbeidelse av turstier-/løyper, bål-

plasser, gapahuk, dagsturhytte etc. 
• Aktivitetsgrupper (Aktiv på dagtid, friluftsgruppe, trille-/turgruppe for 

ferske foreldre etc.) 
• Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser.
• Friluftslivets uke (og andre turer, aktiviteter og arrangement)
• Annet – Hva: 
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• Avklare hvilke samfunns-/helseutfordringer kommunen ønsker å ha 
fokus på i folkehelsenettverket: 

• Sykefravær
• Fedme og overvekt
• Inaktivitet
• Psykisk helse
• Muskel- og skjelettutfordringer
• Hjerte- og lungeutfordringer
• Rus og psykiatri
• Særskilt når det gjelder barn og ungdom
• Annet – Hva: 

• Bidra med erfaringer fra egen kommune til folkehelsenettverket. 
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/sam-

arbeidsgruppe i fellesskap kommer fram til. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Lede folkehelsenettverket og koordinere arbeidet med å få til et felles 

arbeidsprogram med årshjul. 
• Søke midler som kommer kommunene og folkehelsenettverket til gode. 
• Følge opp kommunene med utgangspunkt i arbeidsprogrammet. 
• Formidle litteratur, informasjon og kompetansehevende tiltak som kom-

munen kan nyttegjøre seg. 

3. Turvenn

Mål
Få på plass en ordning der personer med særskilte behov får tilgang til en 
turvenn slik at det skal være mulig å komme seg på tur. 

Oppgaver kommunen
• Bistå friluftsrådet i arbeidet med å:

• Rekruttere personer som trenger turvenn. 
• Rekruttere personer som kan påta seg oppgaven som turvenn. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Samarbeide med kommunen om å rekruttere turvenner og foreta opp-

læring/veiledning av disse. 
• Utarbeide en håndbok/retningslinjer der det framgår hvordan ordningen 

med turvenn skal fungere. 
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4. Friluftsliv for personer med særskilt behov

Mål
Arbeide for at personer med fysisk funksjonshemming, psykisk utviklings-
hemming samt personer med utfordringer innen rus og psykiatri, får anled-
ning til allsidig deltakelse i friluftsliv gjennom alle årstider. 

Oppgaver kommunen
• Avklare om arbeidsområdet er aktuelt for kommunen, og i så fall utpeke 

kontaktperson(er) som friluftsrådet kan forholde seg til. 
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/sam-

arbeidsgruppe i fellesskap kommer fram til. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd. 
• Lede samarbeidsgruppa/nettverket og bidra til at det blir utarbeides et 

arbeidsprogram som kommunene og friluftsrådet i fellesskap blir enige 
om å gjennomføre. 

• Etablere kontakt og samarbeid med Norsk forbund for utviklingshem-
mende, og andre som arbeider for personer med funksjonshemming. 

5. Friluftskort – grunnopplæring i friluftsliv

Mål
Igangsette tiltaket og ha som mål å få til grunnopplæring i så mange kom-
muner som mulig, helst alle.  

Oppgaver kommunen
• Bistå friluftsrådet i arbeidet med å skaffe instruktører lokalt som kan 

gjennomføre grunnopplæringen. 
• Rekruttere deltakere og hjelpe til med praktisk gjennom av grunnopplæ-

ringen.
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«Friluftskort» er et kurs som gir innfø-
ring i friluftsliv med fokus på viktige og 
nyttige tema for utøvelse av friluftsliv 
gjennom hele året.
 
Tema i grunnopplæringen:

Allemannsretten 
Hvilke rettigheter og plikter gjelder når vi går på tur?
Kart og kompass
Hvordan lese og forstå kart og hvordan bruke kompass?
Klær og utstyr
Hvordan pakke sekken og hva trengs å ha med for å 
gjøre turen sikker og god?
Bål
Hvordan lage bål og hvilke båltyper bør vi kunne?
Mat på tur
Hva bør vi ha med av mat og drikke? Hvordan lage 
mat på bål og kokeutstyr?
Turplanlegging
Hvor langt skal vi gå? Hvor skal vi ta pauser og kanskje 
slå leir? Hva hvis været skifter?
 
Informasjon og påmelding på nettsidene våre:
utinord.no (Nord-Troms) og perletur.no (Finnmark)
 
«Friluftskort» deles ut som bevis på 
gjennomført opplæring.

«Friluftskort» gjennomføres av friluftsrådene i Nord-
Troms og Finnmark i samarbeid med våre medlems-
kommuner, organisasjoner og frivillige.
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Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
Gjøre ferdig undervisningsmaterialet som skal brukes i forbindelse med 
opplæringen.  

• Rekruttere instruktører og drive opplæring og veiledning av disse. 
• Markedsføre grunnopplæringen slik at det kan rekrutteres deltakere 

som gjør det mulig med gjennomføring i flere kommuner.  

6. På tur med ordføreren og bålsamtaler

Mål
Få til ordførerturer i så mange medlemskommuner som mulig. Oppnå bred 
og god deltakelse, gjerne med personer fra særskilt prioriterte målgrup-
per. Dette skal være lavterskelturer som gjør det mulig for mange å delta. 

Oppgaver kommunen
• Innen 1. april bestemme dato og finne sted/turmål. 
• Avklare i god tid før turen hvem som skal være med som samarbeids-

partner(e).
• Sammen med ordfører avklare om bålsamtale er aktuelt (dato, tema, 

målgruppe).

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd
• Hjelpe til med informasjon og markedsføring
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7. Friluftsskoler 

Mål
Gjennomføre friluftsskoler i skoleferiene med et allsidig og godt innhold, 
ledet at dyktige ledere og med bred og god deltakelse. Målet er å få dette 
til i så mange medlemskommuner som mulig, helst alle.

Suksesskriterierier for å lykkes
• Finn de rette lederne.
• Finn den rette plassen for å gjennomføre friluftsskolen.
• Få ut informasjon og få med deltakere. 

Oppgaver kommunen
• Bidra i arbeidet med å finne ledere fra egen kommune, eventuelt en 

organisasjon som kan påta seg oppgaven. 
• Bidra med å finne egnet sted for å gjennomføres friluftsskolen. 
• Bidra i arbeidet med å spre informasjon og rekruttere deltakere til 

friluftsskolen. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Hjelpe til i arbeidet med å rekruttere ledere og foreta opplæring/veiled-

ning av disse. 
• Følge opp Facebook-gruppa «Ledere friluftsskoler i Nord-Troms og 

Finnmark». 
• Søke tilskudd og ha det økonomiske- og personalmessige ansvar.
• Avklare forsikring av ledere og deltakere. 
• Markedsføring og informasjon.
• Koordinere påmelding.
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8. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Mål
Arbeide for å gjøre friluftsliv til en del av hverdagen for tilflyttere med utenlandsk 
bakgrunn. Dette for å skape trivsel, tilhørighet og deltakelse/engasjement.

Oppgaver kommunen
• Avklare om arbeidsområdet er aktuelt for kommunen, og i så fall utpeke 

kontaktperson som friluftsrådet kan forholde seg til. 
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/sam-

arbeidsgruppe i fellesskap kommer fram til. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd. 
• Lede samarbeidsgruppa/nettverket og bidra til at det blir utarbeides et 

arbeidsprogram som kommunene og friluftsrådet i fellesskap blir enige 
om å gjennomføre. 

10. Marin forsøpling og strandrydding

Mål
Arbeide for å at det gjennomføres strandrydding i så mange som kommuner 
som mulig, og med stor mobilisering der mange aktører deltar i arbeidet. 

Oppgaver kommunen
• Sørge for at det blir gjennomført en kartlegging som viser hvilke steder i 

kommunen som det er nødvendig å få ryddet. 

401



Nord-Troms Friluftsråd

14

• I samarbeid med lokale aktører, herunder organisasjoner og Avfallsser-
vice AS, bidra til at rydding blir gjennomført på prioriterte stedet og i 
samsvar med de bevilgninger som blir stilt til disposisjon.

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke Miljødirektoratet om tilskudd.
• Koordinere arbeidet i samsvar med de midler som blir bevilget. 
• Samarbeide med Avfallsservice AS, organisasjoner og kommuner som 

er involvert i arbeidet. 
• Arbeid for at flere privatpersoner registrerer sin strandrydding på utog-

plukk.no

11. Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager 

Mål
Oppnå skoler som vektlegger
1. Læring i friluft, dvs. som kartlegger og bruker læresteder i nærmiljøet i 

tillegg til klasserommet og skolebygget. 
2. Målet om 1 time daglig fysisk aktivitet for alle. 
3. Kompetansemålene om friluftsliv i skolen. 

Oppnå barnehager som
1. Arbeider for mer og bedre utetid. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Utarbeide samarbeidsavtaler med de skoler og barnehager som deltar i 

samarbeidet/nett-verkene. 
• Lede skolenettverket og barnehagenettverkene og koordinere arbeidet 

med å få til arbeidsprogram for nettverkene. 
• Søke midler som kommer de skoler og barnehager som deltar i nettver-

kene til gode. 
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• Følge opp skolene og barnehagene med utgangspunkt i arbeidspro-
grammene 

• Formidle litteratur, undervisningsopplegg og kompetansehevende tiltak 
som skolene og barnehagene kan ha nytte av.

• Arbeide for å få til grillhytter i samarbeid med barnehagene  

• Derfor ønsker vi mer læring i friluft: 

• Bidrar du til å gjøre skoledagen mer variert både for lærere og elever.
• Får elevene til å engasjere seg på en annen måte enn innendørs.
• Gir mer og bedre samarbeid enn ved undervisning innendørs.
• Bryter opp en stillesittende skoledag med verdifull fysisk aktivitet.
• Gjør frisk luft og naturopplevelser til en del av skoledagen.
• Får elevene lære om virkeligheten i virkeligheten

Oppgaver kommunene (skoler og barnehager)
• Utpeke kontaktperson til skolenettverket og barnehagenettverkene.
• Bidra med erfaringer fra egen skole og barnehage til nettverkene.
• Arbeide for å forankre «Læring i friluft» blant skolens og barnehagens 

ansatte og blant foreldre/foresatte.
• Følge opp skolenettverkets barnehagenettverkenes arbeidsprogram. 

12. Bygging av dagsturhytter

Mål
• I samarbeid med arkitektfirmaet Biotope bygge dagsturhytte i alle de 

medlemskommuner som ønsker det. 
• Søke samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Troms Fylkeskommune og 

andre slik at det blir økonomisk mulig for kommunene å bidra til at dags-
turhyttene blir realisert.   
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Oppgaver kommune
• Avklare gjennom politisk behandling om kommunen ønsker dagsturhyt-

te i sin kommune. 
• Avklare hvor i kommunen dagsturhytta ønskes bygd. 
• Søke spillemidler til bygging av dagsturhytte og sørge for at prosjektet 

kommer med i anleggsplanen/handlingsprogram, som er et krav for å 
kunne søke spillemidler. 

• Ta ansvar for realisering (byggherre).
• Ta ansvar for drift og vedlikehold. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Framskaffe midler ved å søke Gjensidigestiftelsen og andre.
• Videreføre samarbeidet med Biotope, herunder sørge for detaljprosjek-

tering.

14. Statlig sikring av friluftslivsområder

Mål
• Gjennomføre prosesser i samarbeid med kommunene, som bør føre til 

flere statlig sikrede friluftslivsområder (tillegg til de få som finnes i Nord-
Troms i dag). 

Bakgrunn - Faglig ballast

Hvorfor statlig sikring?
På Miljødirektoratets nettside naturbase.no framgår at:
• Allemannsretten og friluftsloven gir folk rett til ferdsel og opphold i 

utmark, uavhengig av hvem som eier arealet, og er dermed det viktigste 
grunnlaget for friluftsliv i Norge. 
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• Kommunene kan sikre arealer for friluftsliv gjennom planlegging etter 
plan- og bygningsloven og i enkeltsaker som berører friluftslivsverdier. 

• De viktigste friluftslivsområdene bør være tilgjengelige og attraktive å ta 
i bruk for allmennheten. Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilrette-
legging kan løses gjennom statlig sikring. 

• Enkelte arealer er det ekstra viktig for det offentlige å ha råderett over 
– både for å utvikle dem som friluftslivsområder, og for å sikre dem for 
dagens og framtidige generasjoner. Sikring og tilrettelegging av frilufts-
livsområder er en langsiktig investering. 

Hva kan det søkes støtte til? 
Miljødirektoratet kan medvirke til kjøp eller avtaler om varig bruksrett for 
friluftslivsarealer, samt til grunnleggende tilrettelegging slik at områdene 
raskt kan tas i bruk. I Nord-Troms vil kjøp i få tilfeller være aktuelt. Her vil 
det i stedet være aktuelt å sikre seg varig bruksrett gjennom servituttavta-
ler. 

Hva slags områder bør sikres? 
I første rekke bidrar staten til sikring av: 

• Populære områder der allmennhetens bruk er så stor at den overstiger 
det grunneier må akseptere i henhold til allemannsretten.

• Områder der det er behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealet 
og sikre allmennhetens bruk. 

• Områder som er utsatt for stort utbyggingspress og samtidig har en 
nøkkelfunksjon – for eksempel som del av en sammenhengende grønn-
struktur eller kyststi. 

Spesielt andre kulepunkt er det som vil være mest aktuelt for Nord-Troms. 
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Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen 
om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik 
at flest mulig får tilgang til flotte naturopplevelser. Initiativet må komme fra 
kommunene eller de interkommunale friluftsrådene. Dette skriver Miljø-
direktoratet i sin publikasjon «Friluftsliv for alltid – Statlig sikring og tilrette-
legging av friluftslivsområder». 

Oppgaver kommune
• Igangsette administrative og politiske prosesser der behov, ønsker og 

muligheter for statlig sikrede friluftsområder vurderes. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Bidra til at kommunene har tilstrekkelig informasjon om ordningen med 

statlig sikring av friluftslivsområder og tilhørende tilskuddsordninger. 
• Bidra til at det settes i gang prosesser i kommunene med å avklare 

behov og muligheter.
• Bistå kommunene i arbeidet med å søke tilskudd til statlig sikring.

Mer informasjon: naturbase.no (Miljødirektoratet). 

15. Skilting og merking av turløyper

Mål
Fullføre igangsatt arbeidet med skilting og merking av turløyper og frilufts-
livsområder. 
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Oppgaver kommune
• Avklare kommunens behov for skilt og tavler. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd. 
• Koordinere arbeidet med skilting og merking i samarbeid med skilt- og 

tavleprodusent og kommunene.

16. Mer informasjon om Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd
Daglig leder, Hugo Tingvoll, 975 20 450 

Epost: post@utinord.no
Adresse: Rådhuset, 9180 Skjervøy

Org.nr.: 914 865 298
Bank: 4740 05 04578 

Nettside: www.utinord.no
Instagram: #nordtromsfriluftsrad #utinord
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Nord-Troms Friluftsråd på Facebook
Søk opp Nord-Troms Friluftsråd og følg oss der. I tillegg er det etablert en 
rekke grupper for ulike aktiviteter og prosjekt. Dette:

Arbeidsgruppa Ut i NORD
Dette er en gruppe for ildsjeler og arrangører som arbeider med Ut i 
NORD i kommunene. 

Læring i friluft – Nord-Troms
Dette er en gruppe for lærere som er kontaktpersoner for sin skole i nett-
verket Læring i friluft. Nettverket arbeider for mer uteskole og mer bruk av 
læresteder i nærmiljøet. 

Mer og bedre utetid – barnehager i Nord-Troms
Nord-Troms Friluftsråd samarbeider med barnehager der målet er å oppnå 
mer og bedre utetid. 

Klart det går – Nord-Troms
Dette er en gruppe for ansatte som i samarbeid med Nord-Troms Frilufts-
råd arbeider for å gi personer med utviklingshemming et bedre tilbud 
innen friluftsliv og naturopplevelser. 

Utemat på bål i Nord-Troms og Finnmark
Gjensidigestiftelsen har bevilget penger til satsing på utemat på bål i Nord-
Troms og Finnmark. Det er etablert en gruppe med skoler og barnehager 
som medlemmer, der de legger ut informasjon om hvordan det arbeides 
med utemat på. 

Ledere friluftsskoler Nord-Troms og Finnmark
Friluftsskoler for barn i skoleferiene er et satsningsområde. Det er etablert 
en egen gruppe for ledere som er med og gjennomfører friluftsskolene. 

Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark
Miljødirektoratet har bevilget midler til strandrydding. Det er etablert en 
egen gruppe for de som har mottatt av disse midlene og som driver med 
strandrydding i Nord-Troms og Finnmark. 

Fangst og mink i Nord-Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark har bevilget tilskudd til 
fangst av mink i disse kommunene. Det er etablert en egen gruppe for de 
som har mottatt tilskudd til dette i Nord-Troms og Finnmark. 

Oversikten er ajour pr. januar 2019.
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 1-2019 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 15. januar 2019 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen 

 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Fra styringsgruppa: 

 Sigleif Pedersen 
Fra NUNT: 

 Jan Fjære 
 
Merknad til innkalling: Ingen 
Merknad til sakslisten: ingen 
 
Tema for møtet: INFRASTRUKTUR NORD-TROMS 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/19  Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
Saksdokumenter: 

 Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer av styringsgruppa 
er Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS,  
Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
 
Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og 
næringsliv har deltatt. 
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Vurdering: 
Styringsgruppa er godt fornøyd med leveransen fra Transportutvikling AS. De har 
levert i henhold til bestilling og framdrift. Vi har mottatt et grundig og omfattende 
kunnskapsgrunnlag og en kortversjon med status og strategier for 
transportinfrastruktur i Nord-Troms. 
 
Følgende strategier er foreslått: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Styringsgruppa vil anbefale å særlig vektlegge strategi 1 og 2. Den første   
synliggjør verdiskapningen i regionen, noe som er dokumentert med høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder både 
sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg benyttes 
transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 
hovedleia går gjennom regionen. 
 
Den andre strategien er å fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne 
flaskehalser. Det vil si strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, 
og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng 
– og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
 
Styringsgruppa overleverer rapporten til regionrådet 15. januar 2019.  
 
 
Innstilling fra styringsgruppa i infrastrukturprosjektet: 

1. Nord-Troms Regionråd arbeider videre med 5 integrerte og 
sammenhengende transportkorridorer. Vi vil da oppnå en bedre sammenheng 
i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes i 
NTP og RTP. Korridorene er: 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
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 Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –
Langslett- Olderdalen 

 Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 

2. Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i 
forhold til folketallet. For å klare å få flere samferdselsmidler til vår region 
blir det svært viktig å synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning. 
Styringsgruppen anbefaler regionrådet å utarbeide en strategi på hvordan 
verdiskapingen i regionen skal synliggjøres for regionale og nasjonale 
beslutningstakere. 
 

3. Rapportene er i henhold til bestillingen og rapportene tas til etterretning. 
 
Forslag til tilleggsspunkt fremmet i møte: 

4. Det gis åpning for å komme med innspill til rapporten. Frist settes til fredag 
18. januar. Eventuelle innspill sendes Ørjan Albrigtsen. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1300. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 26.02.2019 13:44:48
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger; Olaug Bergset
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Bjørn Ellefsæter; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Trond-
Roger Larsen; Stig Kjærvik; Einar Pedersen; Cissel Samuelsen; Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy;
Post Storfjord

Emne: Protokoll fra dagens møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 26.02.19.docx
Hei, vedlagt finnes protokoll fra dagens møte.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2019 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 26. februar 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Olaug Bergset for Øyvind Evanger, Nordreisa (deltok fra sak 
14/19) 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling. Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til 
utsendte saksliste: 
 Sak 15/19 Forslag til styrerepresentant KomRev Nord IKS 
under åpen post drøftes: 

 Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 
 Forespørsel om felles politirådsmøte Nord-Troms 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Lyngen kommune: Høringsinnspill til regional plan for RV 91 – 
Ullsfjordforbindelsen 

 Fra Kunnskapsdepartementet: Fraværsgrensen – politisk fravær – mål i 
læreplanene 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 11/19  Godkjenning av protokoll fra møte 30.-31.01.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 30. og 31. januar 2019 
i Tromsø. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 12/19 Regnskap og styrets årsberetning 2018 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2018 
 Delregnskaper 2018  
 Forslag til styrets årsberetning for 2018 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter og  
Kompetanseløft Nord-Troms.  
 
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 
o Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd) 
o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for 

rapport og regnskap, avsluttet februar 2018) 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt, 

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;  
 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport) 
 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og 

rapport) 
 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT 
 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 

Regionråd har økonomisk ansvar. 
 

416



 

3 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget (nytt fra 2018), er gjort opp med et overskudd på 
kr 581 for 2018.  
 
Kommentarer til avvik;  

o «Andre inntekter» - dette er prosjektinntekter og diverse inntekt (se oppsett i 
note 1) 

o «Lønn og feriepenger» - denne er betraktelig lavere enn budsjett, skyldes 
kostnadsfordeling (daglig leder timeforbruk på prosjekt kompetanseløft) og 
refusjon av sykepenger 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2018, 
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «Møtekostnader» - overforbruk skyldes i hovedsak samling i januar 2018 for 
ordførere og rådmenn i forbindelse med nye organisering. I tillegg har vi hatt 
flere politiske møter som har medført uforutsette kostnader (Tromsbenken, 
komitebesøk fra fylkesting og sameting mm) 

o «Data/arkiv»-kostnader – ikke prioritert i 2018, skal jobbes med i 2019 
o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, 

RUST-konferansen, regionale ungdomstreff. Overskridelse av budsjett er dekt 
med tilskudd fra fylkeskommunen til RUST-konferansen med kr 15.000 

o «Ikke budsjetterte kostnader» - se note 2 for oversikt 
 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et overskudd på kr 24.172 for 
2018.  Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som 
Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Deler av kostnadene er ført på prosjekt «Kompetanseløft Nord-Troms», da mye av 
utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret inngår som deler av prosjektet. Etter 
prosjektslutt 2. kvartal 2019 vil situasjon endres. Det er derfor fortsatt behov for 
jobbing med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.  
 
Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
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Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2018. 
Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 
Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det ble gitt tilsagn om RDA-midler 
med inntil kr 5mill over 5 år til Kompetanseløftet.  
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for 
regnskapsåret 2018 på kr 24.753. 
 
Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2018, 
med et overskudd på kr 24.753. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres frie fond. 
3. Forslaget til styrets årsberetning for 2018 godkjennes. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 13/19  Årsrapport 2018 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2018  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
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Årsrapporten for 2018 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-
Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter med 
utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms 2014-2018». «Kompetanseløft 
Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan 
for Nord-Troms» 2016-2018 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 
2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ». Prosjektene er omtalt i 
årsrapporten. Det er også en orientering om satsingene «Mastergradsstipend Nord-
Troms og Forskningsnode Nord-Troms» i rapporten. 
 
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2018 er tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
Forslag til vedtak: 
Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2018, og legges 
frem for representantskapet. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 14/19  Godkjenning av uttalelse: ny forskrift om råd for eldre, for personer     

med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
Saksdokumenter: 

 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 Vedtak regionrådet Sak 05/19 

 
Saksopplysninger: 
Enstemmig vedtak fra møte i regionrådet, 30.01.19, sak 05/19: 

1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 
høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 
sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 
innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 
fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 
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Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 
ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
Etter regionrådets møte 30. januar i Tromsø, har ungdomssatsingen RUST  
utarbeidet et forslag til uttalelse. 
 
Forslag til høringsuttalelse fra RUST:  
Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med 
høringsfrist 1.april 2019. Forskriften hjemles i kommuneloven. 
 
Høringsinnspill fra Nord-Troms ungdomsråd 
Nord-Troms ungdomsråd har i møte 20.3.2019 behandlet forslaget til ny forskrift. 
Forskriften inneholder formål, oppgaver, sammensetning og organisering. I Nord-
Troms har vi erfaring med ungdomsråd som medvirkningsorgan siden 1998. Alle 
kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd og barne- og unges kommunestyre. I 
tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms. Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger 
kommuner å ha ungdomsråd og definerer representanter i ungdomsråd med samme 
regler som folkevalgte. Nord-Troms ungdomsråd vil påpeke viktigheten av at 
ungdommers medvirkning og samfunnsengasjement derfor ikke kan betegnes som 
fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må synliggjøres i mål i læreplaner og 
godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.  
  
FORMÅL: 
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. i 
politiske utvalg og Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for 
barn- og unges kommunestyre. Nord-Troms ungdomsråd anbefaler derfor at 
medvirkningsorganet for ungdom er ungdomsråd fordi det vil sikre reelle 
medvirkning. 
 
OPPGAVER: 
Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å 
sikre reell medvirkning anbefaler Nord-Troms ungdomsråd at 
ungdomsmedvirkningen ikke begrenses til særlig saker. Konsekvenser for barn og 
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unge må tas med i utredninger for alle politiske saker, og ungdom må gjennom 
ungdomsmedvirkning gis mulighet til å ta ansvar og forme egen fremtid i 
lokalsamfunnet. Ungdomsmedvirkning må endres fra «saker som angår dem» til å 
ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom og deres fremtid. 
 
SAMMENSETNING OG ORGANISERING: 
Nord-Troms ungdomsråd påpeker at tilstrekkelig sekretariatshjelp er en avgjørende 
suksessfaktor for å lykkes med ungdomsråd og reell ungdomsmedvirkning. Det må 
sikres ressurs som kan opprettholde kontinuitet og aktivitet i rådet, sørge for 
opplæring og skolering av nye representanter, og tett oppfølging av politikere som 
kan være bindeledd mellom ungdomsråd og voksne politikere. Vi anbefaler at 
sekretariat for ungdomsråd ikke samordnes med de øvrige rådene som forskriftene 
gjelder for.  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse fra ungdomssatsingen 
RUST. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 15/19 Forslag til styrerepresentant KomRev Nord IKS  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd foreslår at Sølvi Jensen, Lyngen, gjenvelges som 
representant til styret i KomRev Nord IKS. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - prosjektleder 

 Prosjektet har mottatt tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune som gir støtte 
på 50 % av kostnadene med kr 1.450.000. Prosjektet har en varighet på 2 år 

 Prosjektlederstillingen har vært lyst ut. Tilsettingsutvalget (arbeidsutvalget) 
har gjennomført rekrutteringsarbeidet og tilsatt Gunbjørg N. Melkiorsen som 
prosjektleder. Prosjektleder starter i stillingen mai/juni 2019 
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Samarbeidsavtale med Sametinget – status 
 Bakteppe for initiativet er regionrådets besøk på Sametinget desember 2017 

og besøk av kultur- og næringskomiteen på Sametinget i august 2018 i 
Nord-Troms 

 Sametingsrådet fikk oppdrag fra plenum i Sametinget (25.09.18) om å følge 
opp saken 

 Rådsordfører har hatt kontakt med en av sametingsrådene, Leiros følger opp 
saken 

Studietur til Sogndal 6.-9. mai – program og praktisk informasjon 
 Avreise mandag 6. mai – retur torsdag 9. mai 2019 
 Program utarbeides av Distriktssenteret i samarbeid med rådsordfører 
 Flybilletter og overnatting er bestilt og betalt av regionrådet for alle 

ordførere. Kostnadsfordeling er aktuelt mellom kommuner og regionråd. Evt 
avbestilling må gjøres snarest 

 
OPPFØLGINGSSAKER FRA FORRIGE MØTE: 
 
Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte?  
Tidspunkt? (kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?  
«Konklusjon: Drøftes videre i regionrådsmøte 26.02.19» 

 Hver enkelt ordfører avgjør evt deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte 
 Om regionrådet ikke får møte med samferdselspolitikere i forbindelse med 

Sjømattransportkonferansen gjøres en ny vurdering 

Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i Tromsø 10.-11. april?  
«Konklusjon: Drøftes videre – Regionrådet bør være representert» 

 Saksordfører Ørjan Albrigtsen gjør en henvendelse til samferdselsminister og 
leder av transport-komitèen om møte i Tromsø under konferansen 

 
ÅPEN POST - AKTUELLE SAKER: 
 
Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Møte avholdt i Tromsø 22. februar 2019 – kort notat fra møtet utarbeidet 
 Ordførerne drøfter saken i egen kommune 
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 Neste fase er møte med Vest-Finnmark regionråd. Daglig leder kontakter 
sekretariatet i Vest-Finnmark regionråd for å avklare en møtedato for 
fellesmøte i Alta 

 Deretter drøfting om hva som er best for Nord-Troms/aktuelt som tema på 
representantskapsmøte (felles formannskapsmøte) 30. april; kommunens 
rolle som samfunnsutvikler? NIVI analyse ved Vinsand forespurt om 
innledning på repskapsmøte 

 Interessant med en større politisk samarbeidsarena enn det vi har i dag 

 
Felles politirådsmøte Nord-Troms: 
Forespørsel fra politiet om regionrådet kan organisere fellesmøte for alle politiråd i 
Nord-Troms kommunene med tema: 

 Arbeidsmarked kriminalitet og sosial dumping. Invitere 
næringslivskoordinator i Troms politidistrikt til politirådet. Invitere også 
lokale tillitsvalgte/aktører 

 Radikaliseringskontakt i Troms Politidistrikt. Presentere veilederen til Tromsø 
kommune. 

 Tilbakemelding fra regionrådet: det blir en stor forsamling med fellesmøte 
med alle politirådene – vanskelig å få dette gjennomført. Ordførerne ønsker 
å beholde egne møter i det enkelte politiråd 

 
 
 
Møtet hevet kl 1140 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Protokoll fra møte i  Nord-Troms Ungdomsråd 

og Fagrådet 14.01.2019 

 

Sted Kåfjord, Rådhuset i Olderdalen 1.etg. 

Tid Kl. 10.00-13.30 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen (for Vilde Karlsen) 

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Anna Elisa Lund Henriksen 

Lyngen: 

Emma Letto (for Tova Skogheim) 

Frida Vang (for Ingvild Ringbakken) 

Storfjord: 

Nikolas Fagerli 

Jacop Seppola 

Fagrådet Kjersti Rennestraum 

Silje Båtnes 

Kåre Bjørnar Olsen 

Kåre Eriksen (for Jill Fargerli) 

Eirik Hasselberg 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen, referent 

Forfall Jill Fagerli, Storfjord 

Marit Boberg, Kvænangen 

Mia Johnsen, Kvænangen 

Joahnne Mari Johansen, Kvænangen 

SAKSKART OG PROGRAM FOR DAGEN: 

Vedtakssaker: 

1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

2/19 KOMMUNERUNDEN  

3/19 ÅRSRAPPORT 2019 

4/19 RUST MØTEPLAN OG BUDSJETT 2019 

5/19 SAKSOMRÅDER 2019  

6/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 2019 

Lunsj 11.30-12.00 

7/19 HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR 

ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM 

Oppfølingssaker: 

8/19 STEDSUTVIKLING 

9/10 EVENTUELT 
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Vedtakssaker: 

1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

Vedlegg:  

 Protokoll fra RUST-møte 27.november. 

 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

2/19 KOMMUNERUNDEN  

Skjervøy:  

 Har oppdatert antall repr. i rådet etter vedtektene.  

 Arbeidsgruppe for elevrådskonferanse som har møte til uka. 

 Invitert til å være med i gruppe som vedtok nytt navn på ny barnehage – 

Prestejorda barnehage 

 Behandlet søknad fra elevrådet om støtte til å arrangere juleball. 

 Henvendelse fra Karlsøy ungdomsråd om å møtes for å utveksle erfaringer 

 Sak om pendlerrute for vgs elever – Skjervøy – Karlsøy? 

 Møte denne uka med sak om kommuneplan  

 Kommuneplan workshop i mars 

Lyngen:  

 Starter å jobbe med Lyden av Lyngsalpan,  

 Deltatt i kommunestyret 

 50% stilling på utekontakt 

 Kr 350 00 til mekkegarasje,  

 Arrangerer skoleball 

 Åpning av ny klatrevegg – kurs og aktiviteter, skal ha familieklatring 

 Foredrag med Jørgen Sundby om skolevegring, spilleproblematikk. Ønsker å 

ha samarbeid med de andre kommunene om foredragene. Kjøre to for 3-4 

kommuner samlet. 

 Mye aktivitet sammen med Aktiv Lyngen, vinterferietur, UKM. 

 Sak om stenging og forlegning av Pollfjelltunellen. 

Storfjord:  

 Ungdomsrådet – to møter siden oktober. ¨ 

 Har vært i kommunestyret med godt forberedte innlegg om gang- og 

sykkelvei til Hatteng skole. Saken kommer fra elevråd, via ungdomsråd og til 

kommunestyret – komplisert pga grunneierforhold, men kommunene jobber 

med saken og det er ungdomsrådets fortjeneste.  

 Andre lokale saker som ungdomsrådet har bidratt til – ny kommunepsykolog, 

åpnet basseng som har vært stengt i 6-7år, lærlingeplasser. 

Kåfjord:  

 Nyttårsturnering 

 Valgt nye representanter til ungdomsrådet – fullt råd  

 Møte i slutten av januar 

 Samarbeid om UKM med Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 

Nordreisa:  

 Møte i ungdomsrådet med pizza og biljard 

 Hjem for en 50lapp-tilbudet – oppdatering av ordningen til drosjesentral på 

Storslett 

 400 000 fra Sparebankens samfunnsløftet til ungdomsklubben 

 BUK 7.februar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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3/19 RUST ÅRSRAPPORT 2018 

Vedlegg:  

 RUST Årsrapport 2018 

Vedtak: Årsrapporten godkjennes 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4/19 RUST MØTEPLAN OG BUDSJETT 2019 

 

Forslag til møteplan 2019 

JANUAR 
Mandag 14.jan: Møte i RUST, Olderdalen 

Torsdag 24.jan. Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa 

FEBRUAR 
 

 

MARS 
4.-8.mars: Vinterferie 

Onsdag 20.mars: Møte i RUST, Nordreisa 

 

APRIL 
15.-22.april: Påskeferie 

 

MAI 
Tirsdag 28.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Kvænangen 

JUNI 
Møtegodtgjørelser utbetales 

 

AUGUST 
Onsdag 28.aug. Nord-Troms konferansen. Tema: Reiseliv, Lyngen 

SEPTEMBER 
 

Torsdag 19.sept.: Møte i RUST, Olderdalen 

 

 

OKTOBER 
Fredag 25.okt. RUST- konferansen 2019 

 

 

NOVEMBER 
25.-26.nov. Tur ungdom og ordførere, Storfjord 

 

 

DESEMBER 
Møtegodtgjørelser utbetales 
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Forslag til budsjett 2019 

 

Budsjettforutsetninger: 

 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i 

regionen – herunder regionalt ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøv-

sjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger) 

 Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett 

 

 Årlig budsjett 2019 

ungdomssatsing 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

  450.000 

Sum inntekter   450.000 

  

Lønn    250.000 

Andre personalkostnader     20.000 

Reiseutgifter     20.000 

Kontorhold     50.000 

Regnskaps- og 

revisjonshonorar 

    15.000 

Møtekostnader     30.000 

Annonser/informasjon     15.000 

Tiltak ungdom     50.000 

Sum kostnader   450.000 

 

Storslett 1.1.2019 

Berit Fjellberg 

 

Vedtak: Møteplan og budsjett godkjennes. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

5/19 SAKSOMRÅDER 2019 

 

Nord-Troms ungdomsråd har valgt følgende representanter med ansvar for 

saksområdene. Lista utvides i neste møte 20.mars 

 

Saksområder Tiltak og aktiviteter i 2019 Navn 

Entreprenørskap og næring  Prøv Sjøl fondet 

 Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift 

Ramona 

Anna 

Skole og utdanning  Yrkes- og utdanningsmesse 24.januar 

 Ny struktur for yrkesfag i Troms 

Siril 

Bolig og sted  Stedsutvikling  Jacop 

Psykisk helse  Sette fokus på temaet i 2019 Emma 

Miljø og klima  Klima- og miljøplan for Nord-Troms  

Reiseliv  Nord-Troms konferansen i Lyngen 28.august Mathias og 

Oliver 

Politikk og medvirkning  Fellesmøte med ordførere i 28.5 og 25.-26.11 

 Politisk fravær som samfunnsfag 

 Høring om forskrift for ungdomsråd 

 Drivkraft Ungdom 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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6/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 2019 

 

Forslag i møtet:  

Alle faste representanter er ikke tilstede i møtet. Nord-Troms ungdomsråd ønsker 

derfor ikke velge ny leder og nestleder, men ønsker på forslag til hvem som kan ha 

rollene av de faste repr. som er tilstede i dag. Forslagene legges frem for alle faste 

repr. i RUST. Andre kan stille til valg eller foreslå kandidater til neset møte 20.mars. 

Da velges leder og nestleder. 

Foreslåtte kandidater 14.1.1019:  

 Ramona som leder eller nestleder 

 Siril som leder 

 Mathias som leder 

 

Vedtak: Forslaget godkjennes. Valg av leder og nestleder utsettes til 20.mars 2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

7/19 HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR 

ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM 

 

Vedlegg: 

 Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Høringsnotat 19.desember 2018 

 

Vedtak: RUST etablerer et arbeidsutvalg sammen med Regionrådet som avgir 

høringssvar innen fristen 1.april. Høringssvaret sendes til alle ungdomsråd i Troms 

og Finnmark, UFR Troms og UFR Finnmark, Tromsbenken, KS, Distriktssenteret og 

regionrådet. Ungdomsrådene i kommunene oppfordres til å avgi høringssvar og be 

de politiske rådgiverne om veiledning i saken. Innspill i møtet til uttalelsen: 

 Egen sekretærressurs for ungdomsråd som ikke samkjøres med de øvrige 

rådene i forskriftene 

Arbeidsutvalg: Ramona, Anna (leder), Siril, Lise. Møte i uke 6.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Oppfølgingssaker:  

 

8/19 STEDSUTVIKLING 

Vedlegg: 

 Rapport fra NODA, Kjersti Jenssen 

 Prosjektbeskrivelse Ungdom og stedsutvikling 

 

Til prosjektet Ungdom & Stedsutvikling er det laget en prosjektbeskrivelse som de 

kommunale ungdomsrådene kan bruke for å jobbe videre med ideene fra workshop 

på RUST-konferansen. 

 

Vedtak: RUST-representantene tar saken opp i de kommunale ungdomsrådene og 

legger frem malen for prosjektbeskrivelsen. Status fra hver kommune i 

«Kommunerunden» i møtet i mars. 
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9/19 EVENTUELT 

 

Drøftinger i møtet: 

 

Samarbeid om arrangement: 

Hva skal vi gjøre for å øke kontakt mellom ungdom i kommunene? Aktivitet og tiltak 

som Lyden av Lyngsalpan og Skumparty, der vi jobbet sammen om å få ungdommer 

til å delta i andre kommuner, sette opp buser, ha ansvarlige voksne med på turen. 

Utfordringer med svært lange bussturer – bruker hele dagen på 2 timer konsert. 

Arrangere for 3 og 3 kommuner? 

 

Fraværsgrense – godkjenning som samfunnsfag 

Lokal variant – godkjent samfunnsfag (som egen sak i kommunene) for de som går 

på ungdomskolene i Nord-Troms. Sak fra ungdomsråd til kommunestyrer? 

 

 

14.1.1019 Lise Jakobsen 
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 15.02.2019 09:59:59
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hedda J. Bjerkli (heddajbjerkli@gmail.com); Hermod
Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund;
Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott Nordstrøm; Vilma Johansson (Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte i Ungdomsrådet 13.02.19
Vedlegg: Referat fra møte 13.02.19.docx
Hei J
 
Sender over referat fra møte 13.02.19.
 
Neste møte er onsdag 27.mars kl. 15:30 – 17:00.
 
God helg!
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa.   
Tid 13.februar 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Oda Fossvoll.  

Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hermod Bakken. 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli.  
Anna Lund Henriksen.  
Scott Nordstrøm.  

 

 

 

Sakskart 

 

1/19 Info fra utvalgsmøtene.  

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

6/19 Logo 

7/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

8/19 Eventuelt:  
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1/19 Info fra utvalgsmøtene:  

Ingenting å meddele resten av rådet.  

 

 

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

Hvordan har ordningen fungert f.eks. i juleferien? Noen erfaringer?  

Tilbakemeldinger om at tidspunktet for kjøring er veldig begrenset. Her i Nordreisa kjører taxien kun 
kl. 01, og da må man ha booket bil innen kl. 22:00 samme kveld. I tillegg kan tilbudet brukes kun med 
kjøring fra sentrum. Mange ungdommer er ikke i sentrum, men kunne fortsatt trengt skyss hjem da 
det ikke er noe form for kollektivtrafikk her. F.eks. hvis man oppholder seg i Sørkjosen eller andre 
steder er det langt å gå for å komme seg til taxisentralen.  

Oda tar tilbakemeldingene videre til Ungdommens Fylkesråd da de jobber med dette tilbudet.  

 

 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

I etterkant av ny kommunelov som Stortinget vedtok 11.juni 2018 er det fastsatt at alle kommuner 
og fylkeskommunes skal opprette ungdomsråd eller annet vedvirkningsorgan for ungdom. På 
bakgrunn av dette er det kommet et Høringsnotat med forslag om forskrift for kommunale og 
fylkeskommunale råd for ungdom. Høringsfrist 1.april 2019.  

Vi diskuterer denne saken, og bestemmer at alle i Ungdomsrådet skal lese høringsnotatet før vi 
kommer med tilbakemeldinger. Hermod har sendt link på en forenklet utgave til medlemmer og 
vara på facebook med oppfordring om å lese den. Tilbakemeldingene kan sendes til Silje på mail 
eller Facebook. Frist: 17.februar.  Silje forfatter en tekst av alle tilbakemeldingene som sendes ut til 
Ungdomsrådet for gjennomlesning før vi sender det inn. Frist for å sende inn er 1.april.  

Rust og Ungdommens fylkesråd har begge jobbet med en uttalelse.  

 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Ramona og Oda oppdatere de andre på hva saken gjelder. Det besluttes at Ramona skriver et innlegg 
på Facebook-gruppen vår for å få med flere til en arbeidsgruppe for å jobbe videre saken. Helst 2-3 
stk til.  

Silje sjekker opp muligheter for hvem som kan utføre dette og pris. Sjekker opp mulige 
støtteordninger.  
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6/19 Logo 

Gjennom Nordreisa kulturskole har vi kommet i kontakt med to ungdommer som ønsker å bidra med 
å lage en logo til Nordreisa ungdomsråd. Disse to er Emma Nyvoll og Erling Johansen.  

Prosessen blir slik at de to utarbeidet et forslag til logo, og ungdomsrådet stemmer over hvilken av 
de to vi ønsker å bruke.  

Elementer som ønskes å være i logoen: Kommunevåpen, «ungdomsrådet», Storeste.  

Farger: «Nordlysfarger».  

Foreslår at vinneren får 1000 kr i betaling for jobben og nr. 2 får 500 kr. Stemmer over dette: 
Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt med de to i løpet av denne uken.  

Planen er at logoen kan brukes for å promotere Nordreisa ungdomsråd.  

 

7/19 Vår og høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Ungdomsrådet ønsker å arrangere en kveldsturnering i samarbeid med Påskelandsbyen i år også. 
Vi beslutter at det settes ned en arbeidsgruppe på dette: Isak, Hermod, Silje. Kanskje et par til kan 
være med?  

Dato: Torsdag 11.april.  

Grener: Det diskuteres en del fram og tilbake ang. grener. I fjor var tilbakemeldingene at volleyball 
ble for vanskelig, og at flere ønsker fotball. Ungdomsrådet tror også at vi kan trekke flere folk med å 
ha fotball.  

Forslag fra Hermod om innebandy og fotball: Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt for møte i arbeidsgruppen.  

 

 

8/19 Eventuelt:  

Nordreisa kommune har lyst ut midler med frist 1.mars om midler til arrangement. Forslag 
fra Hermod om å sende søknad om støtte til kveldsturneringen. Forslag at Hermod med 
hjelp fra Silje forfatter en søknad på dette.  

 

Utsettes til neste møte:  

Rekruttering av nye medlemmer til ungdomsrådet:  

Bruke våren på å rekruttere folk til nytt ungdomsråd? Hvordan?:  

Stands? Kampanje på Facebook?  

Noen som kan tenke seg å bli gjenvalgt?  
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Første møte med nytt ungdomsråd til høsten?  

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 14.02.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 31.01.2019 10:19:01
Til: Anna Elisa Lund Henriksen; Hermod Bakken; alfsindrefotball@gmail.com; Hedda J. Bjerkli
(heddajbjerkli@gmail.com); Isak Båtnes Lund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott
Nordstrøm; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Vilma Johansson
(Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Årsrapport Ungdomsrådet 2018
Vedlegg: Årsrapport Ungdomsrådet 2018.docx
Til orientering.
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Nordreisa 
Ungdomsråd 
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
ANSVAR 

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe 
ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. (Reglement for ungdomsrådet.)  
 

MÅL 

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.  
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
- være høringspart i saker som angår barn og unge 

 

ORGANISERING 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen 

Nestleder: Hermod Bakken.  

Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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HVA HAR SKJEDD I UNGDOMSRÅDET 2018?  

 

FEBRUAR 

1.februar: Silje Båtnes er på plass i jobben som ungdomskontakt, og skal følge opp og være 
sekretær for Nordreisa ungdomsråd.  

14.februar: Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet hvor det gjøres valg av leder og 
nestleder. I forkant av dette møte hadde leder og nestleder rekruttert medlemmer til 
ungdomsrådet, og hatt valg på skolene.  

21.februar: Arbeidet med Påskelandsbyen, kveldsturnering starter. Søker støtte fra RUST til 
kveldsturneringen.  
Ungdomsrådet ser på planene for den nye ungdomsklubben i gamle kinosalen, og utarbeider 
eget forslag som tas med videre i prosjektgruppen.  
 

 

MARS 

22.mars: Ungdomsrådet arrangerer gratis «Kveldsturnering»: Volleyball og innebandy under 
«Påskelandsbyen». Om lag 60 ungdommer deltok. I tillegg til spill i hallen var det salg av 
varm mat og drikke i kantina. Vinnerlaget fikk premie. Norsk Folkehjelp stilte opp gratis, og 
hadde sanitetsansvaret under turneringen.  
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APRIL 

24.april: Gjennomgang av arrangementet «Kveldsturnering» - hva var bra og tips til 
forbedring.  
Jobber med sak på at medlemmer i utvalgene skal ha tilgang på ipad. Tar saken opp med 
ordfører og videre i formannskapet.  
 

JUNI 

6.juni: Siste møte før sommerferien. Gjennomgang av BUK-møte, og saker tilsendt til 
ungdomsrådet for videre jobbing. Vi har en idémyldring for høsten. Avslutning på Bios.  

 

JULI OG AUGUST 

Sommerferie 

 

SEPTEMBER 

7.September: Planlegging av høstens arrangement «Zombie-walk» og «Halloween-fest» i 
samarbeid med XLoad.  
Gjennomgang av ulike invitasjoner. Vi hadde påmelding til Murmansk-prosjektet, men 
prosjektet ble avlyst.  
 
 
OKTOBER 
 
24.Oktober: Videre jobbing med rusfritt arrangementet «Halloween-fest».  
Rekruttering av vara-medlemmer til ungdomsrådet.  
 
25-26.Oktober: RUST-konferanse, Storslett.  
Ungdomsrådet deltok med 7 medlemmer og                       
vara-medlemmer. 
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NOVEMBER  
 
2.November: Rusfri «Halloween-fest» på samfunnshuset, Storslett, i samarbeid med XLoad. 
(Vegard Tvedt og Sammy Jeridi.)  Også ved dette arrangementet stilte Norsk Folkehjelp opp 
gratis som sanitetsansvarlig.     

 
 
2-4.November: Ungdommens fylkesråd, samling i Tromsø. Fire medlemmer av 
ungdomsrådet deltok denne helgen, og Oda Fossvoll er valg inn som medlem i ungdommens 
fylkesråd.  
 
 
DESEMBER 
 
5.Desember: Årets siste møte avsluttes med middag på Bios og sosial sammenkomst på 
Reisa biljardklubb.  
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

 

Antall saker: 45 saker.  

 

Antall ekstra møter/aktivitet ved arrangement: 4 ekstra oppmøter.   

 

Antall deltagere på møter: 78 deltagere på møter totalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.01.19 Silje Båtnes, Ungdomskontakt.
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 31.01.2019 10:13:17
Til: Else Elvestad; Hermod Bakken; Øyvind Evanger
Kopi: 

Emne: Årsrapport Barn- og unges kommunestyre 2018
Vedlegg: Årsrapport BUK 2018.docx
Hei,
 
Sender årsrapporten til orientering.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Barn – og unges 
kommunestyre 

Nordreisa 
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
ANSVAR OG RETTIGHETER 

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og 
skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 

 

ORGANISERING 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken.  

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
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HVA HAR SKJEDD I BUK 2018? 

 

MAI 

14.mai: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  

Sammen med ordfører i BUK Hermod Bakken, assisterende rådmann Siv-Elin Hansen, 
møtesekretær Bernt Sandtrøen, Ellinor Evensen og ungdomskontakt Silje Båtnes settes det 
opp en plan for selve møtet 4.juni. Flere ideer kommer frem, og vi blir enige om at vi skal ha 
tema: SØPPEL.  

De innsendte sakene gåes gjennom.  

 

 

JUNI 

4.Juni: BUK- møte, Halti kultursal.  

20 ungdom fra 5.klasse til 3.klasse på Storslett skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, 
Nord-Troms videregående skole og Nordreisa ungdomsråd deltok på møte.  

Det var innlegg fra Dag Funderud og Hanne Henriksen. Inger Birkelund fra Ihana var leid inn 
som prosessleder for workshopen. (Se vedlegg.) Ungdommene jobbet både felles og i grupper 
med problemstillingen: «Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å forhindre plast og forurensning 
av miljøet?» 

I etterkant av workshopen gikk BUK gjennom sakslisten, og ungdommene fikk gå frem på 
talerstolen for å fremme klassens saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 

4.Desember: BUK-møte.  

Møte ble dessverre avlyst pga. tentamen på skolene. I felles beslutning med ordfører i BUK, 
Hermod Bakken, utsettes møte til 7.februar 2019. Videre planlegges det å ha BUK-møtene 
fast i februar og september.  
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 2 møter.  

Antall saker: 13 saker.  

Antall deltagere: 20 ungdommer fra 5.klasse – 3 vgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 09.01.19.  
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Vedlegg:  

 

RAPPORT IDÉPROSESS BARN- OG UNGES KOMMUNESTYREMØTE I NORDREISA  

Halti Kulturscene, 4. juni 2018 

 

Problemstilling: 

Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å forhindre plast og forurensning av miljøet? 

 

1. VELGE RETNING: Hva er de viktigste utfordringene med plast/forsøpling for oss? 
 

Vi fikk innspill på tavla som vi etterpå kategoriserte under ulike retninger: 

VANER/HOLDNINGER: Folk er ikke bevisst. Folk kaster søppel i naturen – det ser fælt ut. Det 
finnes for lite søppeldunker.  

MENGDEN PLAST: Plast brytes ikke ned naturlig, plast forurenser både dyreliv og liv i havet, 
mer plast enn fisk i havet om noen år, plast går inn i næringskjeden og blir etterhvert mat for 
dyr og mennesker 

EMBALLASJE: For mye plastemballasje 

INNHOLD: mikroplastinnhold i tannkrem, mikroplast i klær, kunstgress 

 
BUK valgte deretter retning videre i prosessen, og prioriterte å jobbe videre med følgende 2 
utfordringer: 1) Folk er ikke bevisst og har vaner som er utfordrende og 2) plast brytes ikke 
ned naturlig og mengden plast i naturen blir en utfordring 

 

2. SKAPE IDÉER: Hva kan ungdommen sette i gang med for å redusere utfordringene?  

 

2 valgte idéer fra hver gruppe: 

 Dyrere plastposer pga av at færre vil kjøpe ny for hver gang (9 stemmer) 
 Lære mer om plast på skolen (3 stemmer) 
 Holdningskampanjer – lage reklame for å endre folks sine holdninger. Spille på folks 

følelser for å nå fram, eks. dyr som er plaget av plast/forsøpling (2 stemmer) 
 Tøyposer – sy kule tøyposer som folk kan kjøpe/bruke i stedet for plastposer (1 stemme) 
 Skilting – sette opp skilt der folk oppfordres til å rydde etter seg 

 

Andre idéer: 

Plukke søppel/arrangere søppelplukking 
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Forby unødvendig plast 

Flere søppeldunker på Kvennes/nærområdet 

Kildesortering 

Gjenbruk 

Lage erstatningsmateriale for plast 

Lage advarsler inspirert av tobakksvarer 

Bli mer bevisst på sortering 

Bruk matboks, ikke poser 

 

3. IDÉLANDING: Hvilke konkrete tiltak kan vi bli enige om i dag? 
 

BUK ble enige om følgende 2 tiltak som igangsettes nå: 

1. Kontakte Framtid i Nord for å få vise at BUK støtter høyere/økt avgift på plastposer.  
Ansvarlig: Hermod, Odin og Scott. 

Tid: Innen én uke.  

2. Ta opp med lærere, rektor, sosiallærer og elevråd at vi ønsker å lære mer om plast og 
forsøpling på skolen. Elevrådet kan også melde saken opp til Skolemiljøutvalget, da blir også 
politikere og foreldre involvert.  

Ansvarlig: Alle på hver sin skole 

Tidsfrist: På neste elevrådsmøte 

 

Fra Inger: Takk for topp innsats fra dere alle! Dere er en engasjert og flott gjeng! 

 

Storslett 4.6.2018 

Inger Birkelund, referent 
 

449



Fra: Øyvind Mikalsen (oyvind@avfallsservice.no)
Sendt: 06.02.2019 14.44.07
Til: Post Kafjord; Kvænangen Postmottak; post@lyngen.kommune.no; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa
Kommune
Kopi: Stine Pedersen; Hallgeir Rundberg; Håkon Jørgensen; Hilde Henriksen; Rita Toresen; Tore Li; Dag Åsmund
Farstad; Espen Li; 'Ibrahima Mboob'

Emne: Selvkosttall 2018
Vedlegg: Selvkost kommunal renovasjon 2018.pdf;Selvkost kommunal slam 2018.pdf
Hei
 
Vedlagt følger selvkosttall for 2018
 
 
 
Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS
 
Øyvind Mikalsen
Økonomisjef
E‐post: oyvind@avfallsservice.no
Tlf: 77770000 / direkte: 91651143
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AVFALLSSERVICE AS

Fordeling selvkost

(beløp i tusen kr) RENOVASJON 2018

Lønnskostnader

Totalt

-herav kommunal 9 145

Avskrivninger

Totalt

-herav kommunal 3 745

Driftskostnader

Totalt

-herav kommunal 12 288

Renter

Total faktisk rente

Grunnlag alternativ kostnad 22 469

* kalkylerente 2,370 % 533

Sum kostnader 25 711

Inntekter

Husholdning 23 415

0

Slam 0

Annen inntekt 1 906 25 321

Resultat -390

(i tusen kr)

Pr abonnement i kroner: Ant

Omregnet

til std.ab Pris

Standard 4 763 4 763 3 270

Mini 1 434 1 166 2 660

Mini kompost 147 120 2 660

Storab 329 478 4 754

Fritid 2 392 609 832

Slam årlig 0 0 0

Slam 2-årig 0 0 0

Slam 3-årig 0 0 0

Slam 4-årig 0 0 0

Totale abonnement 9 065 7 136

Kostnad pr abonnement: 3 603

Snittinntekt pr abonnement: 3 548

Resultat pr abonnent -55

FORDELING PR .KOMMUNE: LYNGEN STORFJ KÅFJ SKJERV NORDR KVÆN SUM
Prosentfordeling: 17,8 % 12,0 % 13,4 % 17,1 % 30,4 % 9,4 % 100,0 %

Antall abonnenter - omregnet 1 269 856 954 1 217 2 168 673 7 136

A+B. Direkte og indirekte driftsutgifter 3 810 2 571 2 864 3 656 6 511 2 021 21 433
C. Kalkulatoriske renter: 95 64 71 91 162 50 533
D. Avskrivninger: 666 449 501 639 1 138 353 3 745
E. Andre inntekter 339 229 255 325 579 180 1 906
=F. Gebyrgrunnlag (selvkost) 4 232 2 855 3 181 4 061 7 232 2 245 23 805
G. Gebyrinntekter 4 162 2 808 3 129 3 994 7 113 2 208 23 415
H. Årets resultat -69 -47 -52 -66 -118 -37 -390
I. Avsetning til fond/dekn. underskudd
J. Bruk av fond/fremf. av underskudd 69 47 52 66 118 37 390
K. Kontrollsum 0 0 0 0 0 0 0
L. Selvkostfond pr. 1.1 43 33 33 41 76 29 254
M. Renter selvkostfond 1 1 1 1 2 1 6
N. Selvkostfond 31.12 -24 -14 -18 -24 -41 -8 -129
O. Finansiell dekningsgrad 98,4 %
P. Årets selvkostgrad 100,0 %
(i tusen kr)
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AVFALLSSERVICE AS

Fordeling selvkost

(beløp i tusen kr)

Lønnskostnader

Totalt

-herav kommunal

Avskrivninger

Totalt

-herav kommunal

Driftskostnader

Totalt

-herav kommunal

Renter

Total faktisk rente

Grunnlag alternativ kostnad

* kalkylerente

Sum kostnader

Inntekter

Husholdning

Slam

Annen inntekt

Resultat

(i tusen kr)

Pr abonnement i kroner:

Standard

Mini

Mini kompost

Storab

Fritid

Slam årlig

Slam 2-årig

Slam 3-årig

Slam 4-årig

Totale abonnement

Kostnad pr abonnement:

Snittinntekt pr abonnement:

Resultat pr abonnent

FORDELING PR .KOMMUNE:
Prosentfordeling:

Antall abonnenter - omregnet

A+B. Direkte og indirekte driftsutgifter
C. Kalkulatoriske renter:
D. Avskrivninger:
E. Andre inntekter
=F. Gebyrgrunnlag (selvkost)
G. Gebyrinntekter
H. Årets resultat
I. Avsetning til fond/dekn. underskudd
J. Bruk av fond/fremf. av underskudd
K. Kontrollsum
L. Selvkostfond pr. 1.1
M. Renter selvkostfond
N. Selvkostfond 31.12
O. Finansiell dekningsgrad
P. Årets selvkostgrad
(i tusen kr)

SLAM KOM. 2018

1 245

530

2 799

4 000

2,370 % 95

4 669

4 208

0 4 208

-461

Ant

Omregnet

til slam

årlig Pris

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 006 1 006 1 661

1 864 933 831

460 157 567

720 185 426

4 050 2 280

2 047

1 845

-202

LYNGEN STORFJ KÅFJ SKJERV NORDR KVÆN SUM
20,1 % 15,5 % 18,1 % 4,9 % 27,7 % 13,6 % 100,0 %

459 354 412 113 632 310 2 280

815 627 731 200 1 121 550 4 044
19 15 17 5 26 13 95

107 82 96 26 147 72 530
0

941 724 844 231 1 295 635 4 669
848 652 761 208 1 167 572 4 208
-93 -71 -83 -23 -128 -63 -461

93 71 83 23 128 63 461
0 0 0 0 0 0 0

28 20 22 5 35 18 129
1 0 1 0 1 0 3

-65 -51 -60 -18 -91 -44 -329
90,1 %

100,0 %

452



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  07.02.2019  2019/592 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.01.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 776 42042 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Godkjenning av kommunal garanti – Rotsundelv Idrettslag 

Fylkesmannen viser til brev fra Nordreisa kommune av 7. januar 2019 med søknad om 
godkjenning av kommunal garanti. 
 
Nordreisa kommunestyre vedtok 20. desember 2018, under sak 77/18, følgende garantistillelse:  
 
«Vedtak: 
  

• Nordreisa kommune innvilger Rotsundelv Idrettslag simpel kausjon for langsiktig lån 
pålydende kr 1.900.000,- til bygging av kunstgressbane og kr 900.000,- for nærmiljøanlegg på 
kommunal eiendom ved Rotsundelv skole.  

 
• Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 2.800.000,- med tillegg av 10 % av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 3.080.000,-.  

 
• Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med 

tillegg av inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens §3.  
 

• Det gis avdragsfrihet i inntil 3 år». 
 
 
Etter kommuneloven § 51 nr. 1 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti 
for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet. Myndighet 
til å godkjenne eller ikke godkjenne kommunale garantier er delegert til Fylkesmannen. Nærmere 
regler om kommunale garantier er gitt i garantiforskriften. 
 
Fylkesmannen har kontrollert vedtaket om garantistillelse overfor Rotsundelv Idrettslag opp mot 
kommuneloven § 51 nr. 2 som setter forbud mot å stille kommunal garanti overfor 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Fylkesmannen kan ikke se at 
vedtaket er i strid med denne bestemmelsen. 
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  Side: 2/2 

Det er viktig å være klar over at den økonomiske risikoen kommunen pådrar seg ved å stille 
kommunal garanti kan sidestilles med eget låneopptak. Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret 
har vurdert garantistillelsen opp mot andre forpliktelser kommunen har i dag og ønsker å påta seg i 
fremtiden. Nordreisa kommune hadde ifølge årsregnskapet for 2017 et samlet garantiansvar på 76,7 
mill. kr. 
  
Med hjemmel i kommuneloven § 51, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i rundskriv H-8/01, fatter Fylkesmannen følgende 
 

vedtak: 
 

Fylkesmannen godkjenner Nordreisa kommunes vedtak om å gi simpel kausjon til Rotsundelv 
Idrettslag i forbindelse med opptak av langsiktig lån pålydende kr. 1 900 000,- til bygging av 
kunstgressbane og kr. 900 000,- for nærmiljøanlegg på kommunal eiendom ved Rotsundelv skole. 
  
Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt kr. 2 800 000,- med tillegg av 10 % av til enhver 
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  
 
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg av 
inntil 2 år, jamfør garantiforskriften §3.  
 
Kommunen tillater at idrettslaget avtaler avdragsfrihet med banken i inntil 3 år. 
 

***** 
 
 
Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen seks uker. Eventuell klage sendes via Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Toril Feldt (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Komrev Nord IKS Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
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Til ordførere og rådmenn 
 

Endringer i Husbankens låne- og tilskuddsordninger i 2019 
Husbanken takker for godt samarbeid i året som har gått. I dette brevet informerer vi om 
prioriterte områder og de viktigste endringene i 2019. 
 
 
Barn og unge prioritert målgruppe i 2019 
I 2019 prioriterer Husbanken arbeid med følgende målgrupper: 
Barn og unge 

 Bostedsløse 
 Eldre 
 Funksjonshemmede 

 
Investeringstilskuddet deles i to poster 
Fra 1. januar 2019 gis investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger over to poster i 
statsbudsjettet. Midler på post 63 Investeringstilskudd går til rehabilitering, ombygging, utbedring og 
utskifting av eksisterende plasser. Det går også til aktivitetstilbud for å forbedre tilbudet uten at det gir 
netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. 
 
Midler på post 69 Investeringstilskudd, netto tilvekst skal kun gå til heldøgns omsorgsplasser som gir 
netto tilvekst. Med netto tilvekst menes at alle plasser som får tilskudd, kommer i tillegg til de 
plassene kommunen allerede har. Det legges til grunn at prosjektet som mottar tilskudd fra post 69 
skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunktet.  
 
Tilskudd til utleieboliger 
Fra 1. januar er tilskuddet til nye utleieboliger økt. Det er ikke lenger noen søknadsfrist, og søknader 
kan sendes og blir også behandlet fortløpende. Programkommuner vil få avsatt en ramme som de 
kan disponere frem til 1. oktober. Etter 1. oktober vil de avsatte midlene bli fordelt til andre kommuner 
som har behov. 

 
Kommunale boligtilskudd innlemmes i rammetilskuddet fra 2020 
Fra januar 2020 vil tilskudd til etablering, tilpasning samt utredning og prosjektering bli overført i 
rammetilskuddet til kommunene. Det betyr at midlene ikke lenger blir fordelt fra Husbanken hvert år. 
Kommunene må sette av midler til disse formålene i økonomiplanen. Målrettet bruk av kommunale 
boligtilskudd, bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan etablere seg og beholde en egnet bolig, 
samt redusere behovet for sosialhjelp.  

 
Nye digitale løsninger 
Fra 2019 lanserer Husbanken e-søknad til startlån og tilskudd til etablering og tilpasning. Denne 
erstatter dagens papirskjema. For programkommuner er søknaden en del av behovsmeldingen. For 
øvrige kommuner er e-søknaden tilgjengelig på husbanken.no.  
 
Mange kommuner benytter nå Startskudd, Husbankens saksbehandlingsløsning for kommunal 
behandling av søknader om startlån og tilskudd. Fra 1. januar 2020 blir det obligatorisk for 
kommunene å bruke Startskudd, og vi oppfordrer alle til å ta løsningen i bruk så snart som mulig. 
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Husbanken har tatt i bruk ID-porten som løsning for innlogging i disse tjenestene. Dette sikrer at 
personen som er logget på har fullmakt til å representere kommunen, og gir kommunen mulighet til å 
administrere fullmakter og tilganger i Altinn. Stadig flere av våre tjenester vil ta denne løsningen i 
bruk, på lik linje med mange andre offentlige etater.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Vi er klare til å løse nye utfordringer sammen med 
dere i 2019. Mer informasjon om Husbankens satsingsområder i 2019 og detaljert informasjon om 
våre ordninger,  finner dere på www.husbanken.no og www.veiviseren.no 
 
 
 
Med hilsen  

 
 
 

  
 

 Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør Per Olaf Skogshagen 
Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 

Husbanken 
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Fra: Moe, Cathrine Friberg (Cathrine.Friberg.Moe@domstol.no)
Sendt: 25.02.2019 13:01:45
Til: Moe, Cathrine Friberg
Kopi: 

Emne: Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett
Vedlegg: Årsmelding 2018.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger Hålogaland lagmannsretts årsmelding for 2018.
 
Ha en fin dag!
 
Vennlig hilsen

Cathrine Friberg Moe
Førstekonsulent
Hålogaland lagmannsrett
Telefon +47  77 60 35 28
Domstol.no

Følg oss på facebook
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Longyearbyen sett fra Platåfjellet Foto: Bjørnar Eirik Stokkan

Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og 
en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fyl-
kene Nordland, Troms og Finnmark, og i tillegg Svalbard og 
Jan Mayen. Vårt hovedmål er å holde høyest mulig kvalitet på 
alle rettsavgjørelser og å legge til rette for mest mulig effektiv 
 saksbehandling.

Lagmannsretten ledes av førstelagmannen, som sammen med 
lagmann og administrasjonssjef forestår den daglige drift. Dom-
stolen har i tillegg 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en 
jordskifteutreder og åtte saksbehandlere. Alle har kontorsted i 
Tinghuset i Tromsø. Lagmannsretten har knyttet til seg et antall 
ekstraordinære lagdommere, som er dommere som har gått av 
med pensjon. Lagmannsretten benytter også dommere fra ting-
retter eller andre lagmannsretter. Dette er dommere som tilkal-
les til den enkelte sak. I den enkelte sak kan aldri mer enn en 
ekstraordinær eller tilkalt dommer gjøre tjeneste. De kan heller 
ikke delta i straffesaker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i 
lagdømmet, og behandler både sivile saker og straffesaker. Lag-
mannsretten behandler også overskjønn, anke over avgjørelser 
fra jordskifterettene og saker som er behandlet i Trygderetten, 
som er et domstollignende forvaltningsorgan. Å anke betyr at 
en sak bringes inn til ny behandling eller overprøving for en 
høyere domstol. 

Stabile verdier – endringer i 
arbeidsmåter og prosess
Hålogaland lagmannsrett skal treffe riktige avgjørelser til rik-
tig tid, som møtes med respekt og tillit hos partene i sakene, 
 aktørene som opptrer for lagmannsretten og allmennheten. 
Domstolenes ide- og verdigrunnlag – uavhengighet, rettssikker-
het og tillit – er styrende for virksomheten.  

At domstolenes avgjørelser holder høy kvalitet, treffes innen 
rimelig tid og etter betryggende saksbehandling, er viktige 
 elementer for å opprettholde den høye tilliten domstolene har 
i befolkningen. At vi viser åpenhet, er tilgjengelig og har evne 
til omstilling i takt med samfunnsutviklingen, skaper også tillit.

Prosjektet Digitale Domstoler, som gjennomføres av Dom-
stoladministrasjonen sammen med domstolene, skal forenkle 
og forbedre rettsprosessen gjennom nye digitale arbeidsmåter. 
Målet er at vi skal arbeide digitalt i intern saksbehandling, i 
rettsmøtene og i kommunikasjonen med aktørene i saken, og 
at lagmannsrettene og de største tingrettene skal være papirløse 
innen 2023. En slik endring krever ny kompetanse, nye verktøy 
og evne og vilje til å endre våre arbeidsmåter, men innebærer 
samtidig økt kvalitet og effektivitet, og er ressursbesparende. 
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I 2018 ble det obligatorisk for advokater i de fleste sivile saker å 
benytte Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene. Portalen 
er i stadig utvikling, med sikte på at aktører i alle saker for retten 
kan motta, sende og lese dokumenter på denne måten. Vi ser frem 
til at meddommere i løpet av 2019 skal få tilgang til dokumenter og 
digital signatur gjennom Aktørportalen. 

I 2018 etablerte vi i tillegg digital behandling av alle straffesaker 
til ankeprøving og i anke over kjennelse og beslutning. Det er bare 
unntaksvis vi behandler saksdokumenter på papir. Digital behand-
ling av sakene er langt mer tidseffektivt enn bruk av papirdokumen-
ter, blant annet fordi både dommere og saksbehandlere raskt og en-
kelt kan skaffe seg full tilgang til saksdokumentene, også på reise. 

Flere av våre rettssaler er i løpet av 2018 blitt ytterligere utstyrt 
for gjennomføring av digitale rettsmøter, både i straffesaker og i 
sivile saker. De aller fleste ankeforhandlingene, særlig i sivile saker, 
 gjennomføres nå ved bruk av digitale dokumenter. 

Lagmannsretten deltar sammen med Nord-Troms tingrett i prøve-
prosjektet «Opptak i retten» i regi av Domstoladministrasjonen. Det 
foretas lyd- og bildeopptak av forklaringer som gis for tingretten. 
Disse gjenbrukes ved avspilling under ankeforhandlingen for lag-
mannsretten i stedet for eller i tillegg til at vedkommende part eller 
vitne innkalles på nytt. Dette er en ny prosessordning for bevisfør-
selen både i sivile saker og i straffesaker. Formålet med prosjektet 
er å skaffe til veie kvalifisert beslutningsgrunnlag for en fremtidig 
permanent ordning med opptak og gjenbruk av forklaringer, slik et 
lovutvalg foreslo i 2017 i utredning om ny straffeprosesslov. Lag-
mannsretten gjennomførte i desember 2018 de to første ankefor-
handlingene i straffesaker hvor vi gjenbrukte opptak av forklaringer 
fra tingretten, og flere tilsvarende saker er berammet i 2019.     

Parallelt med utprøving av ny prosessordning har vi gjennomført 
våre siste jurysaker i 2018. Den siste saken i Hålogaland lagmanns-
rett gikk over to uker i Bodø i oktober 2018, og satte sluttstrek for 
prosessordningen som i 130 år har dannet grunnlag for avgjørelsen 
av skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene. Juryordningen, 
hvor ti lekfolk alene avgjorde skyldspørsmålet uten å gi begrun-

nelse, var omdiskutert og kritisert i mange år før den ble vedtatt 
opphevet i 2017. Alle straffesakene hvor lagmannsretten skal ta 
stilling til bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet behandles nå 
av to fagdommere og fem meddommere, som sammen avgjør alle 
spørsmål i saken. 2018 ble et overgangsår hvor vi hadde både jury-
saker, meddomsrett etter gammel ordning med tre fagdommere og 
fire meddommere og nyordningen med hhv. to og fem. Fra og med 
1. januar 2019 går alle sakene etter den nye ordningen.

Lagmannsretten er fornøyd med at vi nå har fått en ordning hvor ret-
tens sammensetning er lik for alle saker hvor lagmannsretten skal 
prøve skyldspørsmålet, uavhengig av strafferamme. Endringen vil et-
ter vårt syn styrke rettssikkerheten for de tiltalte, og gi aktører og all-
mennheten økt innsyn i begrunnelsen for avgjørelsen av skyldspørs-
målet, også i alvorlige saker. Norge er det landet i Europa som bruker 
flest meddommere i strafferettspleien. Det styrker aksept og tillit.

Domstolene skal i en tid med nye, digitale arbeidsmåter og endrede 
prosessordninger møte Stortingets krav til effektivitet. Reduserte 
driftsbudsjetter som følge av avbyråkratiseringsreformen, har gjort 
vår hverdag vanskeligere. Det er lite byråkrati i domstolen, og det 
er vanskelig å oppfylle kravene om besparelser i et allerede stramt 
budsjett. Hålogaland har det forholdsmessig laveste antallet saks-
behandlere av alle lagmannsrettene, og ingen mulighet til å redusere 
bemanningen ytterligere. Etter flere år med reduserte driftsbevilg-
ninger til domstolen, viser budsjettildelingen for 2019 ytterligere 
reduksjon. Dette gir oss utfordringer i den daglige driften, men også 
insentiv til å jobbe mer effektivt, samtidig som kvaliteten på våre 
avgjørelser og allmennhetens tillit til domstolen, skal opprettholdes. 

Ankedomstol for hele Nord-Norge
Hålogaland lagmannsretts geografiske område strekker seg fra 
 Bindal kommune i sør til Svalbard i nord og fra Sør-Varanger kom-
mune i øst til Jan Mayen i vest - mer enn en tredjedel av fastlands 
Norge – med Svalbard og Jan Mayen i tillegg. 

Lagmannsretten har sitt hovedsete i Tromsø, men også faste retts-
steder med egne lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste saker fra Nord-
land behandles der, med mindre det av hensyn til befaring eller andre 
særlige grunner er behov for å sette rett andre steder i fylket. I Troms 
er det utenfor Tromsø særlig i Harstad det settes rett. Lagmannsret-
ten mangler egnede lokaler for større saker i Vestfinnmark, noe som 
medfører at slike saker i stor grad behandles i Tromsø. Større saker fra 
Østfinnmark behandles til vanlig i fylkestingsalen i Vadsø. For andre 
typer saker fra Finnmark settes rett ved behov på ulike  steder.   

Jordskiftesak på Træna                                                                                       Foto: Amund Bie
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I 2018 ble 59 % av rettsmøtedagene brukt i Tinghuset i Tromsø, 
41 % i resten av landsdelen. Sakene berammes med grunnlag i 
 samfunnsøkonomiske betraktninger som blant annet tar hensyn til 
hvor mange personer som må reise som følge av valg av rettssted. 
Reduserte bevilgninger og økte reisekostnader krever tiltakende 
sentralisering. Alle dommerne og flere av saksbehandlerne deltar 
i reisevirksomheten. For dommerne medførte rettssaker utenfor 
Tromsø i 2018 gjennomsnittlig 30 reisedøgn med overnatting. I til-
legg har dommerne annen reisevirksomhet i forbindelse med dom-
stolrelaterte møter og kurs, slik at snittet var 40 reisedøgn.

Fra en sak kommer inn til lagmannsretten og inntil den avgjøres 
ved ankeforhandling eller etter skriftlig behandling, forberedes den 
og følges opp av en dommer og en saksbehandler. De fleste sakene 
avgjøres av tre fagdommere. I alle straffesaker hvor skyldspørsmål 
skal avgjøres, deltar to fagdommere og fem meddommere. Saks-
behandlerne bruker mest av sin tid på straffesakene, både som pro-
tokollførere i de større sakene og ved deltakelse i saksforberedelse, 
kontakt med meddommere og vitner og ved avslutning av saken.

Nesten en tiendedel av landets befolkning bor i Nord-Norge. 
 Hålogaland lagmannsrett har tilsvarende andel av antall saker og 
arbeidsbyrde som kommer inn til landets lagmannsretter. Til å 
 behandle disse sakene har vi nesten en tiendedel av landets lag-
dommere, mens andel saksbehandlere er en del lavere. Vi er stolte 
av at Hålogaland gjennom hele 2000-tallet har vært landets mest 
tidseffektive lagmannsrett.

Sivile saker
Domstolene er samfunnets siste linje problemløsere, men har også 
plikt til å forsøke å løse tvistene i minnelighet. Tvisteloven leg-
ger stor vekt på at tvister skal forsøkes forlikt, og partene er ofte 
best tjent med løsninger som de selv har herredømme over. Av de 
204 ankene over sivile dommer som lagmannsretten mottok i 2018, 
endte 96 med dom. 26 saker ble forlikt, og de øvrige ble nektet 
fremmet, trukket eller bortfalt av andre årsaker. Antall sivile saker i 
2017 var lavt, men er i 2018 kommet opp på et normalt nivå igjen. 
Omfanget av den enkelte sak synes å være økende de siste årene.

Sivile saker som ikke får ny full behandling
Hvis verdien av tvistegjenstanden er mindre enn 125 000 kroner, 
har partene ikke rett til ankebehandling i lagmannsretten. Det må da 
søkes om samtykke til behandling. Lagmannsretten mottok 17 slike 
søknader i 2018 og samtykket til behandling av en av disse, en ble 
avvist og resten nektet fremmet.

Men også i saker med høyere verdi og i saker som gjelder ideelle 
interesser, kan anker nektes fremmet til ny realitetsbehandling. Vil-
kåret for at lagmannsretten skal bruke denne adgangen, er at dom-
merne enstemmig finner det klart at en anke ikke vil føre fram. I 
disse tilfellene må nektelsen begrunnes i en skriftlig avgjørelse. 
Lagmannsretten nektet i 2018 å fremme 16 saker på dette grunnlag.

For å få behandlet en barnevernssak for lagmannsretten må partene 
ha lagmannsrettens samtykke. Utgangspunktet er at disse sakene er 
endelig avgjort etter behandling både i fylkesnemnda og tingretten, 
og ny sak kan startes i nemnda etter ett år. Lagmannsretten mottok 
38 anker i 2018. Samtykke til overprøving ved ankeforhandling ble 
gitt i 4 av sakene, i tillegg ble det gitt delvis samtykke i en sak.

Sakstyper
Omlag 25 % av ankene vedrørte barn og foreldre. I tillegg til de 
38 barnevernsakene gjaldt 22 av ankene tvist mellom foreldre om 
deres barns faste bosted, om samvær mv. Dette medfører nesten en 
halvering fra 2017 hvor det var 40 slike saker.

Lagmannsretten behandler mange saker vedrørende fast eiendom, 
kontraktsforhold/ entrepriser og erstatning. I tillegg behandles flere 
tvister i arbeidsforhold (oppsigelse/avskjed), arv og skifte, skatt, 
reindrift mv. Den mest omfattende saken i 2018 var tvist mellom 
staten og et spansk entreprenørselskap vedrørende heving av kon-
trakt ved byggingen av Sørkjosfjelltunnelen. Saken gikk over 26 
rettsdager og ble tolket til spansk av tre tolker.

Tingrettene avholder skjønn for å fastsette erstatninger etter 
 ekspropriasjon, odelstakster mv. Partene kan begjære overskjønn 
for lagmannsretten. Lagmannsretten fikk i 2018 inn 8 begjæringer 
om overskjønn. 

Fra 1. januar 2016 er lagmannsretten ankeinstans for alle av gjørelser 
truffet etter jordskifteloven. I 2018 fikk lagmannsretten inn 3 anker 
som tidligere ville blitt behandlet i jordskifteoverretten. Jordskifte-
lagdommeren deltar som en av tre lagdommere i de fleste  sakene 
som ankes fra jordskifterettene og i noen saker fra ting rettene som 
gjelder bruks- eller eiendomsrett til fast eiendom.

Lagmannsretten fikk i 2018 inn 7 stevninger i sak til overprøving 
av Trygderettens avgjørelser. Behandlingsformen er som for sivile 
ankesaker.

Saksgang
Dersom anken ikke krever samtykke fra retten eller ikke blir  nektet 
fremmet, går saksforberedelsen videre ved at det gjennomføres et 
planleggingsmøte mellom partene og lagmannsrettens forbereden-
de dommer. I dette møtet fastsettes også tid og sted for muntlig 
ankeforhandling. For lagmannsretten er det viktig med aktiv saks-
forberedelse for å gi hver sak nødvendig omfang, og kortest mulig 
tid fram mot ankeforhandling og endelig avgjørelse.

Hålogaland lagmannsrett hadde i 2018 en gjennomsnittlig saksbe-
handlingstid for de sivile ankene over dom på 121 dager. Gjennom-
snittlig saksbehandlingstid for de øvrige lagmannsrettene var 198 
dager. Stortinget har fastsatt en målsetting på 6 måneder (180 dager).

Kjennelser og beslutninger
Anke over tingrettenes kjennelser og beslutninger avgjøres vanlig-
vis på grunnlag av skriftlig behandling av tre lagdommere. Det kom 
inn 152 slike anker i 2018. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt 
39 dager.

Befaring på Båtsfjordfjellet                                                                             Foto: Dag Nafstad
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Straffesaker 
Både de domfelte og påtalemyndigheten kan anke til lagmanns-
retten over straffedommer avsagt av tingretten. Anken kan rette 
seg mot bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, saksbehandlingen 
og/eller straffutmålingen. Den som er fornærmet ved en straffbar 
handling kan ikke selv anke straffesaken dersom han eller hun er 
misfornøyd med tingrettens dom. Fornærmede kan imidlertid anke 
særskilt over erstatningskrav som er behandlet i tingretten. Slik 
anke følger reglene om anke over sivile dommer hvis ikke straf-
fesaken også skal behandles på nytt. 

I 2018 fikk lagmannsretten inn 274 anker over dommer i straffe-
saker. Dette er en fortsettelse av nedgangen i innkomne anker, som 
vi har registrert de siste årene. Samtidig økte antallet saker som 
gjelder alvorlig straffbare forhold og saker som ofte er arbeids-
krevende, f.eks. tiltale for mishandling i nære relasjoner, sedelig-
hetsforbrytelser, grove narkotikasaker med flere tiltalte og saker 
med internasjonal forankring. Dette medførte at antallet saker som 
ble behandlet i ankeforhandling lå i overkant av det som har vært 
vanlig tidligere år.

Den som i tingretten er domfelt for et forhold med strafferamme 
over 6 års fengsel, har normalt krav på å få sin anke behandlet 
i lagmannsretten. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til 
tiltaltes gunst og som gjelder en handling med strafferamme over 
6 år, kan nektes fremmet for lagmannsretten dersom retten etter 
en skriftlig prøving av saken mener at anken gjelder spørsmål av 
mindre betydning eller det for øvrig ikke er grunn til å prøve anken. 

Den største andelen straffesaker som ankes til lagmannsretten  gjelder 
forhold hvor det er idømt fengselsstraff, men hvor strafferammen for 

handlingen ikke overstiger 6 års fengsel. For slike saker kan lag-
mannsretten, etter en skriftlig behandling av tre dommere, nekte å 
fremme anken til ankeforhandling dersom retten enstemmig finner 
det klart at anken ikke vil føre frem. For anker fra påtalemyndig heten 
som ikke er til domfeltes gunst, kan anken også nektes fremmet der-
som den gjelder spørsmål av mindre betydning eller dommerne for 
øvrig mener at det ikke er grunn til å prøve anken. En beslutning om 
å nekte å fremme en anke må begrunnes skriftlig. 

Dersom tingrettens dom gjelder en eller flere handlinger hvor 
påtalemyndigheten ikke har påstått og tingretten heller ikke har 
idømt annen reaksjon enn bot, inndragning og/eller tap av føre-
rett, kan anke bare fremmes for lagmannsretten dersom det forelig-
ger  særlige grunner til det. Også dette avgjøres etter en skriftlig 
 behandling av tre dommere.

I 2018 ble 19,2 % av ankene i saker med strafferamme inntil 6 års 
fengsel og bøtesakene henvist til ankeforhandling. I tillegg kom-
mer ankene i saker med strafferamme over 6 år, slik at totalt 41,4 % 
av ankene ble henvist til ankeforhandling. 

Felles for alle sakskategorier er at lagmannsretten etter den skrift-
lige behandlingen av tre dommere i visse tilfeller kan avgjøre saken 
direkte i stedet for å henvise anken til ankeforhandling. Retten kan 
beslutte å avvise eller oppheve den påankede dom, å frifinne den 
siktede fordi det påtalte forhold ikke er straffbart eller er foreldet, 
eller endre tingrettens dom til siktedes gunst, dersom den enstemmig 
finner det klart at dette må bli resultatet. I 2018 ble 9 % av ankene 
avgjort på slik måte i stedet for å bli henvist til ankeforhandling. 
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Siste jurysak i Hålogaland                                                        Foto: Hilde Jorunn Hanssen
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Totalt – av alle straffesaksankene som kom inn til lagmannsretten 
i 2018 – ble altså 50,4 % enten henvist eller avgjort på annen måte 
enn ved nektelse.

I løpet av 2018 behandlet lagmannsretten til sammen 123 
 straffesaker i ankeforhandling, hvorav 17 saker med lagrette. I til-
legg behandlet vi 28 saker, som tidligere ville blitt behandlet med 
lagrette, med ny sammensetning av retten. Totalt 45 slike saker er 
en klar økning fra tidligere år.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker behandlet i 
 ankeforhandling var i 2018 137 dager. Dette er en gledelig reduk-
sjon fra 2017. Ved overgangen fra lagrette til meddomsrett for de 
alvorligste sakene, håper vi å kunne redusere tidsbruken i ankefor-
handling, og slik fortsatt redusere saksbehandlingstiden noe.

Lagmannsretten behandler også partenes anker over kjennelser og 
beslutninger fra tingretten, blant annet avgjørelser om førerkortbe-
slag, varetektsfengslinger og besøksforbud. Disse sakene behandles 
som regel skriftlig av tre dommere. I 2018 behandlet lagmannsretten 
173 slike saker, hvorav 105 gjaldt varetektsfengsling. Antall anker 
over fengslingskjennelser var langt høyere i 2018 enn tidligere år. 

Kompetansearbeid
Kvaliteten på lagmannsrettens arbeid er avhengig av felles innsats 
fra dyktige ansatte. 

Lagmannsretten har interne kompetanseprogrammer for saksbe-
handlere og dommere. I tillegg til individuelle tiltak deltar alle på 
sentrale og regionale seminarer i regi av Domstoladministrasjonen. 
Hvert fjerde år har dommerne en måned studiepermisjon. I 2018 
benyttet tre av våre dommere seg av dette. 

Dommere fra lagmannsretten deltar i internasjonalt dommerarbeid, 
lovutvalg, Domstolkommisjonen, Domstoladministrasjonens og 
Dommerforeningens styre, Innstillingsrådet for dommere, Tilsyns-
utvalget for dommere og kurs og seminarer, som deltakere eller 
forelesere. Saksbehandlere og utreder deltar i forskjellige organisa-
sjonsutvalg, fagkurs og modulbaserte samlinger. 

Lagdommer Nils Asbjørn Engstad er mangeårig medlem og 
 tidligere president for Europarådets rådgivende dommerkomité, 
tidligere leder for Den Norske Dommerforening og nå medlem av 
Domstolkommisjonen. I 2018 mottok han Juristforbundets Retts-
sikkerhetspris for sitt langvarige frivillige arbeid for domstolenes 
uavhengighet, både nasjonalt og internasjonalt.

Lagdommer Vidar Stensland ble i februar 2017 utnevnt til dommer 
i konstitusjonsdomstolen knyttet til krigsforbryterdomstolen for 
Kosovo i Haag, og er den eneste norske dommeren i en internasjo-
nal konstitusjonsdomstol. 

Lagmannsretten arrangerer hvert år en felles studiereise eller et 
 internseminar hvor alle ansatte er med. Høsten 2018 gjennomførte 
vi en tre-dagers studiereise til Svalbard, med besøk hos blant an-
net Sysselmannen og lokalstyret. Vi hadde et godt faglig og sosialt 
utbytte av reisen til utkanten av vårt lagdømme.

Hålogaland lagmannsrett arrangerte i 2018 en to-dagers adminis-
trasjonssamling i Tromsø for administrative ledere og saksbehand-
lere i alle lagmannsrettene. Tema for møte var blant annet kommu-
nikasjon, digitalisering og effektivisering. 

I juni 2018 deltok flere av våre dommere på Nord-Nordisk juristmøte 
i Tromsø, med tema «Statens utøvelse til eierskap av landområder». 
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I august 2018 deltok flere dommere på Nordisk prosessrettsseminar 
som ble arrangert av Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø, 
med flere tema av sentral betydning for domstolene. Ved begge disse 
arrangementene hadde vi sammen med Nord-Troms tingrett glede av 
å invitere nordiske juristkolleger til mottakelse på Tinghuset. 

Lagmannsrettens internutvikling skjer gjennom arbeidet med sa-
kene. For å kunne dra nytte av de gevinster som ligger i den digitale 
utviklingen sørger vi samtidig for opplæring og praktisering av nye 
digitale arbeidsmåter. Å arbeide i lagmannsretten er å delta i et kon-
tinuerlig kompetanseprosjekt.

Kvalitet i samarbeid med andre 
aktører
Lagmannsretten er avhengig av samarbeid med mange aktører.

Meddommere som påtar seg det krevende samfunnsoppdraget det er 
å delta i avgjørelse av rettssaker, er helt sentrale i norsk rettspleie. 
622 meddommere er valgt for å kunne delta i ankeforhandlinger i 
straffesaker i Hålogaland lagmannsrett. Meddommere og fagkyndige 
meddommere deltar også i enkelte ankeforhandlinger i sivile ankesa-
ker, blant annet i   ankeforhandling i saker etter barnevernloven. 2018 
ble siste hele året hvor meddommere alene – som jurymedlemmer – 
avgjorde skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene. 

I flere rettssaker er det behov for at godt kvalifiserte sakkyndige 
medvirker til å danne grunnlag for lagmannsrettens avgjørelse av 
saken. I 2018 ble det brukt til sammen 38 rettsoppnevnte sakkyn-
dige i 33 ankesaker, hovedsakelig i straffesaker, barnevernssaker 
og foreldretvistsaker. Det ble brukt 13 fagkyndige meddommere i 
11 ankesaker, de fleste i barnevernssaker, 2 i en entreprisesak og 2 
i en oppsigelsessak. 

Lagmannsretten har et godt samarbeid med advokatforeningene og 
statsadvokatembetene i lagdømmet. Lagmannsretten, påtalemyndig-
heten og faste forsvarere møtes jevnlig for å gjennomgå rutinene for 
gjennomføring av berammelser, saksforberedelse og ankeforhand-
ling. I 2018 har det vært arrangert kurs om digitale arbeidsmåter i 
sivile saker for advokatene i Troms. Aktørportalen ble gjort obliga-
torisk høsten 2018, og lagmannsrettens saksbehandlere har løpende 
veiledet og bistått advokatene i bruk av portalen og utarbeidelse av 
digitale utdrag i sivile saker. 

Høsten 2018 arrangerte lagmannsretten samarbeidsmøte med soren-
skriverne i lagdømmet, med særlig fokus på lagmannsrettens veileder 

om saksforberedelse før oversendelse av sivile saker til ankedom-
stolen og hensiktsmessige rutiner for digital saksbehandling. Lag-
mannsretten vil med jevne mellomrom ta initiativ til slike møter.

I mange rettssaker er det behov for tolk. Høy kvalitet på tolkingen 
styrker rettssikkerheten til de involverte som ikke forstår eller kan 
gjøre seg forstått på norsk. Tolken må være godt kvalifisert og tolke-
utstyret i rettssalene må være funksjonelt og ha god kapasitet. I 2018 
ble brukt 56 tolker i 30 ankeforhandlinger. Det ble tolket på 22 språk. 
Engelsk og samisk var språkene som ble brukt i flest saker. Det ble 
brukt 3 tolker som tolket spansk i sak som gikk over 26 dager. 

Det er opprettet vitnestøtteordninger ved flere domstoler i lagdøm-
met, i samarbeid med Røde Kors. Et trygt vitne er et godt vitne, og 
vitnestøtteprogrammet vil kunne lette belastningen for det enkelte 
vitne og styrke rettssikkerheten. Undersøkelser viser at ordningen 
vurderes som positiv. Vitnestøtteordningen i norske domstoler vant 
Crystal Scales of Justice Award 2017. Prisen ble delt ut av Europa-
rådet gjennom European Commission for the Efficiency of Justice 
(CEPEJ). I 2018 var det i Tromsø 9 vitnestøtter som bisto 159 vit-
ner. DA og Røde Kors arrangerte regional samling våren 2018, og 
lagmannsretten holdt vitnestøttekurs høsten 2018

Åpenhet og tilgjengelighet
Service og samhandling er satsingsområder i domstolene. Lag-
mannsretten tar rundt ti ganger i året imot skoleklasser som ønsker 
å besøke domstolene og følge ankeforhandlinger. Vi tar også imot 
andre besøksgrupper og kolleger fra andre land som ønsker å be-
søke domstolen og Tinghuset i Tromsø. Dommere fra to tingsretter 
i Sør-Sverige var på studiebesøk våren 2018 som ledd i et nordisk 
samarbeidsprogram. 

Pressen spiller en viktig rolle ved kontroll med og formidling av 
domstolenes gjennomføring av sakene som behandles. Lagmanns-
retten forsøker å legge til rette for gjennomføring av pressens opp-
drag, og praktiserer meroffentlighet i den grad det lar seg gjøre utfra 
de kryssende hensyn i den enkelte sak.

Lagmannsretten har egen hjemmeside på internett og egen face-
book-profil, hvor det legges ut nyheter fra lagmannsretten og arti-
kler og annet som berører domstolene.

Lagmannsretten og juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø 
samarbeider ved at dommere underviser, veileder og har sensur. 
I deler av 2018 har vi hatt to universitetsansatte konstituert som 
dommere. Lagmannsretten tar hver høst mot praksisstudenter som 
hospiterer i en måned. I 2018 var det tre studenter.  

Nord-Nordisk Juristmøte                                                          Foto: Monica Hansen Nylund

Studietur til Svalbard høsten 2018                                            Foto: Bjørnar Eirik Stokkan
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Deres dato: Deres ref:

Adresseliste Saksbehandler, innvalgstelefon

Oddvar Brenna, 77642174

Samordning av  statlige  innsigelser til kommunale planer etter plan- og
bygningsloven  -  orientering om rutiner til kommunene i Troms og Finnmark samt
regionale statsetater.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til brev fra KMD datert den 22.12.17  hvor  det
delegeres myndighet til  å  samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og
bygningsloven.

KMD har på bakgrunn av de positive erfaringene med samordningsforsøket besluttet å innføre
samordning av statlige innsigelser som en permanent ordning i hele landet fra  01.01.2019.  KMD
har, i nevnte brev, satt rammer for hvordan dette skal gjøres i oppstartsfasen, høringsfasen og
etter høring. Rutinen er vedlagt.

Fylkesmannen har ordinært et samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget
myndighetsområde.  F ylkesmennene  som deltok i samordningsforsøket fikk i tillegg et
samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Fylkesmannen
mottok innsigelsene, og foretok en samlet vurdering av dem. Fylkesmannen kan i den
forbindelse avskjære innsigelser på nænnere angitte betingelser. Dette prinsippet videreføres nå
som en ordning for fl landet fra  01.01.2019.

hmsigelsesinstituttet  er viktig for  å  sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i
arealplanleggingen, og er en forutsetning for at kommunen kan vedta arealplaner med
juridisk bindende virkning. Det er samtidig et mål  å  redusere antall imisigelser ved å styrke
dialogen mellom kommunene og innsigelsesmyndighetene i tidlig planfase.

Målet med samordningsforsøket er å sikre en effektiv og målrettet behandling av plansaker,
og et godt samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter innenfor den lovpålagte seks
ukers høringsfristen. Det er også et mål at forsøket skal bidra til å styrke kvaliteten og
gjennomførbarheten av kommunale planer. Rutinen ble innført som et forsøk i Troms i  2015, og
det er høstet mange gode erfaringer med ordningen. Finnmark har ikke deltatt i forsøket, og det
er derfor viktig å gå ut med lik informasjon til alle kommuner i Troms og Finnmark.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost f lkesmannen.no Statens Hus Strandvegen 13, Tromsø www.fylkesmannenno/tf

Sikker melding: 9815 Vadsø Damsveien 1, Vadsø

www. lkesmannen.no/meldin Org.nr. 967 311 014
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KMD evaluerte samordningsforsøket i  2016  og tilbakemeldinger til departementet viser at
forsøket har styrket dialogen og samhandlingen mellom forvaltningsnivåene, og gitt en mer
effektiv og bedre statlig medvirkning i kommunale planprosesser. Statlige innsigelser er
bedre begrunnet og statlige etater er mer løsningsorienterte enn tidligere. Fylkesmermene
bidrar aktivt til å løse uenigheter mellom kommunene og statsetatene. Mange statsetater har
utarbeidet veiledere som klargjør irmsigelsesgrurmlaget, og beskriver hvordan sektorinteressene
kan ivaretas i kommunale planer. Dette er viktige grurmlagsdokumenter for kommunene.

Departementet gav overordnede føringer for sarnordningsforsøket, men overlot til den
enkelte fylkesmann å lage konkrete rutiner for gjennomføringen. En viktig forskjell var at noen
fylkesmenn samordner også høringsuttalelser i saker uten innsigelse, blant annet Troms.
Departementet mener at dette er for ressurskrevende som en permanent ordning, særlig for
fylkesmenn med mange plansaker. Det er derfor besluttet at samordningen skal begrenses til
planer med innsigelser.

lnnsigelser fra fylkeskommunen, Sametinget og nabokommuner omfattes ikke av
samordningsforsøket, og vil heller ikke omfattes av den permanente ordningen. Disse
innsigelsene må løses i dialog med vedkommende organ, eventuelt i mekling hos
fylkesmannen eller ved behandling i departementet. Departementet anbefaler dialog mellom
fylkesmarmen og andre innsigelsesrnyndi gheter i saker der både statlige etater og andre
myndigheter har innsigelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil fremheve at regionalt planforum er en viktig
arena for dialog og interesseavklaring i tidlig planfase. Kommuneplaner og reguleringsplaner
som berører nasjonale og vesentlige regionale interesser, bør diskuteres i regionalt
planforum før offentlig ettersyn. God dialog i regionalt planforum kan bidra til bedre planer og
redusere behovet for innsigelser i høringsfasen. Regionalt planforum kan også brukes i
høringsfasen og i sluttfasen. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gode erfaringer med
planforum og vil oppfordre kommunene om å benytte planforum aktivt i planprosessen.

For å videreføre den positive trenden med nedgang i andelen planer møtt med innsigelse, er
det viktig at statsetatene fortsetter arbeidet med å klargjøre nasjonale og vesentlige
regionale interesser på sitt område, og styrker veiledningen til kommunene. Det er også
viktig at statsetatene bidrar til å løse arealkonflikter og innsigelser.

Regionale statlige myndigheter i Troms og Finnmark må særlig merke seg at det nå er kun
innsigelser som skal sendes til Fylkesmannen for samordning eventuelt avskjæring. Uttalelser
med innsi elser må være F lkesrnannen i hende minimum to uker før hørin sfristen utlø er. De
to siste ukene av høringsfristen brukes til samordning og eventuell avskjøring av en innsigelse.

For å sikre en rask og god medvirkning fra regionale statsetater er det særs viktig at kommunene
er nøye med å sende over alle plandokurnentene samlet ved offentlig ettersyn og høring. Dette
omfatter blant armet, planbeskrivelse, konsekvensutredning, bestemmelser og kart.

Uttalelser med kun merknader skal sendes direkte til kommunen med kopi til Fylkesmannen. Vi
vil anmode om at regionale statlige sektonnyndigheter også sender kopi av oppstartsvarsel til
Fylkesmarmen slik at vi kan være forberedt på potensielle konfliktpunkter i høringsfasen av en
plan.
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Fylkesmannen skal bidra til at statlige myndigheter er aktive medspillere i arbeidet med

utforming av planforslag i oppstartsfasen Det tilligger også hver statlig fagmyndighet plikt til å

delta i planlegging etter plan— og bygningslovens  § 3-2.Det forventes derfor at alle regionale

statlige fagmyndigheter aktivt tar del i planprosesser og gir nødvendige råd og veiledning slik at

den konstruktive og løsningsorienterte planleggingen i fylkene kan opprettholdes.

For å få til en god planprosess er oppstartsfasen sentral. Vi vil oppfordre kommunene til å

gjennomgå egne rutiner for oppstartsmøte og se til at vilkårene og rutinene for å utarbeide en

plan blir klart og forutsigbart for private aktører. Vi erfarer at det er viktig at private

forslagsstiller er kjent med ordningen. Den 08.12.17 ble det vedtatt en forskrift om behandling

av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven som må følges.

Fylkesmannen finner grunn til å minne statlige etater om betydningen av å avgi klare faglige råd

og uttalelser i de ulike fasene i planløpet. Det må gå klart fram av innspill til oppstartsfasen om

nasjonale og vesentlige regionale interesser blir berørt. I høringsfasen er det vikti g at innsigelser

er begrunnet i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. KMD har i

rundskriv H-9/ 17 Endringar  ifbwalmingslova, tviste/ova mm. (0veiprøw'ngs-kompetanse m.m.)

understreket kravet til begrunnelse for en innsigelse, jfr punkt 4. 3 Skjerpa grunngjevingsplz'ktfor

morsegner.

Planer som startes opp etter 01.10.19 vil alltid håndteres etter sarnordningsrutinen.

Planer som er varslet oppstart til før 01.1019 vil i høringsfasen besvares i henhold til

samordningsrutinen.

Planer som er i en høringsfase, dvs sendt på høring i løpet av desember 2018, vil bli besvart uten

samordning. Hver statsetat avgir sin uttalelse direkte til kommunen enten det er med eller uten

innsigelse. Fylkesmannen ber om kopi av uttalelsen. Dette vil gjelde et mindre antall plansaker

og er en overgangsordning med begrenset varighet, utgangen av januar 2019.

Fylkesmannen ber kommunen merke seg at det er opprettet en egen planseksjon som besvarer

planer etter plan- og bygningsloven. Henvendelser til Fylkesmannen om enkeltplaner skal derfor

sendes til Justis- og kommunalavdelingen, Seksjon plan.

Eventuelle spørsmål om samordningsrutinen kan rettes til Oddvar Brenna.

Med hilsen

Per Elvestad (e.f.) Oddvar Brenna

Ass. direktør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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ADRESSELISTE:
Kommunene i Troms og Finnmark

Avinor, Postboks 2254, 9296 Tromsø

Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7040 Trondheim

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Mattilsynet Troms og Svalbard, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø
Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund

NVE Region Nord, Kongens gate 14—18, 8514 Narvik

Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
Statsbygg, Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo

Troms fylkeskommune, Postboks 56600, 9296 Tromsø
Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø

Sametinget, Åvjovärgeaidnu 50, 9730 Karasjok
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Vedlegg

Rammer for samordning av statlige innsigelser til kommunale

planer etter plan- og bygningsloven

Oppstartsfasen

Fylkesmannen skal bidra til at berørte statlige fagmyndigheter gir innspill til kommunale

planer ved oppstart av planarbeid. Det skal gå klart fram av innspillene om nasjonale eller

vesentlige regionale interesser kan bli berørt.

Fylkesmannen skal bidra til at statlige myndigheter er aktive medspillere i arbeidet med

utforming av planforslag.

Fylkesmannen skal bidra til at regionalt planforum brukes aktivt av berørte statlige

myndigheter og kommunene i fylket. Planforslag som kan komme i konflikt med

nasjonale og vesentlige regionale interesser bør diskuteres i planforum før offentlig

ettersyn.

Fylkesmannen har i denne fasen ingen utvidet sarnordningsrolle utover det som framgår

av plan- og bygningsloven. Det innebærer at fylkesmannen skal bidra til best mulig

dialog og samordning mellom statlige myndigheter, samarbeide med fylkeskommunen

om å få fram nasjonale og vesentlige regionale interesser osv. Fylkesmannen gis i denne

fasen ingen myndighet til å overprøve statlige myndigheter ut over eget ansvarsområde.

Plikten etter plan- og bygningsloven § 3-2 til å delta i planleggingen og gi kommunene

informasjon som har betydning for planleggingen, tilligger hver enkelt statlig

fagmyndighet. Samordningen endrer ikke rollefordelingen mellom fylkesmann og

fylkeskommunen slik den er beskrevet i plan- og bygningsloven § 3—2.

Høringsfasen

Ordningen innebærer ingen endring av høringsfristene som kommunen setter. Det

forutsettes at de statlige fagmyndighetene og fylkesmannen i rollen som samordner, gjør

det som skal til for  å  holde fristen. I enkelte tilfeller kan det være behov for  å  utvide

høringsfristen. Fylkesmannen må avklare dette med kommunene og fagmyndighetene i

hvert enkelt tilfelle.

De statlige fagmyndighetene sender høringsuttalelser med innsigelse til fylkesmannen.

Høringsuttalelser uten innsigelse sendes til kommunen med kopi til fylkesmannen som

grunnlag for samordnet statlig vurdering.

Fylkesmannen samordner innsigelsene i samråd med høringsinstansene, og får dermed

en utvidet rolle. Fylkesmannen skal vurdere innsigelsene og gi en samlet uttalelse til

kommunen der det tas stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan

avskjære en irmsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Det forutsettes at

slik avskjæring skjer i dialog med vedkommende myndighet.

Fylkesmannen kan avskjære innsigelser som:

> ikke er begrunnet i nasjonale eller vesentlige regionale interesser eller av vesentlig

betydning for vedkommende organs saksområde, jf. pbl  §  5—4 første ledd

> er fremmet etter høringsfristen, jf. pbl  §  5-4 siste ledd

> har vært eller kunne vært fremmet tidligere, jf. pbl  §  5-5 første ledd

> er fremmet uten at statsetaten har deltatt i planprosessen, jf. pbl § 5-5 siste ledd

> er motstridende og hindrer kommunen i å fatte planvedtak

Det overlates til fylkesmannen å finne praktiske løsninger for samordnet uttalelse. De

enkelte statlige myndigheters høringsuttalelser inkludert innsigelser som er avskåret, skal
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følge fylkesmannens samlede uttalelse.

Om mulig bør fylkesmannen invitere kommunen og innsigelsesmyndigheten(e) til

dialogmøte før innsigelsene sendes til kommunen. Fylkeskommunen bør delta i møtene

dersom innsigelsene berører deres ansvarsområder eller regionale planer.

Dersom fylkesmannen avskjærer en innsigelse, vil Kommunal— og Moderniserings  -
departementet ha adgang til å innkalle planen etter plan- og bygningsloven  §  1 1-16 tredje

ledd og § 12-13 tredje ledd. Dersom en innsigelsesmyndighet mener at en innsigelse er så

viktig at planen bør innkalles etter disse reglene, må dette avklares med det aktuelle

fagdepartement som eventuelt tar saken opp med Kommunal- og

moderniseringsdepartementet.

Etter høring

Etter at fylkesmannen har kommet med sin samordnede høringsuttalelse, forutsettes det

at kommunen og innsigelsesmyndigheten arbeider aktivt for å finne løsninger.

Fylkesmannen bidrar til å finne løsninger ved behov. Fylkeskommunen bør delta på
møter dersom saken berører deres ansvarsområde eller regionale planer. Regionalt

planforum kan være er en aktuell arena for å avklare innsigelser som berører flere parter.

Fylkesmannens rolle som mekler ved innsigelser er uendret. Det betyr at fylkesmannen

er mekler mellom kommunen og den fagmyndigheten som har fremmet innsigelsen. Det

er et mål at samordningen av statlige innsigelser fører til at flere saker løses før mekling,

og at færre saker må sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for

avgjørelse.

Oversendelse til departementet der det gjenstår innsigelser etter kommunestyrets
planvedtak, følger de ordinære rutinene
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Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 
 Ny kommunelov  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=ny kommunelov 
 

 
Vedlegg 
1 Delegasjonsreglement Nordreisa 2015 -2019 versjon 2016-1 
2 Personalpolitiske retningslinjer 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Delegasjonsreglementet av 16.06.16 videreføres.  
Nytt delegasjonsreglement legges frem for politisk behandling våren 2020. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det gjeldende delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, 
forvaltningsloven, særlover og forskrifter.  
 
Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret.  
Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover 
med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.  
 
I gjeldende delegasjonsreglement er myndighet delegert fra kommunestyret til formannskap/ 
økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, barnevernleder, 
kommuneoverlege, brannsjef og rådmann.  
 
Det er rådmannen som er ansvarlig overfor kommunestyret, og av den grunn er det ikke mulig for 
kommunestyret å beslutte delegering til et lavere administrativt nivå enn rådmannen, med de få 
unntak som framgår av egne lovbestemmelser.  
 
Rådmannens videredelegasjon innen administrasjonen er et eget delegasjonsreglement og er  
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ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner.  
 
Delegasjonsreglementet er oppbygd som følger:  

 Kap 1: Politisk organisering 2015 - 2019 
 Kap 2: Om delegasjon 
 Kap 3: Kommunestyrets hovedarbeidsområde  
 Kap 4: Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget  
 Kap 5: Delegasjon til administrasjonsutvalget  
 Kap 6: Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget 

og rådmannen  
 Kap 7: Delegasjon til hovedutvalget for næring (næringsutvalget) 
 Kap 8: Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt rådmannen og 

barnevernleder  
 Kap 9: Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt rådmannen og 

kommuneoverlege  
 Kap 10: Delegasjon til ordfører  
 Kap 11: Delegasjon til rådmannen  

 
Det gjeldende delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 
57/16 den 16.06.2016.  
 
Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal 
delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. Det sist 
fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et 
nytt reglement er fastsatt. 
 
Kommunestyret gjorde i orienteringssak om politisk håndtering av lederlønn 20.12.18 følgende 
vedtak: 
Orienteringen tas til orientering. Delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune tas opp til 
behandling i første kommunestyremøte i 2019. 
 
Ny kommunelov trer i kraft på det første konstituerende kommunestyremøtet i 2019. Kapitlene 
om økonomi, selvkost, statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk 
ubalanse og utlegg og konkurs trer i kraft fra 01.01.20. 
 
I ny kommunelov er rådmannens (kommunedirektør) myndighet og oppgaver i forhold til 
personalhåndtering bedre klargjort enn i dagens lov. Etter § 13-1 i ny lov står det bla at: 
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i 
lov. 
 
Ellers er det videreført i ny lov at et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller 
fylkestinget selv har bestemt noe annet. 
 

Vurdering 
 
Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. Kommuneloven og 
endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv kan bestemme hvordan 
saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes.  
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Det legges stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og 
styring.  
 
Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man å:  

 å avlaste kommunestyret slik at det konsentrere seg om overordnet planlegging og styring  
 avlaste hovedutvalgene ved at alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen, slik 

at saksbehandlingen går raskere og publikum får bedre service. 
Dersom det er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. 
 

Kommuneloven endres fra høsten 2019 og rådmannen gis det løpende personalansvaret for alle 
ansatte. Dette innebærer også fastsettelse og forhandling av lønn for alle ansatte. 
Kommunestyret gir gjennom den fastsatte arbeidsgiverpolitikken (Personalpolitiske 
retningslinjer og Lønnspolitisk plan) styringssignaler til rådmannen. Forslag til ny Lønnspolitisk 
plan legges frem for kommunestyret 29.03.19. 
 
I og med at kommuneloven endres fra høsten 2019, samt at det nye kommunestyret skal vedta et 
nytt delegasjonsreglement innen 31.12.2020 foreslås ingen endring i gjeldende 
delegasjonsreglement.
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1. POLITISK ORGANISERING 2015 – 2019 

 

 

2. OM DELEGASJON 
 
a) Innledning 
Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, 

forvaltningsloven, særlover og forskrifter. 

 

Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret. 

Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover 

med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.  

 

I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til 

formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, 

rådmannen. 

 

Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger: 

 Kommunestyrets hovedarbeidsområde 

 Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget 

 Delegasjon til administrasjonsutvalget 

Kommunestyret

Formannskapet
Administrasjons-

utvalget
Helse og 

omsorgsutvalget
Oppvekst-og 

kulturutvalget
Miljø, plan og 

utvikling

Dispensasjonsutvalget

Næringsutvalget

Kontrollutvalget

Klagenemd

Eldreråd

Rådet for 
funksjonshemmede

Barn- og unges 
kommunestyre
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 Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og 

rådmannen 

 Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt rådmannen og barnevernleder 

 Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt rådmannen og kommuneoverlege 

 Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere 

 Delegasjon til rådmannen 

 

I tillegg kommer følgende reglement: 
Økonomireglement, finansreglementet, permisjonsreglement, klagenemnda og 

kontrollutvalgets myndighet og folkevalgtes innsynsrett, delegasjoner ligger i sin helhet i 

reglementene. 

 

Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sine oppgaver ligger i sin helhet i 

reglementene. Reglement for Nordreisa kommune vedtatt dd i sak x/xx. 

 

Rådmannens videredelegasjon innen administrasjon er et eget delegasjonsreglement og er 

ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner. 

 

b) Formålet med delegering 
Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. 

Kommuneloven og endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv 

kan bestemme hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal 

treffes. Det legges stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i 

planlegging og styring. 

 

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man: 

 

1. Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de 

får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å: 

- trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Nordreisa kommune 

- styre planleggingsprosessen 

- fordele ressurser mellom tjenesteområdene i kommunen 

- samordne den kommunale virksomhet 

- vurdere resultatene 

- føre kontroll med den kommunale forvaltning 

 

2.Å avlaste hovedutvalgene. Alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. 

Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. 

 

Hovedutvalgenes hovedoppgaver er: 

- formulere mål og planlegge innenfor sektorene 

- utforme rammer og retningslinjer for virksomhetene i sektorene 

- avgjøre prinsippsaker, trekke opp retningslinjer for administrasjonens behandling av 

enkeltsaker og være ankeinstans for avgjørelser i slike saker 

- vurdere resultatene innen sine tjenesteområder og føre budsjettkontroll 
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3.Å avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at 

saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og administrasjonen får frigjort 

tid som kan brukes til: 

- bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer 

- bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen 

selv. 

 

 

c) Lovgrunnlaget for delegasjon 
Lovgrunnlaget for dette delegasjonsreglementet finner vi i lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107, sist endret 01.01.2010 og særlover. 

 

Delegasjon til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 8, nr 3, delegasjon til 

ordfører i § 9, nr 5, hovedutvalg og underutvalg med hjemmel i § 10, nr 2 og 5, delegasjon til 

rådmann med hjemmel i § 23, nr. 4. 

 

De aktuelle bestemmelsene i kommuneloven lyder: 

§ 8, nr.3, siste setning 
Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

§ 9, nr.5 
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

§ 10, nr.2 
Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan 

tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

§ 10, nr. 5 
Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre 

særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har 

direkte tilknytning til komiteens oppdrag. 
 

§ 11,nr 3 
Et slikt styre (styre for bedrift, institusjon o.l.) kan tildeles myndighet til å treffe avgjørelser 

som angår virksomhetens drift og organisering. 

 

§ 13, nr. 1 
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller kommunerådet skal 

ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er 

nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

 

§ 13, nr. 2 
Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 

dettes neste møte. 

 

§ 23,nr. 4 
Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 

har bestemt noe annet. 

477



6 
 

 

§ 27, nr 1, første og siste setning 
To eller flere kommuner, eller en eller flere kommuner kan opprette et eget styre til løsning av 

felles oppgaver. Til slikt styre kan kommunestyret selv gi myndighet til å treffe avgjørelser 

som angår virksomhetens drift og organisering. 

 

 

d) generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet 
 
§ 1. RETNINGSLINJER FOR FULLMAKTUTØVELSE. 
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 

 

§ 2. TILBAKEKALL AV FULLMAKT I ENKELTSAKER. 
Et overordnet organ eller en administrativ leder kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt 

en konkret sak til uttalelse eller avgjørelse som et underordnet organ eller en underordnet 

medarbeider har til behandling i henhold til delegert myndighet. 

 

§ 3. RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I 
SÆRSKILTE TILFELLE. 
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse 

hvor spesielle forhold tilsier det. 

 

§ 4. KLAGEBEHANDLING. 
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler med mindre 

annet er bestemt i den enkelte særlov. 

Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ til 

administrasjonen skal avgjøres av klagenemnda med mindre administrasjonen finner grunn til 

å omgjøre vedtaket til gunst for klageren. 

 

§ 5. OMGJØRINGSRETT. 
Et overordnet organ eller leder kan innen rammene av forvaltningslovens § 35 av eget tiltak 

omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak. 

 

§ 6. MINDRETALLSANKE. 
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3 

medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken 

fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte. 

 

 

3. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE 
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens 

virksomhet.  

 

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder: 

- Politisk organisering  

- Budsjett og økonomiplaner  

- Planstrategi, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv. 

  (Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under     

miljø, plan og utviklingsutvalget.) 
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- Regnskap og årsmeldinger/ tertialrapporter 

- Kommunestyrets egen saksbehandling 

- Godtgjørelse til folkevalgte 

- Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv 

(Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til 

formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift) 

- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter 

- Tilsetting av rådmann 

- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre 

utvalg eller administrasjonen 

 

 

4. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET/ ØKONOMIUTVALGET 
 
§ 1 HVILKE SAKER LEGGES FREM FOR FORMANNSKAPET 
(Jfr. reglement for formannskapet §2) 

 

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, 

samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til 

formannskapet. 

 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 

 

Formannskapet er: 

- valgstyre etter valglovens § 4-1. 

- økonomiutvalg 

- planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel 

 

 

§ 2 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 8 nr. 3 
 

1. 

I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å 

treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til 

formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge til annet organ. 

 

2. 

Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder: 

2.1 kommunestyrets egen saksbehandling 

2.2 langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt 

andre planer og tiltak av overordnet betydning. 

 

3) 

Ved gjennomføring av vedtatte kommunale planer og tiltak, har formannskapet fullmakt til å 

inngå avtale om kjøp av grunn eller makebytte innenfor en ramme av 1 million. Avtaler 

utover dette forelegges kommunestyret. 

Dette gjelder kjøp i forbindelse med godkjente reguleringsplaner. 
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§ 3 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 13, nr.1 
 

1. Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle 

vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det 

ikke er tid til å innkalle til dette. 

2. Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte. 

 

§ 4 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER. 
Det vises til økonomireglementet vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker. 

 

§ 5 DELEGASJON I ØKONOMISAKER 
Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik 

kommunestyret til enhver tid bestemmer, jfr økonomireglementet og reglement for 

Finansforvaltningen. 

 

Formannskapet er ansvarlig for: 

- at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk 

styringsinstrument. 

- at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling. 

Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens 

§§ 44 og 45. 

- at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp, 

enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor 

vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring. 

- å behandle og følge opp regnskapsrapporteringen. 

 

Endringer som alltid vil være kommunestyresak er f.eks.: 

- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter 

inntreffer. 

- Forskyvning av midler mellom sektorene. 

- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.: 

- behov for endring av investeringsrammen 

- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet 

- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger 

- ved vesentlige overskridelser på prosjekter 

- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter 

- Likviditetsproblemer. 

- Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer. 

 

Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet 

Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 

lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder: 

- vedtar tidsplan for og styrer budsjettprosessen 

- avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og 

økonomiplan 

 

Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 
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ligger. 

 

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyret bestemmer. 

 

§ 6 DELEGASJON ETTER SÆRLOVER: 
Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63. 

Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle 

løyvesaker. 

 

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28. juni 2002 nr 57: 

Formannskapet delegeres myndighet som valgstyre. 

 
 

5. DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 
 
§ 1 ANSVARSOMRÅDE 
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, 

administrasjonsordninger, likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs 

forholdet mellom Nordreisa kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere. 

 

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede 

arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens 

prioriterte oppgaver. 

 

Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer 

for personalforvaltningen. Enkeltsaker behandles bare når de har prinsipiell interesse, når 

avgjørelsesmyndighet eller uttalerett er lagt til utvalget, når dette er ankeinstans, eller 

enkeltsaker som er naturlig å behandle i utvalget. 

 

Kommunestyret gir administrasjonsutvalget i oppgave å behandle og følge opp IKT – 

strategier. 

 

Administrasjonsutvalget har ansvar for likestillingsarbeid i Nordreisa kommune. 

Klager på ansettelser som går på likestilling sendes utvalget til uttalelse. 

 

Administrasjonsutvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde. 

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir 

gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding om kommunens personalressurser. 

 

 

§ 2 SAKER HVOR ADMINISTRASJONSUTVALGET HAR AVGJØRELSES-
MYNDIGHET 
 
Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er 

fastsatt i lov, i medhold av lov, avtaleverk i medhold av lov eller vedtak fattet av 

kommunestyre/formannskap, og etter de prinsipper som er fastlagt i kommunens 

arbeidsgiverpolitikk, herunder: 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor utvalgets budsjettrammer 

- opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven § 23 nr.4 
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- vedta ulike reglement/retningslinjer som berører arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning 

- vedta reglement for AMU  

- vedta overordnet IA strategi og HMS arbeid 

- ved klage; tolke og praktisere lokale overenskomster, avtaler og reglementer angående 

arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold 

- omdisponere/inndragning av stillinger 

- arbeide for likestilling på alle områder innen kommunen 

- se til at Nordreisa kommune praktiserer likestilling i alle kommunens tjenesteområder 

i samsvar med likestillingslovens intensjoner. 

 

Dersom administrasjonsutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse 

saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger. 

 

For øvrig utfører administrasjonsutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret 

bestemmer. 

 

 

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
 

Administrasjonsutvalget har forslags/uttalerett i følgende saker:  

- Ansettelse av rådmann 

- ved innføring av nye arbeidstidsordninger 

- ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler 

- gjennomgang av sykefravær 

- planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse av faste underutvalg 

- forslag til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer 

- forslag om effektiviseringstiltak innen de enkelte tjenesteområdene som har konsekvenser 

for arbeidstakerne 

- Den overordnede lønnspolitikk (lønnspolitisk plan) i Nordreisa kommune drøftes og 

gjennomgås av administrasjonsutvalget i forkant av lokale forhandlinger ved hovedoppgjør. 

- andre saker som hører inn under administrasjonsutvalgets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ og KS innen 

ansvarsområdet 

 

Administrasjonsutvalget kan forøvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning 

for tjenesteområdene, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

Innen utvalget fatter sin avgjørelse, skal uttalelse være innhentet fra de organer som berøres 

av saken, og av arbeidsmiljøutvalget i de sakene hvor de har uttalerett. 

 

6. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALG FOR MILJØ, PLAN OG 
UTVIKLING 
 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

 Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)  
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 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
 Lov om havner og farvann  
 Veglov  
 Vegtrafikkloven   
 Lov om jord (jordlova)  
 Lov om skogbruk (skogbrukslova)  
 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 
 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 
 Lov om forpakting (forpaktingslova) 
 Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) 
 Lov om grannegjerde (grannegjerdelova) 
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) 
 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet (miljøinformasjonsloven) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 
 Matrikkelloven 
 Lov om Stadsnavn 
 Lov om Eierseksjonering 
 Lov om friluftsliv 
 Lov om naturvern 
 Lov om viltet 
 Lov om hundehold 
 Lov om laks og innlandsfisk 
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10,nr. 2 
1. I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for miljø, plan 

og utvikling myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og 

som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 

§ 2 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr 

økonomireglementet. 

 

§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling har som arbeidsområde de oppgaver innenfor 

miljø, plan og utvikling som kommunen har ansvaret for. 

 

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling behandler saker etter særlover innenfor 

tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap. 
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Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling er: 

- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet. 

- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

- ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp 

- ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, 

vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til 

kommunestyret i saker av vesentlig betydning. 

- laks og innlandsfiskemyndighet 

- viltmyndighet 

- saker innen landbruk 

- ansvarlig navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet. Hovedutvalget 

er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten.  

 

Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter.  Byggekomiteen 

har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt av 

kommunestyret for prosjekter over 1 million kroner, jfr retningslinjer for byggekomité 

Nordreisa kommune. 

 

På grunnlag av vedtak i kommunestyret for prosjekter inntil 1 million kroner hovedutvalgets 

ansvar å: 

 igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak 

 gjennomføre prosjekter innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer 

 rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret. 

 fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret. 

 opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder 

utsmykningskomite. 

 

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
 

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ 

formannskap, herunder 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse 

med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i 

budsjettsaker 

- opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven §23.nr 4. 

- delegere avgjørelsesmyndighet til underutvalg, herunder vedtatte tilskuddsmidler som er 

avsatt i budsjettet 

- fremme søknader om forlenga åpningstid for motorferdsel-løyper 

- vedtak på bruk av midler og prosjekter innen nye tiltak vann og avløp, jfr. kommunestyrets 

vedtak for hovedplan vann og kommunedelplan avløp 

- samarbeidsavtaler (feks om havner) 
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Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

- Byggesaker: 

 forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon 

av myndighet i budsjettsaker. 

 delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen etter reglene i kommuneloven §23 nr. 4. 

 vedta romprogram/ramme for utbyggingen 

 vedta skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag for prosjektet 

 fremlegge skisseprosjektet/kostnadsoverslag til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret 

for godkjenning 

 vedta anbud/tilbud innenfor prosjektets vedtatte areal og kostnadsrammer. Kontrakter 

undertegnes av rådmannen eller den han bemyndiger 

 behandle og avgjøre klager på tildeling av kontrakter eventuelle andre klager på 

kommunens praksis i forbindelse med utbyggingsprosjekter 

 

1. Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling behandler større etableringer, samt store 

overordna prosjekter før behandling i formannskap/kommunestyre. 

2. Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyre 

kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller 

hovedutvalg. 

 

Generelt 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

Forøvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling har forslags-/uttalerett i følgende saker: 

- retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet 

- rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for 

budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker. 

- øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse av faste underutvalg 

- opprettelse og inndragning av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre. 

- andre saker som hører inn under tjenesteområdet, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger 

under formannskap/ kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet 

485



14 
 

 

Hovedutvalget kan forøvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

 

§ 6 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER 
 

1. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 

Hovedutvalget skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd. 

Hovedutvalget har ansvar for trafikksikkerhet 

 

2. Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter 

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til hovedutvalget. 

 

3. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

med forskrifter  

Kommunestyrets myndighet delegeres til Hovedutvalget. 

 

4. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16. 

Myndighet etter friluftslovens § 40 legges til hovedutvalget (stansing av ulovlig byggverk 

etter loven) 

 

5. Lov om viltet av 29.05.81 nr. 38 nr. og forskrift av 22.03.02 om forvaltning av hjortevilt og 

bever. Hovedutvalget delegeres myndighet til å godkjenne driftsplan og tildeling av 

fellingskvote for elg. Etter samme lov og forskrift har utvalget myndighet til å fastsette 

minsteareal og godkjenne elgvald. 

 

6. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

7. Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

8. Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr. 11 

Navn på gater/veier, områdenavn og veistrekninger vedtas av hovedutvalget. 

 

 

* Særlover innen landbruk 

9. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. 

juni 2001 nr. 75. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

10. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23, og tilhørende forskrifter 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

11. Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

12. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98, og tilhørende 

Forskrifter 
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Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

13. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23 og tilhørende forskrifter) 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

14. Forurensningsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 931, hjemlet i Forurensningsloven (Lov om 

vern mot forurensninger og om avfall av 1981-03-13 nr 6), Anlegg, drift og vedlikehold av 

planeringsfelt. 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

15. Skogbrukslov (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

 

DELEGASJON I PLANSAKER 
LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 1. ledd er hovedutvalget for miljø, plan og 

utvikling kommunens planutvalg for kommuneplanens arealdel.  Formannskapet er planutvalg 

for kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Planutvalget delegeres følgende plankompetanse og myndighet så langt plan- og 

bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 tillater det med de begrensninger som nevnt i lovens § 3- 

3: 

a) – å fremme forslag til kommuneplan(er), samt å fatte beslutninger og vedtak om offentlig 

høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner. 

b) - å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av regulerings-

planforslag, samt myndighet til å vedta mindre detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar 

med kommunelovens regler og når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens 

arealdel og overordnet plan, når det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble 

vedtatt av kommunestyret. 

c) - å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med 

overordnet arealplan. 

d) – ved endring av reguleringsplaner, delegeres planutvalget myndighet til å foreta mindre 

endringer i detaljreguleringsplan, eller delegere rådmannen å vedta utfyllinger innenfor 

hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

e) - fullmakt til å forlenge detaljplanvedtaket etter søknad med inntil to år. 

f) Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken ansees prinsipiell i forhold til 

overordnede arealplaner og ikke er i strid med politiske vedtak. 

 

 

Delegasjon til rådmannen 
 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, 

med følgende unntak: 

 alle saker hvor det er negativ innstilling fra rådmannen. Disse legges frem for 

hovedutvalget til avgjørelse. 

 Delings- og byggesaker innenfor 100-metersbeltet i strandsonen 

 Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg 
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Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget. 

 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER 
 

1. Vegloven av 21. juni 1963, nr. 23. 

Rådmannen skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd. 

Rådmannen er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk. 

Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan. 

Rådmannen skal 

- gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser 

- gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente 

trafikkregulerende skilt 

- behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak 

 

2. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 med forskrifter 

Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot 

trafikk) og kommunens skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til rådmannen. 

 

3. Forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6 med forskrifter. 

Rådmannen delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder omlegging og 

utbedring av stikkledning, jfr. 

§22, utkobling av slamavskiller, jfr. 

§26, siste ledd, avfallsopprydding, jfr. 

§35, og pålegg om opprydding, jfr. 

§37. 

 

Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7(plikt til å unngå 

forurensing),  § 73(tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74(umiddelbar 

gjennomføring ved forurensningsmyndigheten), §76(betaling av utgifter for tiltak mot 

forurensninger) til rådmannen. 

Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter 

forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter 

forurensingsforskriftens §§ 12-2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, 15A-2, 15A-7 

til rådmannen. 

 

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet til å treffe enkeltvedtak etter 

følgende paragrafer i forurensningsloven 

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse 

- § 49 Opplysningsplikt 

- § 50 Rett til granskning 

- § 51 Pålegg om undersøkelser 

- § 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer 

og vederlag for bistand 

 

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981): 

- § 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 

allemannsretten utenfor næring m.v. 

- § 78 Straffeansvar for forurensning 
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- § 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall 

 

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet: 

- § 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette 

kapitlet overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg 

som ikke bidrar vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter 

dette kapitlet. 

- § 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet 

overholdes. 

 

Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006): 

- § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres 

og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving 

- § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker 

- § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller 

- § 1-11. Dispensasjon 

- § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller 

- § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner 

- § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan 

- § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 

- § 2-11. Tilsyn og kontroll 

 

4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17 

Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd 

eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til rådmannen. 

 

5. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 04.07.2003. 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter del III og IV 

 

6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni 

2001 nr. 75 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov. 

 

7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen av 1. juli 2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember  

2015 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter. 

 

Rådmannens myndighet videredelegeres til brannsjefen etter denne lov med tilhørende 

forskrifter.  

Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for 

brannvernarbeidet skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget. 

 

8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune  

Vedtak etter forskriften fattes av rådmannen. 
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9. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 

Nordreisa kommune 
Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften. 

Kommunen er klageinstans for vedtak fattet av Avfallsservice AS, og klagesaker behandles av 

kommunens klagenemd. 

 

10. Delegasjon av saker vedrørende utmark og vassdrag. 

- Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg 

I medhold av kommunelovens § 23 pkt. 4 delegeres rådmann myndighet til å forvalte 

kommunalt viltfond. 

- Gi uttalelse i bygge - og delesaker, forpaktningssøknader ol. på vegne av frilufts-, vilt-, 

lakse- og innlandsfiskeinteressene 

- Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker 

hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn. 

- Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts, 

vilt eller lakse og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse 

 

* Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38 

Rådmannen fatter beslutning etter viltloven i følgende saker: 

- Avlivning av skadet vilt 

- Avlivning av skadegjørende vilt 

(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003). 

 

* Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82 

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og 

etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og 

fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale 

retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag. 

Gi uttalelser til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdsels-

forbudet i perioden 5. mai – 30. juni. 

 

* Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47 

Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeravgift etter forskrift nr. 532 av 

15.06.93, delegeres til rådmannen. Oppgavene etter lovens § 47, 2.ledd - ta vare på verdien av 

ulovlig fanget fisk, delegeres til rådmannen. 

Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres 

til rådmann. 

 

11. Delegasjon etter Hundeloven 

Rådmannen delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til 

jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for 

hunder etter samme paragraf. 

 

12. LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til rådmannen så langt 

dette ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er 

etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner 

eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til rådmannen. 

Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av rådmannen, evt 

i samråd med overordnede myndigheter. 

 

13. Delegasjon i byggesaker til rådmannen: 

Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva. 

Rådmann gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram, 

kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller 

leverandører undertegnes av rådmannen. 

 

Rådmann skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte bevilgninger. 

Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre vesentlige avvik, 

skal rådmann gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til hovedutvalget. 

 

Alle regninger skal anvises av rådmann eller den han/hun bemyndiger. 

 

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter. 

 

14. Jordloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til rådmannen 

 

15. Forpaktingsloven (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1) og tilhørende forskrifter, 
delegeres til rådmannen 

 

16. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 

98) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til rådmannen 

 

17. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til rådmannen 

 

18. Skogbruksloven (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter  

delegeres til rådmannen 

 
 
DELEGASJON TIL DISPENSASJONSUTVALGET 
 
§ 1 ANSVARSOMRÅDE 
Dispensasjonsutvalget skal behandle følgende saker i henhold til delegasjon fra 

kommunestyret: 

- søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om 

motorferdsel av 10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer. 

 

§ 2 SAKER HVOR UTVALGET HAR UTTALERETT 
- gi uttalelse til Fylkesmannen vedrørende søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

i perioden 5. mai til 30. juni. 

- gi uttalelse til fylkesmannen i saker vedrørende stenging av løyper, områder m.v. i 

spesielle/ekstraordinære tilfeller. 
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§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Treffe vedtak i enkeltsaker etter lovens §6 og etter nasjonal forskrift §6 for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.  

 

 

7. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR NÆRING 
(NÆRINGSUTVALGET) 
 

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2 
1. I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret næringsutvalget myndighet til 

å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er 

adgang til å delegere til utvalg. 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 
§ 2 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 

økonomireglementet. 

 
§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til 

kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging 

og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur. 

 

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor 

budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller 

vedtatt av kommunestyret.  

Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Strategisk næringsplan skal 

være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling. 

 

Innenfor sitt arbeidsområde skal Næringsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som 

sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Næringsutvalget 

skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen 

Næringsutvalgets ansvarsområder.  

 

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen. 

 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

- EØS-avtalens regler om statsstøtte. 

- Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117) 

- Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

- Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61. 

- Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens 

plan- og næringsutvalg 7.4.2003 

- Vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 77/96.   

- Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01. 
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Næringsutvalget er fondstyre for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. Søkerne har 

vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klagene skal være skriftlige. I delegerte 

saker er Næringsutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen er klageorgan.  

 

Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for 

tjenestene som sorter under Næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.  

 
§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Saker der Næringsutvalget har avgjørelsesrett: 

- Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor 

søknadssummen er over 100 000 kr. 

- Være fondstyre for nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for disse fondene. 

- Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter 

departementets retningslinjer. 

- Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan. 

- Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver. 

- Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker  

- Samarbeidsavtaler (feks med Halti næringshage) 

 
 
§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Saker hvor utvalget har uttalerett: 

- Høringer innen næringssektoren  

- Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

- Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.  

- Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur. 

 
Delegasjon til rådmannen 
Avgjørelsesmyndighet på søknader inntil kr. 100 000. 

 

 

8. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG 
KULTUR 
 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2 
1. I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for oppvekst og 

kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som 

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 

§ 2 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 

økonomireglementet. 

 

§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn, 

ungdom, flyktningetjeneste, helsestasjon og kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og 

for all opplæring, både for barn og voksne. 
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Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra 

kommunestyre/formannskap. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er: 

- ansvarlig for samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen, 

herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det videregående skoleverk og høyere 

undervisningsinstitusjoner 

- ansvarlig for samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr. 

barnehageloven 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven, 

voksenopplæringsloven og privatskoleloven. 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om barnevernstjenester 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og 

forskrift om helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten – forebyggende helsearbeid 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med 

forskrifter for habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier 

- ansvarlig for skolefritidstilbud 

- ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomheten i kommunen 

- styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt 

- oppnevner representanter til kulturinstitusjoner’s styrer, med mindre annet følger av lov eller 

forskrift. 

- oppnevner representanter til Ærespriskomitèen. 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser knyttet til Lov om folkebibliotek 

- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet 

oppvekst og kultur. 

- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 
§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ 

formannskap, herunder: 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker 

- opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen etter reglene i kommuneloven § 23 nr.4 

- oppnevne representanter til grunnskolenes samarbeidsutvalg 

- fastsette driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager innenfor gitte 

budsjettrammer, i samsvar med retningslinjer gitt av departementet 

- vedta rammer for virksomhetsbudsjett for hele tjenesteområdet 

- godkjenne lokaler og kapasitet til barnehageformål 

- godkjenne vedtekter for barnehager 

- godkjenne lokaler og kapasitet til skolefritidsformål for elever 

- godkjenne vedtekter for skolefritidsordning 
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Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har forslags- /uttalerett i følgende saker: 

- om delegering av avgjørelsesmyndighet 

- rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,  

- øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse av faste underutvalg 

- opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

- andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 
§ 6 DELEGASJON ETTER SÆRLOV 
 
1. Opplæringsloven – med forskrifter av 17. juli 1998, nr 61 

Hovedutvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene, jfr. § 8-1. 

- Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-2. 

- Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven §2-5 

- Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever 

jfr. § 2-10 

 

2. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 - med forskrifter 

Hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. 

 

3. Lov om frittstående skoler av 4. juli 2003 nr. 84 

Kommunens forpliktelser etter friskoleloven er tillagt hovedutvalget. 

 

4. Lov om barneverntjenester av 17. juli, 1992 nr. 100. 

Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med 

andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3. 

 

Barnevernadministrasjonen ved barnevernets leder utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. 

§2-1, 2., 3., og 4. ledd. 

 

Hovedutvalget har ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter lovens kapittel 3. Dette 
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skal skje i samarbeid med administrasjonen. 

 

Hovedutvalget har et overordnet ansvar for at forebyggende virksomhet generelt blir ivaretatt. 

 

6. Kulturminneloven av 9. juni 1978. 

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 og om å avgi uttalelse vedr. fredning av 

bygninger og riving av fredede bygninger legges til hovedutvalget. 

 

7. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108. 

Kommunestyrets oppgaver etter lov om folkebibliotek legges til hovedutvalget. 

 

8. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 

Tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 

 

9. Introduksjonsloven av 04.07.2003 

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget. 

 

 

 

- Delegasjon til rådmannen 
 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER 
 
1. Opplæringsloven – med forskrifter av 17. juli 1998, nr 61 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter. 

- Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4. 

- Rådmann er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette 

barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2. 

- Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever 

jfr. § 2-10 

- Tilsyn med hjemmeundervisning, jfr. § 2-13 

- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen, jfr. 

opplæringslovens § 13-7. 

- Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr. 

opplæringsloven § 5.1, 5.4 og 4A-2. 

- Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i 

opplæringslov og forskrifter oppfylles 

 

2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter. 

 

3. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter 

Rådmannen delegeres følgende myndighet: 

- Foreta opptak av barn i barnehage 

- Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager 

- Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven 

 

4. Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100. 
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Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1, 

3.ledd. 

* Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/ 

stedfortreder i barnevernssaker. 

 

5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og 

kultur 

Ovennevnte myndighet delegeres til rådmannen. 

 

6. Spillemidler og kulturmidler 

Rådmannen har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes 

spillemidler for. Rådmannen fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes 

overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av 

kommunestyret. 

Rådmannen delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre 

søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak. 

 

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 

Rådmannen beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 

 

8. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og tilhørende forskrifter 

Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om 

helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 1 om: 

helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

o helsetjeneste i skoler 

o helsestasjonstjeneste 

 

9. Introduksjonsloven av 04.07.2003 

Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen, herunder utvidelse av 

introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5. 

 

 

 

9. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE - OG OMSORG 
 
§ 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2 
 

1.I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og 

omsorg myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som 

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 

3. Hovedutvalget skal ha seg forelagt til orientering alle klager på vedtak. 

 

 

 

497



26 
 

§ 2. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET I BUDSJETTSAKER. 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr 

økonomireglementet  

 

§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor 

tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, 

og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg er: 

- ansvarlig for samordning og planlegging av helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i 

kommunen 

- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sektoren 

- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

 

Hovedutvalget skal ha seg forelagt alle prinsipielle enkeltsaker der det ikke foreligger 

tidligere avgjørelser, saker som det ikke er gitt retningslinjer for, og saker der det er ønskelig 

å fravike retningslinjer som er fulgt.  

I særlige kontroversielle saker skal hovedutvalgets uttalelse innhentes før det fattes vedtak. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Hovedutvalget for helse- og omsorg treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ 

formannskap, herunder: 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker 

- opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven §23 nr.4. 

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.) Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken 

tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Hovedutvalget for helse- og omsorg har forslags-/uttalerett i følgende saker: 
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- om delegering av avgjørelsesmyndighet 

- rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,  

- øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

- andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområder, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 
§ 6 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET ETTER SÆRLOV. 
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med 

forskrifter. 

Hovedutvalget skal fatte vedtak i saker etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

mm av 24. juni 2011 nr. 30 dersom: 

- det ikke foreligger klare retningslinjer for tildeling 

- saken er av prinsipiell betydning 

- en ønsker å fravike eksisterende retningslinjer 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget. 

4. Serveringsloven av 13.6.1997 nr. 55. 

Kommunens myndighet etter serveringsloven delegeres til hovedutvalget. 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27 

Hovedutvalget er kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdig drikk i kommunen, jfr. al. § 

1-9 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1. Kontrollutvalget har ansvar 

for utøvelse av kontroll med kommunale salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikke 

gruppe 1, 2 og 3. Videre skal det gjennomføres kontroll med skjenkebevilling gitt av 

departementet etter al. § 5- 3, første ledd. 

I medhold av alkoholloven jf. Kommuneloven § 23 nr. 4 delegerer 

kommunestyret følgende myndighet til hovedutvalget: Treffe vedtak om 

skifte av styrer og stedfortreder jf. Alkoholloven § 1 – 7 c annet ledd. 

 

Det vises videre til: 

Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune vedtatt i 

kommunestyret 16.06.16. 

 

- Delegasjon til rådmannen 
 
Generelt/begrepsavklaring: 
 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN § OG SÆRLOVER 
 
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med 

tilhørende forskrifter 

Kapittel 3. 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Rådmannen kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om 
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samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.ledd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og 

forelegges hovedutvalget til orientering. 

Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2 

og §3-6 om: 

Andre helse- og omsorgstjenester herunder: 

 Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

 

 Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a. legevakt,  

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og  

c. medisinsk nødmeldetjeneste  

 

 Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  

 

 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  

 

 Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet,  

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og  

d. avlastningstiltak. 

 

 Omsorgslønn 

 

Kapittel 5. 

Særlige plikter og oppgaver. 

Kapittel 7. 

Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

Kapittel 8. 

Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning. 

Kapittel 9. 

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 

utviklingshemming. Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra 

rådmannen. 

Med hjemmel i § 9 – 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til rådmann ansvaret for å 

begjære oppnevning av hjelpeverge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan 

fremsette slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56. 

Kapittel 10. 

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 

Kapittel 11-2. 

Vederlag for helse og omsorgstjeneste 

Rådmannen bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med 

heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2 

Kapittel 12-4. 

Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon. 

 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 

Kap. 2. 

Kommunens ansvar 

Kap. 6. 
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Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv. 

Folkehelselovens § 9, 1. ledd. 

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres 

til rådmannen 

Folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd 

Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd, samt 

kap 3 miljøretta helsevern 

 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 

Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen 

 

4. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 med forskrifter 

- Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til rådmannen, jfr. 

lovens §6. 

 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27- 

Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres rådmannen: 

- kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.ledd. 

 

6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55. 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet som 

pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994. 

 

7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003 

Nordreisa kommunestyre delegerer til rådmannen å utføre de oppgaver innen strålevern for 

solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling 

(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og 

strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000 

Rådmannen gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege. 

 

 

 

10. DELEGASJON TIL ORDFØREREN 
1. 

Behandling av søknader 

Ordføreren avgjør søknader i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 25.000,- 

og belaster formannskapets eller ordfører/rådmanns budsjett. 

2. 

Generalforsamling/representantskap 

Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamling/ 

representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er 

fastsatt i lov eller forskrift. 

3. 

Søknader om permisjon/fritak etter Kommuneloven av 25. september 1992, nr. 107, § 

15, 2.ledd 

Søknader om permisjon gis ordfører fullmakt til å behandle. Ved klage går søknad til 

kommunestyret. Søknader om varig fritak behandles av kommunestyret. 

 

4. 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27 
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Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres ordfører: 

§§1-6, 3. ledd og 4-5: Tildeling av bevilling for en enkelt anledning 

§ 4-2, 3. ledd: Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning 

§ 4-4, 2. ledd: Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning 

§ 4.5 Ambulerende bevilling 

§ 1-7c, 2. ledd Skifte av styrer og stedfortreder 

 

 

11. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN. 
§ 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 23,nr. 4 
Etter kommunelovens § 23, nr.4 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i 

alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse. 

 

Særskilt nevnes: 

- Personal og organisasjonssaker 
- Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement 

- Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger  

- Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av 

budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 - 9 følges. 

- Rådmann, Service- og personalsjef og personalkonsulent, er arbeidsgivers 

forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger. 

Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med 

arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet. 

- Rådmann har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt 

Arbeidsmiljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljøløven § 7 – 1. Reglement for AMU vedtas av 

Administrasjonsutvalget. 

- Rådmann delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse i tråd 

med hovedtariffavtalens bestemmelser. 

- Delegasjoner i permisjonsreglementet 

 

- Økonomisaker – fond – tilskudd 
 

1. Finansreglement for kommunen: 

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres 

fullmakter til rådmann til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet. 

 

2. Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000. 

 

3. Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskott.: 

Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000. 

Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom. 

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 

rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse. 

 

 

- Økonomisaker – utlån – eiendommer - pantedokument 
1. Rådmannen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der 

kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis rådmannen 

fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp. 
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2. Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall. 

Eks: 

- tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav 

- kommunale krav 

- næringslån 

- andre lån 

3. Rådmannen gis fullmakt til på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller tomter 

som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien 

på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og 

at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes videre at heftelsens 

verdi ikke overstiger kr 400.000,-. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med kommunale 

heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke 

overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens 

heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda. 

Pkt. 4b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre søknader som prioritetsvikelser med 

kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom ligger innenfor 

gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens 

heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor 

pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav. 

Pkt. 5b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som ligger 

innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for 

kommunens krav. 

6. Rådmannen delegeres myndighet til: 

- Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-. 

- Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år. 

- Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst 

- Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt  

7. Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt 

budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap. 

8. Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune. 

9. Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer. 

10. Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter. 

12. Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke 

over skjønn. 

13. Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal 

iht. avholdt skjønn. 

14. Tildeling av tomter. Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av 

formannskapet.  

15. Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens 

vegne i naboforhold. 

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 

rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse. 

 

 

- Økonomisaker – kjøp – avtaler 
1. Ved enkeltkjøp avgjør rådmannen kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement 

2. Som prosjektleder har rådmannen fullmakt til å : 
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A) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks m.v.a., samt 

B) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr. 

20.000,- eks. m.v.a. pr. tilfelle. Pkt. B kan delegeres til byggeleder. 

3. Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av rådmannen eller den rådmannen bemyndiger. 

4. Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis rådmannen, eller 

den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er 

godkjent. 

For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis 

Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge 

avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller 

økonomiske forpliktelser for kommunen. 

Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal 

forelegges formannskapet. 

5. Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som 

ligger innen de rammer kommunestyre/ formannskap har trukket opp. Rådmannen kan 

delegere denne myndighet til sektorleder. 

 
- Andre saker 
1) 

Fullmakt til å engasjere juridisk bistand. 

2) 

Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr. 

forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får 

rådmannen imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år siden 

vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31. 

3) 

Rådmannen er administrativ leder for kommunens kriseberedskap. Rådmannen innkaller 

kriseledelsen i hht. Plan for den kommunale kriseledelse. Rådmannen gis fullmakt til å 

iverksette de tiltak krisen krever. Rådmannen plikter å orientere formannskapet, så snart det 

er mulig, om så vel økonomiske, som andre konsekvenser av en krise og dens håndtering. 

4) 

Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av 14.04.2000 

nr. 31) til rådmann. 

5) 

Uttalelser, meddelelser m.v. 

Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under 

Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende. 

 

§ 2 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 

økonomireglementet  

 

§ 3. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN ETTER SÆRLOVER. 
1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10. 

Med hjemmel i § 79, 5. ledd får rådmannen myndighet til å begjære påtale i alle saker som 

gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der 

hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1). 

3. Lov om eierseksjoner av 25.5.97 nr. 31 

Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til rådmannen. 
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1.  INNLEDING  /BAKGRUNN

Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø,

effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.

Fordelene med en gjennomtenkt og skriftlig nedfelt personalpolitikk er:

1. Bedre organisasjon:
-Bedre planlegging
-  Bedre ressursutnytting

- Bedre service

2. Klart og tydelig grunnlag for politiske og administrative avgjørelser:
-Forenklet saksbehandling
-  Større garanti for lik behandling

-Bedre grunnlag for tilfredsstillende egenutvikling

Den overordna administrative ledelse av personalforvaltningen ligger hos rådmannen. lden

organisasjonsmodellen, er det likevel et klart prinsipp at sektorledere og virksomhetsledere har fullt

ansvar for fag, økonomi og personal. Dette vises bla. gjennom delegasjon fra rådmann og sektorleder.

Hele den administrative og politiske ledelsen på alle nivå i kommunen må sammen være med på å
legge forholdene til rette for en aktiv og framtidsrettet personalforvaltning.

Kommunestyret har det overordna politiske ansvaret for personalpolitikken.

2.  GENERELT

2.1. Hvem retningslinjene gjelder for
Disse retningslinjene gjelder for alle fast ansatte i Nordreisa kommune. De gjelder og så langt de

passer for midlertid ansatte og vikarer.

Disse retningslinjene gjelder i den utstrekning de ikke kommer i konflikt med sentralt fastsette avtaler

og lover.

2.2. Krav til kjennskap til retningslinjene
Alle parter i den kommunale organisasjon, dvs. arbeidsgiver, arbeidstaker og arbeidstaker-

organisasjon, må ha god kjennskap til disse retningslinjene.

2.3. Verdiplattform for ledere i Nordreisa kommune
Følgende hovedverdier gjelder som fundament for utøvelse av lederskap i Nordreisa kommune:

.  ledere er synlige og tydelige

- ledere har medarbeider- og brukerfokus, styrer og motivere slik at mest mulig menneskelig energi
og arbeidsglede blir frigjort

o ledere har fokus på medarbeiderutvikling og involvering
.  ledere har fokus på mål og resultater, helhet og samhandling
.  ledere er kreative og ser muligheter

. leder skal stille krav til sine medarbeidere og evaluere, støtte og følge opp i forhold til den enkelte

. ledere skal være fleksibel og vise vilje og evne til endring og omstilling i organisasjonen
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2.4.  Verdigrunnlag for ansatte i Nordreisa kommune
Dette punktet gjelder alle ansatte, ledere og tillitsvalgte og politikere i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune driver offentlig tjenesteyting og hensynet til brukerne skal prioriteres og settes i

fokus. Dette gjør vi ved å:
' møte hverandre og ivareta brukere med respekt og interesse

legge vekt på faglig godt arbeid

gjøre vårt beste for å fremme trivsel og arbeidsglede
være lojale mot ledelsen, hverandre og gjeldende regler
være villige til  å  tenke nytt og å  finne løsninger
forvente godt og utviklende samarbeid fra hverandre

Vi skal opptre og være vennlige, hjelpsomme og imøtekommende. Vise respekt for andre og behandle
alle på en likeverdig og rettferdig måte. Gi rask og effektiv behandling og formidle videre dersom vi

ikke selv kan hjelpe.

2.5. Rammer som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og

arbeidstaker
1. Regler med hjemmel i lov og forskrift (eks. folketrygdlov, arbeidsmiljølov, ferielov m.v.)

2. Avtaler mellom partene vedr. lønn, sosiale forhold, medvirkning m.v. (eks. hovedavtalen,

arbeidsavtalen).

3. Andre forhold som ikke er regulert i lov eller avtale, som eks. planlegging, rekrutteringstiltak,

effektiviseringstiltak m.v.  -  m.a.o. tiltak som tradisjonelt blir oppfatta som arbeidsgiver sin

styringsrett.

2.6. Lærlingeordning
Nordreisa kommune er positive til oppretting av lærlingplasser etter Lov om fagopplæring i
arbeidslivet. Lærlingplassene tilbys til fagområde hvor kommunen yter tjenester og kan gi lærlingene

et tilfredsstillende fagmiljø med kvalifiserte veiledere.

Nordreisa kommunestyre vedtar antall lærlinger. l 2017 gjelder følgende:
'  helse- og omsorg inkl DMS 11 stk

. oppvekst og kultur 8 stk

.  IKT 1 stk.

Verdiskapningsdelen som lærlingen representerer (gjennomsnittlig 50% over 2 år) kan regnes inn  i
den ordinære bemanninga. Alternativet kan være at lærlingen kommer på topp av ordinær bemanning,
men dette mot at lærlingeressursen blir nøye vurdert opp mot behovet for inntak av vikarer ved

sykefravær o.l.

2.7. Praksisplasser for videregående skole og høgskoler  /  universitet
Nordreisa kommune er positiv til oppretting av praksisplasser for elever/studenter ved videregående
skole, høgskole og universitet. Elever/Studenter fra Nordreisa blir prioritert ved slikt opptak framfor
elever fra andre kommuner.

2.8. Arbeidsplassutprøving /  IA plasser
Nordreisa kommune har som mål å beholde flest mulig arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
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Nordreisa kommune er positive til å ta imot personer som har behov for arbeidsplassutprøving og

språkpraksisplass for innvandrere.

Virksomheter skal legge til rette for lA-plasser  /  praksisplasser slik:

- barnehagene, én plass hver
-skolene, én plass hver
-  helse og omsorg, to plasser

-familiesenteret, én plass

-  drift og utvikling, én plass

- administrasjon, én plass

3.  PERSONALPOLITISKE  DELOMRÅDE

3.1. Personalplanlegging
Personalplanleggingen er en overbygging av flere personalpolitiske delområder (eks. rekruttering,

tilsetting, personalutvikling m.m.)

De ansatte er organisasjonens viktigste ressurs. Det er et mål for personalarbeidet å sikre at
kommunen til enhver tid har rett personalsammensetning både kvalitativt og kvantitativt.

De øvrige overordnede mål i personalpolitikken er:

' attraktivt omdømme for rekruttering
° redusere ufrivillig deltid, skape heltidskultur
' organisering ut fra helhetstenking
' effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon
' heve kompetanse i hele organisasjonen gjennom etter— og videreutdanning, til en lærende

organisasjon.

3.2.  Stillingsvurdering
Når en stilling blir ledig, og tilsetting skal foretas, er det den enkelte sektorleder, eller den
vedkommende gir myndighet, ansvarlig for at det blir gjennomført en stillingsvurdering i samarbeid
med tillitsvalgte. Referat fra drøftingsmøtet skrives av leder på standard mal.

Virksomhetsleder er ansvarlig for at det blir gjennomført drøftinger med de berørte arbeidstaker-
organisasjonene i forbindelse med gjennomføring av stillingsvurderingen.

Viser videre til pkt. 3.4.5, Tilsettingsrutiner

3.3.  Rekruttering

3.3. 1. Intern/ekstern rekruttering

Alle ledige stillinger i kommunen (faste og vikariat) skal som hovedregel lyses ut eksternt. Bruk av

intern utlysing kan være aktuelt i følgene tilfelle:

1. For vikariat inntil 6 måneder og vikariat for lønnet svangerskapspermisjon når tilgangen på

kvalifisert personell innenfor organisasjonen er god

2. Når der er deltidssatte som er kvalifiserte for stillingen og som ønsker større stillingsstørrelse (jfr.
HTA § 2.3.1).

3. Iforbindelse med omorganisering, rasjonalisering og andre endringer i organisasjonen.
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Flett til vurdering etter HTA paragraf 2.3.1 gjelder bare innenfor vedkommendes stillingsområde
(stillinger man er kvalifisert for).

Virksomhetsleder avgjør spørsmålet om intern eller ekstern utlysing etter drøfting med sektorleder og

arbeidstakerorganisasjonene.

Internt utlyste stillinger kan søkes av arbeidstakere som er fast tilsett i Nordreisa kommune.

3.3.2. Rekrutteringsfremmede tiltak
3.3.2.1. Lønn

Jfr. Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune, vedtatt i kommunestyret 20.12.2016, sak 96/16.

Høgskoleutdannede starter med 8 års lønnsansiennitet i Nordreisa kommune.

Jfr vedtak i administrasjonsutvalget sak 11/16 gjelder egne rekrutteringstiltak for sykepleiere ved
Sonjatun sykehjem.

3.3.2.2. Flyttegodtgjøring

a.GenereIt
Som hovedregel blir flyttegodtgjøring gitt når de samlede kostnadene i forbindelse med flytting
overstiger kr. 10.000,-. Ordningen er aktuell ved fast tilsetting og minst et års vikariat. Bindingstid

minimum 1 år.

b.$tørrelse på godtgjøringen
Godtgjøringen blir som hovedregel avgrenset til 50% av utgiftene utover kr. 10.000,-. Det må

innhentes  3  tilbud på flytting av eiendeler. lgrunnlaget kan følgende tas med: Frakt, lasting/lossing, ut
og innbæring og forsikring

c.  Skriftlig søknad
Søknad om flyttegodtgjøring må vedlegges  3  tilbud og dokumenterte reiseutgifter. Administrativt
vedtak gjøres av virksomhetsleder  /  sektorleder jfr budsjettansvar.

d. Dokumentasjon av utgifter
Før utbetaling skjer, må det legges frem dokumentasjon på flytteutgiftene.

3.3.3. Rekruttering og likestilling

Kvinner og menn representerer en likeverdig ressurs. Det er ønskelig at det på flest mulige

arbeidsplasser i kommunen er arbeidstakere av begge kjønn.

3.4. Kunngjøring/tilsetting

3.4.  1.  Krav  til kunngjøringstekst

Det må benyttes formuleringer som er nøytrale i forhold til ulike grupper av arbeidstakere.

Kunngjøringen skal gi en best mulig beskrivelse av den ledige stillingen og kompetansekrav.

Det blir som hovedregel ikke krevd at det blir lagt fram kopier av attester og vitnemål. Dette kan kreves
av aktuelle søkere i etterkant når søknadsfristen er ute. Den som blir tilsatt skal legge fram attester og

vitnemål og autorisasjon der det er påkrevd (grunnlag for fastsetting av lønnsansiennitet mm).
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3.4.2. Bruk av  standard  søknadsskjema

Det skal  benyttes standard  søknadsskjema til søknader på ledige stillinger i Nordreisa kommune.

Dette gjelder for alle utlysinger (inkl. interne utlysinger). Nordreisa kommune benytter seg av KF
elektronisk søknadsskjema.

3.4.3. Kvalifikasjonsvurdering

Den best kvalifiserte søkeren, etter en samlet vurdering, ansattes.

Følgende hovedelement skal inngå  i  vurderinga (ikke  prioritert rekkefølge), jfr. Hovedtariffavtalen

kap. 1, § 2.2.:

° utdanning

° yrkespraksis

' skikkethet

Ved vurdering av søkerne sine kvalifikasjoner, skal det i tillegg til § 2.2.  i  Hovedtariffavtalen følge disse
retningslinjene:

-  Søkere som ikke fyller utlysningen sine kvalifikasjonskrav, ansattes ikke  i  konkurranse  med

søkere som fyller kravene.

-  Dersom det ikke melder seg søkere med de kvalifikasjonene som blir krevd, bør det ikke foretas
tilsetting uten ny utlysning. Er det ikke mulig å  skaffe kvalifisert søkere, kan tidsavgrensa tilsetting
være aktuelt (inntil  1  år). Stillingen må i disse tilfellene lyses ut på nytt i god tid før den
tidsavgrensa arbeidsavtalen går ut.

-  Hovedtariffavtalen tar med skikkethet for stillinga som del av kvalifikasjonene. Dette er et viktig
kriterium som må tillegges stor vekt ved tilsettinger. Herunder samarbeidsevner,
utviklingsorientert, fleksibilitet, mm.

- Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, skal det kjønn som er underrepresentert

på vedkommende arbeidsplass bli foretrukket.

-  Når søkere ellers står kvalifikasjonsmessig likt, skal den med lengst tjeneste i Nordreisa kommune
bli foretrukke (Jfr. Hovedtariffavtalen kap.1, §  2).

3.4.4.  Intervju

Intervju skal gjennomføres for alle stillinger på ledernivå. For øvrige stillinger er hovedregelen at

intervju alltid blir holdt dersom det er ukjente søkere som er aktuelle for stillinga. Også i de tilfellene
det bare er ”kjente” søkere til stillinga, bør intervju vurderes.

Følgende skal delta på intervjuet:

Rådmann ansattes av Nordreisa kommunestyre

Øvrige tilsettinger:
Sektorleder: rådmann, service— og personalsjef, representant fra aktuell arbeidstakerorganisasjon.

Virksomhetsleder: sektorleder, service- og personalsjef, representant fra aktuell arbeidstaker-

organisasjon.

Øvrige ansatte: virksomhetsleder, personalkonsulent, representant fra aktuell arbeidstaker-

organisasjon

3.4.5. Tilsettingsrutiner Nordreisa kommune
Grunnlag Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og interne rutiner.
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3.4.5.1  Utlysning av stilling

Ved ledighet i stilling setter sektorleder straks i gang prosessen med rekruttering, eventuell annen
handtering av ressursen (se også pkt  3.3.1  ).

i alle tilsettingssaker legges utlysningsteksten til grunn for utvelgelsen.

Ved alle former for utlysning av stillinger i Nordreisa kommune skal utlysningsteksten drøftes med
tillitsvalgte. Hvis den innkalte tillitsvalgte ikke kan møte ved en slik innkalling, har vedkommende sjøl
ansvaret for  å  sende vararepresentant. Nordreisa kommune  å  ønsker tilstrebe innkalling i god tid. Det
skal føres referat fra drøftingsmøte. Egen mai er utarbeidet.

Alle stillinger lyses ut, både ekstern og internt. Alle utlysninger gjøres kjent i hele organisasjonen. Ved
intern rekruttering vises til punkt pkt 3.3.1.

Når det ikke er kvalifiserte søkere internt skal stillingen lyses ut eksternt.

lutgangspunktet lyses virksomhetslederstillinger og sektorlederstillinger ut eksternt.

Når nærkompetanse (for eksempel kjennskap til bruker) er viktig, tas dette med i utlysningsteksten.

3.4.5.2.  Tilsettingskriterier

Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og
praktisk utdanning, samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig

like, foretrekkes det underrepresenterte kjønn, jfr forskrift om særbehandling av menn.

Ved tilsetting gjelder samlet tjenestetid i relevante områder, uansett hvilken kommune vedkommende
har arbeidet i. Hvis flere søkere står likt, gjelder lengst tjenestetid i Nordreisa kommune.

Tillitsvalgte skal være med i prosessen med å plukke ut kandidater for intervju.

Når skikkethet og egnethet skal vurderes, bør intervju foretas.

Hvis flere søkere står kvalifikasjonsmessig likt, kan praksis før utdanning vektlegges.

Ved overtallighet gjelder arbeidsmiljøloven, det øvrige avtaleverk og eventuelt lokale særavtaler.

Ved overtallighet og fortrinnsrett til andre stillinger i virksomheten, som vedkommende er kvalifisert for,
må kvalifikasjonsprinsippet drøftes med tillitsvalgte.

3.4.5.3 Prosessen ved utvelgelse og tilsetting

Når søknadsfristen er ute og søkerlistene er klare fra servicetorget, sendes disse til aktuell leder,

tillitsvalgte og personalkonsulenten.

Etter avtale med leder, innkaller arbeidsgiver partene til et møte for å gå gjennom søknadene

Som resultat av dette møtet ansattes eller plukkes kandidatene inn til intervju av sektorleder/

virksomhetsleder, etter drøfting med tillitsvalgte. Det føres referat jfr egen mal.

Sektorleder har tilsettingsmyndighet i sin sektor. Tilsettingsmyndighet kan delegeres virksomhetsleder
for førstegangstilsettinger i vikariater i inntil  6  mnd. Rådmann tilsetter sektorledere og virksomhets-
ledere. Tillitsvalgte skal involveres.

Personalkonsulent innkaller til intervju når dette er aktuelt. Ved intervju deltar søker,
sektorleder/virksomhetsleder, tillitsvalgte og som regel personalkonsulenten. Referanser sjekkes etter

nærmere vurdering.

Ved uenighet i en tilsettingssak, tas dette inn i saksutredningen, som i disse tilfellene sendes den
aktuelle fagforening.
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Personalkonsulent skriver tilsettingsvedtak og arbeidsavtale.

Utsending av arbeidsavtale og videre oppfølging/avslutning av saka utføres ved servicetorget.

Arbeidsgiver må være aktiv i prøvetida, jfr introduksjonsprogrammet for nytilsatte.

3.4.6. For seint innkomne søknader

For sent innkomne søknader vil som hovedregel ikke bli vurdert. Til stillinger med få søkere, kan det
likevel vurderes å ta hensyn til søknad fra kvalifisert søker etter at søknadsfristen er gått ut

3.4. 7. Politiattest og helseattest

Politiattest og helseattest skal kreves for de stillingene som loven setter krav om og etter de
retningslinjer som gjelder for dette.

3.4.8. Stillingsbeskrivelse

Det skal for alle stillinger i Nordreisa kommune utarbeides en Stillingsbeskrivelse som viser

hovedarbeidsområde, ansvarsforhold, kvalifikasjonskrav og øvrige rammer og vilkår som gjelder for

stillingen.

Det skal brukes standard mal.

3.5. Omplassering
Nordreisa kommune er lA-bedrift og skal legge til rette for at sykmeldte skal komme raskere tilbake i
jobb, enten på nåværende arbeidsplass eller et annet arbeidssted/virksomhet i Nordreisa kommune.

I de tilfeller hvor forutsetningene ligger til rette for omplassering, bør det være tungtveiende grunner
til stede for at virksomheter skal kunne motsette seg omplassering av ansatte.

Arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette ny stilling. Arbeidstaker plikter å bidra til tilretteleggingen.

3.5.  1  Forutsetninger

0 Ønsker om/behov for omplassering skal begrunnes og journalføres. Prosessen kan startes av

. både ansatt og leder.

. Det må finnes ledig stillingshjemmel.

- Den som skal omplasseres må oppfylle minimumskrav for den ledige stillingen.

- Tilrettelegging i nåværende stilling har vært prøvd, eller vurdert. I begge tilfeller skal

dokumentasjon foreligge.

o Omplassering kan også benyttes som forebyggende tiltak, for å forhindre/korte sykmelding.

. Dersom ansatte takker nei til tilbud om annet passende arbeid, anses arbeidsgivers

tilretteleggingsplikt å være oppfylt. Det må da vurderes om dette er grunnlag for arbeidsgiver
for å sette i gang en oppsigelsesprosess.

.  Ved fortsatt sykefravær etter maksdato, oppfordres den ansatte å søke permisjon for et gitt

tidsrom, inntil ett år. I permisjonstida opprettholdes kontakten mellom arbeidsgiver/-taker

gjennom møter. Det forutsettes at den ansatte er i et opplegg med medisinsk behandling eller

utdanning via NAV. Hvis det ikke er en klar, realistisk plan for å komme tilbake til arbeid etter  2

år, vurderes avslutning av arbeidsforholdet (egne prosedyrer i hht AML).

3.5.2 Retningslinjer

.  Omplasseringssaker drøftes i samarbeidsmøter mellom partene. Her deltar, itillegg til den

ansatte, mottakende sektorleder og virksomhetsleder, avgivende sektorleder og

virksomhetsleder, samt personalkonsulent. Arbeidstakers innspill skal vektlegges.

Egenfinansiert kompetanseheving kan vektlegges. Arbeidstaker kan ta med tillitsvalgt til
samarbeidsmøtet.

.  Før andre muligheter vurderes, skal ansatte først forsøkes, eller vurderes, omplassert i egen
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' sektor.

.  Ansatte som vurderes for omplassering skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger, så lenge

minstekrav er oppfylt. Dette må sees i sammenheng med lov- og avtaleverk.

-  Når forutsetningene for omplassering er oppfylt lages avtale om omplassering, iform av
-  melding om nytt arbeidssted.

0  På nytt arbeidssted skal oppfølging/opplæring av den omplasserte gjennomføres på samme

måte som for nytilsatte. Jfr. retningslinjer for oppfølging av nytilsatte.

' ltilfeller omplassert ansatt av helsemessige årsaker ikke kan fortsette i stilling vedkommende
er omplassert til, kan man vurdere muligheten for ny omplassering.

- Ved omplassering kan søknad om tilretteleggingstilskudd sendes NAV.

0 Ved omplassering til lavere lønnet stilling, beholder ansatte sin lønn, jfr HTA 3.4.1 og 3.4.2.

-  Som hovedregel registreres omplasseringen også i lønnssystemet.

Nordreisa kommune er lA-bedrift og skal legge til rette for at sykmeldte skal komme raskere tilbake i
jobb, enten på nåværende arbeidsplass eller et annet arbeidssted/virksomhet i Nordreisa kommune. I
de tilfeller hvorforutsetningene liggertil rette for omplassering, bør det være tungtveiende grunner til
stede for at virksomheter skal kunne motsette seg omplassering av ansatte.

3.6.  Jobbrotasjon

Med jobbrotasjon menes bytte eller foreløpig bytte, av arbeidssted /arbeidsoppgaver i kommunen.

Dette er et virkemiddel som kan benyttes der forholdene ligger til rette for det.

Ordninga administreres av personaltjenester i samråd med berørte virksomhetsledere, arbeidstakere

og arbeidstakerorganisasjoner.

3.7 Redusert bruk av uønsket deltid

lNordreisa kommune er deltidsarbeid særlig utbredt i turnusstillinger innen helse- og omsorg,

i skole/SFO, barnehage (ikke ped.stillinger) og renhold. For noen er det ønskelig med lav

stillingsprosent og disse blir ikke berørt av disse retningslinjene.

Nordreisa kommune er innforstått med at det ønskelig å beholde noen små stillinger sett i

relasjon til rekruttering av elever/studenter. Retningslinjene skal ikke medføre at det skapes nye små

stillinger.

3. 7.1 Lov- og avtaleverk

Både i lov— og avtaleverket er det fastsatt at deltidsansatte har rett til utvidet stilling hvis
arbeidsgiver har tenkt å ansette nye i virksomheten. Hovedtariffavtalens  §  2.3 regulerer metoden, slik
at ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning tilbys inntil hel stilling, dersom de er
kvalifisert for stillingen.

Utvidelse av stilling for deltidsansatte skal skje innenfor rammer av gjeldende lov- og
avtaleverk. Det betyr at bestemmelser om arbeidstid og fritid i henhold til Arbeidsmiljølovens
kap 1O og HTA §  2.3, skal overholdes.

Det vises også til Arbeidsmiljølovens § 14-3.

3.7.2  Mål

Nordreisa kommune har som mål å redusere uønsket deltid. Nordreisa kommune vil jobbe for at alle

fast ansatte har en stillingsstørrelse som de er fornøyd med. Det skal som hovedregel tilsettes i 100  %
stilling.

3. 7.3 Fortrinnsrett

Arbeidstakere som er sagt opp grunnet virksomhetens forhold (eks. nedbemanning) og ansatte
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som har fortrinnsrett grunnet bekreftede helsemessige årsaker går foran deltidsansattes fortrinnsrett.

Bekreftede helsemessige årsaker kan være gjennom sykehistorie grunnet i arbeidsmessige forhold,

ved sykdom, ulykke, slitasje eller lignende, jfr AML  §  4-6.1. Deltidsansattes fortrinnsrett til større stilling

går foran ønske om rullering.

3. 7.4 Hovedprinsipp

. Nærmeste leder med personalansvar har ansvar for å gjøre rettighetene kjent for ansatte og

holde seg orientert om deltidsansatte og deres ønsker om større stilling på sitt arbeidsområde.

o Nærmeste leder med personalansvar har ansvar for å ta tillitsvalgte med på råd i

. prosessen.

o Ansatte har selv plikt til å sørge for å holde seg orientert om og søke på ledige stillinger.

-  Dersom tilrettelegging av turnus ikke er mulig, må ansatte være innforstått med at de må gå
den arbeidstiden/turnusen som er for den utlyste stillingen.

' Ansatte som ønsker større stilling må være innstilt på å jobbe på flere ulike arbeidsplasser  i
kommuneorganisasjonen.

.  Dersom stillinger ikke kan kombineres, må den som ønsker større stilling søke den største
stillingen, og si fra seg den minste.

3. 7.5 Ved ledige stillinger

Hvis det er behov for å lyse ut deltidsstillinger eksternt, drøftes dette med tillitsvalgte før

utlysning, jfr pkt 3.4.5.1.

Sammen med tillitsvalgte skal leder vurdere om det på egen enhet er mulig å

. slå sammen flere ledige stillinger slik at stillingsprosenten blir høgere

o dele opp ledig stilling slik at ansatte kan få større stilling

o kombinere ledig stilling med stillinger i andre enheter, bl.a. ut fra turnus/hviletid

3. 7.6. Kombinasjon av flere stillinger i kommunen

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og fritid fører til at det fort oppstår praktiske

problemer når ansatte kombinerer flere arbeidsforhold i kommunen. Disse er først og fremst
knyttet til kombinasjon av flere turnusstillinger (krav om hviletid) og til turnusstillinger

kombinert med rene dagtid-stillinger (blir sett som en stilling med arbeidstid som turnus for
samtlige). Berørte ledere må sammen med tillitsvalgte finne praktiske og gjennomførbare

løsninger.

3.8. Introduksjon av ny arbeidstaker

Formålet med introduksjonsprogrammet er at alle nyansatte skal få en god organisasjonsforståelse og
oppleve tilhørighet til Nordreisa kommune. Programmet skal bidra til å klargjøre krav og forventninger
og vise den nytilsatte oppmerksomhet og interesse.

lntroduksjonsprogrammet består av ulike aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres på ulike tidspunkt.

lntroduksjonsprogrammet gjelder for alle nytilsatte ved ansettelse ut over 6 måneder. Det skal
gjennomføres samtaler etter 1 uke, 1 måned, 3  måneder og 5 måneder, hvor de to sistnevnte
samtalene skal følge oppsatt mal i programmet.

Vedtak administrasjonsutvalget 16.02.17, sak 04/17.

3.9. Personalopplæring

Viser til Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 Helse- og omsorgsområdet  i  Nord-

Troms. Vedtak kommunestyret 20.12.16, sak 95/16.
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3.10. Regler vedr. arbeidstid
3.10. 1. Heltid/deltid

lNordreisa kommune er deltidsarbeid særlig utbredt i turnusstillinger innen helse- og omsorg, i
skole/SFO, barnehage (ikke ped.stiliinger) og renhold. For noen er det ønskelig med lav

stillingsprosent og disse blir ikke berørt av disse retningslinjene.

Nordreisa kommune er innforstått med at det ønskelig å beholde noen små stillinger sett i relasjon til
rekruttering av elever/studenter.

Formålet med retningslinjene er at alle fast ansatte skal ha ønsket stillingsstørrelse, som hovedregel
100 %. Retningslinjene skal ikke medføre at det skapes nye små stillinger.

Administrasjonsutvalget vedtok i sak 15/13 Nordreisa kommunes retningslinjer for redusert bruk av
uønsket deltid. Grunnlaget for retningslinjene er Hovedtariffavtalen §2, AML  §  4.6.1.

3. 10.2. Overtid/a vspasering

Som hovedregel gjelder forutsetningene i Hovedtariffavtalen (HTA), kap. 1, § 6, samt
Arbeidsmiljøloven (AML) kap 10-6. Innenfor disse rammer gjelder overtid/avspasering for ansatte i

Nordreisa kommune.

Hta  §6.1:  Definisjon av overtid er pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid.

Disse retningslinjene gjelder alle stillinger i Nordreisa kommune (faste, vikarer og timelønte) bortsett
fra følgende (HTA kap 1 § 6.3 jfr kap 3.4 og AML §10-12):

-  Rådmann

—  Sektorledere

- Virksomhetsledere

Lista er uttømmende, men kan endres dersom funksjonsendringer o.l. tilsier dette. For deltidsstillinger
gjelder HTA del 1  §  6, pkt 6.2.

3.10.2.1  .  Fleksitid

Administrasjonsutvalget vedtok den 13.11.13, sak 13/14, Nordreisa kommunes retningslinjer for

fleksibel arbeidstid.

En forutsetning for ordningen er at den enkelte virksomhets service overfor befolkningen ikke skal

påvirkes negativt. Det er et kollegialt ansvar at den enkelte virksomhets tjenester utføres
tilfredsstillende. Uttak av fridager skal godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Ordninga gjelder alle arbeidstakere, med unntak av de som av tjenstlige grunner ikke kan komme inn

under ordningen, for eksempel nattevakter.

Overtidsarbeid faller utenfor fleksitidsordninga. Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid

3.10.2.2. Kompensasjon for stillinger som ikke har krav på overtid

HTA Del 1 kap 1 §§ 6.2 og 6.9.

Gruppeinndeling:

Gruppe 1: 10 dager kompensasjon

Gruppe 2: 7 dager kompensasjon
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Hele eller deler av denne kompensasjonen på 7  dager, kan arbeidstakeren velge å ta ut i lønn. Dvs. ei

dagslønn pr. dag. Jfr Hta §  6.3.

Gruppering av  stillingene:

Gruppe 1: Rådmann og sektorledere
Gruppe 2: Virksomhetsledere, andre

3.10.2.3. Regler for bruk av overtid

Detaljerte bestemmelser finnes i Kommunenes personalhåndbok.

Bruk av overtid skal bare skje dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det,

jfr. aml. § 10-6 (1).

Unntatt fra bestemmelsene om overtid: Arbeidstakere som er omfattet av Arbeidsmiljøloven § 10-12

og HTA kap.3, pkt 3.4

3.10.2.4.  Former  for  overtidskompensajon

Detaljerte bestemmelser finnes  i  Kommunenes personalhåndbok.

Etter aml. § 10-6 (12) kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale at overtidstimer helt eller delvis skal

avspaseres, mens overtidstillegget må utbetales.

Arbeidstakere i ledende stillinger eller særlig uavhengige stillinger, jfr aml § 10-12 (1) og (2) er unntatt

fra bestemmelsene om overtidsgodtgjøring.

Overtidskompensajon gjelder ikke for ledere i kapittel 3.

3.10.3. Regler vedr. reisegodtgjøring

Detaljerte bestemmelser finnes  i  Kommunenes personalhåndbok.
Reise- og kostgodtgjøring for kommunesektoren, gjelder for tjenestereiser, regulert  i  særavtalen

SGS 1001  -  Reiseregulativet

Tjenestereiser som er pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for

arbeidsgiver/oppdragsgiver.
Reiser som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag, er

ikke tjenestereiser i reiseregulativets forstand. Slike reiser utløser ikke rett på diett.

3.11. Oppmerksomhet til ansatte

Nordreisa kommune har egne retningslinjer for oppmerksomhet til ansatte, politikere og
samarbeidspartnere vedtatt av AMU sak 002/04.

Det er leder som har ansvar for at retningslinjene følges.

3. 11.1. Dødsfall

Kommunen sender bårekrans til begravelse når den som er død på dødstidspunktet er tilsett i

Nordreisa kommune.

Dersom pårørende, evt. avdøde, ønsker det, kan det bli gitt ei pengegave til ønsket organisasjon o.l.

Størrelsen på gaven bør være tilsvarende prisen på bårekrans.
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3.12. Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er et viktig tilbud for å sikre/verne om arbeidstakernes helse og velferd.
Nordreisa kommune er tilknyttet Nord—Troms Bedriftshelsetjeneste.

Kommunen må aktivt benytte den ressursen som bedriftshelsetjenesten er for utvikling og sikring av et
godt arbeidsmiljø i Nordreisa kommune.

3.13. Informasjon
Arbeidet med planmessig og systematisk informasjonsarbeid overfor alle ansatte i kommunen er svært
viktig. Informasjonen må bl.a omfatte:

-Nye planlagte tiltak i kommunen

-  Omorganiseringer

-Andre avgjørelser som berører arbeidstakere

Informasjonen må være selektiv, dvs. den må ha verdi for den som er mottaker. lnformasjonsmøter

må vurderes i hvert tilfelle. Ledere har et særlig informasjonsansvar. Også tillitsvalgte har slikt ansvar
ovenfor sine medlemmer.

Alternativene er bla: møter, informasjonsskriv, oppslag, håndbøker, nettside, intranett, Facebook,

Instagram, øvrige sosiale medier.

Informasjon til ansatte og tillitsvalgte er et særlig lederansvar.

3.14. Samarbeid
For at Nordreisa kommune skal fungere slik man ønsker, er det et krav at samarbeidet i

organisasjonen er godt. Dette gjelder samarbeidet mellom enkeltpersoner, mellom virksomheter og

mellom administrasjonen og politikere/ tillitsvalgte.

Vilkår for godt samarbeid er:
-  Lik oppfatning av og kjennskap til kommunen/sektoren sine definerte og udefinerte mål, jfr. pkt. 3.7

(introduksjonsprogrammet).

-  Informasjon og medvirkning ved tildeling, fordeling eller endring av arbeidsoppgaver/

ansvarsområder.
- "Åpen linje" mellom alle ledd i organisasjonen slik at meninger og synspunkt fritt kan bli utvekslet.

Problemløsning skal som hovedregel likevel alltid starte på laveste mulig nivå.

-  Et godt utvikla informasjonssystem som sikrer alle ledd i organisasjonen rask informasjon av

saker/forholdet som vedkommer den enkelte.

Arbeidsgivers representant på hver virksomhet har ansvaret for at samarbeidsvilkårene som her er

nevnt best mulig blir etterkommet. I dette ligger bl.a ansvar for utvikling/forbedring av informasjon og
arbeidsrutiner.

Alle ansatte på alle plan har likevel hver for seg og i fellesskap et ansvar for å legge forholdene til rette

for et åpent og godt samarbeid.

Viser ellers til Hovedavtalen, § 1 (Formål, samarbeid og medbestemmelse)

3.15. Medarbeidersamtale
Medarbeidersamtaler er planlagt, systematisk og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og

medarbeider. Samtalen tar sikte på å avklare forventninger og samordne mål og behov til den ansatte

og til organisasjonen.
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Følgende hovedretningslinjer  gjelder:
1. En gang pr. år skal det gjennomføres medarbeidersamtale med den enkelte arbeidstaker i

kommunen. Tidspunktet bør være  i  januar/mars slik at samtalen kan være et grunnlag for bla.
arbeidet med opplæringsplanen for kommende år.

2. Rådmannen gjennomfører medarbeidersamtalene med sektorledere og sektorledere

gjennomfører samtaler med stab og virksomhetsledere  i  sektoren, som igjen gjennomfører
samtaler med de ansatte i virksomhetene.

4. Leder skal skrive et notat (hovedkonklusjoner/måi for kommende år) fra samtalen. Denne skal

ikke fordeles til andre enn deltakerne. Notatet skal undertegnes av alle deltakerne i samtalen.

6. Leder utarbeider en samlerapport fra de gjennomførte samtalene. Rapporten skal oppsummere

statusen i sektoren/virksomheten konsentrert om aktuelle tema. Denne rapporten skal sendes til

sektorleder og rådmannen

7. Opplegget for samtalene bør følge et standardisert opplegg som gjelder hele kommunen. Dette

kan likevel tilpasses den enkelte virksomhet etter erfaringer og behov, for eksempel ved «walk

and talk» samtaler.

3.16. Opphør av arbeidsforhold
Arbeidsmiljølova (AML) regulerer forholdene vedr. oppsigelse og avskjed, jfr. kap. 15 og
kap 17.

3.16.1. Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Det vises hertil «Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte iNordreisa kommune».

Vedtak AMD. utvalg 04.06.2015.

3.  16.2. Sluttsamtale

Ved oppsigelse fra arbeidstakeren bør arbeidsgiver prøve å kartlegge årsakene til dette. Dette kan

best gjøres ved å gjennomføre en sluttsamtale. De respektive virksomhetsledere er ansvarlig for at
slikt samtale gjennomføres. Dersom den ansatte ønsker det, kan den tillitsvalgte være med på
samtalen.

Det skal skrives rapport fra samtalen som skal undertegnes av alle parter. Kopi av rapporten sendes

arbeidstakeren evt. til arbeidstakerorganisasjonen dersom denne var representert ved sluttsamtalen.

3.16.3. Sluttattest

Tjenestebevis skrives til alle ansatte arbeidstakere som sier opp, blir sagt opp eller får avskjed.

Tjenestebevis skrives på felles, standard mal ved henvendelse til lønnsavdeling.

4. ANDRE  RETNINGSLINJER, REGLEMENT  M.M.
Følgende andre retningslinjer/reglement m.m. inneholder regler av personalpolitisk karakter:

'  Etiske retningslinjer  —  KST 31/15
'  Permisjonsreglement — ADM 4/16
°  Administrativt delegasjonsreglement 2015 -2019

16

520



Lønnspolitisk plan — KST 94/16

Rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere  — ADM 10/15
AKAN rutiner ADM 5/09
Retningslinjer for sosiale medier— ADM 6/13
Retningslinjer for terminalbriller — ADM 6/06
Retningslinjer for fleksitid — ADM 13/14

Retningslinjer for bilhold i Nordreisa kommune — ADM 05/13
Retningslinjer for røyking — ADM 03/17

Telefongodtgjøring — ADM 23/15
Retningslinjer for oppmerksomhet — AMU  02/04
Regional rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms —

KST 95/16
Retningslinjer for å rekruttere og beholde sykepleiere Sonjatun sykehjem — ADM 11/16
Introduksjonsprogram for nyansatte — ADM 16/17
Reglement for egenmeldinger — HTA 8.2

Retningslinjer for arbeidstakers egen oppsigelse — drøftingsreferat rådmann / HTV 15.02.17
Retningslinjer for arbeidsnærværsdag — ADM 06/17

Retningslinjer for omstilling — ADM 06/14

Lokal særavtale Nordreisa kommune for arbeidstøy — protokoll 09.03.2017

5. RULLERING
Personalpolitiske retningslinjer skal rulleres hvert  4  år.
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Nordreisa kommune

Vedlegg

Andre  retningslinjer, reglement  m.m.

Følgende andre retningslinjer/reglement  m.m.  inneholder regler av  personalpolitisk karakter:

1. Etiske retningslinjer  — KST  31/15
2. Permisjonsreglement  — ADM  4/16
3. Administrativt delegasjonsreglement  2015 -2019

4. Lønnspoiitisk plan  —  KST  94/16

5. Rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere  — ADM  10/15

6. AKAN rutiner ADM  5/09
7. Retningslinjer for sosiale medier  — ADM  6/13
8. Retningslinjer for  terminalbriller  — ADM  6/06
9. Retningslinjer for fleksitid  — ADM  13/14

10. Retningslinjer for bilhold i Nordreisa kommune  — ADM  05/13

11. Retningslinjer for røyking — ADM  03/17

12. Teiefongodtgjøring — ADM  23/15
13. Retningslinjer for oppmerksomhet  — AMU  02/04
14. Regional rekrutterings- og kompetanseplan for heise- og omsorgsområdet i Nord-Troms  —

KST  95/16
15. Retningslinjer for  å  rekruttere og beholde sykepleiere Sonjatun sykehjem  — ADM  11/16

16. Introduksjonsprogram for nyansatte  — ADM  16/17
17. Reglement for egenmeldinger  —  HTA 8.2

18. Retningslinjer for arbeidstakers egen oppsigelse  —  drøftingsreferat rådmann  /  HTV  15.02.17

19. Retningslinjer for arbeidsnærværsdag — ADM  06/17
20. Retningslinjer for omstilling — ADM  06/14

21. Lokal særavtale Nordreisa kommune for arbeidstøy — protokoll  09.03.2017

Postadresse: Besøksadresse Telefoni  775880  00 Bankkonto  4740 05 03954

Postbok5174 Sentrum 17 Teleläks: 77  7707 01
9156 Storslett Organisagonsnr.943 350 833

E—Dost Dostmottakéhnordrersa konnmuneruo  \N'VVVV  nordreisakommuneno

522



$
Nordreisa  kommune
cionscntcr  i Nord—Troms ... ...

......  ...............

.nu-nn"  unnl-

Etiske retningslinjer
Dok  type:

Retningslinjer

Utgave Skrevet av: Gjelder fra Vedtatt i: Side nr:

1 Aud Hamnvik Hanssen 24.6.15 PS  31/15, Nordreisa kommunestyre

De  etiske retningslinjene  er et supplement til gjeldende organisasjonsverdier, og skal gjelde for

både folkevalgte og ansatte.

Nordreisa kommune sine organisasjonsverdier er følgende:

0 Vi møter hverandre og våre brukere med respekt og interesse.

. Vi legger vekt på faglig godt arbeid.

' Vi vil gjøre vårt beste for  å  fremme trivsel og arbeidsglede.

. Vi er lojale mot ledelsen, hverandre og gjeldende regler.

. Vi er villige til  å  tenke nytt og å  finne løsninger

. Vi forventer godt og utviklende samarbeid.

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på

vegne av fellesskapet.

Kommunen er gitt stor makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig av

holdningene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.

Et fungerende lokaldemokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommunen.

Hva betyr «etikk» og «moral»?

Det kan være vanskelig å skille mellom begrepene etikk og moral. Enkelt forklart kan en si at etikken

er det teoretiske grunnlaget for akseptabel oppførsel, retningslinjer/normer for de mer

grunnleggende spørsmål i livet  — spørsmål om hva som er rett eller galt, godt eller vondt. Moralen er

praktiseringa av de etiske normene i det daglige.

HENSIKT

Etiske retningslinjer skal være en rettesnorfor politisk arbeid og arbeid utført av ansatte i Nordreisa

kommune.

For å skape et godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyggerne, vil Nordreisa kommune

legge vekt på at gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten.
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LOWERK, INTERNE  REGLER  OG VEDTAK  SKAL  FØLGES

Alle forplikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for

kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle holder seg lojalt til de vedtak som

fattes.

DET ER ET  FELLES  ANSVAR Å BYGGE  TILLIT

Folkevalgte og ansatte er viktige for innbyggerne sin tillit og holdning til kommunen. De skal

derfor aktivt ta avstand fra, og kjempe mot, uetisk forvaltningspraksis.

KOMMUNEN SKAL FØLGE GOD FORVALTNINGSSKIKK

Saksbehandlinga skal være åpen og redelig. Nordreisa kommune følger prinsippet om

meroffentlighet i forvaltningen. De ansatte skal opptre profesjonelt og i trå med god

forvaltningsskikk. Alle innbyggere skal behandles likeverdig.

ANSATTE OG FOLKEVALGTE SKAL HA ET VAKENT ØYE FOR HABILITET OG

INTERESSEKONFLIKTER

Fortrolige opplysninger som blir mottatt i forbindelse med behandling av saker i kommunen,

må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som blir gitt i forbindelse

arbeid eller verv for kommunen, skal være korrekt, pålitelig og forståelig, og ikke med viten

og vilje gis en uklar formulering.

Den enkelte har plikt til å melde fra til overordnede eller utvalgsleder/ordfører hvis det er

grunn til å tro at det kan stilles spørsmål ved habiliteten til vedkommende.

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt

mellom kommunens interesser og personlige interesser.

Dette gjelder også i tilfeller som ikke blir berørt av habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Eksempel på slike interessekonflikter kan være:

— forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgivere eller arbeidskollegaer

- lønnet bistilling/arbeid som kan påvirke arbeidet i kommunen

- engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold

den enkelte arbeider med i kommunen

- personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende kommer i en

konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til den kommunale

virksomheten

- familie eller andre nære relasjoner

DE ANSATTE SKAL OPPTRE LOJALT

Kommunen sine ansatte plikter å følge de rettslige og etiske reglene og retningslinjer som

gjelder for virksomheten, samt å etterfølge pålegg fra overordnet.

Ansatte kan likevel aldri forpliktes å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk

(se pkt 7).

Tillitsvalgte og verneombud har ansvar for  —  og plikt til — å fremme eventuelle klager på

vegne av enkeltmedlemmer og organisasjonen på en egnet måte. De tillitsvalgte og
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verneombudene sin uttalerett blir på denne bakgrunn større enn for andre arbeidstakere.

Samtidig har de tillitsvalgte og verneombudene et medansvar for å ta vare på samarbeid og

arbeidsmiljø.

Det skal utvises varsomhet med å gi uttalelser som skaper, eller som kan være egna til å

skape, tvil om den politiske avgjørelsesprosessen.

De ansatte har et selvstendig ansvar for å omtale kommunen, politikerne og de andre ansatte

på en redelig måte.

FOLKEVALGTE  SKAL V/ERE BEVISST  SIN  ROLLE  SOM  REPRESENTANTER  FOR  KOMMUNEN

Folkevalgte må være seg bevisst sin rolle og sitt kollektive ansvar som arbeidsgiver. Det

forutsettes at de kommuniserer med respekt overfor ansatte og hverandre på tvers av

partigrensene. De folkevalgte har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk

forsvarlig atferd, og legge rammene for en god praktisering av dette. De folkevalgte bør

henvende seg til ordføreren i tvilstilfeller.

De folkevalgte har et selvstendig ansvar for å omtale kommunen, ansatte og de andre

politikerne på en redelig måte.

Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret.

ANSATTE  HAR  RETT  OG  PLIKT  TIL Å  VARSLE

Varsling av kritikkverdige forhold skal tas opp tjenesteveg.

Arbeidstakere har plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Nordreisa kommune (jf

AML & 2-4). Kritikkverdige forhold er saker som er uetiske, lovstridige eller som kan true liv

eller helse. Et særlig ansvar har ansatte som observerer forhold som kan føre til fare for

sikkerheten til brukerne.

Varsling skal først skje til nærmeste leder. Hvis nærmeste leder ikke følger opp, skal

overordnet leder/HVO/HTV varsles.

En ansatt som varsler skal være vernet om gjengjeldelse fra virksomheten (jf AML  §  2-5). Det

forutsettes at varslingen ikke er i strid med annen lov, og gjort itråd med dette punktet her.

KOMMUNEN SKAL  HA ET  GODT ARBEIDSMIUØ UTEN MOBBING  OG  DlSKRlMINERlNG

All mobbing og trakassering er uakseptabel og skal ikke forekomme. Ansatte har ansvar for å

gripe inn eller varsle nærmeste leder hvis de oppdager at kollegaer blir mobbet på

arbeidsplassen. Når nærmeste leder opptrer uakseptabelt, skal saka om nødvendig bringes

til neste nivå.

Nordreisa kommune aksepterer ikke noen form for diskriminering, og forventer at folkevalgte

og ansatte bidrartil å virkeliggjøre denne holdningen.

DET  SKAL VISES VARSOMHETI FORHOLD TIL  GAVER OG  ANDRE FORDELER

Folkevalgte og ansatte i Nordreisa kommune skal takke nei til personlige fordeler som kan

påvirke, eller være egna til å påvirke, dømmekraften idet arbeidet en gjør. Eksempel på slike

mulige personlige fordeler kan være:
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— Gaver som er av en slik art at de kan påvirke, eller kan tenkes å være egnet til å

påvirke, en avgjørelse. Dette gjelder likevel ikke blomster, konfekt eller lignende

ien sammenheng der slik oppmerksomhet er naturlig. Ved tvil skal saka legges

fram for nærmeste overordnede. Gaver som ikke kan tas imot, skal returneres

avsender med forklaring.

- Utnytte kommunale rabattordninger for å oppnå egne fordeler i forbindelse med

personlige innkjøp.

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak kan bare skje etter

avtale med rådmannen.

Dersom avdelinger blir tilbudt gaver fra firma, privatpersoner eller

veldedighetsorganisasjoner, skal det avklares med rådmannen om disse kan tas imot.

Ansatte kan ikke ta imot testamentariske gaver fra brukere av kommunens tjenester, for

eksempel omsorgstjenester, når dette har sammenheng med arbeidet i kommunen.

DET  SKAL VERNES  OM KOMMUNEN  SINE RESSURSER  OG  VERDIER

Bruk og lån av kommunens biler, maskiner og annet utstyr av forskjellig art skal bare skje i

samsvar med egne fastsatte retningslinjer. Det samme gjelder for kjøp/salg av utstyr.

Materiellet kan bare brukes privat og ikke i næringssammenheng, jfr. pkt. 3. Ved alt lån av

utstyr skal låner dekke eventuelle utgifter. Salg av kommunens biler, maskiner og utstyr for

øvrig skjer, etter nærmere vurdering og ved offentlig kunngjøring.

VARSOMHET  VED  KOMMUNIKASJON  l  SOSIALE MEDIA

Bruken av sosiale media utfordrer den enkeltes bevissthet på egen kommunikasjon. Ansatte

skal være seg bevisst at de kan oppfattes som kommunalt ansatte også når de ytrer seg (om

sine saksområder) i sosiale media.

Nordreisa kommune har egne retningslinjer for bruken av sosiale media.
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1.1

1.2

1.3

1. Fellesbestemmelser

Generelt
Gjeldende lov- og avtaleverk (Hovedavtale  — HA, Hovedtariffavtale  — HTA,
Arbeidsmiljøloven  -  AML) ligger til grunn for Nordreisa kommunes permisjonsreglement.
Velferdspermisjoner kan innvilges med til sammen inntil 12/14 dager med lønn per
kalenderår.

Permisjonene deles i to typer:

. Lov- og avtalefestede permisjoner som arbeidstakeren har krav på.
Arbeidstakeren skal melde fra om permisjonsårsaken i god tid. Søknaden skal
begrunnes og nødvendig dokumentasjon leveres.

. Permisjon som kan innvilges etter søknad, begrunnelse og nærmere vurderinger.

Arbeidsmiljøloven (AML) hjemler rett til permisjon. Hvorvidt man har krav på
økonomisk godtgjørelse, framgår av Folketrygdloven og bestemmelser i HTA.

For permisjoner inntil 1 uke sammenhengene utbetales stillingens regulativlønn inklusive
pensjonsgivende tillegg.
Ved lengre permisjoner enn 1 uke i sammenheng utbetales stillingens regulativlønn.
Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon utbetales etter de til enhver tid
gjeldende lover, regler og avtaler.
Deltidsansatte gis lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingsstørrelse.

Omfang
Permisjonsreglementet gjelder for alle arbeidstakere som har gjensidig arbeidsavtale med
Nordreisa kommune.
Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstaker i et fast, forpliktende arbeidsforhold med
en på forhånd avtalt arbeidstid, evt. gjennomsnittlig arbeidstid pr uke, jfr
Hovedtariffavtalen (HTA) §  1.

Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse.
Reglementet gjelder også for arbeidstakere som har midlertidig ansettelse og som omfattes
av HTA  §  1.

Buds'ettmessi e-/ ersonellbe rensnin er
Ved innvilgelse av permisjon som ikke er hjemlet i lov eller avtale, må det tas nødvendige
hensyn til budsjettrammer og personellmessige begrensinger. (Se også punkt 5).

Avgjørelsesmyndighet

Rådmannen avgjør søknad om permisjon for å jobbe hos annen arbeidsgiver, øvrige
avgjøres av nærmeste leder.

Ved fortsatt fravær etter ett års sykemelding: Søknad om permisjon sendes rådmannen via
leder.
Alle innvilgede permisjoner skal meldes økonomi- og lønnsavdelinga.
Administrative permisjonsvedtak føres på eget skjema for slike avgjørelser.

Søknader om permisjon skal, når dette er mulig, sendes i så god tid at den som har
avgjørelsesmyndighet får nødvendig tid (minimum 14 dager) til behandling av søknaden.
Avslag på søknad om permisjon skal begrunnes, ved at det vises til bestemmelse i
reglement, lov- og avtaleverk.
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Feriepenger
For omsorgs-, syke- og svangerskapspermisjon og pliktig militær- og siviltjeneste, vises
det til ferielovens § 10, jfr folketrygdlovens bestemmelser og lokale bestemmelser
(kstvedtak 21/01, 01/301).
All lønn utbetalt i henhold til dette reglementet inngår i feriepengegrunnlaget.
Ved permisjon av lengre varighet enn  6  måneder inngår ordinær ferietid i permisjonstiden
innenfor bestemmelsene i ferieloven.
Ferieavvikling under sykdom, permisjon, militær- og annen plikttjeneste, arbeidskamp mv,
etter reglene i ferieloven § 9.

3
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.  Lovfestede ermis'oner

Svangerskap, fødsel  og adopsjon  (AML  §§ 12-2  og 12-4)

Lønn  under  svangerskap, fødsel  og adopsjon, jfr HTA kap 1, § 8  og Folketrygdlovens §§

14-4  til  14-11.
De til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov- og avtaleverk følges.

Gjeldende bestemmelser:

Permisjonen gis med 100  %  lønn  i  43 uker, alternativt 80  % lønn i  52 uker.  Inntil  12 av

disse ukene kan tas  i  tiden  inntil  nedkomst. Ved flerbarnsfødsler forlenges

fødselsperrnisjonen for  hvert  barn med  5 uker  med  full dagsats eller 7uker  med redusert

dagsats.
For å få  utbetalt lønn  (fødselspenger) under permisjonen, må arbeidstaker ha  vært i

inntektsgivende arbeid  6  av 10 siste måneder. Det spiller ingen rolle hvordan disse  6

månedene er fordelt innenfor 10-månedersperioden. Det er heller ingen forutsetning at det

er offentlig tjeneste.

Fars rett til omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel  (AML § 12-3)

I forbindelse  med fødselen har far rett til to ukers  (HTA § 8.3.5) permisjon  med  full  lønn

(HTA § 8.1.2) for  å  bistå mor. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon

utøves av annen som bistår moren.

Foreldres rett til permisjon i barnets første år  (AML  §§ 12-5  og 12—6)

Foreldre har rett til permisjon  i  barnets første år eller så lenge fødselspenger utbetales.

Fedrekvoten (Folketrygdloven  §  14-10)

Far har  rett  til full lønn på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdlovens  § 14-

12.

Barns— og barnepassers sykdom  (AML  §  12—9)

Sykepenger ved barns eller barnepassers sykdom, jfr Folketrygdlovens  §  9-7 og HTA kap

1, § 8.4.

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år og er borte fra arbeidet pga barns eller

barnepassers sykdom, har rett til sykepenger under fraværet. Det samme gjelder for

kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Retten gjelder tom det året barnet fyller hhv 12 og 18 år (funksjonshemmet barn) og utgjør

til sammen inntil 10 dager pr kalenderår (inntil 15 dager dersom vedkommende har ansvar

for mer enn  2  barn).

Ved omsorg for kronisk sykt barn eller funksjonshemmet barn ytes sykepenger i inntil 20

dager. Arbeidstaker som er alene med omsorgen, har rett til ytelser inntil 20 dager pr

kalenderår (inntil 30 dager ved ansvar for mer enn  2  barn).

Ved aleneomsorg for kronisk eller funksjonshemmet barn ytes sykepenger i inntil 40

dager. Samme regler gjelder dersom det er  2  om omsorgen, men den ene er langvarig

avskåret fra tilsynet med barnet pga egen funksjonshemming, langvarig sykdom el.

Eksempel på bruk av egenmelding/sykemelding ved barns/barnepassers sykdom:

. Ved barns/barnepassers sykdom kreves sykemelding utover  3  fraværsdager. Dvs at

dersom barnet er sykt fom fredag tom mandag skal det leveres sykemelding for

mandagen.

4
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2.6

2.7

2.8

0 Dersom arbeidstakeren har ordinær dagarbeidstid og ikke arbeider lørdag/søndag, har
vedkommende i dette tilfellet brukt  2  av de 10 (evt 15) dagene han/hun har rett til i

forbindelse med barns/bamepassers sykdom. Gjelder også turnusarb. m/frihelg.

.  Er derimot barnet sykt fredag tom søndag, leveres egenmelding for fredagen. NB
turnus.

Svangerskapskontroll (AML §  12-1)
Arbeidsmiljøloven hjemler rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll,
dersom slik undersøkelse ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

Rett til fri i forbindelse med amming (AML  § 12—8, HTA kap 1, § 8.3.4)

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil  2  timer pr arbeidsdag for å amme sitt barn.
Arbeidstakeren bestemmer selv når fritiden skal avvikles. For deltidsansatte med redusert
arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, men med rettigheter etter
AML som minimum. Når arbeidstaker ønsker fri med lønn for å amme sitt barn utover 9
måneder etter fødsel, leveres bekreftelse fra lege/ j ordmor om at amming fortsatt pågår. Ny
bekreftelse leveres uoppfordret hver 3. måned.

Rett til fri for pleie av pårørende i livets sluttfase  (AML  §  12-10)
Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i
20 dager for pleie av den enkelte pårørende.
Rett til pleiepenger er hjemlet i Folketrygdlovens § 9-12.

5

531



3.1

3.2

3. Avtalefestede  ermis'oner

Kommunale eller andre offentlige verv
Med offentlig verv forstås  ombud  som er opprettet ved lov eller hjemmel  i  lov, herunder
ombudsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne.
Permisjon med lønn:
Kommunalt ansatte arbeidstakere som er valgt til  å  utføre kommunale eller andre offentlige
verv gis permisjon med lønn i inntil 10 dager pr år (12 dager for de som arbeidet  6  dagers
arbeidsuke/turnusarbeid). Denne muligheten til lønnet permisjon gjelder også om vervet
utføres i annen kommune enn arbeidsgiverkommunen. Det forutsettes i begge tilfelle at
vervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid.
I de  tilfeller  det er mulig å  søke om tapt arbeidsfortjeneste (vitne, meddommer,
skjønnsmann og lignende), gis permisjon uten lønn. Den som søker permisjon plikter  å
videreformidle opplysninger om denne muligheten til arbeidsgiver sammen med søknaden
om permisjon.

Dersom tillits-/ombudsvervet medfører særskilt godtgjøring, gjøres fradrag for dette beløp
i lønnet permisjon. Det skal ikke gjøres fradrag for diettgodtgjørelse. Dekker ikke
godtgjøringen fullt ut lønn for tidsrommet tillitsvervet utøves, utbetles lønn slik at den
ansatte ikke taper på utføring av vervet.
Tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres i de tilfeller lønnstapet dekkes.
Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv
på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.

F rikjøpsordning:
Alternativt til permisjon med lønn i inntil 10  (12) dager pr år, kan ansatte som har politiske
verv i Nordreisa kommune etter søknad bli frikjøpt fra sin stilling for den tida som medgår
til politisk virksomhet.

Politisk arbeid — nominasjonsmøter, etc:
Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkesting
eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn.

Frikjøp av tillitsvalgte (HA, del B, §§ 3-3c, 3-4)

a) Hver  organisasjon får tildelt en heltids tillitsvalgtressurs når de representerer 375
medlemmer,

b) Eller 275 medlemmer og disse arbeider innen de fleste arbeidsområder og er fordelt på
minst 15 fag/yrkesgrupper.
Organisasjoner med færre medlemmer enn angitt i punktene a) og b), får tildelt
ressurser pro rata ned til en dag pr uke.

c) Ut fra lokale forhold kan det tildeles ytterligere ressurser for organisasjoner med flere
medlemmer enn angitt i punkt a) og b).

Organisasjonene innen en forhandlingssammenslutning kan lokalt velge å ha
fellestillitsvalgt. Velges denne ordning, tildeles en heltids tillitsvalgtressurs når de
representerer 200 medlemmer. Forhandlingssammenslutninger med færre enn  200, kan få
tildelt ressurser pro rata i forholdet mellom medlemstallet og 200.
I  forbindelse med større omstillinger/prosjekter skal behovet for ytterligere frikjøp av
tillitsvalgtressurser drøftes.
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3.3  Tillitsvalgtes  rett til fri fra ordinært arbeid (HA del B, §  3-4)

3.4

3.5

Nordreisa  kommune  og arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet fram tidsressurs og
antall navngitte tillitsvalgte som skal omfattes av Hovedavtalens bestemmelser. De
navngitte tillitsvalgte i organisasjonene har rett til fri fra ordinært arbeid for  å  utføre sine
oppgaver som tillitsvalgte. Arbeidsoppgaver internt i egen fagforening omfattes ikke av
bestemmelsen.
Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets
gang.
Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede.
Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller
arbeid som faller utenom ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de
med ordinær arbeidstid.

Eksempel:
Dersom en tillitsvalgt må utøve vervet på en fridag i forhold til turnus, avspaseres den
medgåtte tid av ordinær arbeidstid.

Tillitsvalgtes rett til permisjon med lønn  (  HA del B, §§ 3-5 og 3-6)

Organisasjoner som er innvilget frikjøp av hovedtillitsvalgtressurs, kan oppnevne
forhandlingsutvalg på inntil  3  personer.
Forhandlingsutvalget gis fri med lønn til nødvendig opplæring. Organisasjoner uten
frikjøp av hovedtillitsvalgtressurs, kan oppnevne inntil  3  medlemmer, hovedtillitsvalgt gis
fri med lønn til nødvendig opplæring.

Tillitsvalgtopplæring (HA, Del B, §  3-6)
Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for utøvelsen av arbeidstakerens

funksjon som tillitsvalgt.
Lønnsrettighetene er todelte når det gjelder tillitsvalgtopplæring.
Hovedavtalen sikrer hovedtillitsvalgte og fellestillitsvalgte rett til permisjon med full lønn
under slik opplæring.
Øvrige tillitsvalgte er bare sikret rett til permisjon med delvis lønn, uten at det er fastsatt
sentralt hvor stor del av lønnen de kan kreve.
Partene er enige om at det som hovedregel også for øvrige tillitsvalgte innvilges permisjon
med full lønn for tillitsvalgtopplæring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen eventuelt med
tilknyttede særavtaler.

Valgte, faste medlemmer av vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorganer innvilges
permisjon med lønn inntil 12 dager pr år.
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3.6

3.7

3.8

Utdanningspermisjener/kompetanseheving (HTA § 14.2, AML  §  12-11)
Kommunen har et ansvar for å kartlegge og analysere kompetansebehovet. På bakgrunn av
kartleggingen utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
Kommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å
ivareta kompetanseutviklingen.
Hvis det i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og
arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre
saerlig grunn er til hinder for dette.

I den grad det etter kommunens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke
kompetanse for å utføre de pålagte arbeidsoppgaver/-funksjoner, skal det gis permisjon
med lønn og dekning av legitimerte utgifter.
Ved vurdering om permisjon skal gis, skal følgende forhold vektlegges:

. Arbeidsgivers behov for den aktuelle kompetansen

0  Den ansattes utviklings behov

' Budsjettsituasjonen

0  Personellsituasjonen

Arbeidstaker kan etter individuell vurdering innvilges tilskudd til dekking av kursavgift,
reise- og oppholdsutgifter og kursmateriell.
Ved slike studier kan det gis permisjon med lønn i inntil 5 dager i semesteret.

Det kan innvilges permisjon i inntil  3  år med eller uten lønn for kompetanseutvikling,
AML  §  12-11.

Eventuell bindingstid skal avtales med den enkelte. Dersom kommunen yter vesentlig
økonomisk støtte, gjelder en bindingstid på minimum  6  måneder. Ved utdanning ut over  6
måneder settes bindingstid til det dobbelte av permisjonstid, maksimalt til  2  år.
Dersom arbeidstakeren fratrer før bindingstida er utløpt, kan arbeidsgivers lønnsutgiver
kreves tilbakebetalt med et forholdsmessig beløp.

Eksamen/fagprøve/prosjekt og lignende (HTA  § 14-4)
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e)
samt  2  lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende
dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at
vedkommende ville ha hatt ordinært arbeid de  2  dagene umiddelbart før eksamen, og at
faget har betydning for kommunen.

Eksamen i fag uten betydning for arbeidsgiver kan innvilges uten lønn:
Eksempler på eksamensperrnisjon som innvilges uten lønn:

a) F ørerprøve (dersom det ikke er i arbeidsgivers interesse), fornyet prøve til
videregående skole

b) Fag som helt ligger utenfor arbeidstakerens arbeidsområde

Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelse (HTA  §  9)

Arbeidstakere med minst  6  måneders sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til
permisjon med slik lønn som fremgår av  §  9.2 i HTA ved tvungen militærtjeneste, sivil
tjenesteplikt i sivilforsvaret, politireserven og i heimevernet. Ved tvungne
repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil  1  måned i kalenderåret.
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4Diverse ermis'onsbestemmelser

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Overgang til ny stilling
Det innvilges som hovedregel ikke permisjon ved overgang til annen stilling i eller utenfor
kommunen for ansatte med kortere ansettelsestid enn 2 år.

Retten til permisjon er betinget av at kvalifisert Vikar kan skaffes. Maksimal permisjonstid
fastsettes normalt til ett år og maksimalt to år.
En arbeidstaker som er innvilget permisjon og som 11g ønsker å gå tilbake til sin stilling
etter endt permisjon, plikter å si opp stillingen senest 3 måneder før ermis'onens utlø  .

Spesielle oppdrag og engasjementer

Det kan innvilges permisjon inntil  2  år for arbeidstakere som tjenestegjør som
dommerfullmektig. (Domstolloven § 55 g).

Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen
sitt eget fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en
forskningsinstitusjon.
Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstaker
mellom kommuner/fylkeskommuner.
Permisjon kan innvilges i inntil  2  år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i
offentlig regi i utviklingsland.

Andre tillitsverv

Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale- eller
distrikts—/fy1kesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges
permisjon i inntil 4 år, med mulighet for forlengelse.
Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes organisasjoner kan innvilges permisjon
med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs som har betydning for
vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser.

Deltakelse i h jelpekorps

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse
med utrykning til hjelp for nødstilte eller for å berge samfunnsverdier (oljevern, brannvern
og lignende).

Blodgiving

Etter nærmere vurdering, og dokumentasjon, kan arbeidstakere innvilges permisjon for å gi
blod dersom dette må skje i arbeidstida. l særskilte tilfeller kan et det gis permisjon med
lønn.

Permisjon når ektefelle/samboer over 60 har ekstra ferie

Når den ene ektefelle/samboer etter Ferieloven har en ukes ekstra ferie, kan den andre

ektefelle/samboer få permisjon uten lønn i samme tid.

Permisjon for å følge beordret ektefelle/partner/samboer

Ansatt som følger sin ektefelle/partner/samboer til nytt tjenestested, kan, dersom sistnevnte
er statstjenestemann underlagt beordringsplikt, gis permisjon uten lønn i inntil  6  år.

9
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5.Velferds ermis'oner med uten nn

Velferdspermisjoner kommer i tillegg til bestemmelser som er gitt i AML kap 8 og HTA  §  8 om
permisjon ved sykdom, svangerskap, nedkomst, adopsjon, amming, omsorg for barn under 12 år
mv.

0 Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med
lønn i inntil 12  (  14) arbeidsdager eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen
kalenderåret, jfr HTA § 14, kap 1.

. Dagene er forholdsmessig i forhold til stillingsprosent. Deltidsansatte innvilges permisjon
forholdsmessig etter stillingens størrelse.

. Velferdsperrnisjoner med lønn kan maksimalt innvilges for det totale antall dager i løpet av
et kalenderår, uansett bestemmelser. Fri utover 12 (14) dager, eller ut over det maksimale
antall dager for de forskjellige permisjonsordninger, må i tilfelle innvilges som ulønnet
permisjon.

. Ellers vil arbeidsgiver i den grad det er mulig for å opprettholde drift og tilgang til vikarer,
strekke seg langt for å gi nødvendig permisjon uten lønn ved andre velferdsgrunner enn de
som er hjemlet med lønn.

Verdigrunnlaget:
Ved utøvelse av skjønn skal verdisynet i vår arbeidsgiverpolitikk være grunnleggende for
fleksibilitet og individuell behandling av ansatte som må forsterkes for å oppnå intensjonene som
er lagt til grunn i vår livsfasebaserte arbeidsgiverpolitikk. Bevisstgjorte ledere skal vurdere
søknader om velferdspermisjoner ut fra hensynet til drift og samtidig ivareta den ansattes behov på
en god måte.

Vårt reglement er retningsgivende for tilfeller som er rimelig å vurdere i forhold til lønnet
velferdspermisjon.
Det antall dager det kan søkes om/gis permisjon for i hvert enkelt tilfelle er ikke absolutt, men
avhengig av to forhold, som begge vil ligge til grunn leders avgjørelse:

. Den enkelte arbeidstakers begrunnelse for sin søknad

. Driftssituasjonen på det aktuelle tidspunkt

Ved utøvelse av skjønn, har våre ansatte krav på å bli behandlet likeverdig, men individuelt.

Disse kriteriene kan medføre forskjellig svar eller løsninger på tilsynelatende like forhold fra enhet
til enhet.

Eksempler på forhold hvor velferdspermisjon med lønn kan vurderes:
5.1 Alvorlig sykdom i nærmeste familie eller andre som står arbeidstaker nær

] tillegg til rettigheter ved barns sykdom/bamepassers sykdom, jfr AML § 33 og HTA §
8.4, gjelder følgende:

. Permisjon med lønn inntil 5 dager ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle,
samboer, foreldre, besteforeldre, barn/fosterbarn). Ved mindre alvorlig sykdom skal
dette gis i form av ulønnet permisjon eller i form av avspasering/innarbeiding.

'  Perrnisjonen må være knyttet til nødvendig tilsyn/pleie av den syke og arbeidsgiver vil
kunne be om attestasjon fra lege på at dette er påkrevd.

' Arbeidsmiljøloven § 12-10 gir ellers rett til permisjon i inntil 20 dager for pleie av
nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase. Retten til lønn under slik permisjon er
regulert i folketrygdloven § 9-12. Rett til permisjon med refusjon fra folketrygden (må
søkes og godkjennes av NAV) gis for pleie av nære pårørende i hjemmet i sluttfasen.

10
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Dødsfall/begravelse  i  nærmeste  familie  og andre  som har stått arbeidstakeren nær
Se veiledende norm side 15.
Kommentar:

Ved dødsfall/be ravelse
Ved dødsfall/begravelse i nærmeste familie kan det innvilges inntil  3  dager permisjon med
lønn, eventuelt med tilegg av nødvendig reisetid.
Kommentar:

Nærmeste familie: Foreldre/fosterforeldre, barn/fosterbarn, ektefelle/samboer,

besteforeldre, søsken, svigerforeldre  — M 3 dager med tillegg av nødvendig reisetid.
Ved dødsfall/bisettelse/begravelse for tante, onkel, svigersøsken og andre som har stått
arbeidstaker nær: inntil I dag, med tillegg av nødvendig reisetid.
(”Andre som har stått arbeidstakeren nær” (med dette tenkes på tante, onkel, kollegaer

mv): Permisjon for begravelsesdagen for nødvendig tid  — inntil 1 dag, med tillegg av
nødvendig reisetid.

Urnenedsettelse

Ved urnenedsettelse innvilges permisjon med lønn inntil 1 dag, eventuelt med tillegg av
nødvendige reisetid. Permisjonen er betinget av at dødsfallet har skjedd i nær familie (jfr.
5.2).

Barn i  barnehage  og skole  — tilvenning

For tilvenning av barn i barnehage/dagmamma: Inntil  3  dager hvis barnehagen/dagmamma
finner dette nødvendig. Erklæring fra barnehage/dagmamma kan kreves framlagt.
Det forutsettes at slik tilstedeværelse er nødvendig og at ikke andre familiemedlemmer kan
være tilstede.
Ordningen gjelder ikke for førskoledager før skolestart.
Det kan innvilges inntil 1 dag fri til en av foreldrene/foresatte ved første oppmøtedag ved
skolestart.
Permisjon betinger jobb i skoles/ barnehagens åpningstid.

Inngåelse av ekteskap/partnerskap

Inngåelse av ekteskap/partnerskap

.  Permisjon med lønn, ] dag
Kommentar:

Ved inngåelse av ekteskap/partnerskap innvilges permisjon med lønn 1 dag.
Permisjonsdagen skal tas enten bryllupsdagen, eller den etterfølgende dag, dersom dette er
en arbeidsdag.

Barnedåp/annen navneseremoni/konfirmasjon

Permisjon med lønn innvilges for 1 dag i forbindelse med seremonien for eget
barn/fosterbarn.
Arbeidstakere som er satt opp på nattevakt natt til seremonidagen, eller dagvakt/aftenvakt,
tilstås permisjon med lønn.

Innflytting i egen bolig
Ansatte kan tilstås permisjon med lønn inntil  2  dager i forbindelse med innflytting i egen
bolig. I forbindelse med flytting til ny leilighet: inntil 1 dag.
Slike permisjoner gjelder ikke bygging av hytte eller annet fritidshus, tilbygg, reparasjoner
og/eller vedlikehold av bolig vedkommende allerede bor i.
Ny permisjon kan ikke gis innen en 2-års periode.

ll
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Velferdspermisjon uten lønn kan også innvilges, jfr punkt 1.2, budsjett-/personellmessige

begrensninger.

Eksempler på forhold hvor velferdspermisjon uten lønn kan vurderes:

5.8

5.9

Idrettsarrangementer  — deltakere og ledere
F or deltakelse i større idrettsarrangementer. Deltakelse i idrettsarrangementer skal som

hovedregel trekkes fra ferien eller tilstås uten lønn.

I tilfelle hvor arbeidstakeren som deltar fra en idrettsgren tilsluttet Norges Idrettsforbund

og er uttatt til å representere landet, kan permisjon innvilges i inntil 5 dager ved deltakelse

i følgende:

0 De olympiske leker

. Verdensmesterskap

. Europamesterskap

0  Landskamper

Permisjon kan innvilges i inntil  2  dager ved deltakelse i følgende:

Finale i norgesmesterskap/Nord-Norgesmesterskap:

Disse permisjonsordningene praktiseres også for idrettsledere.

Eksempel på idrettspermisjoner som gis uten lønn:

. Deltakelse i norgesmesterskap som ikke er finale

'  Uttak til/deltakelse i Norgesmesterskap som arrangeres for enkelte
særgrupper/yrkesgrupper

. Uttak til/deltakelse i norgesmesterskap for veteraner

Eksempel på idrettspermisjoner som likevel kan gis med lønn:

. Ved uttak til Europa- eller verdensmesterskap, landskamper og internasjonale

mesterskap som arrangeres for enkelte særgrupper/yrkesgrupper

Andre velferdspermisjoner
Følge til lege/tannlege og lignende for egne barn/fosterbarn og andre.

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon hvis barnet skal følges til

legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.

Dette skal gis som ermis'on uten lønn for nødvendig tid, eller ved mulighet for

avspasering/innarbeiding.

Sykt barn

Dersom den ansatte har sykt barn og har rettigheter i form av egenmelding sykt barn og

legebesøk/behandling er relatert til dette, kan det brukes egenmelding sykt barn.

Folketrygden har ordninger med ytelser ved følge til lege eller andre behandlinger dersom

dette er påkrevd. Kravet må fremmes til Helfo.

. Undersøkelse og behandling hos lege, fysioterapeut, tannlege og andre private gjøremål

må hovedsakelig legges utenom arbeidstida. Det forutsettes at spesielt deltidsansatte

tilstreber å legge denne type avtale til sin fritid. Når det er vanskelig å få time utenom

arbeidstida. kan avspasering benyttes.

Permisjon med lønn

12
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0  Permisjon med lønn for nødvendig tid kan vurderes ved lege—/tannlegebesøk utenom Nordreisa

kommune. Bekreftelse på oppmøte må levers leder.

5.10  Feiring av andre religiøse og nasjonale høytidsdager
For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk
kalender: Inntil 2 dager pr kalenderår.

5.11  Permisjon utover avtale- eller lovfestede permisjoner

Permisjon utover avtale- eller lovfestede permisjoner kan innvilges uten lønn i inntil 1 år.
AML § 10-2.
Arbeidstakere under medisinsk behandling kan innvilges permisjon uten lønn i inntil  2  år,
dersom behov for behandling er dokumentert av lege.

Veiledende normer for velferdspermisjoner

Tekst Da er Lov- avtaleverk
Sykdom i nærmeste familie Inntil 5 dager inkl Arbeidsmiljøloven kap 12, § 12-10 og

Reiseda er Folket dloven ka  9
Dødsfall/begravelse/urnenedsettelse Inntil 5 dager inkl

reiseda er

Tilvenning av barn i Inntil 3 dager
barneha e/skole

Bryllyp/partnerskap/barnedåp/ 1 dag
Konfirmas'on ol

Flytting Inntil  2  dager

Idrett/kultur Inntil 5 dager

Religiøse og nasjonale Inntil  2  dager
høytidsdager som ikke er offisielle
etter norsk kalender

Andre velferdsgrunner Inntil 3 dager

13
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6.1

6. B tte av vakter

Bytte  av  vakter/innarbeiding
Salg av vakter til andre skal ikke forekomme og er ikke en akseptert ordning.
Arbeidsgiver kan også risikere et erstatningsansvar ovenfor 3.person ved å godkjenne slike
ordninger.
Det er også en stor risiko forbundet med ordningen i forhold til både den ansattes
rettigheter når det gjelder både lønn, sykdom og forsikringer. ”Selger” vil bla. risikere et
erstatningskrav dersom det oppstår situasjoner som utløser personskader.

Bytte av vakter kan forekomme, men dette skal være avklart og godkjent av leder og notert
i vaktperm.
Ellers oppfordres ansatte til i størst mulig grad å benytte seg av søknad om permisjon uten

lønn ved velferdsgrunner i stedet for å bytte vakter.

l4
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De administrative delegasjoner er foretatt med hjemmel i kommuneloven  §  23 nr. 4 og/eller

særlover. Delegering innen administrasjonen skjer på grunnlag av den delegering som er gitt til

rådmannen, med de begrensninger og presiseringer som er inntatt i delegasjonsreglementet fra de

politiske utvalg.

Det vises til Nordreisa kommunes reglement for styrer, råd og utvalg, samt

delegasjonsreglement, vedtatt i kommunestyret  16.06.16, sak  57/16.

Rådmannens videredelegasjon er som følger:

- Rådmannens faste stedfortreder; Service- og personalsjef

Har samme delegasjon som rådmannen når vedkommende fungerer som rådmann.

- Sektorledere:

Sektorleder drift og utvikling, sektorleder oppvekst og kultur, sektorleder helse- og omsorg,

Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet.

- Stabs- og støtteledere:

Service- og personalsjef, økonomisjef

Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet.

- Øvrige ledere i rådmannens ledergruppe:

DMS-leder, NAV-leder

Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet.

- Kommuneoverlegen.

Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet.

INNSTILLINGSRETT  TIL  POLlTISKE UTVALG:

Rådmannen innstiller i alle saker som skal til kommunestyret og formannskapet/økonomiutvalget.

Service- og personalsjef innstiller i saker til administrasjonsutvalget og AMU.
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Sektorledere har en selvstendig rett til å innstille i saker til hovedutvalgene og underutvalg, innen

de områder de har fått delegert fra rådmannen.

VIDEREDELEGASJON:

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, overlater rådmannen til sektorledere å fatte

avgjørelse på sine vegne (intern delegasjon) innen tjenestens arbeidsområde.

Den myndighet som rådmannen nedenfor har delegert omfatter også myndighet til å fungere som

underinstans ved behandling av klagesaker.

Rådmannen forutsetter at disse på samme måte, delegerer videre til sine medarbeidere.

Ved uklarheter angående ansvarsområde avklares dette i samarbeid mellom rådmann og

sektorleder.

Sikringsbestemmelser ved videredelegasjon

Det må ikke foretas disposisjoner som:

-er ekstraordinære,

-er av prinsipiell betydning,

-kan binde kommunen økonomisk og/eller bindende for kommende budsjetter eller som kommer

i konflikt med forutsetninger i vedtatt budsjett/økonomiplan og virksomhetsplan.

Vurdering av hvilke saker dette gjelder må foretas av fullmaktshaver.

Virksomheter eller avdelinger som skal gis myndighet bør være av en slik størrelse at det ikke

skaper vansker med å gjeimomføre delegasjonene.

Rådmannen og økonomisjefen skal ha skriftlig melding fra sektorleder om hvem som skal ha

budsjettansvar, rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet. Virksomhetsledere kan gis

anvisningsmyndighet og fag/avdelingsledere kan gis attestasjonsmyndighet for driftsbudsjettet.

Dersom det er behov for ressurser ut over vedtatt budsjett skal det fattes vedtak om

budsjettendring med tilhørende inndekning før de nye tiltak iverksettes.

Fulhnaktene til å endre budsjettet som gis i økonomireglementet kan ikke benyttes til å

omdisponere midler i strid med prioriteringer, mål og premisser gitt av kommunestyret.

Opphør av rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet skal meldes til overordnet

myndighet og økonomisjefen.

544



DEFINISJONER:

Rådmannens strategiske ledergruppe

Sektorledere, Service- og personalsjef, Økonomisjef, DMS—leder og NAV-leder.

Delegasjoner  i  dette reglement gitt til sektorledere, gjelder også for øvrige ledere i rådmannens

strategiske ledergruppe.

Formelt ansvar

Overordnet myndighet kan delegere myndighet til lavere nivå, mens ansvarlig myndighet tilligger

til enhver tid hos den som delegerer myndighet.

Generell myndighet

All myndighet for sektorlederes tjenesteområder er i henhold til den delegasjon rådmannen er gitt

fra politisk nivå. Delegasjonen gjelder den daglige drift.

Rådmannen og sektorledere har til enhver tid anledning til å gripe inn i virksomhetenes/

avdelingenes myndighetsområde.

For at delegasjonene skal være reelle må det være samsvar mellom ansvar og myndighet.

F  agmyndighet

Myndighet innen sektorleders tjenesteområde i henhold til de særlover som gjelder for den

enkeltes ansvarsområde.

Myndighet ved fravær

Ved sektorleders fravær, skal stedfortreder ha samme myndighet som leder, slik at den daglige

driften kan gjennomføres. Gjelder også budsjettansvar, rekvisisjons-, attestasjons- og

anvisningsmyndighet.

Rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet

Med tildelingen av myndighet på disse funksjonene må delegerende myndighet påse at det er

minimum  2  forskjellige personer som ivaretar attestasjons- og anvisningsmyndigheten.

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 4.

Enkeltvedtak

Er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer eller andre

private rettssubjekter, jfr. forvaltningslovens  §  2.
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K  urant sak

En sak oppfattes som kurant når:

-  Det foreligger retningslinjer for hvordan man behandler saken, eller en har en klar praksis

fra behandling av tilsvarende saker.

- Saken ligger innenfor vedtatt budsjettramme, og forutsetningene er i tråd med

overordnende planer.

Dersom det er tvil om en sak er kurant, skal den tas opp med nærmeste overordnede

I ‘l".‘.’IIO

I  medhold av gjeldende delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 16. juni 2016 delegerer

rådmannen sin myndighet på følgende områder:

(Der det ikke er angitt noe særskilt er det ikke foretatt noen delegasjon)

PERSONAL

1. Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement

Delegeres til sektorlederne

2. Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger

Delegeres til Service- og personalsjef

3. Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av

budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 — 9 følges.

Delegeres til sektorlederne

4. Lønnsforhandlinger

-  Politisk forhandlingsutvalg fastsetter rådmannens lønn.

—Rådmann, Service— og personalsjef og personalkonsulent er arbeidsgivers forhandlingsutvalg

ved lokale forhandlinger for øvrige lønnskapitler.

-Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med

arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.

5. Rådmannen har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt

Arbeidsmiljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljøløven § 7 — l. Reglement for AMU vedtas av

Adm inistrasj onsutval get.
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Delegeres  til  Service- og personalsjef

6. Rådmann delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse i tråd

med hovedtariffavtalens bestemmelser.

Ansettelser delegeres til hver enkelt sektorleder (ledere  i  rådmannens strategiske

ledergruppe), med unntak av ansettelse av virksomhetsledere.

Det vises til kommunens tilsettingsrutiner.

Lønnsfastsettelse utover tarifflønn delegeres til Service- og personalsjef.

7. lnnvilgelse av permisjoner i henhold til permisjonsreglementet

Rådmannens delegasjon delegeres videre til Service— og personalsjef.

ØKONOMI

MYNDIGHET  PÅ  ØKONOMIOMRÅDET

Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr

økonomireglement og reglement for finansforvaltningen.

For øvrig vises det til reglementer, retningslinjer og rutiner innen økonomiområdet. Ved uklarhet

angående ansvarsområde, avklares dette i samarbeid mellom rådmannen og sektorleder.

Rådmannen har anvisningsmyndighet for alle poster i drifts- og investeringsregnskapet.

Rådmannen kan videre delegere anvisningsmyndigheten til ledere i rådmannens strategiske

ledergruppe (unntatt økonomisjef).

lhht til økonomireglementet delegeres sektorledere, service— og personalsjef, DMS-leder og NAV-

leder budsjett-, rekvisisjons-, attestasjons-, og anvisningsmyndighet innen sine tjenesteområder.

Disse ledere kan delegere sin anvisningsmyndighet videre til virksomhetsleder.

Økonomisjefen delegeres budsjett- og rekvisisjonsmyndighet innen sitt tjenesteområde og

attestasjonsmyndighet for alle tjenesteområder.

Videredelegering av anvisningsmyndighet skal gis skriftlig med kopi til rådmannen, økonomisjef

og revisor.
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Der inhabilitet oppstår (anvisningsmyndighet for egne regninger, nær familie osv) skal anvisning

utføres av overordnede. Ordfører har anvisningsmyndighet i de tilfeller hvor rådmann er inhabil.

Alle som innehar anvisningsmyndighet, innehar samtidig attestasjonsmyndighet, men de kan ikke

både attestere og anvise på samme bilag. Attestasjonsmyndigheten skal gis skriftlig og kopi

sendes rådmann, økonomisjef og revisor. Den som innehar anvisningsmyndighet kan utstede
attestasjonsmyndighet til en eller flere av sine medarbeidere.

Den som anviser skal påse at:

-  det er hjemmel for disposisjonen i tildelingsbrev eller andre vedtak,

-det er budsjettmessig dekning for utbetalingen

-disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Den som anviser skal videre kontrollere at utbetalingsgrunnlaget er attestert på korrekt måte, jf de

krav som er oppført under attestasjon, herunder at det er påført korrekt kontering.

Dersom ikke alle betingelser for anvisning foreligger skal anvisning ikke utføres. Dersom utgifter

allerede er pådratt, må spørsmål om anvisning tas opp med rådmann.

Anvisningsmyndighet og budsjettansvar følger samme stilling.

Anvisningsmyndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert myndigheten.

Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger.

Ordfører anviser utbetalinger til rådmannen. Rådmannen anviser utbetalinger til ordføreren.

Den som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger (for eksempel egne

reiseregninger), eller for familiemedlemmer mv. jfr. Forvaltningslovens habilitetsregler.

Anvisningsmyndighet kan ikke overdras eller delegeres til økonomisjef, da anviser ikke kan være

utbetaler.

F eilaktige anvisninger kan medføre økonomisk ansvar for anviseren.

Det skal alltid være kjent hvem som kan opptre som stedfortreder ved ferier og annet fravær med

rett til anvisning i henhold til delegert fullmakt.

Dersom økonomiavdelingen ved stikkprøvekontroll avdekker at bilag ikke er anvist eller attestert i

samsvar med anvisnings- og attestasjonsreglement, skal bilag returneres til anvisende myndighet.
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DELEGERING  AV  ANVISNINGSMYNDIGHET

Sektor 1  —  Stab- og støttetjenester (alle  ansvar  som  begynner  med 1*) med  unntak  av

ansvar  130

Service- og personalsjef

Sektor  2  — Oppvekst  og kultur (alle  ansvar  som begynner med 2*)

Sektorleder for oppvekst og kultur

Sektor  3 -Helse og omsorg (alle ansvar som begynner med 3* med unntak av 35* og 36*)

Sektorleder for Helse og omsorg

Distriktsmedisinsk senter Nord Troms (alle ansvar som begynner med  35*)

DMS-leder

NAV sosial (alle ansvar som begynner med  36*)

NAV—leder

Sektor  6  — Drift  og utvikling (alle ansvar som begynner med 5* og 6*)

Sektorleder for drifi og utvikling

INVESTERING

Anvisningsmyndigheten for investeringsbudsjettet følger av sektoransvaret.

Feks IKT investeringer hører til sektor 1 som Service- og personalsjef har anvisningsmyndighet

til.

DELEGERlNG  —  FOND  OG TILSKUDD

l. Finansreglement for kommunen:

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres

fullmakter til rådmann til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet.

Delegeres til økonomisjef

2. Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000.

Delegeres til økonomisjef

3. Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskudd.:
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Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000.

Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom.

Delegeres til sektorleder for  drift  og utvikling

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran

rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse.

DELEGERING  -  UTLÅN — EIENDOMMER  -  PANTEDOKUMENT

1. Rådmannen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der

kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis rådmannen

fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp.

Delegeres til økonomisjef

2. Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall.

Eks:

-  tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav

-  kommunale krav

-næringslån

-  andre lån

Delegeres til økonomisjef

3. Rådmannen gis fullmakt til på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller tomter

som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien

på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og

at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes videre at heftelsens

verdi ikke overstiger kr 400.000,-.

Delegeres til økonomisjef

4. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med kommunale

heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke

overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens

heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda.

Pkt. 4b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre søknader som prioritetsvikelser med

kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom ligger innenfor

gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens
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heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda.

Delegeres til økonomisjef

5. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000; og hvor
pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav.

Pkt. 5b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som ligger

innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for

kommunens krav.

Delegeres til økonomisjef

6. Rådmannen delegeres myndighet til:

-Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-.

-Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år.

-Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst

-  Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt

Delegeres til økonomisjef

7. Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt

budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap.

Delegeres til sektorleder for drift og utvikling

8. Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune.

Delegeres ikke.

9. Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer.

Delegeres til sektorleder for drift og utvikling

10. Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter.

Delegeres ikke.

12. Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke

over skjønn.

Delegeres ikke.

13. Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal

iht. avholdt skjønn.

Delegeres ikke.
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14. Tildeling av tomter.

Delegeres til  sektorleder  for drift og utvikling

Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av formannskapet.

15. Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens
vegne i naboforhold.

Delegeres til sektorleder for  drift  og utvikling

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran

rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse.

DELEGERING  —  KJØP  —  AVTALER

1. Ved enkeltkjøp avgjør rådmannen kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement

Delegeres til sektorledere

2. Som prosjektleder har rådmannen fullmakt til å:

A) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks mva., samt

B) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr. 20.000,- eks.
mva. pr. tilfelle. Pkt.  B  kan delegeres til byggeleder.

Pkt  B  delegeres til sektorleder for drift og utvikling

3. Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av rådmannen eller den rådmannen bemyndiger.

Delegeres til sektorleder for drift og utvikling

4. Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis rådmannen, eller

den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er

godkjent.

For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis

Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge

avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller

økonomiske forpliktelser for kommunen.

Delegeres til sektorleder for drift og utvikling

Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal
forelegges formannskapet.
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5. Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som

ligger  innen  de rammer kommunestyre/formannskap har trukket opp.  Rådmannen  kan

delegere denne myndighet til sektorleder.

Delegeres ikke.

DELEGERING  — ANDRE SAKER

1) Fullmakt til å engasjerejuridisk bistand.

Delegeres ikke.

2) Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr.

forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får

rådmannen imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år siden

vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens  §  31.

Delegeres ikke.

3) Rådmannen er administrativ leder for kommunens kriseledelse. Rådmannen innkaller

kriseledelsen (i ordførers fravær) i hht. beredskapsplan for Nordreisa kommune. Rådmannen
gis fullmakt til å iverksette de tiltak krisen krever. Rådmannen plikter å orientere
formannskapet, så snart det er mulig, om så vel økonomiske, som andre konsekvenser av en

krise og dens håndtering.

Delegeres ikke.

4) Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av
14.04.2000 nr. 31) til rådmann.

Delegeres til Service— og personalsjef

5) Uttalelser, meddelelser m.v.

Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under

Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende.

Delegeres ikke.

DELEGASJON  TIL  RÅDMANNEN ETTER  SlERLOVER.

1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10.

Med hjemmel i  §  79, 5. ledd får rådmannen myndighet til å begjære påtale i alle saker som

gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der

hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. 1, § 3 nr. 1).
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Delegeres ikke.

3. Lov om eierseksjoner av  25.5.97  nr. 31

Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til rådmannen.

Delegeres til  sektorleder  for  drift  og utvikling

i '. 0".

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning,
med føl ende unntak:

. alle saker hvor det er negativ innstilling fra rådmannen. Disse legges frem for hoved-
utvalget til avgjørelse.

. Delings- og byggesaker innenfor lOO—metersbeltet i strandsonen

. Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg

Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget.

Delegasjon til rådmannen etter følgende lover og forskrifter videredelegeres til
sektor/eder for drift og utvikling, med unntak i pkt 3, 7  og 9:

1. Vegloven av 21.  juni 1963, nr. 23.

Rådmannen skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd.

Rådmannen er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk.

Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan.

Rådmannen skal

— gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser

-  gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente

trafikkregulerende skilt

-  behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak

2. Vegtrafikkloven av 18. juni  1965  med forskrifter

Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot

trafikk) og kommunens Skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til rådmannen.

3. Forurensingsloven av 13. mars  1981, nr.  6  med forskrifter.

Rådmannen delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder

-  omlegging og utbedring av stikkledning, jfr.§22,
-  utkobling av slamavskiller, jfr. §26, siste ledd,
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-  avfallsopprydding, jfr. §35,

-  og pålegg om opprydding, jfr. §37.

Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7 (plikt til å unngå
forurensing), §  73 (tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74 (umiddelbar

gjennomføring ved forurensningsmyndigheten), §76 (betaling av utgifter for tiltak mot
forurensninger) til rådmannen.

Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter

forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter forurensingsforskrittens §§ 12—
2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, ISA-2, 15A-7 til rådmannen.

Kommuneoverlegen videredelegeres forurensningsmyndighet etter §§ 13-2, 13-17, 13-18,

samt tilsynsmyndighet for kommunens egne anlegg etter kap. 12 i forurensningsforskriften,
hjemlet i forurensningsloven

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet til å treffe enkeltvedtak etter
følgende paragrafer i forurensningsloven

§  18 Endring og omgjøring av tillatelse

-  § 49 Opplysningsplikt

-  § 50 Rett til granskning

-§  51 Pålegg om undersøkelser

-§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer

og vederlag for bistand

*  Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsloven (LOV av  3  1 .mars 1981):

-§  58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av

allemannsretten utenfor næring m.v.

-  § 78 Straffeansvar for forurensning

-  §  79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall

*  Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsforskriften (FOR av l.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet:

-  §  7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette

kapitlet overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg

som ikke bidrar vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter
dette kapitlet.

-§ 7-1 1 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet

overholdes.
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Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i
forurensningsforskriften (FOR av l.juni 2006):

-  § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres

og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving

-  § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker

-  § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller

-  § 1-11. Dispensasjon

-  §  1-12.  Kommunens myndighet i særlige tilfeller

-  § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner

-  § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan

-  § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

-  §  2-11. Tilsyn og kontroll

4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai  1974  nr.17

Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd

eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til rådmannen.

5.  Forskrift  om gjødselvarer mv av organisk opphav av  04.07.2003.

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter de] III og IV

6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni

2001  nr. 75

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov.

7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni  2002  nr. 20

med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av

brannvesen av 1. juli  2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember

2015

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter.

Rådmannens myndighet videredelegeres til brannsjefen etter denne lov med tilhørende
forskrifter.

Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for
brannvernarbeidet skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget.

8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune

Vedtak etter forskriften fattes av rådmannen.
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9. Forskrift for  renovasjon  og slamtømming i  kommuner tilsluttet Avfallsservice AS,
Nordreisa  kommune

Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften.

Kommunen er klageinstans for vedtak fattet av Avfallsservice AS, og klagesaker behandles av
kommunens klagenemd.

10. Delegasjon av  saker  vedrørende utmark og vassdrag.

-  Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg

I  medhold av kommunelovens  §  23 pkt. 4 delegeres rådmann myndighet til å forvalte

kommunalt viltfond.

-  Gi uttalelse i bygge -og delesaker, forpaktningssøknader 01. på vegne av frilufts-, vilt-,

lakse- og innlandsfiskeinteressene

-Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker

hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn.

-  Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts,

vilt eller lakse og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse

*  Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38

Rådmannen fatter beslutning etter Viltloven i følgende saker:

-Avlivning av skadet vilt

— Avlivning av skadegjørende vilt

(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003).

*  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og

etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og

fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale

retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

og vassdrag.

Gi uttalelser til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdsels-
forbudet i perioden 5. mai  — 30. juni.

* Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47
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Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeravgift etter forskrift nr. 532 av

15.06.93, delegeres til rådmannen. Oppgavene etter lovens  §  47, 2.ledd  -  ta vare på verdien av

ulovlig fanget fisk, delegeres til rådmannen.

Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres

til rådmann.

11. Delegasjon etter Hundeloven

Rådmannen delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til

jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for

hunder etter samme paragraf.

12.  LOV-2008-06-27-71 Plan— og bygningsloven

Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til rådmannen så langt

dette ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er

etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner
eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til rådmannen.

Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av rådmannen, evt
i samråd med overordnede myndigheter.

13. Delegasjon i byggesaker til rådmannen:

Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva.

Rådmann gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram,

kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller

leverandører undertegnes av rådmannen.

Rådmann skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte bevilgninger.

Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre vesentlige avvik,

skal rådmann gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til hovedutvalget.

Alle regninger skal anvises av rådmann eller den han/hun bemyndiger.

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7  Reglement for investeringsprosjekter.

14. Jordloven (Lov om jord av  1995—05—12  nr 23) og tilhørende forskrifter,

delegeres til rådmannen
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15.  Forpaktingsloven  (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1) og tilhørende forskrifter,
delegeres til rådmannen

16. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast  eiendom  mv 2003-11-28 nr

98) og tilhørende forskrifter,

delegeres til rådmannen

17. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,

delegeres til rådmannen

18. Skogbruksloven (LOV 2005—05-27) med tilhørende forskrifter

delegeres til rådmannen

*  I '  I  O" I

Delegasjon  til rådmannen etter følgende lover videredelegeres til  sektorleder
for oppvekst og kultur, med unntak av pkt 4:

1. Opplæringsloven  — med forskrifter av 17. juli 1998, nr 61

Rådmannen delegeres myndighet til  å  fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell

karakter.

-  Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr.  §  1-4.

-  Rådmann er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette

barnehageruta, jfr. opplæringsloven  § 2-2.

-  Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven  § 2-9, samt bortvising av elever

jfr.  § 2-10

-  Tilsyn med hjemmeundervisning, jfr.  § 2-13

-  Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen, jfr.

opplæringslovens  § 13-7.

-  Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr.

opplæringsloven  §  5.1, 5.4 og 4A-2.

-  Føre tilsyn og sikre at Virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav  i

opplæringslov og forskrifter oppfylles

2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35
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Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell

karakter.

3. Lov om barnehager av 17. juni  2005  nr. 64 med forskrifter

Rådmannen delegeres følgende myndighet:

-  Foreta opptak av barn i barnehage

-  Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager

-  Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven

4. Lov om barneverntjenester av  17.juli 1992  nr.100.

Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens §  2-1,
3.1edd.

*  Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/
stedfortreder  i  barnevernssaker.

5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og

kultur

Ovennevnte myndighet delegeres til rådmannen.

6. Spillemidler og kulturmidler

Rådmannen har godkj enningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes

spillemidler for. Rådmannen fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes

overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av

kommunestyret.

Rådmannen delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre

søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak.

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni  1969  nr.25.

Rådmannen beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.

8. Lov om kommunale helse— og omsorgstjenester m.m. og tilhørende forskrifter

Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om

helse og omsorgstjenester  §  3-2 nr 1 om: helsefremmende og forebyggende tjenester,
herunder:

0  helsetjenesteiskoler

'  helsestasjonstjeneste
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9.  Introduksjonsloven  av  04.07.2003

Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen, herunder utvidelse av

introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5.

I l  . .  . l '

Delegasjon til rådmannen etter følgende lover og forskrifter videredelegeres
slik:

1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni  2011  nr. 30 med
tilhørende forskrifter

Kapittel 3.

Rådmannen kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om

samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.]edd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og

forelegges hovedutvalget til orientering.

Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2
og §3-6 om:

Andre helse- og omsorgstjenester herunder:

' Svangerskaps- og barselomsorgstjenester

Delegeres til DMS-leder.

Delegeres til sektorleder for helse og omsorg:

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:

a. legevakt,

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og

c. medisinsk nødmeldetjeneste

' Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

' Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:

a. helsetjenester i hjemmet,

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,

0. plass i institusjon, herunder sykehjem og

d. avlastningstiltak.

. Omsorgslønn
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Kapittel  5.  -  Særlige plikter og oppgaver

Delegeres til sektorleder for helse og omsorg

Kapittel  7.- Delegeres til sektorleder for helse og omsorg

Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Kapittel 8.- Delegeres til sektorleder for helse og omsorg

Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning.

Kapittel 9.  -  Delegeres til sektorleder for helse og omsorg

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk

utviklingshemming. Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra

rådmannen.

Med hjemmel i  §  9  — 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til rådmann ansvaret for å

begjære oppnevning av verge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan

fremsette slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56.

Kapittel 10.  — Delegeres  til sektorleder for  helse  og omsorg

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Kapittel 11-2. -Delegeres til sektorleder for helse og omsorg

Vederlag for helse og omsorgstjeneste

Rådmannen bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med

heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2

Kapittel 12—4.-Delegeres til sektorleder for helse og omsorg

Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon.

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29

Kap. 2. Kommunens ansvar

Kap. 6. Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv.

Folkehelselovens  §  9, 1. ledd.

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres

til rådmannen.

Delegeres til sektorleder for helse og omsorg
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Folkehelseloven  § 9,2 — 6. ledd

Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven  §  9,2 — 6. ledd, samt

kap 3 miljøretta helsevern

3. Lov om sosiale tjenester  i  arbeids og velferdsforvaltningen

Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen

Delegeres til NAV-leder.

4. Lov om vern mot tobakkskader av 9.  mars  1973 nr. 14 med  forskrifter

-  Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til rådmannen.

Delegeres til service- og personalsjef

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av  2.6.1989, nr. 27-

Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres rådmannen:

-kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.1edd.

Delegeres til  service- og personalsjef

6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55.

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet
som pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994.

7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003

Nordreisa kommunestyre delegerer til rådmannen å utføre de oppgaver innen strålevern for

solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling

(Strålevernforskriften) av 21.l 1.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og

strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000

Rådmannen gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege.

Delegeres videre til kommuneoverlegen.
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1 INNLEDNING

Lønnspolitiske  retningslinjer  utgjør  sammen  med permisjonsreglementet, kompetanseplaner,

arbeidsreglement og økonomiplaner Nordreisa kommunes samla arbeidsgiverpolitikk. Til sammen

skal disse uttrykke kommunens målsetninger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, godt arbeidsmiljø,

ressursbruk og evne til omstilling.

Arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de verdier, holdninger og handlinger arbeidsgiver har overfor

arbeidstakerne. Lokal lønnspolitikk er en del av dette helhetsbildet, og dermed både et strategisk

verktøy og et konkret virkemiddel for Nordreisa kommune. Den lokale lønnspolitikken må gjøres

kjent for de ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte å innrette segl

henhold til lønnspolitikken. Kommunesektoren er i endring, og det stilles større krav til hvilke

tjenester som skal utføres og ikke minst hvilken kvalitet tjenesten skal ha.

Et stramt arbeidsmarked, med mangel på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrker, betyr at

kommunen i sterkere grad må ta inn over seg at markedstilpasset lønn vil være viktigere i tiden som

kommer.

Lønnspolitikk og avlønning påvirkes/reguleres av flere ulike faktorer:

. Lov og avtaleverk

' Politiske føringer/vedtak, kommuneplanens samfunnsdel, arbeidsgiverpolitikk

. Samfunnsmessige forhold, arbeidsmarkedet/konkurransesituasjonen

.  Generell lønns— og prisvekst, kommuneøkonomien, økonomiplan

Hovedtariffavtalens (HTA) kap 3, pkt 3.2, sier noe om lokal lønnspolitikk:

Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel.

Lønnspolitikken skal blant annet bidra til å

. Sikre kvalitativt gode tjenester

. Beholde, utvikle og rekruttere

' Motivere til kompetanseutvikling

. Motivere til mer heltid

Formålet med lønnspolitisk plan er å gi arbeidsgiver et styringsverktøy, for å bestemme hvilken

lønnspolitikk som skal føres overfor kommunens arbeidstakere. Planen skal være retningsgivende

for de lokale forhandlingene. Planen skal bidra til at kommunes lønnspolitikk er forutsigbar.

Planen skal ikke være til hinder for å rette opp åpenbare skjevheter.

HTA er lagt opp som et minstelønnssystem, og det er opp til kommunene å utforme en lokal

lønnspolitisk plan, slik at stadig flere lønnsplasseringer kan skje på lokalt nivå. Dette har ført til at

betydningen av lokale lønnstillegg blir stadig viktigere for de ansatte. En del grupper får ikke sentrale

tillegg, men alt løses gjennom lokale forhandlinger.

Ut fra de krav til omstilling og effektiv drift som stilles til kommunene i dag, må lønn sees som ett av

flere virkemidler i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk.

2
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2 LØNN

Noen definisjoner av begrep relatert til lønn:

.  garantilønn: lønnsplasseringi henhold til Hovedtariffavtalens minstelønnssystem (uten

tillegg)

.  kompetansetillegg: lønnstillegg gitt på bakgrunn av dokumentert kompetanse. Tillegget

flyter oppå minstelønn

. funksjonstillegg: lønnstillegg som ikke er personlig, men som gis ansatte med definerte

funksjoner

. personlig lønnstillegg: tillegg som følger personen, uavhengig av funksjon

.  tu rnustillegg: ekstra lønn for ubekvem arbeidstid

3 MÅL FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK

Hovedmål:

Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø,

effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig kompetanse.

For å lykkes må Nordreisa kommune:

0 motivere ansatte til relevant kompetanseutvikling (pkt 3.1)

.  rekruttere og beholde gode ledere (pkt 3.2)

o rekruttere og beholde arbeidskraft med etterspurt kompetanse og erfaring (pkt 3.3)

Grunnprinsipp for all lønnsvurdering er at lønn skal baseres på kjente vurderingskriterier, slik som

Stillingstype, utdanningskrav, ansvar og oppgaver. Det er også et kriterium at lønn skal fremme og

ivareta likestilling mellom kjønnene.

Som virkemiddel for å motivere arbeidstakere til å stå lengere i arbeid, gir Nordreisa kommune

seniortillegg til fast ansatte fra og med måneden etter fylte 62 år.

3.1 Kompetanse

Det skal være en sammenheng mellom arbeidstakers lønnsutvikling og relevant kompetanseutvikling,

jfr HTA kap 4.A.4: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelserforhandle om

endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning.

Også HTA kap 3.3 understreker betydninga av kompetanse for den enkelte, for kommunen og for

lokalsamfunnet.

Alle ansatte, unntatt ledere i HTA kap 3.4.1., kan gis kompetansetillegg.

Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at medarbeidere som tar relevant

etter-/videreutdanning gis følgende tillegg:

0 30 studiepoeng kr 10.000,-

0  60 studiepoeng kr 20.000,-

0  Det kan i særskilte tilfeller gis tillegg for 15 studiepoeng (kr 5.000,—).

Forutsetning for kompetansetillegg er at utdanninga er relevant og i bruk i nåværende stilling. Behov

for slik kompetanseheving bør også være nedfelt i lokale kompetanseplaner.
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Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på

gjennomført og bestått eksamen er registrert levert arbeidsgiver.

Kompetansetillegg gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring innenfor

kompetanselønnssystemet.1) Kompetansetillegg flyter oppå grunnlønn. Det gis ikke

kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra et helhetlig perspektiv.

3.2 Ledere

Ledere har en krevende jobb. De skal sørge for at tjenestetilbudet har god kvalitet, at medarbeidere

gis rom og utfordringer for å yte sitt beste, at virksomheten driver økonomisk forsvarlig og at

virksomheten holder takt med stadige krav til endringer og omstillinger. Det er derfor viktig at

Nordreisa kommune gjennom sin lønnspolitikk motiverer ansatte til å ta på seg lederoppgaver.

Ved fastsettelse av lønn for ledere gjelder følgende kriterier:

En leder skal som hovedregel tjene mer enn dem hun/han er satt til å lede. Unntak kan gjelde når en

ansatt har spesialkompetanse vedkommende får lønnsmessig uttelling for.

Andre kriterier for fastsettelse av lederlønn kan være

. antall ansatte en er satt til å lede

. kompleksitet i arbeidsoppgaver

. personal (ulike yrkesgrupper)

. krav til utviklingsarbeid

.  ledelseskompetanse (utdanning og praksis)

'  budsjettansvar

'  ressursdisponering

o kontroll og resultatoppnåelse

Det er ved tilsetting og ved lokale forhandlinger kriteriene for lederlønn for denne gruppen benyttes.

Ledere under virksomhetsledernivå (fagledere og inspektører) tilhører lønnskapittel 4, og får sin lønn

justert sentralt.

Virksomhetsledere, sektorledere og rådmann får all lønn fastsatt lokalt.

3.3 Rekruttering

Lønn kan anvendes for å beholde og rekruttere kompetanse som kommunen har behov for.

lenkelte yrkesgrupper, særlig innenfor høgere utdanning, er det rift om kompetente arbeidstakere

som ønsker å arbeide i små kommuner og små fagmiljø. [ slike tilfeller kan det ved tilsetting være

nødvendig å gjøre særskilt vurdering av lønnstilbud, slik at det er konkurransedyktig i forhold til det

regionale arbeidsmarkedet.

Erfaring tilsier at det også kan være vanskelig å holde dyktige medarbeidere i nøkkelstillinger. Også i

slike tilfeller kan det forhandles om justering av lønn.

1) En adjunkt som tar 30 stp får 10.000 kri kompetansetillegg. Hvis vedkommende bygger ut kompetansen med 30

nye stp, vil vedkommende bli plassert i stillingsgruppen «adjunkt med tilleggsutdanning», jfr minstelønnssystemet

i HTA. Da faller 10.000 kr bort, og erstattes av ny minstelønn på bakgrunn av ansiennitet.
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Høgskoleutdannede starter med 8 års lønnsansiennitet i Nordreisa kommune.

Når det gjelder rekruttering av arbeidstakere på fagarbeider nivå, ønsker Nordreisa kommune å

fortsette en offensiv linje mht inntak av nye lærlinger hvert år. Lærlinger i siste halvår av sin læretid

kan tilsettes i fast stilling med forbehold om autorisasjon/godkjent fagbrev. Nordreisa kommune har

som mål at flest mulig assistentstillinger besettes av fagarbeidere. Dette vil heve både yrkesgruppa

sin status og kvaliteten på tjenesten.

4 LØNNSFASTSETTELSE

Lokal lønnsfastsettelse er aktuelt ved

a) tilsetting

b) skifte av stilling/endring av stilling

c) overgang til annen stilling i kommunen

a)
Lønnsp/assering ved tilsetting: For tilsettinger innen kap. 4 danner garantilønnsta bellen grunnlag for

lønnsfastsettelse. Dette gjelder ikke ansatte i kap. 4 med lederfunksjon. Ved slike tilsettinger

fastsetter rådmann lønn etter drøftinger med sektorleder.

Tilsetting innenfor kap. 3.4.1 og 3.4.2: Rådmannen fastsetter lønn.

b)
Når en arbeidstaker får vesentlige endringer i sin stilling (ansvarsområde, personal, fagfelt oa), kan

arbeidstaker be om lønnsvurdering. Lønnskrav skal fremmes gjennom tillitsvalgt, som forhandler på

vegne av arbeidstaker.

C)
Ved overgang til annen stilling (etter søknad) gis tilbud om lønn uavhengig av lønnen vedkommende

hadde i tidligere stilling, med mindre det gjelder tilsvarende stilling. Arbeidstakere som går over til

lavere lønnet stilling (etter søknad), vil vanligvis ikke beholde sin tidligere stillings lønn.

Unntak gjelder ved omplassering på grunn av overtallighet.

5 FORHANDLINGSBESTEMMELSER

5.1 Forhandlingskapitler

Lønnsmottakere i Nordreisa kommune tilhører:

HTA kap. 4-4.1, gruppe 1 og gruppe 2: alle ansatte unntatt ingeniører, leger, jordmødre, veterinærer,

samfunnsvitere mm. og ledere på virksomhet-/sektornivå/rådmann

HTA kap. 5-5.1: Akademikergruppen, med bla. ingeniører, leger, jordmødre, veterinærer,

samfunnsvitere mm.

HTA kap. 3-4.1: Ledere på sektornivå og rådmann

HTA kap. 3-4.2: Virksomhetsledere

HTA kap. 3-3.5: HTV

For ansatte i HTA kap. 4, foregår lønnsforhandlingene i de sentrale tariffoppgjørene. De kan vedtas

at deler av lønnsoppgjøret skal skje på kommunenivå.

For ansatte i HTA kap 5 og 3 gjelder kun lokal lønnsfastsetting.
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5.2  Forhandlingsutvalg

Lokale forhandlinger for kap. 4, 5 og 3.4.2 gjennomføres av et administrativt utvalg bestående av

rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent. De ulike organisasjonene møter med hver

sin forhåndsinnmeldte forhandlingsdelegasjon på inntil tre personer.

En politisk valgt gruppe fastsetter lønn for rådmann. Rådmann kan la seg bistå av tillitsvalgt.

Uorganiserte har ikke forhandlingsrett, men arbeidsgiver plikter å vurdere de uorganisertes lønns- og

arbeidsvilkår i forhold til de organiserte i lokale forhandlinger, slik at det ikke blir usaklig

forskjellsbehandling av tilsatte.

5.3 Forhandlings- og virkningsdato

Forhandlingsfrist og virkningsdato for forhandlinger etter HTA kap. 4 blir fastsatt av sentrale parter.

Ellers gjennomføres de årlige forhandlingene for ansatte i HTA kap. 3 og 5 i løpet av høsten.

Dersom ikke annet er fastsatt i HTA, settes virkningstidspunkt til samme dato som for kap. 4.

Vedlegg — funksjonstillegg/andre tillegg

6
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Funksjonstillegg

Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til garantilønn. Slike tillegg følger funksjon, ikke

person. Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 12.000 til

kontaktlærer, grunnskole). Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg) pr i dag:

Pedagogisk leder 15.000

Sosiallærer 12.000

Kontaktlærer 20.000

Rådgiver/sosiallærer 12.000

Kroppsøving, samlingsstyrer*

Musikk, samlingsstyrer*

Naturfag, samlingsstyrer*

Mat og helse, samlingsstyrer*

Kunst- og handverk, samlingsstyrer*

lKT*

*i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av

funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte.

Arkivleder 15.000

Valgmedarbeider, hvert annet år 15.000

Renholder 1 15.000

Hjelpepleier 1 15.000

Sykepleier 1 20.000

Profilansvarlig 5.000

Medisinromansvarlig 5.000

Brannvernleder 5.000

Fagleder varierer mellom 10.000 og 20.000

Andre tillegg:

Seniortillegg 10.000

Kompetansetillegg 5.000 - 20.000

7
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Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Formål
God og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, og å legge forholdene til
rette så langt som mulig, for å unngå lange sykefravær/uførhet.

Grunnlag
Arbeidsmiljøloven, lA-avtalen og øvrig avtaleverk.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging av sykefravær.

Med mindre det er åpenbart unødvendig, skal oppfølgingsplan utarbeides og
dialogmøter gjennomføres. Unntaksregelen vil gjelde f.eks hvis arbeidstaker
høyst sannsynlig vil komme tilbake uten tilrettelegging, eller når det fastslås at
vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake i arbeid.

Hvis pliktene ikke overholdes vil arbeidstaker risikere stans i sykepengene,
sykemelder risikerer å miste retten til å skrive ut sykemeldinger og arbeidsgiver
kan miste retten til refusjon.

Ansatt som etter ett års sykemelding ikke er tilbake i jobb, oppfordres til å søke
permisjon. Den ansatte har fortsatt plikt til å delta på møter arbeidsgiver/NAV
innkaller til, og slikt aktivt bidra i prosessen.

Beskrivelse
Se vedlagte skjema.

Ansvar/myndighet
Arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder, NAV, tillitsvalgt og verneombud og

Arbeidstilsynet.

Kvalitetsmål
Gjennomføre samtaler/oppfølging/dokumentasjon som beskrevet i
retningslinjene.

Evaluering

Kryssreferanser

Vedlegg ADN mo \0/ I 3

Side 1  av  1

QS)
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Tidsfrister

Roller

Oppgaver

Arb.giver

Tidligst mulig

legge til rette

for aktivitet i
virksomheten.

Ha løpende

dialog med den

sykemeldte.

Arbeidstaker

Har plikt til å

samarbeide og

medvirke aktivt

til å finne

løsninger for å

komme tilbake i

jobb raskest

mulig.

S  kemelder

Dokumentere

arbeidsufør-

heten. Gi råd

om til rette-

legging.

Vurdere om det

er mulig å delta

i arbeid.

NAV

Er støtte-spiller

og utbetaler av

Sykepenger

etter arb.giv.—
perioden.

Vurdere om de

medisinske

vilkårene for

sykepenger er

oppfylt. Ved

behov bistå

med 0ppfølg./

virkemidler.

Tillitsvalgt og

verneombud

Arbeidstilsynet

Egenmelding
1-8 dager for
IA-
virksomhet

Første

fraværsdag

straks ta
kontakt med

arbeidstaker.

Ha klar

skjema for

egenmelding.

Straks gi

beskjed til arb.

giver om

fravær og

tidsperspektiv.

og opplyse om

hvilke

arb.oppgaver

som kan/ikke

kan utføres.

Plikt til å bidra

til at kontakten

med

arbeidsgiver
opprettholdes.

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE

Sykemelding
innen  4  uker:

Utarbeide og

uoppfordret

sende

oppf.plan/

samtalenotat

til sykemelder

Benytt

blankett  C  på

sykemeld.

Skjema

Være innstilt

på å gjøre

annet

passende

arbeid hvis

dette kan bidra

til raskere å

komme

tilbake ijobb.

Medvirke ved

utarbeiding og

gjennomføring

av oppfølg-
ingsplan.

 

Vurdere

behov for
gradert/lOO %

sykemelding.

Sykemelding,
innen 7 uker

Innkalle 100  %
sykemeldt til

dialogmøte ].

Sykemelder

innkalles mf

samtykke fra

sykemeldte.

Uoppfordret

sende NAV

oppf.plan/

samtalenotat.

Delta på

dialogmøte

med arb.giver.

hvis ikke

medisinske

grunner er til

hinder.

Sykemelder

deltar. med

sykemeldes

samtykke. Plikt

til å

samarbeide og

å medvirke til å

finne løsninger,

for raskest

mulig å komme

tilbake i jobb.

Delta på

dialogmøter
ved innkalling.

Sykemelding,
Innen 8 uker

Sykemeldt

som ikke er i

arb.l'elatert

aktivitet innen

8 uker skal

levere utvidet

legeerklæring

til arb.giver for

å dokumentere

at det er

tungtveiende

medisinske

grunner som

hindrer

aktivitet.

Dokumentere

om fortsatt

100 %

sykemelding er

nødvendig ut

fra medisinsk

vurdering.

Vurdere

aktivitetskravet

ved 8 ukers

100  %
sykemelding.

Sykemelding,
innen  9  uker,

innen 10-26

uker

Oppdatert opp-
følg.plan og

samtalenotat

sendes NAV

Arbeidsgiver

og sykemeldt
plikter å ha

jevnlige møter

i perioden

Plikter å delta

på alle møter

arb.giver

innkaller til

Sykemelding,
Innen 26 uker

Plikter å delta på

dialogmøte-2 i

regi av NAV.

Sende inn evt.

revidert

opptølgingsplan/

samtalenotat til

NAV senest en

uke før møtet.

Etter ittnkalling

delta på

dialogmøte med

arb.giver, hvis
ikke medisinske

grunner er til

hinder. Plikt til

å samarbeide og

å medvirke til å

finne løsninger,

for raskest mulig

å komme tilbake

i jobb.

Sykemelder skal
også delta, med

mindre arb.taker

ikke ønsker det.

Delta på

dialogmøter ved

innkalling.

Avholde

dialogmøte med

den sykemeldte,

arbeidsgiver og
sykemelder.

Sykemelding
innen ett år

Jevnlige møter
med den

sykemeldte i
perioden

mellom 26

ukers og ett års

sykefravær.

l god tid før

utløpt syke-

pengeperiode

(52 uker), i
samarbeid med

NAV og

sykemelder.

vurdere om det
er behov for å

søke
rehabilitering/'

arbeidsrettede
tiltak. Plikt til å

delta på alle

moter arb.giver

innkaller til.

Vurdere om

arbeidstakeren

fortsatt er

arbeidsufør

med behov for

ytelse fra

NAV.

Eventuelt

innkalle til et

dialogmøte-3.

Arbeidsrettede

tiltak, eventuelt

arbeids-

avklarings-

penger. skal

vurderes før

maksimums-

grensen for

sykepenger (52

uker) er nådd.

Bidrar til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet, gir råd og veiledning til arbeidstaker og bistår i dialogen

med arbeidsviver. Kan delta å dialoomøter.

Veileder og fører tilsyn med at virksomheter arbeider for å hindre sykdom eller skade og at de har en plan for oppfølging og

tilrettele in av lan idss 'kemeldte. Fører 0 så tils  n  med virksomhetens bruk av bedriHshelsetjeneste.
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Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging av sykefravær. Med mindre det er åpenbart
unødvendig, skal oppfølgingsplan utarbeides og dialogmøter gjennomføres. Unntaksregelen vil gjelde
f.eks hvis arbeidstaker

-  høyst sannsynlig vil komme tilbake uten tilrettelegging, eller
- når det kan fastslås at vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake i arbeid

Hvis pliktene ikke overholdes vil arbeidstaker risikere stans i sykepengene, sykemelder risikerer å
miste retten til å skrive sykemeldinger og arbeidsgiver kan miste retten til refusjon.

Ansatt som etter ett års sykemelding ikke er tilbake ijobb, oppfordres til å søke om permisjon.
Den ansatte har fortsatt plikt til å delta på møter arbeidsgiver/NAV innkaller til, og slik aktivt
medvirke til å finne løsninger for å komme tilbake i arbeid. Bedriftshelsetjenesten kan bidra i
prosessen.
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Nordreisa kommune

AKAN-AVTALE

Inngått mellom Nordreisa kommune som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene tilsluttet

en hovedsammenslutning den 25.05.2009.

FELLESERKL/ERING

Ingen kan være påvirket, eller ha ettervirkning av alkohol eller andre berusede eller bedøvende
midler i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk.

I Nordreisa kommune er det uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler. Ved bruk av
medikamenter, foreskrevet av lege, som kan gi rusvirkning bør nærmeste overordnede orienteres

om bruken slik at arbeidsmessige hensyn kan ivaretas.

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte

anledninger, forventer Nordreisa kommune at våre medarbeidere viser måtehold og en atferd so

ikke går ut over Nordreisa kommunes omdømme. Ansatte er å betrakte som representanter for
Nordreisa kommune i slike sammenhenger.

Partene som har inngått denne avtalen er enige om, gjennom aktivt samarbeid, å

—  forebygge rusmisbruk

—  motivere ansatte i Nordreisa korrrrnune med rusmiddelproblemer til behandling

—  hjelpe rusmisbrukere til å kunne fortsette i sitt arbeid

-  gi tilbud om råd og veiledning til ansatte som har problemer pga rusmisbruk i familie eller

nærmiljø

Partene er enige om at AKAN-opplegget ikke skal ta sikte på å fremmes spesielle ruspolitiske

syn. Partene er enige om betydningen av å drive et utstrakt informasj onsarbeid, og at en må søke

å legge forholdene til rette for et nøkternt og saklig inforrnasj onsarbeid. Også lærlinger kommer

inn under AKAN-utvalgets arbeid.

Definisjoner
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—  AKAN  er forkortelse for Arbeidslivets Kompetansesenter for rus- og
avhengighetsproblematikk. Tidligere Komité mot Alkoholisme og Narkomani. Komiteen

'ble dannet i 1963 av hovedorganisasjonene LO og NAF (nåværende NHO)

-  AKAN-utvalget oppnevnes av AMU for funksjonsperiode på to år. Utvalget består av  1
representant fra AMU, AKAN—kontakt (ansatt), 1 fra ledelse og 1  hovedtillitsvalgt.
Utvalget velger selv leder.

—  AKAN-kontakter er ansvarlig for planlegging, koordinering og oppfølging av
individuelle AKAN-opplegg sammen med nærmeste leder. AKAN-kontakt skal ikke

fungere som ”kontrollør” og rollen skal ikke kombineres med lederrollen.
- Personkontakt velges av vedkommende som er under behandling.

—  Nærmeste overordnede er vanligvis fagleder/ enhetsleder, den som har personalansvar.

- Tillitsvalgt er leder eller plasstillitsvalgt for den aktuelle arbeidstakerorganisasj on

ORGANISERING  AV  AKAN  I  NORDREISA KOMMUNE

AKAN-utvalg
Ansvaret for AKAN—arbeidet i Nordreisa kommune legges til Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

AMU oppretter eget AKAN-utvalg som er delegert ansvaret for å ha regien på det

rusmiddelforebyggende arbeidet i Nordreisa kommune.

AKAN-utvalgets oppgaver er:

-  planlegge, organisere, gjennomføre og oppdatere AKAN-arbeidet i Nordreisa kommune
- Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid overfor alle medarbeidere.
—  Legge til rette for at nøkkelpersoner (ledere, tillitsvalgte, verneombud, Akan-kontakt) kan

opparbeide nødvendig kompetanse.

—  Utarbeide årlige handlingsplaner for AKAN-arbeidet.

- Rapportere om utvalgets aktiviteter til AMU.

- AKAN-utvalget skal ikke behandle individuelle AKAN-opplegg.

AKAN—kontakt  — det opprettes 3 faste AKAN—kontakter i Nordreisa kommune.

Personkontakt velges av den som har rusmiddelproblemet i samråd med en fra AKAN—kontakt.
Personkontakten skal gi vedkommende hjelp og støtte i arbeidet med problemene. Medlemmer av

AKAN-utvalget kan fungere som personkontakt.

RETNINGSLINJER  FOR  BEHANDLING

Generelt:

Retningslinjene følger det mønster som er anbefalt av AKAN. De er basert på at bruk av

rusmidler i forbindelse med arbeid er uforenlig med alminnelige krav om forsvarlig arbeidsmiljø.

(

J
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Arbeidstakerne som på eget initiativ tar kontakt med AKAN-apparatet skal ytes samme

behandling som andre. Disse arbeidstakerne skal selv kurme av.øre hvilke instanser som skal

informeres.

Et individuelt AKAN—opplegg igangsettes etter at medarbeideren har fått valget mellom å gå inn i
et slikt opplegg, eller at saken blir håndtert som en ordinær personal/disiplinærsak hvor
ansettelsesforholdet blir vurdert, og med oppsigelse eller avskjed som mulig konsekvens.

Reaksjonsgrunnlag:

.  å møte til arbeid påvirket av rusmidler

.  å bruke rusmidleri arbeidstiden

.  å bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører
-  fravær

-  at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende

- at krav til sikkerhet og kvalitet ikke ivaretas

Brudd på reglementet skal følges opp av nærmeste leder. Reaksjonsformen nevnt nedenfor

gjelder ikke for arbeidstakere som melder seg frivillig.

Første gangs forseelse

Medarbeideren gis en advarsel som bekreftes skriftlig (vedlegg 1) etterfulgt av en personlig
samtale med nærmeste leder. Dersom arbeidstakeren ønsker det, er det en fordel at tillitsvalgt er
tilstede. Politikk for håndtering av rusproblemer og formelle prosedyrer i Nordreisa kommune

presiseres. I tillegg tilbys vedkommende råd, veiledning og støtte for eksempel i form av et
individuelt AKAN-opplegg. Å ta imot tilbudet på dette stadiet er frivillig.

AKAN-kontakt orienteres om at advarsel er gitt.

Andre gangs forseelse
Ved gjentatte brudd på reglementet gis en ny advarsel, hvor grunnlaget for advarselen beskrives

konkret (vedlegg 2).

Medarbeideren har nå følgende valg:

—  han/hun kan gå inn i et AKAN—opplegg i samarbeid med nærmeste leder, AKAN-kontakt
og eventuelt personkontakt. Hvis medarbeideren sier ja, utarbeides og inngås en skriftlig

avtale om et individuelt tilpasset AKAN-opplegg. Behov for profesjonell behandling
vurderes.

eller
-  Forholdet behandles som personal-/disiplinærsak, hvor ansettelsesforholdet blir vurdert.

AKAN-kontakt, tillitsvalgt og evnt personkontakt orienteres om at ny advarsel er gitt.

Tredje, og ytterligere advarsler
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Ved ytterligere brudd på arbeidsreglementet gis ny advarsel. Det innkalles til et møte hvor det

igangsatte AKAN-opplegget evalueres av de som er involvert i saken. Vurderes opplegget

fremdeles som positivt videreføres det med nødvendige justeringer. I motsatt fall oversendes
saken til personalavdelingen, hvor den behandles som ordinær personal-/ disiplinærsak.

Avslutning

Så lenge et AKAN-opplegg er i gang, oppbevares advarselsbrev og andre dokumenter i saken hos
AKAN—kontakt (eller leder ????). Går det mer enn to år etter siste brudd på arbeidsreglementet,

anses samtlige advarsler for bortfalt og dokumentasjon om AKAN-opplegget makuleres.

Et individuelt AKAN-opplegg kan også avsluttes før det har gått to år dersom en ikke firmer det

formålstjenelig å fortsette. Det kan begrunnes med at vedkommende ikke følger opp det som er

avtalt i opplegget og at det ikke fungerer arbeidsmessig. Dersom AKAN-opplegget avsluttes

håndteres saken videre som en ordinær personal-/disiplinærsak, personalavdelingen overtar

dokumentene, som da blir en del av dokumentasjonen i en personalsak og som i ytterste
konsekvens kan ende opp som en arbeidsrettsak.

Taushetsplikt

Alle som deltar i AKAN-arkbeidet har taushetsplikt. De som deltar i arbeidet undertegner

erklæring om taushetsplikt.

»
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Vedlegg 1

Første advarsel for  brudd  på arbeidsreglementet  i  henhold til  AKAN-
retningslinjene i Nordreisa kommune.

-  bekrefter med dette å ha mottatt en advarsel i henhold
til AKAN-retningslinjene i Nordreisa kommune.

I en samtale med (leder) er det gitt informasjon om

Nordreisa kommunes retningslinjer og formelle prosedyrer.

Det er informert om at AKAN—kontakt og tillitsvalg vil få vite om denne advarselen, og om

muligheten for å få en rådgivende samtale med disse.

Sted  /  dato

Arbeidstaker Leder
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NB! Nordreisa kommune gjør  oppmerksom  på at advarselen er å betrakte som bortfalt
etter to år, dersom nye advarsler for samme forhold ikke forekommer.

Vedlegg 2

Andre advarsel for brudd på arbeidsreglement i henhold til AKAN-
retningslinjene  i  Nordreisa kommune

Til: Dato:

Det vises til advarsel, som ble gitt (dato). På bakgrunn av at du (dato)

igjen har brutt vårt arbeidsreglement ved  å  (konkret beskrivelse av hendelsen:)

gis du med dette andre gangs advarsel.

Nordreisa kommune vil tilby deg et individuelt tilpasset AKAN-opplegg i henhold til vår
rusmiddelpolitikk gjenspeilet i Vår AKAN-avtale. Hensikten er at arbeidsforholdet kan fortsette.

Jeg ber deg møte til samtale på mitt kontor Dato: Klokken

Etter samtalen avventes din avgjørelse innen Dato:

Dersom du ønsker det kan tillitsvalgt delta. Ønsker du mer informasjon før du bestemmer deg for
om du vil ta imot tilbudet om et individuelt AKAN-opplegg, kan du ta kontakt med AKAN-
kontakt. Dersom du beslutter at du ikke vil ta imot tilbudet blir ditt ansettelsesforhold i Nordreisa
kommune vurdert i en ordinær personal—/disiplinærsak.

Nordreisa kommune gjør oppmerksom på at advarselen er  å  betrakte som bortfalt etter to år,
dersom et AKAN-opplegg er gjennomført uten nye brudd på arbeidsreglement.

Sign leder
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Orientering om denne advarselen er gitt til AKAN-kontakt og tillitsvalgt.

(fortsetter på neste side)
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Jeg bekrefter å ha mottatt advarsel datert

Jeg ønsker/ ønsker ikke (stryk det som ikke passer) å inngå en avtale med Nordreisa kommune
om et individuelt tilpasset AKAN-opplegg i samarbeid med AKAN-kontakt, leder og evnt
personkontakt.

Dato Arbeidstaker

582



:.

Vedlegg 3

Tredje (ytterligere) advarsel for brudd på arbeidsreglement, i henhold til
AKAN—retningslinjene i Nordreisa kommune

Til: Dato:

Det vises til første advarsel, gitt (dato), og andre/ytterligere advarsel /advarsler gitt
(dato) samt avtale om et individuelt AKAN—opplegg, inngått (dato).

Dette er gangs advarsel iht. AKAN-retningslinjene iNordreisa kommune. Advarselen gis
på bakgrunn av (konkret beskrivelse av hendelsen):

Du innkalles med dette til et møte (dato) sammen med AKAN—kontakt, personkontakt
og undertegnede (+ eventuelt tillitsvalgt).

Hensikten med møtet er  å  gjøre opp status og vurdere om det er hensiktsmessig å  fortsette med
AKAN—opplegget.

Dersom avtalen om et individuelt AKAN—opplegg ikke fornyes, vil saken bli oversendt
personalavdelingen for behandling som en ordinær personal-/disiplinærsak.

Sign leder

Orientering om denne advarselen er gitt til AKAN-kontakt og tillitsvalgt (kun dersom

vedkommende er organisert).
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Vedlegg 4

Standardavtale  for individuelle  AKAN-opplegg i  Nordreisa  kommune

Denne  avtalen er inngått mellom (arbeidstaker) og Nordreisa

kommune V/ (leder)

Det er orientert om gjeldende prosedyrer for behandling av saker hvor ansatte Nordreisa

kommune har brutt arbeidsreglementet med hensyn til ruspåvirkning/rusmiddelbruk.

Alle som undertegner dette dokumentet, forplikter seg til et gjensidig samarbeid om opplegget,

både den generelle delen og den individuelt tilpassede delen.

Eventuelle endringer, både av den generelle delen og den individuelt tilpassede delen, må gjøres

skriftlig og i forståelse med alle som har undertegnet dokumentet.

GENERELL  DEL

Opplegget skal gjelde fra dags dato og to år framover.

Opplegget evalueres/vurderes første gang (dato)

(nærmere plan for oppfølging i den individuelle delen)

Når opplegget evalueres/(re)vurderes skal følgende personer delta:

(arbeidstakeren)

(nærmeste leder)

(AKAN—kontakt)

(eventuelt personkontakt)

(eventuelt tillitsvalgt)

Behov for vurdering kan oppstå dersom (arbeidstaker) bryter

arbeidsreglementet og får en ny advarsel iht. retningslinjene. En ny vurdering skal også gjøres

z
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1

ved brudd på avtalen for det individuelle opplegget eller ved manglende oppfølging fra en av
partene. Justering av avtalen kan også bli aktuelt ved positiv utvikling.

Fastlege:

Fastlegen on'enteres om AKAN-opplegget. Sykmelding kan bare gis av fastlegen.

(arbeidstaker) skal melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak,

så tidlig som mulig etter arbeidsdagens begynnelse (rutiner ved fravær i den individuelle delen).

Alle som er involvert i arbeidet med AKAN-opplegget, har taushetsplikt utover det som naturlig

inngår i samarbeid og melderutiner.

Det forutsettes at det gis fullmakter til nødvendig og relevant infonnasjonsutveksling og

samarbeid mellom de som er involvert i opplegget og eventuelle eksterne behandlere

(konkretiseres i den individuelle delen).

INDIVIDUELL  DEL

I tillegg til oppleggets generelle del, er følgende avtale gjort (momentliste)

Sted: , / 20

Arbeidstaker AKAN-kontakt Leder
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MOMENTLISTE INDIVIDUELL DEL

HVA ER AKTUELT I AKKURAT DENNE SAKEN?

Momenter som  vurderes  i utformingen av den individuelle delen av opplegget:
—  Om risiko og mulig endring av arbeidsoppgavene
-  Er det nødvendig med omplassering eller endring av arbeidsoppgaver eller rutiner for

å  ivareta sikkerhet?

Mer detaljert om evaluering
—  Hvor ofte, og når?
- Hvem innkaller til møter?

Rutiner ved fravær
—  Hjemmebesøk som konsekvens ved fravær?  I  tilfelle av hvem? Ved hvilke

anledninger?
-  Bruk av egenmelding?
— Kontakt ved sykdomsfravær -med hvem?
—  Oppfølging under ferier/fridager?

Kontakt med eksterne behandlere
— Vurdere behov for profesjonell behandling
-  Hvem skal henvise? Hvem skal være kontaktperson?
- Hvem skal følge opp arbeidstakeren før, under og etter behandlingen?
— Kontakt og samarbeid med fastlege
- Fullmakt for kontakt med eksterne behandlere

Samarbeid og informasjon
- Hvem skal få hvilken informasjon?
- Samarbeidsmtiner

Oppfølgingsoppgaver og roller

Arbeidstakeren selv
— Nærmeste leder
-  AKAN-kontakt
— Evnt tillitsvalgt
-  Evnt personkontakt//kollegastøtte  — er det aktuelt? Godkjenning av personkontakt.

Hva skal være personkontaktens oppgaver?

Brudd på opplegget  — eller positiv utvikling

- Konsekvenser?

:.

1

x.,

'!
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Nordreisa kommune

Retningslinjer for bruk av sosiale medier
Status: Gjeldende
Ikrafttredelse: 11-04-2013
Type: Reglement
Utstedelse: 16—02-2016
Sist revidert: 16-02-2016
Redaktør: Christin Andersen
E—post: christin.andersen nordreisa.kommune.no

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

Formål

Gjøre ansatte bevisst sin rolle, om den ansatte ytrer seg som privatperson eller ansatt
som ansatt i Nordreisa kommune, ved all bruk av sosiale medier.

Grunnlag

Offisielle kontoer med navn Nordreisa kommune opprettes av rådmannen.

Oppretting av offisielle kontoer i regi av kommunale virksomheter kan ikke foretas uten
etter godkjenning av rådmannen. Det skal opplyses om formålet med kontoen.

Alle ytringer på de offisielle kontoene skal være politisk og religiøst nøytrale og må for
øvrig ikke virke diskriminerende på noen måte.

Ved all kommunikasjon på offisielle kontoer: Husk at du alltid representerer Nordreisa
kommune.

Ved henvendelser som krever saksbehandling/arkivering skal avsender oppfordres til å
rette en formell henvendelse til kommunen. Dette vil da bli besvart i samsvar med
kommunens saksbehandlingsrutiner.

Husk at reglene om taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitet mv. som du
forholder deg til  i  jobb i Nordreisa kommune, også gjelder når du opptrer som
privatperson i sosiale medier. Vis varsomhet.

Brudd på taushetsplikten kan resultere i personalsak.

Beskrivelse

Vær åpen på at du er ansatt i Nordreisa kommune i sammenhenger hvor dette er
naturlig.

Vis hensyn til kollegaer! Som ansatt har du ansvar for et godt arbeidsmiljø.
Kommunikasjon knyttet til kollegaer skal være i tråd med kvalitet, trygghet og respekt,
både på jobb og utenfor arbeidstiden. En god regel er ikke å legge ut informasjon og
data av andre enn seg selv.

Privat aktivitet på sosiale medier i arbeidstiden er uakseptabelt.

Det kan informeres om offentlige arrangementer og annet som er av stor betydning for
lokalsamfunnet vårt og innbyggerne våre. Videre kan det has kontakt med aktører og
instanser.

httn://kvalitet.kf—infoserie.no/0noWbVIxVi BaAbVZY]  BORGO3Z3ZaNISW.  ..  29.09.2017587



KF Kvalitetsstyring Side  2 av 2

I dialog med andre på sosiale medier:

Svar på spørsmål og kommentarer

Rett opp faktafeil

Si takk for alle tilbakemeldinger

Delta gjerne i faglige debatter på nett. Sosiale medier kan også være en kilde til
kunnskap.

Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med
elever/brukere/pårørende/leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet
synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan
oppleves problematisk for begge parter.

Vær bevisst på skillet mellom administrativt og politisk nivå. Henvis kun til rådmannens
innstilling i  politiske saker som er under behandling og til vedtaket ved politiske saker
som er avgjort. Ikke gi egne vurderinger i denne typen saker.

I  krisesituasjoner hvor rådmannen har satt beredskapsledelse bør det i hvert tilfelle

vurderes om all kommunikasjon på kommunens offisielle kontoer skal foregå via
beredskapsledelsen.

Ansvar/myndighet

Leder for driften er ansvarlig for driften av den enkelte konto.

Ved all kommunikasjon på offisielle kontoer: Husk at du alltid representer Nordreisa
kommune.

http://kva1itet.kf-infoserie.no/OnDWbVIxV1BaAXbTVZYlBORGo3Z3Zoa2NlSW... 29.09.2017588



Nordreisa kommune Sak  0006/06

SfERUTSKRIFT

Saksbehandler: Aud Hamnvik Hanssen Arkiv: 442 &00

Arkivsak:  05/01445

Saksnr.: Utvalg Møtedato

0006/06  Arbeidsmiljøutvalget 27.09.2006

RETNINGSLINJER -ANSKAFFELSE  AV  BRILLER  FOR

SKJERNITERMINALARBEID

Saksdokumenter:

.  Forskrift om arbeid ved dataskj enn

Sammendrag:

En gang iblant får vi søknad fra ansatte om dekning av utgifter til terminalbrille. Nordreisa

kommune har ikke utarbeidet retningslinjer for anskaffelse av terminalbrille, følgelig heller

ikke for dekning av utgiftene den enkelte har for å anskaffe slik brille. Vår praksis har så

langt vært noe varierende, men stort sett har Nordreisa kommune dekket utgiften fullt ut.

Utgiftene belastes den enkelte arbeidstakers tjenestested.

Undersøkelser om praksis i andre kommuner, viser forskjellige regler. En av kommunene yter

et fast kronebeløp, kr 2000,—. Andre har satt opp egne takster for synsprøve, glass og

innfatninger. Ingen dekker utgiftene fullt ut.

Saksframstilling:

Hvis arbeidstakere som jevnlig og under betydelig del av sitt arbeid, arbeider ved edb—

skj eimterminaler opplever plager i øynene eller hodet, skal arbeidsgiver så langt som praktisk

mulig, forsøke å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at plagen opphører. Hvis det viser seg

at plagene vedvarer, bør arbeidsgiveren stille spesielle briller til rådighet for vedkonmiende

arbeidstaker, på lik linje med annet nødvendig verneutstyr.  I  praksis kan dette eksempelvis

gjøres ved at arbeidstakeren refunderes de nødvendige utgifter til spesialbriller, dvs

brilleglassene og en enkel, rimelig og funksjonell innfatning. En forut-setning for refusjon av

utgifter til slike spesialbriller er at behovet er godtgjort i hvert enkelt tilfelle av lege eller

offentlig godkjent optiker.

Med forskriften om arbeid ved dataskjerm som grunnlag, har vi formulert slikt forslag til

retningslinjer:

l Nordreisa kommune dekker utgifter til synsprøve/øyeundersøkelse hos øyelege eller

optiker. Dersom utfallet av disse undersøkelsene gjør det nødvendig dekkes

utgifter til undersøkelse hos øyespesialist.

Dersom undersøkelsen(e) gjør det nødvendig, dekkes utgifter til

synskorrigerende hjelpemidler(brille) med inntil kr.  1500,— for

innfatning, samt utgiftene til glass.

[x)
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3 Dersom den ansatte er avhengig av "vanlige" briller til daglig, og

velger å kjøpe kombinasjonsbrille, kan arbeidsgiver dekke utgifter

begrenset til det beløp det ville ha kostet for en ren databrille, samt

begrensing på kr. 15  00,- for innfatningen. Det skal forelegges

dokumentasjon fra optiker/øyelege hva det vil koste for en ren databrille.

4 Dekningen av utgiftene nevnt i pkt.  2  og 3 er avhengig av at det

foreligger dokumentasjon fra optiker/øyelege på at en slik brille er

nødvendig for å kunne utføre arbeidet foran dataskj ermen.

Vurdering:

Ved å dekke utgiften til databrille fullt ut, forblir brillen arbeidsgivers eiendom. Det er verdt

å stille spørsmål om hvor praktisk dette egentlig er. Denne ordninga forutsetter at den ansatte

ikke bruker brillen utenom arbeidstid, og at brillen overleveres arbeidsgiver når

vedkommende eventuelt slutter. Om arbeidsgiver kan finne fornuftig bruk av en 4-5 år

gammel terminalbrille er meget tvilsomt. En ordning der den ansatte sjøl betaler en andel av

utgiften og blir eier av brillen må være mer fornuftig.

Rådmannens innstilling:

Forslag til retningslinjer for anskaffelse av briller for skjermterminalarbeid vedtas slik de

foreligger:

l Nordreisa kommune dekker utgifter til synsprøve/øyeundersøkelse hos øyelege eller

optiker. Dersom utfallet av disse undersøkelsene gjør det nødvendig dekkes

utgifter til undersøkelse hos øyespesialist.

Dersom undersøkelsen(e) gjør det nødvendig, dekkes utgifter til

synskorrigerende hjelpemidler(brille) med inntil kr. 1500,— for

innfatning, samt utgiftene til glass.

3 Dersom den ansatte er avhengig av "vanlige" briller til daglig, og

velger å kjøpe kombinasjonsbrille, kan arbeidsgiver dekke utgifter

begrenset til det beløp det ville ha kostet for en ren databrille, samt

begrensing på kr.  1500; for innfatninger]. Det skal forelegges

dokumentasjon fra optiker/øyelege hva det vil koste for en ren databrille.

4 Dekningen av utgiftene nevnt i pkt.  2  og 3  er avhengig av at det

foreligger dokumentasjon fra optiker/øyelege på at en slik brille er nødvendig for å

kunne utføre arbeidet foran dataskjermen.

ix)

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den  27.09.2006  sak  0006/06

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med nytt pkt.5.

5. Kostnader dekkes innenfor den enkeltes ansvarsområde.

VEDTAK:

Side  2  av  3
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Forslag til retningslinjer for anskaffelse av briller for skj ennteiminalarbeid vedtas slik de

foreligger:

1

2

3

4

5

Nordreisa kommune dekker utgifter til synsprøve/øyeundersøkelse hos øyelege eller

optiker. Dersom utfallet av disse undersøkelsene gjør det nødvendig dekkes

utgifter til undersøkelse hos øyespesialist.

Dersom undersøkelsen(e) gjør det nødvendig, dekkes utgifter til

synskorrigerende hjelpemidler(brille) med inntil kr. 1500,— for

innfatning, samt utgiftene til glass.

Dersom den ansatte er avhengig av ”vanlige" briller til daglig, og

velger å kjøpe kombinasj onsbrille, kan arbeidsgiver dekke utgifter

begrenset til det beløp det ville ha kostet for en ren databrille, samt

begrensing på kr. 15 00,- for innfatningen. Det skal forelegges

dokumentasjon fra optiker/øyelege hva det vil koste for en ren databrille.

Dekningen av utgiftene nevnt i pkt.  2  og 3  er avhengig av at det

foreligger dokumentasjon fra optiker/øyelege på at en slik brille er nødvendig for å

kunne utføre arbeidet foran dataskjermen.

Kostnader dekkes innenfor den enkeltes ansvarsområde.

Rett utskrift

28.09.2006

Christin Andersen

sekretær

Utskrift til: Alle enhetsledere

Side 3 av 3
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N ORDREISA  KOMMUNE

Reglement for fleksibel arbeidstid

Vedtatt SLCJLQOH Adm.utv.  15/14
—-1\ _.  5  illa”; borr—m Ca/gq

Oh.
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REGLEMENT  FOR  FLEKSIBEL  ARBEIDSTID

]

2

Generelt
Den enkelte enhets service overfor publikum skal fortsatt være like god som i dag. Det er et

kollegialt ansvar at den enkelte enhets tjeneste utføres tilfredsstillende. Uttak av fridager skal

godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Ordningen gjelder alle arbeidstakere, med unntak av de som av tjenestelige grunner ikke kan

komme inn under ordningen.

Nattevakter unntas fia fleksitidsreglene.

Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid, skal være underlagt

kontroll med arbeidstiden. Kontrollen kan foregå f eks ved registrering i

tidsregistreringssystem eller i Notus. Kontrolleres av nærmeste leder.

Nærmeste har ansvaret for at fleksitidsreglementet blir fulgt.

Arbeidstaker skal være kjent med dette.

Problemstillinger som ikke avklares gjennom dette reglementet, bør løses mellom arbeidsgiver

og arbeidstaker i minnelighet.

Arbeidstid

Med kjernetid menes det tidsrom alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det

tidsrom hvor ankomst og sluttid kan variere fra dag til dag.

Den daglige arbeidstiden deles inn slik:

Ekspedisjonstiden er lik åpningstiden:

Vintertid: fom ]. oktober tom 3 ]. mars: kl 08.00  —  16.00

Sommertid: fo  m  1. april t o m 30. september: kl 08.00  —  15.00

Kjernetid for dagarbeidere, vinter: kl 09.00  —  15.00

Ytre arbeidstid for dagarbeidere, vinter: kl 07.00  — 09.00 og fra 15.00  —  18.00

Kjernetid for dagarbeidere, sommer: kl 09.00  —  14.00

Ytre arbeidstid for dagarbeidere, sommer: kl 07.00  — 09.00 og fra 14.00 — 18.00

Kjernetid for  turnusarbeidere  på dagvakt: kl 09.00  —  14.30

Ytre arbeidstid på dagtid: kl 07.00  — 09.00 og fra 14.30  —  18.00

Kjernetid for lurnusarbeidere på ettermiddagstid/cl: kl 16.00  — 21.30
Ytre arbeidstid på etterrniddagsvakt: kl 14.00  —  16.00 og fra 21.30  — 23.00

I  kjemetiden skal alle arbeidstakere være til stede på sin arbeidsplass, og/eller utføre arbeid
innen sitt arbeidsområde.

I den ytre arbeidstid har den enkelte anledning til å velge tidspunkt for arbeidsstart og

arbeidsslutt med de begrensningene som følger over.
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6

Den enkelte arbeidstaker kan av nærmeste leder bli pålagt å være til stede til fastsatt tid

innenfor nonnalarbeidstid når dette er nødvendig.

Grensene for daglig og ukentlig arbeidstid som følge av gjennomsnittsberegningen ved

virksomhet bundet av tariffavtale, er etter avtale med tillitsvalgte 10 timer pr dag og 48 timer

pr uke, jfr AML § 10-52. Dette gjelder også i forbindelse med avtaler om fleksibel arbeidstid.

Med mindre pålagt overtid kommer i tillegg, kan det følgelig ikke arbeides mer enn 10 timer

pr dag og 48 timer pr uke.

Avregningsperiode

Avregningsperioden er satt til utgangen av hvert år gjeldende fra 1.1.15.

Det tillates overført inntil 45 plusstimer og inntil 15 minustimer til neste år. Skyldig tid utover

15 minustimer ved årets slutt fører til trekk i lønn. Plusstimer utover 45 ved årets slutt strykes.

[ de tilfeller arbeidstaker gjentatte ganger får strøket overskytende plusstimer, skal

arbeidssituasjonen i enheten tas opp til vurdering mellom de lokale parter.

Reiser til/fra kurs/konferanser/møter

Reisetid regnes ikke som arbeidstid.

For reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, søn- og helgedager, gis en

kompensasjon på 1 time pr reisetime. Kompensasjonen skal så langt som mulig være i form

av avspasering. Tidspunkt for avspasering avklares alltid med nærmeste leder.

Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted og kurssted, inkludert nødvendig

ventetid underveis. Tid som tilbringes på hotell og lignende, regnes ikke som reisetid.

Reise som starter/slutter før/etter normal arbeidstid kompenseres med 1 time pr reisetime.

Varer kurset/konferansen/møtet over flere dager, gis ikke kompensasjon for aktivitet utover

normal arbeidstid. Kun reisetid kompenseres: Første dag fra avreisetidspunkt til

arbeidsdagens normale begynnelse, og siste dag fra arbeidsdagens normale slutt til ankomst

hjemme.

Tj enestereiser til/fra møter/andre oppdrag:

Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reise mellom forretningsstedene

som reisetid.

Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stillinger, eller særlige

uavhengige/selvstendige stillinger.

Fratreden/tilsetting

Pluss- og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden. Det utbetales ikke kompensasjon for

plusstimer som ikke avvikles, minustimer gir trekk i lønn.

For dagarbeidere som har arbeidstid fra  8.00  — 16.00 i vinterhalvåret og fra kl 8.00  —  15.00 i

sommerhalvåret, skjer det ingen opparbeidelse av plusstid eller trekk for minustid uansett på

hvilket tidspunkt på året man tiltrer/ fratrer stillingen.

Fridager  — avspaseringsdager

Det er anledning til å avspasere opptjente plusstimer i avregningsperioden. Det kan maksimalt

avspaseres inntil 5 hele sammenhengende dager, inntil totalt 24 hele dager pr kalenderår.

Arbeidstaker kan også gis anledning til å avspasere inntil 5 halve fridager sammenhengende.
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Dersom viktige velferdsgrunner foreligger, gis det adgang til å kunne avspasere flere dager

sammenhengende, når dette på forhånd er godkjent av leder, innenfor den årlige rammen på 24

dager.

Fridagene kan legges til dager før/etter ferie, etter godkjenning av leder.

Overtid

Overtidsarbeid faller utenfor fleksitidsordninga. Ordning med fleksibel arbeidstid medfører

ingen endring i forhold til HTA § 6.1. Overtidsarbeid skal være pålagt og attestert i hvert

enkelt tilfelle. Overtidsbetaling i henhold til HTA  §  6, fellesbestemmelser, kan bare utbetales

for arbeid utover ordinær arbeidstid den enkelte dag. Det er følgelig ikke adgang til å føre opp

minustid og få overtid samme dag.

Arbeidstaker kan selv velge at overtidstimer, som etter avtale med arbeidsgiver kan

avspaseres, føres inn i fleksitidsregnskapet.

Det presiseres at overtid bare kan pålegges når arbeidet ikke kan utsettes eller overtas av andre

arbeidstakere. Planlagt og regelmessig bruk av overtidsarbeid er ikke tillatt og er ikke

forenelig med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Må overtid unntaksvis igangsettes, skal

arbeidet fordeles mest mulig jevnt mellom arbeidstakerne.

Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid. Der som arbeidsgiver pålegger en

arbeidstaker å arbeide utover ordinær arbeidstid skal dette kompenseres med overtidsbetaling

etter HTA.

Unntak

Rådmannen kan i samråd med organisasjonene, etter at saken er drøftet lokalt, gjøre umitak fra

bestemmelsene i dette reglementet. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Unntaket kan

bare gis når enheten har et klart behov for dette og finner det nødvendig for å oppnå mer

brukervennlige arbeidstidsordninger
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Nordreisa kommune

Rådmannens stab

«MOTTAKERNAVN»

«ADRES SE»

«POSTNR» «POSTSTED»

Arkivkode

«KONTAKT»

Deres ref: Vår  ref: Løpenr.

«REF» 2014/3713—3 47549/2014 403

Revisjon av retningslinjer for fleksibel arbeidstid

Vedlagt følger saksframstilling med behandling og vedtak.

Med hilsen

Aud Hamnvik Hanssen
personalkonsulent

Direkte innvalg: 77 77 07 26

Kopi til:
Heidi Hole

Rita Toresen

Stein Johnsen

Haldis Olsen

Kirsti Karlsen

Anja Båtnes
Britt Bendiksen

Christin Andersen

Renate Nørgård

Berit Kalseth

Postadresse:

Postboks 174

9156 Storslett

E—post. postmottaaordreisa.kommune.no

Besøksadresse:

Sentrum 17

www.mrdreisa kommune.no

Telefon: 77 77 07 00

Telefaks: 77 77 07 01

unlnulu "aunt"
nun  -----------  m .......
KOMMUNE LAMnl

Melding om vedtak

Dato

09.12.2014

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833
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Berit Stien

Trond-Ove Holmgren
Bodil Mikkelsen

Hilde Henriksen

Åshill Fredriksen
Dag Funderud

Kari Wara

Anita Jensen

Marja—Lena K. Nilsen
Anne Britt Skarstein

Johanne Båtnes

Else Pettersen Elvestad

Roy Jørgensen
Elin Vangen

Anne—Marie Gaino

Ellinor Evensen

Aina Karoline Hagen

Tilsvarende brev sendt til:
NSF v/Guro N. Siri
Norsk Fysioter.f0rb. v/Tor—Henning Jensen
FO v/Maria Vang

NITO v/Ketil Jensen
DNJ v/Bente Fredriksen
Norsk Vetforening v/Stine Bjerke

Bibliotekarforbundet v/Margrethe Haslund
Delta v/Monika Karlsen
Utdanningsforbundet v/Ola Dyrstad

HVO Heidi Jensen
Norsk Ergoter.forb. v/Torbjørg Isaksen

Fagforbundet v/Beate Severinsen
NaFo v/Kyrre Pedersen

DNL v/Wivi Vikebø

Bjørklysvingen ] 1 9152 SØRKJOSEN
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Arkivsaknr: 2014/3713-1

 

Nordreisa
k Arkiv: 403

0mmune Saksbehandler: Aud Hamnvik

Dato: 07.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

13/14 Nordreisa administrasjonsutvalg 20.1 1.2014

9/14 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 03.12.2014

Revisjon av retningslinjer for  fleksibel  arbeidstid

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg -03.12.2014

Behandling:

Innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til retningslinjer for fleksibel arbeidstid vedtas slik det foreligger.

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg -  20.11.2014

Behandling:

Innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til retningslinjer for fleksibel arbeidstid vedtas slik det foreligger.

Rådmannens innstilling

Forslaget til retningslinjer for fleksibel arbeidstid vedtas slik det foreligger.
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Saksopplysninger

Arbeidsgruppa som jobber med revisjon av kommunens reglement og retningslinjer har i høst
konsentrert seg om revisjon av fleksitidsreglementet.

Arbeidsgruppa består av tillitsvalgt fra Fagforbundet, Beate Severinsen, fra Utdannings-

forbundet Ola Dyrstad og fra NSF Guro N. Siri. Fra arbeidsgiversida: Ass. rådmann Christin
Andersen, helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen og personalkonsulenten.

Gruppa har hatt tre møter. Som støtte i arbeidet har gruppa brukt kommunens reglement fra 2001
og reglement innhentet fra et par andre kommuner.

Forslaget som legges fram i dag er i grove trekk likt reglementet fra 2001, men ordlyden i enkelte

bestemmelser er justert, nytt tatt inn/noe tekst utelatt. Som eksempel kan nevens:

PunkT  I  — Generelt

Språket er gjort mer presist. [ dette punktet fastslås hvilke arbeidstakere som omfattes/ ikke
omfattes av ordninga Det presiseres også hvem som har ansvar for å informere/kontrollere at
bestemmelsen følges og at avspasering skal godkjennes på forhånd.

Punkt  2  — Arbeidstid

Ingen faktiske endringer av innholdet i bestemmelsen, men punktet er skrevet om.

Punkt  3  — Avregningsperiode

Her er det lagt inn en reell endring.  I  reglementet fra -01 var avregningsperioden én måned,
denne er foreslått endra til utgangen av hvert år, gjeldende fra 1.1.15.
Årsaken er at det i praksis har vist seg vanskelig å etterleve bestemmelsen om månedlig
avregning.

Punkt  4  — reiser  til/fi‘a  kurs/konferanser"/moter

Denne bestemmelsen var ikke med i tleksitidsreglement fra 2001. Bestemmelser om avspasering

i forbindelse med reiser har inntil nå vært å finne i eget reglement. Arbeidsgruppa mener
avspasering i forbindelse med reiser til/fra kurs/konferanser/møter naturlig hører inn i

fleksitidsreglementet og har derfor tatt inn eget punkt om dette i forsalget til nytt reglement.

Bestemmelsene, slik de står i punk 4, gir neppe svar på alle spørsmål/problemstillinger som vil
dukke opp i forbindelse med reiser til/fra kurs/konferanser/møter. Jfr. punkt 1, siste avsnitt.

Siste setning i punkt 4 krever en nærmere definisjon av ”arbeidstakere i ledende/særlig

uavhengige/selvstendige stillinger”.
Dette vil bli gjort etter drøftinger med tillitsvalgte i desembermøtet.

Punkt 5  — Fratreden/tilsetting

Ingen faktiske endringer av innholdet i bestemmelsen, men punktet er skrevet om.

Punkt 6  — Fridager  — avspaseringsdager

Ingen faktiske endringer av innholdet i bestemmelsen, men punktet er skrevet om.

Punkt 7  — Overtid

Ingen faktiske endringer av innholdet i bestemmelsen, men punktet er skrevet om.
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Punkt 8  — unntak
Ingen faktiske endringer av innholdet i bestemmelsen, men punktet er skrevet om.

Vurdering

Oppdatert fleksitidsreglementet er etterspurt i organisasjonen. Det er derfor positivt at forslag til
revidert versjon av reglementet nå er klart for vedtak. Særlig har avklaringa i punkt 4 vært
savnet. Hovedregelen må være at all reisevirksomhet i utgangspunktet skal godkjennes av leder
og at form for godgjøring skal være avklart i forkant av reisen.

Det er også et poeng at man i et slikt reglement neppe vil finne fasiten på alle mulige
spørsmålsstillinger/tilfeller som kan dukke opp. I den forbindelse er siste avsnitt i punkt ] viktig
å merke seg.
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REGLEMENT  FOR  FLEKSIBEL ARBEIDSTID

1

2

Generelt

Den enkelte enhets service overfor publikum skal fortsatt være like god som i dag. Det er et
kollegialt ansvar at den enkelte enhets tjeneste utføres tilfredsstillende. Uttak av fridager skal
godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Ordningen gjelder alle arbeidstakere, med unntak av de som av tjenestelige grunner ikke kan
komme inn under ordningen.
Nattevakter unntas fra fleksitidsreglene.

Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid, skal være underlagt
kontroll med arbeidstiden. Kontrollen kan foregå f eks ved registrering i
tidsregistreringssystem eller i Notus. Kontrolleres av nærmeste leder.

Nærmeste har ansvaret for at fleksitidsreglementet blir fulgt.
Arbeidstaker skal være kjent med dette.

Problemstillinger som ikke avklares gjennom dette reglementet, bør løses mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker i minnelighet.

Arbeidstid

Med kj emetid menes det tidsrom alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det
tidsrom hvor ankomst og sluttid kan variere fra dag til dag.
Den daglige arbeidstiden deles inn slik:

Ekspedisjonstiden er lik åpningstiden:

Vintertid: fo m l. oktober to m 31. mars: kl 08.00  — 16.00
Sommertid: fo m 1. april t 0  m  30. september: kl 08.00  — 15.00

Kjernetid for dagarbeidere, vinter: kl 09.00  —  15.00
Ytre arbeidstid for dagarbeidere, vinter: kl 07.00  —  09.00 og fra 15.00  —  18.00

Kj ernetid for dagarbeidere, sommer: kl 09.00  — 14.00
Ytre arbeidstid for dagarbeidere, sommer: kl 07.00 — 09.00 og fra 14.00  — 18.00

Kjernetid for turnusarbez'dere på dagvakt: kl 09.00  — 14.30
Ytre arbeidstid på dagtid: kl 07.00  — 09.00 og fra 14.30  — 18.00

Kjernetid for turnusarbeidere på  etz‘ermiddagsvakz‘:  kl 16.00  — 21.30
Ytre arbeidstid på ettermiddagsvakt: kl 14.00  — 16.00 og fra 21.30  — 23.00

I kj ernetiden skal alle arbeidstakere være til stede på sin arbeidsplass, og/eller utføre arbeid
innen sitt arbeidsområde.

I  den ytre arbeidstid har den enkelte anledning til å velge tidspunkt for arbeidsstart og
arbeidsslutt med de begrensningene som følger over.
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Den enkelte arbeidstaker kan av nærmeste leder bli pålagt å være til stede til fastsatt tid
innenfor normalarbeidstid når dette er nødvendig.

Grensene for daglig og ukentlig arbeidstid som følge av gjennomsnittsberegningen ved
virksomhet bundet av tariffavtale, er etter avtale med tillitsvalgte 10 timer pr dag og 48 timer
pr uke, jfr AML § 10-52. Dette gjelder også i forbindelse med avtaler om fleksibel arbeidstid.
Med mindre pålagt overtid kommer i tillegg, kan det følgelig ikke arbeides mer enn 10 timer
pr dag og 48 timer pr uke.

Avregningsperiode
Avregningsperioden er satt til utgangen av hvert år gjeldende fra 1.1.15.

Det tillates overført inntil 45 plusstimer og inntil 15 minustimer til neste år. Skyldig tid utover
15 minustimer ved årets slutt fører til trekk i lønn. Plusstimer utover 45 ved årets slutt strykes.
I de tilfeller arbeidstaker gjentatte ganger får strøket overskytende plusstimer, skal
arbeidssituasjonen i enheten tas opp til vurdering mellom de lokale parter.

Reiser til/fra kurs/konferanser/møter

Reisetid regnes ikke som arbeidstid.
For reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, søn- og helgedager, gis en
kompensasjon på 1 time pr reisetime. Kompensasjonen skal så langt som mulig være i form
av avspasering. Tidspunkt for avspasering avklares alltid med nærmeste leder.

Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted og kurssted, inkludert nødvendig
ventetid underveis. Tid som tilbringes på hotell og lignende, regnes ikke som reisetid.

Reise som starter/slutter før/etter normal arbeidstid kompenseres med 1 time pr reisetime.
Varer kurset/konferansen/møtet over flere dager, gis ikke kompensasjon for aktivitet utover
normal arbeidstid. Kun reisetid kompenseres: Første dag fra avreisetidspunkt til
arbeidsdagens normale begynnelse, og siste dag fra arbeidsdagens normale slutt til ankomst
hjemme.

Tjenestereiser til/fra møter/andre oppdrag:
Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reise mellom forretningsstedene
som reisetid.

Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stillinger, eller særlige
uavhengige/selvstendige stillinger.

F ratreden/tilsetting
Pluss- og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden. Det utbetales ikke kompensasjon for
plusstimer som ikke avvikles, minustimer gir trekk i lønn.

For dagarbeidere som har arbeidstid fra 8.00  — 16.00 i vinterhalvåret og fra kl 8.00  — 15.00 i
sommerhalvåret, skjer det ingen opparbeidelse av plusstid eller trekk for minustid uansett på
hvilket tidspunkt på året man tiltrer/fratrer stillingen.

Fridager  — avspaseringsdager

Det er anledning til å avspasere opptjente plusstimer i avregningsperioden. Det kan maksimalt
avspaseres inntil 5 hele sammenhengende dager, inntil totalt 24 hele dager pr kalenderår.
Arbeidstaker kan også gis anledning til å avspasere inntil 5 halve fridager sammenhengende.
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Dersom viktige velferdsgrunner foreligger, gis det adgang til å kunne avspasere flere dager
sammenhengende, når dette på forhånd er godkjent av leder, innenfor den årlige rammen på 24
dager.
Fridagene kan legges til dager før/etter ferie, etter godkjenning av leder.

Overtid
Overtidsarbeid faller utenfor fleksitidsordninga. Ordning med fleksibel arbeidstid medfører
ingen endring i forhold til HTA § 6.1. Overtidsarbeid skal være pålagt og attestert i hvert
enkelt tilfelle. Overtidsbetaling i henhold til HTA  §  6, fellesbestemmelser, kan bare utbetales

for arbeid utover ordinær arbeidstid den enkelte dag. Det er følgelig ikke adgang til å føre opp
minustid og få overtid samme dag.

Arbeidstaker kan selv velge at overtidstimer, som etter avtale med arbeidsgiver kan
avspaseres, føres inn i fleksitidsregnskapet.
Det presiseres at overtid bare kan pålegges når arbeidet ikke kan utsettes eller overtas av andre
arbeidstakere. Planlagt og regelmessig bruk av overtidsarbeid er ikke tillatt og er ikke
forenelig med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Må overtid unntaksvis igangsettes, skal
arbeidet fordeles mest mulig jevnt mellom arbeidstakerne.

Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid. Der som arbeidsgiver pålegger en
arbeidstaker å arbeide utover ordinær arbeidstid skal dette kompenseres med overtidsbetaling
etter HTA.

Unntak

Rådmannen kan i samråd med organisasjonene, etter at saken er drøftet lokalt, gjøre unntak fra
bestemmelsene i dette reglementet. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Unntaket kan
bare gis når enheten har et klart behov for dette og finner det nødvendig for å oppnå mer
brukervennlige arbeidstidsordninger
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Nordreisa kommune

   

RETNINGSLINJER  FOR  BRUK  AV

TJENESTEBIL I NORDREISA

KOMMUNE

Vedtatt  i  Nordreisa administrasjonsutvalg 11.04.2013  i  sak 5/13.
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Nordreisa kommune
Regionsenter i NordåTrOIns

Retningslinjer for bruk av tjenestebil i Nordreisa kommune

Utgave: Skrevet av: Gjelder fra Behandlet av:
1 Hilde Henriksen 1 1.042013 Administrasjons  utvalget  11.04.2013 PS 5/13

O

1.  Formal
Alle  kommunens kjøretøy skal holdes i forskriftsmessig stand

2. Kvalitetsmål
Sikre og bevare tjenestebilene

3. Lov og forskrift
Kommunale retningslinjer /forsikringer/ SG nr lOOl  §  22

4.  Ansvar  /  myndighet
Den enkelte arbeidstaker

Leder

5. Instruks for bilhold

 

Dok id:  2009/1965

Dok type:
Retnin slinier

Side nr:
2

a) Kommunens kjøretøy, herunder også leie/leasing biler, maskiner og utstyr, skal som
hovedregel ku—n benyttes i kommunens tjeneste.

b) Alle kjøretøy skal parkeres på arbeidsplassen/arbeidsplassens garasjeanlegg ved
arbeidstidens slutt.

c) Det gis følgende unntak fra pkt. b:
l. Vaktbiler som inngår i avtalefestet døgnkontinuerlig vaktordning, kjøres hjem

av den som til enhver tid har vakt.

2.  Lastebiler/biler  kan kjøres hjem når dette er det mest hensiktsmessige for
driften, for eksempel dersom bilen skal møte på det aktuelle anlegget ved
arbeidstidens begynnelse neste morgen

Enhetene /avdelingene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over hvem som
kommer inn under unntakene i bokstav a og b.

l

605



d)

0

g)

Skade på kjøretøy skal snarest meldes inn til nærmeste leder.

Enhetsleder skal opprette kartotek for enhetens kjøretøy. Kartoteket skal innehold
opplysninger om bilens listepris som ny hos forhandler på tidspunkt for førstegangs
registrering, inkludert merverdiavgift og tilleggsutstyr.

Kartoteket skal være tilgjengelig for kontroll både fra KomRev Nord IKS og for
økonomiavdelingens kontroll.

Den enkelte enhetsleder/avdelingsleder har ansvar for å se til at bruken av kommunens

kjøretøy skjer i samsvar med disse regler, samt å etablere kontrollordninger i samsvar
med dette.

Brudd på overnevnte retningslinjer kan føre til at den ansatte taper retten til å være
omfattet av unntaket i pkt. 0.

2
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Nordreisa kommune
Regionsenter i Nordic-cms

Instruks for bilhold Dok id: 2009/1965
Nordreisa kommune Dok type:

Instruks

Utgave: Skrevet av: Gjelder fra Behandlet av: Side nr:
1 Hilde Henriksen 11.04.2013 Administrasjons utvalget 11.04.2013 PS 5/13 1

Bilen skal holdes i forskriftsmessig stand

Alle skader skal rapporteres fortløpende til driftsleder og

repareres i hht. avtale med driftsleder/avdelingsleder

Renhold og vask av bilene skal foretas etter behov.
Bilene skal være rene utvendig og ryddige innvendig

Røyking i bilen er ikke tillatt

Bruk av bilen utenom arbeidstid er ikke tillatt

Instruks for bilhold skal li e i bilene

 
1

607



KF Kvalitetsstyring

»

http://kvalitet.kf-infoserie.no/WEg3QZpXTtaZgXbTV2Y1BQRG03ZOQSOW8ycl

/ ,,.w- )

Nordreisa kommune

Retningslinjer for røyking i Nordreisa kommune
Status: Gjeldende
Ikrafttredelse: 16—02-2017
Type: Lokalt dokument
Utstedelse: 22—02—2017
Sist revidert: 22—02—2017
Redaktør: Christin Andersen
E—post: christin.andersen nordreisa.kommune.no

Retningslinjer for røyking i Nordreisa kommune

Formål

Retningslinjer for røyking er et helsefremmende tiltak for fast ansatte  i  Nordreisa
kommune.

Beskrivelse

0 Den enkelte medarbeider  i  Nordreisa kommune anmodes om ikke å røyke
i arbeidstiden, uansett sted.

- Nordreisa kommune har røykfrie barnehager og skoler.

0 Alle inngangspartier på alle offentlige kommunale bygg, herunder hovedinnganger,
personalinnganger, bi—innganger eller dører/porter til varemottak og garasjer skal være
røykfrie.

- Det skal ikke være askebegre ved kommunale bygg.

0 Det skal være skilt med informasjon om røykeforbud ved alle innganger.

.  Informasjon om røykeforbud gis til ansatte, elever, foresatte og til innbyggerne for
øvrig

.  Røykeforbud  i  kommunale bil- og maskinpark, så vel som eide som leide kjøretøy.

Ansvar/myndighet

Det er ledere på den enkelte virksomhet som følger opp retningslinjene for røyking på
sin virksomhet.

Kvalitetsmål

Generell bedre helse

Økt kvalitet på tjenester

Evaluering

Kryssreferanser

Vedlegg
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Behandling og vedtak:

Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg 24. 01.2017

Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg 19.01.2017

Nordreisa Administrasjonsutvalg 16.02.2017
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Nordreisa kommune

»

Telefonreglement
Status: Gjeldende
Ikrafttredelse: 19—01-2016

Type: Reglement
Utstedelse: 19-01—2016
Sist revidert: 19—01-2016

Redaktør: Christin Andersen

E-post: christin.andersen nordreisa.kommune.no

Ansvarlig (Navn/stilling): Aud Hamnvik Hanssen, personalkonsulent

Dato for neste revisjon:

Telefonreglement

Formål

Hensikten med mobiltelefoni er at arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver,
eller at arbeidsgiver eller arbeidstaker på en enkel måte skal kunne komme  i  kontakt
med aktuelle samarbeidspartnere selv om arbeidstaker ikke er tilstede på
arbeidsplassen. Mobiltelefoni er den kommunikasjonsformen som best ivaretar dette.

Grunnlag

Vedtak 23/15 i administrasjonsutvalget 19.11.15.

Beskrivelse

Arbeidstelefon: Arbeidsgiver har skaffet et antall telefoner (kan være både fast— og
mobiltelefon) som kun er ment for bruk av ansatte i jobbsammenheng. Arbeidstelefon er
til bruk i ordinær arbeidstid og skal legges igjen på arbeidsplassen ved arbeidstidens
slutt.

Tjenestetelefon: Arbeidstaker som ikke ønsker å stille sin private telefon til bruk ved
tjenestelige behov, kan etter gitte kriterier tilstås tjenestetelefon. Utgifter til
tjenestetelefon dekkes av arbeidsgiver — på bakgrunn av faktisk bruk. Tjenestetelefon er
grunnet i tjenestelige behov og skal bæres av arbeidstakeren også utover ordinær
arbeidstid.

Vakttelefon: mobiltelefon/tjenestetelefon som inngår i en form for vaktordning og
mobilabonnementet er knyttet til en tjeneste.

Telefongodtgjøring gis i henhold til egne satser,for bruk av egen telefon i tjenesten.

Telefon mm kjøpes ved behov inn av arbeidsgiver, det vil si IKT-avdelinga, etter
henvendelse fra sektorleder.

Abonnement, etter behov: Standard eller utvidet abonnement.

Arbeidstaker som disponerer elektronisk kommunikasjon utenfor sin ordinære
arbeidssituasjon skal ved privat bruk skattlegges etter sjablong.

Tjenestetelefon/telefongodtgjøring kan gis både ansatte og ombud.

Det overlates til rådmann/sektorleder å avgjøre hvem som tilstås tjenestetelefon eller
telefongodtgjøring innenfor gjeldende reglement og satser. Vurderingen av søknaden
knyttes til stillingens ansvar, arbeids- og funksjonsområde.

httn://kvalitet.kf-infoserie.no/cmtlOONOelZZYWQXbTV2Y1BORGO3ZOOSOW8VC1...
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Følgende momenter kan vektlegges:

—om stillingen har et overordnet ansvar

-om stillingen har kontaktplikt utenom vanlig arbeidstid, til medarbeidere eller publikum

-om stillingen har ansvar for liv eller helse

—om stillingen har et utstrakt ansvar for bygningsmessige/tekniske innretninger

—om stillingen fører til at innehaveren må være lett tilgjengelig utenom ordinær
arbeidstid

Det skal finnes en oversikt på sektornivå som viser hvem som omfattes av ordninga
med tjenestetelefon eller telefongodtgjøring. Sektorleder er ansvarlig for å holde denne
oversikten oppdatert. Sektorleder sørger for å skaffe oversikt over ansatte som i dag har
tjenestetelefon eller telefongodtgjøring. IKT- og økonomi-/lønnsavdelinga skal ha
tilsendt slik oversikt i desember hvert år.

Når telefongodtgjøring for kommunens regning er tilstått og sats avklart mellom
rådmann eller sektorleder og ansatt, utbetales denne satsen én gang pr år.

Når arbeidstaker/ombud ikke lenger fyller de kravene som framgår over, opphører
ordninga. Rådmann/sektorleder har ansvar for at melding om opphør blir gitt til
økonomi/lønn og at eventuell mobil eller annet leveres tilbake til arbeidsgiver.

Det etableres telefonavtale med ansatte/ombud som har tjenestetelefon eller
telefongodtgjøring.

Prisene kan i avtaleperioden bli regulert.

Fastprisabonnement dekker ikke:

' Utenlandstrafikk tale, data, sms og mms

' Teletorg og underholdningstjenester sms og tale

' Ekstra simkort

' Datamengde som overstiger den datapakke som det er gjort avtale om

Telefongodtgjøring skal heller ikke dekke slike utgifter.

Rådmannen har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet på bakgrunn av endringer i
priser, lover, forskrifter, skatteregler mv.

Telefonreglementet for Nordreisa kommune gjelder fra 1.1.16.

Det kan tilstås godgjøring for bruk av telefon, inkludert mobildatabruk

Ansatte som bruker arbeids-PC hjemme, kan tilstås godgjøring for bruk av data.
Tilfellene aVQjøres av rådmann/sektorleder.

Arbeidstaker som får telefongodtgjøring for bruk av egen telefon (mobil-/fasttelefon), får
utbetalt godtgjøring for dette. Den avtalte satsen utbetales én gang pr år.

Satser

Ordfører 6000

Rådmann 5000

Gruppe  I  3000

Gruppe II 2500

Gruppe III 1500

Ansvar/myndighet

http://kvalitet.kf-infoserie.n0/cmt1 QONOelZZYWgXbTVZYlBORG03ZOQSOW8VCI  29.09.2017611
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Rådmann/sektorled. avgjør hvem som tilstås tjenestetelefon/telefongodtgjørelse.

Leder har ansvar for følgende:

' at telefonreglementet for Nordreisa kommune gjøres kjent for ansatte

'  påse at forbruket er innenfor gjeldende satser

' opplyse medarbeider om skatt på mobiltelefon som blir tatt med hjem

'  fylle ut rutineskjema med valg av ordning

' Virksomhetene skal ha rutiner for å holde oversikt over hvem som har tjenestetelefon.

' Telefoner som blir tatt med hjem skal også rapporteres til lønningskontoret slik at de
kan fordelsskatte pr mnd. Rutineskjema sendes underskrevet til arkivet for
innskanning i ePhorte. Lønningskontoret får rutineskjema som restanse, og ordner
med forskuddstrekk.

' sørge for at medarbeideren skriver under på avtale om mobiltelefon og at dette blir
registrert i ePhorte

' Ved endringer i arbeidsområde eller oppgaver skal tildeling av tjenestetelefon
vurderes på nytt.

' Innvilget tjenestetelefon opphører når arbeidstakeren slutter, går ut  i  ulønnet
permisjon eller når vilkårene for tildeling endres.

Medarbeiders ansvar:

' Holde seg innenfor gjeldende reglement

Tjenestetelefon (mobil) og abonnementstype (standard/utvidet) innvilges av
rådmann/sektorleder.

Rådmann avgjør godtgjørelsen for sektorledere.

Sektorledere avgjør godtgjørelsen for øvrige.

Innkjøp av mobiltelefon og bestilling av abonnement gjøres av IKT—avdelinga.

Vedlegg

AvtaleskjemaEi

httn://kvalitet.kf—infoserie.no/cmt1 OONOelZZYWgXbTVZYlBORG03ZOOSOW8VCI
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RETNINGSLINJER  FOR OPPMERKSOMHET

Gjelder ansatte, politikere og samarbeidspartnere.

Retningslinjene gjelder fra l2.03.04

Leder på den enkelte arbeidsplass har ansvaret for at retningslinjene følges.

Lønn/personalfører kartotek og lager  over gaver. Hvem fikk -når -for hva?

Ved 50 og 60 års dager og ved gravferd føres ikke kartoiek.

Avdelingsleder må gi beskjed til lønn/personal i god tid før tildeling, hvis noe må bestilles.

FRATREDELSE 1 — 9 år enkel tilstelning med blomst evnt. krus

FRATREDELSE 10  — 19 år enkel tilstelning med krystallvase og blomst

FRATREDELSE  etter 20 år tilstelning med gave: Glassfat/krystall m/inskripsj on

eller glassbolle/krystall ni./inskripsjon.

LANG  TJENESTETID
Det etableres en ordning med jakkemerke og markering for 25 års tj eneste og fortsatt i

tj eneste.

HEDERSMERKE OG MEDALJE
Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunns gagnli g

virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune..

For folkevalgte kreves 24 års funksjonstid og for tilsatte 25 år.

Hedersmerke kan tildeles tilsatte med minst 25 års tjenestetid. Kan også gis til tilsatte i

virksomheter som helt eller delvis er kommunalt, fylkeskommunalt eller interkommunalt eid
og tilsatte i forbund for kommuner eller konnnunale virksomheter.

Nærmere informasjon om søknad, tildelingskn'terier m.v. fås ved henvendelse til

Kommunenes Sentralforbund.

FØDSELSDAGER:
Ved 50 og 60 års dag Blomst

Ved andre fødselsdager Ingen kommunal bevertning

Ordfører/rådmann/avdelingsleder kan dessuten gi blomst ved særskilte anledninger:

Ved store bragder samt ved alvorlig sykdom, ved dødsfall og lignende.

ANDRE GAVER:

Stakebåt—pin i sølv Gis " som et symbol på innsats for å nå en bedre framtid for oss
Nordreisa". Høyeste utmerkelse, både for ansatte og politikere,

og andre eksterne personer. Streng vurdering. Husk motivet for

utdeling: "Symbol på innsats-—
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Krystallvase Restriktiv utdeling. Tildeles ansatte som slutter etter 10 år eller

mer, til politikere og andre offentlige personers jubileum, og gave til

andre offentlige instanser.

Krus Se eget reglement. Bør brukes oftere enn pr. i dag, særlig til forelesere

ved kurs o.lign.

Tj ærekrukke ("Hvis ikke sauna, brennvin eller tj ærra hjelpe  -  arve du grava")

Bok: Finske stedsnavn gis for eksempel til forelesere

Bok: Mattradisjoner i Nord—Troms eller som representasjonsgaver,

CD: "Havlandet" også som små oppmerksomheter ved

Kaffepose av Hilde Lund flere andre anledninger, både internt

T—skj orte m/konnnunelo go og eksternt.

Kommtmevåpen—pin Avdelingsleder vurderer.

GRAVFERD:
Ordfører har ansvar for politikere
Rådmann har ansvar for ansatte

Det bør flagges ved den enkelte arbeidsplass når ansatte dør.

Blomstjkrans til båre hvor den avdøde ved sin død var i tj eneste.

JULEHILSEN:
Til ansatte som er sykmeldt, omsorgspermisjon, svangerskapspeimisjon, studiepermisj on,

pensjonerte. Rådmannskontoret har ansvar for julehilsen til samarbeidspartnere.

FLAGGING:
Offentlige flaggregler følges.

På dager hvor den offisielle flaggdag faller på en dag med begravelse i Nordreisa Kirke, skal

det ikke heises flagg før begravelsen er avslutta.

Sameflagget: Det flagges med sameflagget ved kommunehuset 6.februar  — på samefolkets

dag. Dersom  6  .februar ved en tilfeldighet også skulle være en offentlig (norsk) flaggdag,

flagges det med det norske flagget.

R:\S ervicekontoretXRetningslinj erXRetningslinj er oppmerksomhetdoc615



”KRUSREGLEMENT”

0  Tips om ”verdige” kandidatergis avdelingsleder, som også avgjør om kruset skal deles ut.

°  Krus deles ut av avdelingsleder. Enkel tilstelning.

Kvalifisert er den som

0  har gjort seg ”synlig” i jobbsammenheng

.  har avslutta en ”storj obb”

0  har holdt hjulene i gang ved sykdom, ferie og annet

'  Kurset kan også være en oppmuntring for den man mener kunne trenge en.

Kruser kan også brukes

0  Som ”takk” til forelesere ved kurs

0  Ved saerlige tilfeller som oppmerksomhet til politiker

0  Når folk slutter

Man kan godt få kruset flere ganger.
Krusene skal nummereres

Det føres en protokoll, oversikt, over hvem som har fått krus og i hvilken anledning.

R:\S ervicekontoret\Retningslinj er\Retningslinj er oppmerksomhetdoc616
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Rekrutterin s-o kom  etanse  Ian  2016—2020

Planen er et tiltak  i  utviklingsprogrammet «Strategisk kompetanseplanlegging basert på fremtidig

rekrutteringsbehov for kommunene i Nord-Troms».

Nord-Troms-kommunene samarbeider om prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms» gjennom Nord-

Troms Studiesenter. Rådmannsutvalget i Nord—Troms har valgt helse- og omsorgssektoren som første

prioriterte område, og en av to hovedaktiviteter i samarbeidet er strategisk kompetanse- og

rekrutteringsarbeid. Den andre aktiviteten retter seg særskilt mot helsefagarbeidere som gruppe,

En viktig kilde til dette arbeidet er en rapport som beskriver noen av de mest sentrale utfordringene

regionen står i. Rapporten bygger på et kartleggingsarbeid som kommunenes helse— og omsorgsetater,

Nord-Troms Studiesenter og UiT  — Norges arktiske universitet har samarbeidet om. Vi sender derfor

en stor takk til Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen og Gunilla Roos for all inspirasjon og oppfølging.

og ikke minst for det betydelige arbeidet de har lagt ned i rapporten «Varsel om en mulig krise:

Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms-kommunene»,

Rapporten viser at antall medarbeidere i sektoren som nærmer seg pensjonsalder er uforholdsmessig

stor. Av de nesten  1000  ansatte. er over 40 % passert 50 år. Samtidig er innslaget unge voksne under

25 år faretruende lavt. l tillegg et gjennomsnittlig pensjonsalder innen helse- og omsorgssektoren i

regionen 58 år. Videre avdekker rapporten at sektoren  — ikke uventet  «  i for stor grad preges av en

deltidsprofil. Deltidsarbeid har åpenbare fordeler for mange, men gjør det samtidig vanskelig å

rekruttere ekstern kompetent arbeidskraft. Også kompetanseutfordringer avdekkes. Videreutdannings-

aktiviteten er forholdsvis lav, og hver femte ansatte i helse- og omsorgssektoren er ufaglært. Det mest

akutte problemet fremover er  å  sikre tilstrekkelig antall helsefagarbeidere.

Nord-Troms—kommunene står derfor overfor betydelige utfordringer når det gjelder rekruttering og

kvalifisering av medarbeidere innen helse— og omsorgstjenestene. Grep må derfor tas, og arbeidet med

å  mobilisere, rekruttere og utvikle kompetansemedarbeidere i helse- og omsorgssektoren i regionen er

flyttet langt opp på kommunenes dagsorden.

Regional kompetanseplan oppsummer hovedmomenter og sentrale føringer som er kommet frem i

kartleggingen. prioriterer satsingsområder og konkretiserer tiltak på lang og kort sikt.

Dato: 15. M. 16

Anne-Lena Dreyer Magnhild Grønvoll Kjellaug Grønvoll Bodil Mikkelsen

SiO/jord kommune Lyngen kommune Nordreisa kommune

Kirsti Blom/i Trond Skou—old Gro Karlstrøm Unni Edvardsen lommy Arne Hansen

(Edita/frir! lxrgzior'd kommune li'—u trangen kmnnnmv Wema: kmnnnmt'

Lisbeth Holm

prosjektleder

Nord-Troms Studiesenter
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1. KOMPETANSEPLANENS FORANKRING OG  AMBISJONER

l.l  Bakgrunn

Nord-Troms-kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord

samarbeider om prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms» gjennom Nord—Troms Regionråd. Nord-

Troms Studiesenter har prosjektledelsen. Rådmannsutvalget har valgt helse- og omsorgssektoren som

første prioriterte område, og prosjektet har kartlagt alle stillinger i sektoren i regionen. Kommunene

har vurdert utfordringer og mulige tiltak for å møte fremtidens behov. Alle kommunene har deltatt

gjennom representanter inn i den regionale arbeidsgruppen i prosjektet.

UiT  —  Norges arktiske universitet v/RESULT (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi)

har bistått prosjektlederen og arbeidsgruppen med kartlegging. systematisering av data og

innspill/veiledning i arbeidet med å sette i gang relevante kompetansetiltak. Arbeidet har resultert i

rapporten «Varsel om en mulig krise: Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-

"l'roms—kommunene» av Gunnar Grepperud. Ådne Danielsen og Gunilla Roos.

Regional kompetanseplan foreligger nå som en konkretisering av kartleggings— og analysearbeidet.

l.2 Organisering av arbeidet

Eier: Nord-Troms Regionråd og de seks kommunene Kåfjord, Nordreisa.

Skjervøy. Kåfjord, Lyngen og Storfjord

Prosjektledelse: Nord—Troms Studiesenter

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionalt/rådmenn innad i egen kommune

Arbeidsgruppe: Lederne for sektoren i hver enkelt kommune, delegasjon fra rådmennene

Samarbeidsparter: Troms Fylkeskommune (finansiering) og RESULT/UiT  — Norges arktiske

universitet (faglig bistand)

L3 Kompetanse som strategisk innsatsfaktor i kommunene og regionen

Alle kommunene har tidligere kompetanseplaner for sektoren. Ønsket er å bruke kunnskapen fra

kartleggings— og analysefasen til å samarbeide langsiktig og målrettet med rekrutterings- og

kvalifiseringsarbeidet. Harmonisering av de kommunale planene og utforming av en regional plan er

et av verktøyene.

Begrunnelse

Bakgrunnen og begrunnelsen for økt regionalt samarbeid om rekruttering og kompetanse er knyttet til

utfordringene de seks Nord—Troms-kommunene står overfor innen helse- og omsorgssektoren både på

kort og lang sikt. I tillegg handler det om å møte særegne lokale utfordringer og nasjonale

utviklingstrekk.

Rapporten «Varsel om en mulig krise» trekker opp en del av disse utfordringene:

Sett utfra situasjonen :" Nord—Troms-kommunene, er ett av de kortsiktige. men allikevel

presserende behov  å  sikre at man er i stand til  å  opprettholde kvaliteten på det tilbudet man

gir i dag. Tn forhold gjør at dette ikke gir seg selv: tilgang på kvalifisert arbeids/fra]? og

økonomi.

Side 4
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Det har over tid vist seg at det ikke er helt enkelt å rekruttere kvalifisert personell til alle typer

stillinger. En særlig uUbrdring er knyttet til åfå tilstrekkelig med søkere til de mange

deltidsstillinger som også lzelse- og omsorgssektoren i Nord-T roms preges av.

Diskusjonene i arbeidsgruppen tilsier at jo mer man baserer virksomheten på deltidsstillinger,

jo mer avhengig er man av at de voksne bofaste i regionen både vil søke og har den riktige

kompetansen for de ledige jobbene. Til dette bildet hører også at aldersgruppen 20—39 år, som

vurderes som en kritiskfaktor for tilvekst, blir en stadig mindre andel i kommuner utenom de

store vekstsentra.

I Nord-Norge er det særlig Tromso, Bodø og HammetfesM-llta som fremtrer som like

vekstsenira. En aldrende befolkning tilsier også større konkurranse om den produktive og

kompetente arbeidskraften.

Behovetfor it)/rekruttering aker både ved at gjennomsnittsalderenfor de ansatte innen helse-

og omsorgssektoren blir stadig hovere og at detf'emover vil være behovfor laitgtjlei'e

ansatte innen sektoren enn tilfellet er i dag.

l.4 Målsetting for regional kompetanseplanlegging

Kompetanse er et verktøy for  å  utvikle robuste kommuner som yter gode tjenester. Kompetanse

samspiller med andre komponenter. Prosjektet har synliggjort at flere av disse komponentene må

settes  i  spill for  å  sikre rekruttering av alle typer stillingskategorier innenfor helse- og

omsorgsområdet.

Hovedmål

'  Utvikle felles regional strategi for rekruttering og kompetanseutvikling for prioriterte

satsingsområder i helse— og omsorgssektoren.

Effektmål

-  Mer faglig robusthet og bedret gjennomføringsevne i strategisk kompetansearbeid i hver

kommune.

-  Effektivisering gjennom samordning av rutiner. felles prosesser og utarbeidede verktøy.

-  Styrket samhandling med eksterne aktører.

Resultatmål

-  Gå sammen om regionale tiltak.

'  Økt tilgang på internopplæring.

'  Utnyttelse av fagpersoner på tvers av kommuner.

'  Fagnettverk på tvers.

'  Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid med eksterne kompetanseleverandører.

1.5 .-~\\'gl‘€nisillg

Måling og kartlegging av kompetanse kan ha tre ulike hovedformål (Linda Lai):

]. Lønnsplassering (basert på formell og uformell kompetanse).

2. Individuell karriere (forankret i individuelle ønsker eller for  å  synliggjøre kompetanse i

markedsføringsøyemed).
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3. Strategisk kompetansestyring (anskaffe, utvikle, mobilisere eller avvikle individ/grupper —
forankret i kompetansekrav).

Målet med denne planen er  å  utforme kompetansetiltak som man ser er viktige for strategisk

kompetansestyring. Planen utelater de to andre hovedformålene lønnsplassering og individuell

karriere, som eventuelt må kobles til kommunenes planer dersom det synes hensiktsmessig.

1.5.!  Fokusommder

Rekrutterin sditnens'onen

Med denne tenker vi på alle former for tiltak som kan bidra til  å  styrke rekrutteringen til helse- og

omsorgssektoren. Hva kan skaffes eksternt gjennom rekruttering, samarbeid eller innleie? Hvordan

bruke muligheter for faglig utvikling som en rekrutteringsdimensjon?

Mobiliserin sdimens'onen

Med denne tenker vi på alle former for tiltak som kan bidra til  å  få den kompetansen som faktisk

finnes i kommunens helse- og omsorgssektor satt i spill. 'l'verrfaglighet. bruk av interne ressurser i

hele helse— og omsorgssektoren. veilede/kurse på tvers av avdelinger. ledelse og motivasjonsarbeid

osv. inngår her.

Kom etanseutviklin vsdimens'onen

Ved siden av rekruttering og mobilisering av kompetanse, er også utvikling av kompetanse egen

tematikk. Hvilken kompetanse skal utvikles gjennom opplærings- og kompetansetiltak. og hva slags

tiltak er det som burde iverksettes for at medarbeidere i kommunen skal kunne

gjennomføre påkrevet tiltak?

1.6 Forankring
Hovedavtalen erkjenner betydningen av økt kompetanse for den enkelte arbeidstaker. for kommunen

som helhet og samfunnet for øvrig. Dette gjelder både allmennutdannelse. yrkesutdannelse.

voksenopplæring, etterutdanning. kompetansegivende oppgaver og omskolering. På bakgrunn av

analyse og drøftinger med tillitsvalgte. skal arbeidsgiver utarbeide en plan for gjennonitiaring av

kompetansehevende tiltak.

Gjennom samarbeidet i prosjektet «Kompetanseleft i Nord-Troms» er det besluttet at kommunene i

Nord—Troms skal samarbeide om kompetanseutvikling på helse- og omsorgsområdet i tiltaksfasen

(fase 3).

Kommunestyrene i de seks kommunene har i 2015 gjort tilnærmet like vedtak:

'  Kommunestyret Ønsker  å  videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase (fase  3 ). Prinsippene om

medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med HTV oppretter en bred!

sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning, antall mv. overlates

til rådmannen i samarbeid med partene.

'  K  ammunestyret forutsetter at arbeidet i fase  3  skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord-

Troms Studiesenter inngår i dette samarbeidet.

' Prosjekteier lokalt er rådmannen, prosjekteier interkommunalt er rådmannsutvalget.
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'  Kommunesryretforutsetter at medvirlming og medinnflytelse ivaretas også på det interkommzmale

nivåer.

l arbeidet med kompetanseplanleggi ng er det lagt vekt på at kommunene hver for seg tar utgangspunkt

i  de politiske og administrative styringssignaler som gjelder for hver kommune. Disse signalene

beskrives i de kommunevise planene som tillegg til denne planen.

Planen har vært ute til høring i alle kommunene i september 2016.
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2. HVA  INNGÅR 1 BEGREPET KOMPETANSE?

For å lykkes med kompetanseplanlegging, er det avgjørende å ha en god forståelse av hva  kompetanse

egentlig er. Kompetansebegrepet må forstås som mye mer enn den formelle kunnskapen. Kompetanse

er de samlede kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner som må benyttes for å utføre kommunens

oppgaver og har verdi først når den kommer brukeren til nytte.

OECD  har i mange år brukt DeSeCo-defmisjonen (Definition and Selection of Key Competencies) på

kompetanse som kan dokumenteres gjennom utdanningssystemet:

Evnen til  å  mote og håndtere komplekse utfordringer  i  en bestemt sammenheng.  Å  handle

kompetent eller effektivt krever en mobilisering av kunnskap, kognitive og praktiske

ferdigheter. i tillegg til sosiale og atferdsmessige komponenter som holdninger, emosjoner.

verdier og motivasjoner. En kompetanse —~ et helhetlig begrep — kan derfor ikke reduseres til

den kognitive dimensjonen, og begrepene kompetanse og ferdighet erfølgelig ikke synonyme.

Uformell kompetanse er ikke-dokumentert eller standardisert kompetanse som er utviklet gjennom

erfaringer.

Kunnskaper handler om det å vite: kjenne fakta. å kunne se sammenhenger og å kjenne til

metodikk/fremgangsmåter.

Ferdigheter er knyttet til handling og evnen til å handle på en bestemt måte. Ferdigheter handler

om det vi kan gjøre i praksis. enten manuelt eller analytisk.

Holdninger handler om meninger. oppfatninger, verdier som påvirker hvordan vi bruker våre

kunnskaper og ferdigheter i arbeidet.

Evner er et individs potensial i form av stabile egenskaper. kvaliteter. talent. helse og

øvrige trekk som påvirker mulighetene til å utføre en oppgave og for å tilegne seg og

anvende nye kunnskaper. ferdigheter og holdninger.

En slik forståelse av kompetanse indikerer også at rekrutterings— og kompetansetiltak ikke kan

begrenses til kurs og utdanning, men også må skje gjennom kontinuerlige prosesser på arbeids—

plassene i kommunene. Derfor er det viktig at hver kommune har en egen plan i tillegg til denne

regionale planen.
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3.  FREMTIDENS KOMPETANSEBEHOV: ANALYSE AV
KAPASITET OG  KVALITET

Kartleggingen og analysearbeidet gjort  innad  av kommunene og bearbeidet regionalt av Nord-Troms

Studiesenter med bistand fra Result, viser at Nord-Troms har utfordringer med hensyn til balansen

mellom tj enestebehov og tilgang på nødvendig kompetanse i fremtiden. Rapporten «Varsel om en

mulig krise» (Grepperud, Danielsen og Roos. 2016) er lagt til grunn for arbeidet med denne planen.

Kartleggingen ble styrt av en arbeidsgruppe med helse— og omsorgsledere fra hver kommune. Totalt

939 stillinger er kartlagt, men det reelle tallet er større.

Tall og kommentarer er hentet fra rapporten. men for et fullstendig grunnlag anbefales å lese hele

rapporten: htt ://se tentrio.uit.no/index.  h  /Sa Re s/article/view/3 741

3.1 Kompetansebeholtliiingen for regionen samlet

Tabell  l  Registrerte stillinger innen helse- og omsorgssektoren for Nord-Troms-kommunene

Kommune , . .  Ant-all  . Prosent

Storfjord 95 10,1

Kåfjord 103 1 l ,0

Lyngen 225 24,0

Skjervøy 144 15.3

Nordreisa 288 30,7

Kvænangen 84 8,9

Totalt 939 100

Helse- og omsorgssektoren er det største virksomhetsområdet i Nord-Troms. En oversikt fra 4. kvartal

201 1 viser for eksempel at ansatte innen helse og omsorg utgjør om lag 28 prosent av alle sysselsatte i

kommunene. Til sammenligning utgjør ansatte innen skole og undervisning 10 prosent av de

sysselsatte. mens andelen innen fiske/fiskeindustri/oppdrett/nye marine arter ligger på om lag

9 prosent.l

Oppsummert viser altså tallene at helse- og omsorgssektoren ikke bare er viktig for å ivareta

innbyggernes helse  — det utgjør også en betydelig del av arbeidsmarkedet i regionen.  Å  sikre stillinger

og kompetanse innen sektoren er derfor på alle måter et bidrag til bærekraftige og levende

lokalsamfunn.

3.2 Noen kompetanseutfordringer for helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms

Rapporten «Varsel om en mulig krise: Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-

Troms-kommunene» (Grepperud, Danielsen og Roos, 2016) er utarbeidet som del av «Kompetanseløft

i Nord-Troms», og identifiserer utfordringer som helse- og omsorgssektoren vil stå overfor i årene

fremover. I det følgende gis noen utdrag fra rapporten, men den anbefales lest i sin helhet for  å  gi et

fullgodt beslutningsgrunnlag basert på statistikker og annet materiale.

1) Roos, G., Danielsen, Å. og Grepperud, G. (2015). Levande studie  —  och lærsentra? Lokalsamhe/Iets tillstånd. Sepentrio Reportsnr 3, UiT —

Norges arktiske universitet
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3.2.1 Altiersutfordringen

Med en gjennomsnittsalder på 48 år innen helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms, står man overfor

en utvikling hvor forholdsvis mange i løpet av få år enten går av med pensjon eller går ned i stilling.

Nesten 40 prosent av de ansatte er i dag over 50 år. Særlig merkbart blir nok dette for helsefag-

arbeideme, siden dette også er den klart største yrkesgruppen. 44,4 prosent av dem er i dag over 50 år.

F or de tre «ufaglærtgruppene» er gjennomsnittsalderen høy, og det er verdt å merke seg at av

spesialsykepleiere er 35 prosent i dag over 50 år. Det satnme er tilfellet for lederne. Et godt stykke på

vei er det altså et generasjonsskifte innen helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms man står overfor.

3.2.2 Deltidsuttbrdringen

Bekymringen over aldersutfordringen forsterkes av at man i kommunene opplever at flere yngre

arbeidstakere enten slutter eller ønsker å jobbe i reduserte stillinger. Dette forsterker sektorens

deltidsproftl. At de fleste stillinger i helsesektoren i Nord-Troms er deltidsstillinget'. er neppe noen

overraskelse. Slik er situasjonen også nasjonalt, både for kommunal sektor generelt og helse- og

omsorgssektoren spesielt. KS sin arbeidsgivermonitor for 2014  viser  for eksempel at 53 prosent av

samtlige ansatte i kommunene jobber deltid. mens det innen helse- og omsorgssektoren er nærmere

70 prosent. Slik sett kotnmer ikke Nord-Troms spesielt dårlig ut med sine 65.7 prosent i

deltidsstillinger.

Deltidsproblematikken har mange fasetter. og kan vurderes både positivt og negativt. l positiv forstand

bidrar deltidsarbeid til at det er mulig å forene arbeidsliv og familieliv på en god måte. I et

rekrutterings- og kornpetanseperspektiv utgjer imidlertid deltidsandelen i Nord—Troms—regionen en

betydelig utfordring. Erfaringer som er fremkommet i arbeidsgruppens diskusjoner tilsier dessuten at

muligheten for rekruttering av ekstern arbeidskraft klart svekkes dersom man bare kan tilby

deltidsstillinger. Med andre ord: Jo mer man  baserer  stillingene på deltidsarbeid. desto mer avhengig

er man av å rekruttere i sitt geografiske nærområde, noe som igjen har som konsekvens at man har et

begrenset antall personer å velge mellom.

3.3.5 Behlst"ingsull‘ordringcn

Problemene med rekruttering i kombinasjon med deltidsproblematikken har blant annet som

konsekvens at arbeidsbelastningen øker for de som er ijobb. og da spesielt for de som går i heltids-

stillinger. Dette understrekes både i styringsgruppen og i de diskusjoner styringsgruppens deltakere

har hatt på sine arbeidsplasser. Den åpenbare risikoen ved dette er at slitasjen på den delen av de

ansatte som må sies å utgjøre selve ryggraden i helse- og omsorgstjenesten øker, med den konsekvens

at de går ned i stilling eller slutter.

5.3.4 Kompetanseutfordringen

Nye og mer sammensatte behov

Det går igjen i alle kommunene at det fremover vil være behov for en mer sammensatt kompetanse-

proftl innen helse- og otnsorgssektoren. Dette gjelder både innen og mellom stillingskategorier.

Mer sammensatte oppgaver

Kommunene forventes gjennom samhandlingsreformen å løse stadig flere oppgaver på et lokalt

førstelinjenivå. samtidig som antall brukere/pasienter i årene fremover vil øke betraktelig. Det går

særlig på behov i en aldrende befolkning, men også på behov knyttet til den yngre befolkningen og til

helse i et mer forebyggende perspektiv. Konkret trekkes det frem en hel rekke mer spissede

kompetanseområder. som ulike former for kreftbehandling ("for eksempel cellegiftbehandling).
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lungelidelser, rehabilitering og mer spesifikke geriatriske problemstillinger  knyttet  til aldring og

demens. Videre nevnes spesifikke sykdommer som kols og diabetes. Rus og psykiatri trekkes også

frem av flere som et problemområde.

Stillingssammensetning for morgendagens utfordringer

Utfordringer som dette gjør at man må ta opp til vurdering hvorvidt dagens sammensetning av

stillinger og antall stillinger er den optimale for å løse både dagens og morgendagens utfordringer.

Som vi har påpekt i kapittel 1, synes det temmelig sikkert at det i årene fremover vil være behov for

flere stillinger innen sektoren. Alle fremskrivninger av utviklingen på kort og lang sikt tilsier dette.

Til denne vurderingen hører også hvordan man skal forholde seg til den forholdsvis store andelen

ufaglærte i sektoren. Som vist har 20 prosent av de som arbeider i helse— og omsorgssektoren i Nord-

Troms lav formell utdanning og/eller en utdanning som ikke direkte er relevant forjobbutøvelsen.

Hvordan man vurderer denne situasjonen. avhenger av hvilken rolle og betydning man tillegger disse

stillingene. Skal de supplere fagarbeiderne, er andelen et uttrykk for at man ikke klarer å rekruttere til

fagstillinger eller er det rett og slett økonomisk lønnsomt å tilsette ufaglærte i stedet for faglærte? Det

har også vaert lansert tanker om at assistenter og helsefagarbeidcre kan overta noen av sykepleiernes

oppgaver. det vil si en form forjobbglidning mellom yrkesgrupper. For øvrig har samme tanke vært

lansert for sykepleiere, nemlig at de kan overta noen av legenes oppgaver.

Det er grunn til å påpeke at status som ufaglært ikke nødvendigvis er synonymt med fravær av formell

utdanning utover grunnskolen. Det som mangler er relevant utdanning for de oppgaver som skal

utøves. Status som ufaglært sier for øvrig ikke noe om den realkompetansen de ansatte har. Flere av de

som har slik status i Nord-Troms—konnnunene vil etter all sannsynlighet ha en realkompetanse som er

på linje med eller til og med over de formelle krav som stilles til f.eks. helsefagarbeidere. Likevel

tilsier beskrivelsen av kortsiktige og langsiktige utfordringer i kapittel 1 at andelen ufaglærte er for

høy i regionen.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling handler ikke bare om å sikre nødvendig grunnutdanning; det er knyttet en like

stor utfordring til å legge til rette for aktuelle videreutdanninger. Videreutdanningsandelen for

regionen ligger på  2  l .l prosent. noe som i hvert fall indikerer at det finnes et stort forbedringspotensial

innen alle yrker som krever formell utdanning. Det er store forskjeller mellom stillingskategoriene,

med spesialsykepleierne og lederne som de mest aktive. Nesten 35 prosent av de ansatte med

videreutdanning er over 50 år. Dessuten vil kanskje behovet for fremtidige videreutdanninger

bestemmes av de utfordringer sektoren står overfor og de faglige/politiske prioriteringene som gjøres.

3.3.5 Attraktivitetsutfordringen og kampen om arbeidskraften

Det synes klart at en større andel av den yrkesaktive delen av befolkningen fremover må finne sitt

arbeid i lielse- og sosialsektoren. i hvert fall hvis man skal beregne ut fra de behov for arbeidskraft

sektoren har. Helt konkret antas det at tre av ti ungdommer må inn i denne sektoren. Fremskrivninger

viser at den yrkesaktive delen av befolkningen frem mot 2040 vil halveres i flere av kommunene. Det

blir derfor en stor kamp om den lokale og regionale arbeidskraften.

l Kvænangen vil det (basert på folkefremskrivning fra SSB) i  2040  kun være 3,8 yrkesaktive (mellom

20 og 67 år) i arbeid per person over 80 år i kommunen  — omtrent en halvering fra dagens nivå. Dette

byr på store utfordringer. som kun kan overvinnes ved hjelp av klare strategier. Man må prioritere
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mellom tiltak, og fremover må man nok også se enda nærmere på oppgavefordelingen  — ikke bare

mellom kommunene i regionen. men også mellom de ulike forvaltningsnivåene. Her kan

Fylkesmannen muligens bidra med analyser og forslag til mulige løsninger.

En annen side ved flere av de yrkeskategoriene som vil bli etterspurt. er selve attraktivitetsnivået. I dag

er gjennomsnittslønnen i Norge for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere på fylkes— og kommunenivå

ifølge statistikken kr 412 800,—. Dette er nasjonale gjennomsnittstall, og det er grunn til å tro at

kommunal sektor i distriktene ligger betydelig under dette lønnsnivået. Sammenlignet med

industrisektoren og andre sammenlignbare sektorer, er det liten grunn til  å  tro at lønnsutsiktene i helse—

og sosialsektoren anses som særlig attraktive.

Selv om det nå arbeides aktivt for å få flere elever inn i yrkesfaglige skoleløp med opplegg som øker

gjennomstrømmingen. vil vi tro at sektorens renommé neppe vil bidra særlig sterkt til å sikre særlig

drahjelp i rekrutteringsøyemed. En kommunal hjelpepleier i Tromsø viser f.eks. til at hun med full

ansiennitet har en årslønn på kr 378 000.—. altså godt under gjennomsnittet for sektoren på nasjonalt

nivå. Samtidig påviser hun et forsterket lønnsgap mellom ulike typer stillinger. der konklusjonen ikke

kan bli noe annet enn at foreldre flest neppe vil stå på barrikadene for at deres sømier og døtre skal

søke helsefagarbeiderutdanning. Heri ligger det også en åpenbar utfordring som særlig kan kobles til

det strategiske arbeidet med rekruttering.
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4.  STRATEGIER  OG  TILTAK  FOR  2016—2020

Dette kapitlet beskriver tre dimensjoner: rekruttering, mobilisering og kompetanseutvikling.

Kompetanseutviklingsdimensjonen er ytterligere beskrevet i kapittel 5. Disse to kapitlene utgjør den

langsiktige delen av planen, som går over en fireårsperiode. Kapitlene har uprioriterte forslag til tiltak.

Prioriteringene er gort i den kortsiktige delen  —  «Tiltaksplanen for 2016—2017» (kapittel 7).

V ed planens årlige rullering kan man fremme de foreslåtte tiltakene som ligger i den langsiktige delen

eller komme med nye tiltak ut fra endrede forutsetninger.

Det er den regionale ledergruppen som har hovedansvaret for gjennomføring og rullering av planen.

4.l  Rekrutteringsdimensjonen

Med denne dimensjonen tenker vi på alle former for tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til

helse- og omsorgssektoren.

4.1.! Satsinger

1. Helsefagarbeiderløftet

Tiltak iverksatt i 2015 av kommunene i samarbeid med Fylkesmannen. Målsettingen er å utvikle seg

som gode læringsarenaer med prioritering av lærlingeplasser i kommunene. Tett samarbeid med Nord—

Troms videregående skole om vekslingsmodellen. Nord-Troms Studiesenter har prosjektledelsen. 'l'ett

kobling mot strategisk plan for kompetanse og rekruttering. Foreløpige stikkord:

- Oppfølging av lærlinger i et rekrutteringsperspcktiv

— Nord-Troms-pakken med omforente tiltak

2. Kompetanseheving for ufaglærte

En strategi er å stimulere til at ufaglærte tar fagutdanning. Imidlertid er det realistisk å tro at det vil

være ufaglærte i stillinger i kommunen som det er ønskelig å tilby en basiskompetanse. Det er påpekt

at rekruttering av hjemmehjelpere er et område det ønskes fokus på. og faglige tilbud for denne

yrkesgruppen kan være med på å stimulere til attraktivitet i yrket.

Foreslåtte tiltak

l. Modulbasett program for ufaglærte

lntroduksjonsopplegg ved bruk av heftet «En bedre dag med omsorgsfull pleie» (Pedflex).

Heftet kan kvalitetssikre den faglige kompetanse til den ufaglærte. og er en veiledning for

pleieassistenter og vikarer i pleie— og omsorgstjenesten. Det inneholder de vanligste

sykepleieprosedyrene og arbeidsoppgavene gjennom en arbeidsdag. Påfølgende moduler som

kan lede opp mot en fagutdanning: medisinkurs. hverdagsrehabilitering etc. Programmet

utformes med struktur og innhold sammen med Nord-Troms Studiesenter og gjentas årlig.

«Hjemmehjelpspakke»

Kurspakke med særlig fokus på kompetanse for hjemmehjelpere. som renhold. smittevern etc.

Ses i sammenheng med pkt. ] ovenfor.

‘tQ
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3. Praksisplasser og helgestillinger  for  studenter  på høgskoleutdanninger innenfor  helse- og

omsorgssektoren

Foreslåtte tiltak

1. Forutsigbarhet og struktur for studenter med behov for praksisplasser og for avdelinger som

tar studenter. Avtaler mellom kommunene og UiT/Helsefakultetet og mellom Helsefakultetet

og Nord-Troms Studiesenter forefinnes. Nord-Troms Studiesenter koordinerer praksisplasser

regionalt på bestilling fra Helsefakultetet. Samarbeid og systemer evalueres årlig for  å  finne

forbedringspunkter.

2. Faste kontaktpersoner w veiledere etableres av kommunene.

3. Helgestillinger for studenter

Det er viktig å  knytte studenter til arbeidsplasser i kommunen med hensikt  å  legge grunnlag for

en senere fast ansettelse. Kommunene bør derfor tilby helgestillinger til studenter som ønsker  å

arbeide i kommunen i sin studietid. For studenter er det forhandlet frem en avlønning som er

høyere enn minstelønnssatsene i Hovedtariffavtalen.

4. Rekruttering av høgskolepersonell

Stadig viktigere med høy faglig kompetanse grunnet økt kompleksitet og nye behandlingstbrmer. På

flere spesialiserte områder vil det være krav til høgskolekompetanse og en mer tverrfaglig

kompetansesammensetning. Øke andelen høgskoleutdannede i sektoren.

Foreslåtte tiltak

]. Øke andelen  hugskoleutdannede/spesialisler  gjennom regionalt samarbeid. Etablere

kompetansebank der man kan kjøpe tjenester fra hverandre.

Kommunene øker andelen hogskoleutdannede ved  å  omgjøre stillingshjemler for helse—

fagarbeider til stillingshjemler med krav til hogskoleutdanning ved naturlig avgang og etter

vurdering av kompetansebehov. Forholdstallet her kostnadsmessig er l:l.2.

3. Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger kan etableres for å sikre seg f.eks. sykepleiere/utdanne spesial-

sykepleiere. Eks: lntensiven i Breivika er etablert som et tilbud til de som ønsker ekstra

Ex)

erfaring og en smak på hvajobben som intensivsykepleier innebærer før videreutdanning. Åtte

personer er nå ansatt  — fem på intensiven og tre på oppvåkningen. Gjennom engasjementet.

som er fullt lønnet, forplikter de seg til  å  starte på videreutdanningen innen utgangen av  2016.

5. Større andel heltidsstillinger

I rekrutteringsøyemed er heltidsstillinger et virkemiddel for  å  lykkes i kampen om arbeidskraften. da

særlig ved ekstern rekruttering.

Foreslåtte tiltak

1. «Det store heltidsvalget i Nord-Troms»  — en tiltakspakke

. Sjekke eventuelle avtaler/ordninger kommunevis og harmonisere disse regionalt

' Delta på verksted «Heltid i nord»  (KS) — hvis ny oppstart

' Overføre det til Nord—Tromspakken  — tema på Helsedag 4

' Alternative turnusordninger

2. Faste vikarstillinger (Vikarpool) for sykepleiere. vernepleiere og helsefagarbeidere. Hver

kommune definerer antall vikarstillinger. Lage felles retningslingslinjer for Vikarpool.
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6. Stipendordninger

Felles regionale stipendordninger for aktuelle regionale tiltak  — koordineres med parallell strategi for

helsefagarbeidere.

Foreslåtte tiltak

1. Prinsippet om at det er ønskelig med felles regionale retningslinjer i forhold til like tiltak

anbefales av AG og oversendes rådmannsutvalget.

7. Rekruttering av nye grupper

Målrettet tiltak mot grupper der man ønsker  å  stimulere til utvidet rekruttering.

Foreslåtte tiltak:

l. Minikampanje: Kartlegge antall menn i pleien. lage reportasje «menn rekrutterer menn»,

2. Omsorgstjenester i endring — hvordan lykkes med  å  rekruttere og beholde menn i pleie— og

omsorgstjenestene? Fortsettelse av prosjekt kjørt i Kåfjord kalt «Muskler i arbeid», der man

kan dra veksler på erfaringer. Samarbeid med NAV/tlyktningkontorene.

3. Felles opplæring av innvandrew/flyktninger, språk, samarbeid skole/barnehage.

4.2 Mnbiliseringsdimensjonen

Med denne dimensjonen tenker vi på alle former for tiltak som kan bidra til å få den kompetansen som

faktisk finnes i kommunens helse- og omsorgssektor satt i spill. Tverrfaglighet. bruk av interne

ressurser i hele helse- og omsorgssektoren. veilede/kurse på tvers av avdelinger. ledelse og

motivasjonsarbeid etc. inngår her.

4.2.1 Satsinger

1. Strukturelle endringer i sektoren

Alle kommunene er oppe i strukturendringer. basert på fremtidens behov. Nyttig å bruke nettverket for

å  lære av hverandre og finne felles løsninger på like utfordringer.

Foreslåtte tiltak

]. Erfaringsutveksling mellom kommunene om organisering og strukturer  — «best practice».

Ansvar: Prosjektet/AG. Gjennomføres i prosjektperioden. med oppstart 30. mai 2016.

2. Regionale samarbeidskonstellasjoner utvikles på bakgrunn av erfaringsgrunnlaget.

2. Tverrfaglig kompetanse

Foreslåtte tiltak

1. Kommunenes behov tydeliggjøres.

2. Dele ressurser over kommunegrensene. f.eks. fysioterapi 50 % driftstilskudd fra to andre

kommuner (100  %  til sammen). Andre grupper: helsesøster. barnevern, ergoterapeut,

kreftsykepleier. diabetessykepleier mfl. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe som ser på dette

og kommer med anbefaling.

3 Folkekoordinator med master i folkehelse kan dekke eksempelvis to nabokommuner med

50 % stilling i hver kommune  — utredes samtidig som pkt. 2.
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3.  Regionale fagteam

Kompetansedeling. erfaringsutveksling. tyngre fagmiljø.

Foreslåtte tiltak:

1. Etablere folkehelsenettverk for Nord-Troms med representanter fra ressursgruppene som

arbeider med folkehelse i alle kommunene.

2. Diabetesnettverk.

3. Rus- og psykisk helsenettverk.

4. Lungenettverk, koordinerende enhet.

4. Bevisstgjøring av bruk av læringsarena i det daglige arbeidet, samhandling med brukere,

interne møter/kurs, etisk refleksjon, hospiteringsordninger etc.

Dette gjennomføres på kommunenivå og beskrives i kommunal plan.

4.3 Kompetanseutviklingsdimensjonen
Ved siden av rekruttering og mobilisering av kompetanse. er også utvikling av kompetanse egen

tematikk. Kompetanseutvikling i form av kurs og studier skal være målrettet i forhold til kommunenes

behov, og det må tilrettelegges på best mulig måte for at medarbeidere kan tilegne seg nødvendig

kompetanse.

4.3.1 Satsinger

]. Egen regional kompetanseplan med satsingsområder og tiltak beskrives i kapittel  5.

2. Økonomiske rammer med felles retningslinjer og finansiering av utdanningspermisjoner for

prioriterte utdanninger innenfor satsingsområdene 2016—2020 beskrives i kapittel  6.

3. Tiltaksplan med prioriterte tiltak for 2016—2017 beskrives i kapittel 7.
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5.  SATSINGSOMRÅDER  KOMPETANSEUTVIKLING  2016—

2020

Satsingsområdene er valgt ut etter grundige drøftinger i kommunene og arbeidsgruppen. De er ikke i

prioritert seg imellom, men satt opp i alfabetisk rekkefølge. Satsingsområdene danner grunnlag for

prioriteringer i handlingsplanen for 2016—2017. Etter det vil tiltakene kunne evalueres og rulleres.

5.1 Demens

Be runnelse for satsin

Antall personer med demens er stigende. og vil i tiden fremover representere en stor utfordring i pleie—

og omsorgstjenesten. Det er lite oppmerksomhet på forebygging av risikofaktorer for å utvikle

demens. Det mangler kunnskap og kompetanse om demens i samfunnet, i tjenestene og blant

pårørende og personer som selv har demens.

For ytterligere begrunnelser vises til Helse- og omsorgsdepartementets «Demensplan  2020 — Et mer

demensvennlig samfunn». som omfatter utfordringer personer med demens og deres pårørende står

overfor og hvordan utfordringene skal løses (htt s://www.reg'erinven.no/no/dokumenter/demens lan—

2020/id2465l 17/).

Kommunens ansvar lovh'emler

Personer med demens har rett til hjelp fra helse- og omsorgstjenestene på lik linje med alle andre som

har behov for det. En diagnose gir i seg selv ingen rett til tjenester  — det er den enkeltes behov for

bistand og evne til å mestre eget liv og egen helse som er avgjørende. Personer med demens vil i ulike

stadier av sykdomsforløpet ha ulike behov og rettigheter til helse— og omsorgstjenester

( Helsenorge.no).

Foreslåtte tiltak

1. Felles utarbeiding av demensplan for kommunene i regionen. Ansvar: Nettverkslederc helse

og omsorg —  utarbeides 2016—2017.

Fagskole (eldre og demens) — videreutdanning.

Videreutdanning sykepleiere.

Forsterket enhet (interkommunalt).

Preto

5.2 Forebygging/tidlig innsats

Be runnelse for satsin

Ulike livssjanser og livstiler skaper ulikheter. Hva som skjer i fosterlivet. spebarnstiden og tidlig

barndom har betydning for hvem vi blir og vårt helsepotensial som voksne. Forebyggende tiltak for  å

redusere negative ytre påvirkninger i livets første fase og tilrettelegging av forhold rundt svangerskap,

fødsel, barselperiode og de første leveårene vil ha stor effekt  — ikke bare for å gi barn et godt grunnlag

og bedre helse i spedbarns- og småbarnsperioden, men også gjennom hele oppveksten og senere i livet

(Barker, 1994; Kuh. 1997; Irwin. 2007).

Kommunens ansvar lovh'emler

Folkehelseloven  §  7  Folkehelsetilrak:  «Kommunen skal iverksette nødvendig tiltak for  å  møte

kommunens folkehelseutfordringer, jf.  §  5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst— og

levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt. fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet,
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ernæring, skader og ulykker. tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen  skal  gi

informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for  å  fremme helse

og forebygge sykdom.»

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester regulerer også dette området i  §  1—1. Lovens formål og

virkeområde der forebygging og tilrettelegging av mestring er fremhevet.

Foreslåtte tiltak

1. Aktiv omsorg — nettbasert studium  — pilot i Nord-Troms via Nord-Troms Studiesenter.

lgangsatt med oppstart 2015. avsluttes 2016.

2. Årlige kartleggingsbesøk til eldre iht. forskrift  — hverdagsrehabilitering. Lyngen har hatt en

undersøkelse, rapport foreligger. Ansvar: Prosjektet/AG. Lyngen system for gjennomføring.

Oppstart høsten 2016.

3. Kartleggingsarbeid barn. Forebygge overvektproblem barn og unge  — prioriteres.

Ansvar: Prosjektet/AG.

4. Fokus på tema «Barn som pårørende». Ansvar: Prosjektet/AG. Legges inn i plan for

temadager 2016—2017.

5. Områder som må bearbeides og detaljplanlegges for 2018» 2020:

' Barncrett

I  Forebygge livsstils— og kroniske sykdommer (hjerte- og karlidelser. diabetes ll, kreft. kols.

overvekt og muskelskielettlidelser  — prioriteres

' Familierådgivning

' Foreldrerådgivning

' Sinnemestring

6. Master i folkehelse i løpet av fireårsperioden.

5.3 Flerkulturell kompetanse

Be runnelse for satsin  I

Bidra til å utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som gjelder tilhørighet og

identitet i det flerkulturelle samfunns— og arbeidsliv. Det er viktig at helse- og omsorgstjenesten møter

ulike befolkningsgruppers behov. Det er behov for spesiell oppmerksomhet om urbefolkningens og

innvandreres helsemessige behov.

Nasjonal strategi om innvandreres helse legger til grunn at helsepersonell på alle nivåer får nødvendig

opplæring for å kunne yte likeverdige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer at helsepersonell

har kunnskap om behov og eventuelle spesielle helseutfordringer hos ulike grupper av innvandrere.

Kommunens ansvar lovh'emler

' Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjons-

loven)

. Statsborgerloven (lov om norsk statsborgerskap)

' Endringer i Statsborgerloven

Forskrifter

. lntroduksjonsforskrifter

' Statsborgerforskriften
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Foreslåtte  tiltak

]. Videreutdanning: Helsefag — flerkulturell forståelse. Oppstart 2017. oversendes Nord-Troms

Studiesenter for utredning.

2. Regionale kurs/fagdager med Fylkesmannen, UDI etc.

5.4 Habilitering/rehabilitering

Be runnelse for satsin

Kommunen må ha grunnleggende kompetanse innen habilitering og rehabilitering for å kunne

imøtekomme befolkningens behov for nødvendig sosial, psykososial og medisinsk habilitering og

rehabilitering. Sentrale profesjoner er ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger. psykologer. sosionomer.

sykepleiere og vernepleiere samt kompetanse fra logoped. audio- og synspedagog og innen ernæring.

Kunnskap om trening. stimulering, tilrettelegging og mestring med utgangspunkt i fysisk. sosial,

psykososial og medisinsk tilstand og fungering.

Definisjon av habilitering og rehabilitering: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede. planlagte

prosesser med klare mål og virkemidler. hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til

pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons— og mestringsevne.

selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Kommunens ansvar lovh'emler

«Forskrift om habilitering og rehabilitering. individuell plan og koordinator» utdyper kommunens

ansvar for habilitering og rehabilitering i § 5: «Kommunen skal planlegge sin habiliterings— og

rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i

kommunen. Tjenester som inngår i kommunens helse— og omsorgstjenestetilbud skal integreres i et

samlet tverrfaglig re-ifltabiliteringstilbud. Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i

kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller

medisinsk habilitering og rehabilitering. jf. § i og § 3.»

Foreslåtte tiltak

1. Kurs om hverdagsrehabilitering for alle som arbeider i hjemmetjenesten — eget

mottakingsteam.

Dette drives i Landskrona i Sverige. og ble startet av økonomiske årsaker da ferdigbehandlede

pasienter ble liggende på sykehus eller kom til sykehjem og ble langtidspasienter. Når en pasient er

ferdigbehandlet på sykehus. er ikke korttidsopphold på sykehjem eller sykestue den eneste løsningen.

De blir sendt hjem. men med samme hjelp av mottaksteamet som de ville fått på et korttidstilbud på

sykehjem. 75  %  av pasientgruppen brukte dette alternative tilbudet.

Det er pårørende, brukeren og ansatte som i fellesskap finner ut hvor mye hjelp den enkelte har behov

for. Brukerne får hjelp fra teamet i ca. tre uker, og det viser seg at behovet for hjelp minsker med ca.

30  %  relativt fort. Brukerne ønsker fort mindre hjelp — man blir friskere i eget hjem.

Sykehus/sykehjem sine rutiner minsker selvstendigheten. Det fokuseres mye på hva brukeren kan selv

(hjelp til hjelpemidler) og det arbeides aktivt med hele familien. Det handler mye om å tro på seg selv.

Der det går mot avslutning er det en overlapping med hjemmetjenesten. og teamet kan også kontaktes

for hjelp og veiledning. Teamet har grunnturnus, men lager ny turnus ut fra brukerens behov.

Modellen er hentet fra England.
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5.5 Kvalitetsforbedring

Be runnelse for satsin

Kommunen er pålagt gjennom helse- og omsorgstjenesteloven  å  drive systematisk kvalitetsforbedring

og arbeide systematisk med pasient- og brukersikkerhet. Det innebærer planlegging. iverksetting,

evaluering og systematisk forbedringsarbeid. Kommunene bruker IKT—systemet Profil, og har

gjennom dette en link til kvalitetssystemet PPS (Praktiske prosedyrer for sykepleiere).

Kommunens ansvar lovh'emler

Helse- og omsorgstjenesteioven kapittel 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerlzet og kvalitet §§ 4-] til

4-2a.

Foreslåtte tiltak

1. Dokumentasjon helsehjelp. Ansvar: lgangsatt i prosjektperioden med oppstart 2015. avsluttes

2016.

2. Etablere felles fagsamlinger/temadager årlig for Nord—Troms—kommunene.

3 Saksbehandlerkompetanse.

5.6 Ledelse

Be runnelse for satsin *

Pasienten og brukeren skal oppleve helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. som er helhetlige.

koordinerte og ikke enkeltstående leverandører i en oppdelt tjeneste. De skal bli lyttet til og få delta i

beslutninger om dem selv. Dette stiller høye krav til ledelse og styring i en stor og stadig mer

kompleks sektor (Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste  — nærhet og helhet).

Kommunens ansvar lovh'emler

Helse- og omsorgstjenestcloven kapittel 3 Kommunens ansvarfor helse- og mnsnrgstjenester §§ 3-1

til 3-2 og kapittel  4  Krav II"/forsvarlighet, pasienlsikkerltet 0g kvalitet §§ 4-1 til 4-2 a.

Foreslåtte tiltak

1. Master i ledelse for helse-. omsorgs- og sosialsektor — legge opp slik at det kan tas

desentralisert over flere semestre.

Nettverk for helse- og omsorgsledere som forlengelse av AG når prosjektet avsluttes.

Kurs: Økonomi for helse— og sosialledere.

Nettverk for avdelingsledere/virksomhetsledere.

Kompetanseledelse  »  utredes på lengre sikt.

Etisk refleksj on  — nettverkstema.

egna—sep

5.7 Psykisk helse og rus

Beorunnelse for satsin

Psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. Utfordringene

tilsier at det er behov for kapasitets- og kvalitetsheving på alle nivåer, fra forebygging. tidlig innsats

gjennom lavterskeltilbud, oppfølging av personer med lettere og moderate lidelser. hevet prioritering

og fortsatt omstilling i spesialisthelsetjenesten og bedre oppfølging etter utskrivelse, bl.a. gjennom

styrket samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten (Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste  — nærhet og helhet).

Kommunens ansvar lovh'emler

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1: «Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper.
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hernnder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelmiddelproblem,

sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar innebærer  å  planlegge,

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten. slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar

med krav fastsatt i lov eller forskrift.»

Foreslåtte tiltak

I. Nettverk for rus og psykisk helse. Kompetanseområder som nettverket kan vurdere og

prioritere/initiere:

. Rus og psykisk helsearbeid  — utdanning for behandling av både barn og voksne

0  SEPREP

'  Utagering/vold

-  Sinnemestring

'  Rusomsorg

' Milj øarbeid

5.8 Utfordrende adferd

Be runnelse for satsin

Arbeidstilsynet viser til at de aller fleste virksomhetene de har vært på tilsyn i. opplever risiko for  å  bli

utsatt for vold og trusler (htt ://www.arbeidstilsvnet.no/nvhet.html'?tid=24964l ).

Videre fremgår det at ni av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren arbeider systematisk med  å

forebygge episoder og har tiltak for  å  beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Voldelig adferd

utløses ofte av frykt. frustrasjon eller forvirring. noe som kan skyldes interessekonllikter.

kommunikasjonssvikt og rus. Det er viktig å  organisere arbeidet slik at ansatte unngår tidspress. at

virksomheten har kompetent bemanning. at man kan jobbe to sammen og har muligheter for å tilkalle

hjelp. Alle arbeidstakere som kan bli utsatt for vold og trusler skal ha opplæring og øve på hvordan de

kan dempe og håndtere episoder. For  å  forebygge psykiske helseskader er det helt nødvendig å  følge

opp alle som har vaert utsatt for vold og trusler.

Dokumentasjon og systematikk er gode stikkord her. Arbeidet mot vold og trusler må nødvendigvis ta

ulik form avhengig av hva slags tjeneste man yter. Hyppighet og alvorsgrad vil variere sterkt. og

tiltakene må være deretter.

Kommunens ansvar 'lovh'emler

Det er godt forankret i arbeidsmiljøloven åjobbe med vold og trusler. Oppgaven for arbeidsgiver.

verneombud og ansatte er å jobbe målrettet for å

— forebygge at episoder skjer

—  begrense omfanget eller skaden når det skjer

—  lindre plagene og støtte den som er blitt utsatt

—— ta lærdom av episodene for bedre  å  forebygge

Foreslåtte tiltak

i . Temadag: Handlingsplaner  — erfaringsutveksling mellom kommunene.

2. Risiko- og sårbarhetsanalyse  — utarbeide handlingsplan, f.eks. hvordan man skal opptre i

situasjoner med vold/overgrep i nære relasjoner.
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5.9  Veiledning

Be unnelse for  satsin

Kommunene vil alltid ha behov for å formidle og spre kompetanse på en kvalitativ god måte. Det kan

være overfor studenter og lærlinger, fra leder til kollega, kollegaer imellom, spredning av

spesialkunnskap eller bygging av organisasjonskultur.

Kommunens ansvar lovh'emler

Ingen lovhjemler. Viser til et nytteperspelniv: Den lærende organisasjon med gruppelæring som en av

sine disipliner (Peter Senge. «Den femte disiplin - kunsten å utvikle den lærende organisasjon». 1999).

En felles visjon. kunnskap. evner og talent er i seg selv ikke tilstrekkelig; utfordringen ligger i å arbeide

som et team og spille sammen. Senge bruker eksempler fra idretten. kulturlivet, vitenskapen og

næringslivet, der en gruppe mennesker gjennom godt lederskap kan oppnå intelligens som overstiger

summen av intelligensen til gruppens enkeltmcdlemmer. Når gruppelæring fungerer, oppnås ikke bare

glimrende resultater. men gruppens medlemmer i gruppen opplever en nyvunnen personlig vekst. Innen

gruppelæring er det essensielt å mestre både effektiv dialog og diskusjon samt ha evnen til å bevege seg

bevisst mellom dem.

Foreslåtte tiltak

1. Praksisveilederseminar for de som har studenter i praksis.

Studium i veiledning (coaching).

Studium i veiledning og voksenpedagogikk.

'.JJIx)

5.10 Velferdsteknologi

Be runnelse for satsin  v

Det er en annen og ny type kompetanse som kreves av både helsepersonell. brukere og pårørende ved

innføring av velferdsteknologi. De må være teknologikompetente. ha kunnskap om teknologiens

muligheter. virkeområdet og avgrensinger. Kjente arbeidsoppgaver ender karakter og må gjøres på en

ny måte. Innføring av velferdsteknologi krever derfor at kommunene ikke bare investerer i ny og

spennende teknologi. men også skaffer seg kompetanse slik at teknologien kan implementeres klokt og

langsiktig.

Kommunens ansvar lovh'emler

Det vises til «Forprosjekt velferdsteknologi i Nord Troms» initiert av rådmannsutvalget våren 2016.

lverksettes høsten 2017.

Kompetanse er et av delmålene. Kompetansebehov må derfor kartlegges og etableres i alle prosjektets

faser som en gjennomgående aktivitet. Kompetansearbeidet kan kobles til pågående arbeid med

rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren i Nord—Troms (Kompetanseløft i

Nord-Troms).

Foreslåtte tiltak

1. Dialogkonferanse som skal være bredt sammensatt av ansatte. arbeidstaker- og

brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, leverandører. Husbanken og Forskningsrådet. På

konferansen skal skisse til prosjekt presenteres, med påfølgende dialog hvor deltakerne kan

komme med innspill til prosjektet. Ansvar: Rådmannsutvalget ev. medarrangør  N  1 SS Uf.

ovenfor).

2. IKT-opplæring for helsepersonell (30 stp.), desentralisert via Høgskolen i Alta.
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5.1 1 Grunnutdanninger og videreutdznminger i spesielle fagområder

Be nelse for satsin

Kommunene har et stadig økende behov for rekruttering av fagfolk. Grunnutdanninger som er

fleksible og i nærheten av der folk bor, gir stabil arbeidskraft i ettertid. Det viser all erfaring og

evaluering av studiet «Desentralisert sykepleierutdanning». Også andre utdanninger er viktig å  få

tilrettelagt lokalt.

Foreslåtte tiltak

1. Desentralisert sykepleierutdanning, strukturert i samarbeid med UiT om oppstart annethvert

år. -Ansvar: Nord—Troms Studiesenter  (NTSS).  Nytt kull januar 2017.

Vernepleiere  — oversendes  NTSS.

Helsesøstre  — oversendes NTSS.

Psykiatrisk sykepleiere  —  oversendes  NTSS.

Distriktsykepleiere  — oversendes  NTSS.

sh.».ww
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6 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

På bakgrunn av kartleggingsarbeidet i kommunene og rapporten «Varsel otn en mulig krise:

Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms-kommunene» (Grepperud.

Danielsen og Roos, 2016). skisseres utfordringene for kommunene i Nord-Troms i kapittel 3

Fremtidens kompetansebehov." Analyse av kapasitet og kvalitet. Bildet som tegner seg er preget av

fremtidige utfordringer knyttet til rekruttering av nødvendig personale og behovet for å sikre seg rett

kompetanse relatert til fremtidig behov. Kampen om arbeidskraften er høyst reell, og denne planen er

et ledd i å etablere et regionalt krafttak for å stå bedre rustet i denne kampen. Et krafttak innebærer at

det må mobiliseres ressurser for gjennomføring — også av økonomisk att  — som skal tas med i

budsjettbehandlingen i kommunene.

Felles regionale retningslinjer er grunnlaget for en enhetlig praksis. Kommunene har imidlertid også

ulike utfordringer som innebærer at det må gjøres skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt situasjon.

Prinsippene som legges til grunn gjelder for gjennomføring av tiltak i denne planen. og er ikke av

generell art. De vil bli evaluert og eventuelt revurdert ved årlig rullering av planen.

Det vil bli søkt om midler fra Fylkesmannen til tiltak som er prioritert i denne planen.

Prinsi er som le es til runn

1. Tiltak godkjent i denne planen skal gi deltakerne fra de ulike kommunene samme rettigheter

og plikter i forbindelse med gjennomføring av kurs og studier.

Helse- og omsorgsleder sammen med aktuelle virksomhetsledere prioriterer om kommunen

skal delta og vurderer søknader fra eventuelle deltakere ut fra kommunens behov/relevans for

virksomheten til hvert enkelt tiltak.

3. Alle som deltar på kompetansehevende tiltak der kommunen har tatt kostnadene ved

gjennomføring. plikter å ta på seg oppgaven med spredning av kunnskap i egen organisasjon

uten ytterligere godtgjøring.

4. Nord-Troms Studiesenter fungerer som «verktøy» for kommunene i å tilrettelegge for ønsket

kompetanse i hele planperioden. Planen fungerer som en bestilling for oppfølging av

prioriterte tiltak. Hvert tiltak som iverksettes skal i forkant beskrives med omfang, ressursbruk

og kostnader. slik at kommunen til enhver tid vet hvilken ramme som gjelder for tiltaket.

k)

6.1 Permisjon med eller uten lønn

Det henvises til sentrale lover og avtaler for utdanningspennisjon/kompetanseheving (HTA  §  14.2 og

AML  §  12-11). Vurdering av permisjoner med eller uten lønn gjøres i hvert enkelt tilfelle ut fra verdi

for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom permisjon med lønn innvilges, brukes følgende mal:

. Fagutdanning (ikke poengbasert) 6 mnd. eller 1 år: hhv. 5 og 10 arbeidsdager med lønn i 100  %

stilling. For deltidsstilling beregnes tilsvarende reduksjon.

-  Studier: Når det innvilges permisjon med lønn. vil antall studiepoeng være retningsgivende.

Utmålingen av permisjonsdager tar utgangspunkt i 100 % stilling og gjelder for hele studie—

perioden. ikke per skoleår. For deltidsstilling beregnes tilsvarende reduksjon.

Nord-Troms Regionråd DA Slde 24
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'  15 stp.  —  7 dager med lønn

. 30 stp.  —  15 dager med lønn

0  60 stp. — 30 dager med lønn

6.2 Kompetansetillegg

Som ledd i å stimulere til at ansatte tar etter— og videreutdanning relatert til de behov kommunen har

pekt ut som relevante, f.eks. gjennom prioriteringer i egen plan eller denne regionale planen, vil

følgende mal benyttes:

'  30 stp. gir kr 10 000: i kompetansetillegg i lønn

'  60 stp. gir kr 20 000,— i kompetansetillegg i lønn

' Fagskole videreutdanning for fagarbeidere gir kr 5000,— i kompetansetillegg i lønn

6.3 Stipender

Stipender til ansatte:

0 Disse midlene søkes det årlig om fra Fylkesmannen. som prioriterer satsingsområde og tildeler til

kommunene. Skjønnsvurdering.

-  Ansatte søker kommunen. Prioriteringer gjøres kommunevis etter at tildeling er kjent og antall

søkere er registrert.

.  Ansatte som tar helsefagarbeider kan etter plan og avtale få inntil kr 10 000,— ved oppstart og inntil

kr 10 000,— ved avslutning av utdanningsløpet.

6.4 Rekrutteringstiltak eksternt

Kommunen vil ha behov for ekstra rekrutteringstiltak der det er vanskelig å skaffe fagfolk og det ikke

er mulig å utdanne egne ansatte for å fylle disse. Hvilke fagfolk det vil dreie seg om. vil variere fra

kommune til kommune og over tid. I slike tilfeller er det ønskelig med større rekrutteringsstipend med

påfølgende bindingstid. Man ønsker likevel omforente prinsipielle retningslinjer for å unngå

unødvendig konkurranse innad i regionen.

().-i.] Rekrutteringsstipend/rekrutteringstiiskudd

Kommunene kan etablere rekrutteringsstipend til eksterne som tar ønsket utdanning mot bindingstid.

Slike tilskudd vurderes ut fra hver enkelt kommunes behov i tilfeller der det er svært vanskelig å

rekruttere.

Direkte lønnsplassering eller andre personrettede tiltak må gjøres eksplisitt i hver kommune og ut fra

vurdering på svært vanskelige rektutteringssituasjoner.

6.4.2 Andre regionale rekrutteringstilmk

[ tillegg til direkte personrettede tiltak. er det andre omliggende faktorer som påvirker rekruttering.

f.eks. boligsituasjon, barnehagetilbud. fagmiljø. attraktiviteten på stedet og arbeidsplassen. Denne

planen har ikke inkludert disse elementene. men påpeker at det er viktig å drøfte disse ved den årlige

rulleringen av planen.

6.5 Finansiering

Det forutsettes at det settes av midler på kommunenes budsjetter for gjennomføring av tiltak.

Fylkesmannen i Troms er en viktig part som medfinansierer av tiltak. Nord—Troms Studiesenter yter

ressurser gjennom planlegging og gjennomføring av studier, oppfølging av nettverk og direkte støtte

'  2
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til enkelte tiltak. Det kan også søkes om midler fra andre eksterne partnere for enkelte

satsingsområder. [  mange  tilfeller er det ikke direkte kostnader for kommunene siden andre er inne

med finansiering. Utgifter til vikar må imidlertid påregnes i de fleste tilfeller.

Kommunens finansiering for realisering av rekrutterings— og kompetanseplanen vil derfor være en

viktig del av budsjettprosessen i kommunene.

Nord-Troms Regionråd anbefaler et felles saksfremlegg ved førstegangsbehandling av planen i 20l6.
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7 TILTAKSPLAN PRIORITERT 2016—2017

Prioriterte områder fra kapittel  4  og 5, se strategier og satsingsområder og de nprmritcrte tiltakene som er listet opp der

Evnlueres ug rulleres ved  utgangen  nv  2017

Ved detaljutarheiding av hvert tiltak. vil Roslund/ressursbruk ytterligere utredes slik ut kummunen vil ha oversikt over dette for påmelding u»

deltakere

*?  REKRUTTERINGSTILTAK

'? MOBLISERINGSTlLTAK

'3‘ KOMPETANSTILTAK

 

REKRUTTERINGSTILTAK

TILTAK — '  't MÅL. .  .  MÅLGRUPPE Tmsnom

Delprosjekt  «HELSE-  Rekruttering av Personer som vil bli Eget delprosjekt 2016—2017
FAGARBEIDER-  fnggmppcn ltelsefngarlieidere Egen rapport med
LØFI'ET» tiltnks ekke kommer

PROGRAM  FOR Gi ufaglærte grunn- Ufaglærte Fire moduler llest 3016
U  FAGL/ERTE leggende kompetanse Introduksjonsdel og

innenfor risse emner påfyllskurs
Nettbasert tretimers-
holker
Koblet med regionale;
kommunale samlinger

SYSTEMER  FOR Koordinere praksis— Studenter Årlig 2016—2020
PRAKSISPIASSER  plasser mellom UiT og
FOR  STUDENTER  re ionen

ANSVARLIG

Nord-Troms
Regionråd

Nord-Troms
Studiesenter.'leder-
nettverk ltelsc- og

omsorg

Nord-Troms
Studiesenter

nessmtssrtux
Eksterne midler fm
Fylkesmannen

Viknrutgiller

UiT dekker delvis
kostnader
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MINI  munn:
FOR;- q  7.7 .
“mun-12mm”
NYE GRUPPER

   

Nord—Thimi Reglar-id DA

51555137 ?.?

Øke  andelen  høgskole-
utdannedeispesinlister
gjennom regionalt
samarbeid.

Sikre høy faglig
kompetanse grunnet okt
kompleksitet og nye
behandlingsfonner
innenfor sektoren

Modell for in sikre seg
fagpersonell.

Tiltakspakke For {I nke
undelen heltidsstillinger.

i Felles regionale stipend;
ordninger for aktuelle
regionale tiltak.

«Menn rekrutterer
menn». Fokus på
hvordan man kun lykkes
med  å  reknitiere og
beholde menn i pleie— og .
omsorgstjenesten  l

.

Hogskoletitdannede

Hayskoleutdannede

Personell som
stimuleres til å ta
utdanning eller er
vaiiskeli  '  ii rekruttere
Potensielle tried-
arbeidere innen helse
og omsorg

Må utredes og lages
retningslinjer

Omgjore stillings—
hjemler fra ufaglært ved
ntitiirlig nvgriiig

Utredes av AG og
prosjektet (leder-
nettverket)
Utredes av AG og
prosjektet (leder-
nettverket)
Utredes som del m-
denne planen, evalueres
og videreutvikles i  2017

Kampanje med
reportasje og andre
virkemidler
Eventuell oppfølging
regionalt av Kåfjord;
prosjekt «Muskler i
arbeid»

2017

I løpet av
planperioden
(2016—2020)

Host 2016—vi'tr
3017

Host 2016—vår
2017

1405:2016 vi'u'
2017

Oppstan liristen
2010  — etentuell
viderefonng i
resten av plan-
perioden

Ledemettverlt helse»
Dg omsorg

Hver enkelt

kommune

Oppstart: Prosjektet
og AG. etter lit-en
ledemettverket lvo
Oppstart: Prosjektet
og AG. etter hvert

l  ledemettverket lt/o
Oppstart: Prosjektet
og AG. etter hvert
ledemettvcrket lvo 

Oppstart: Prosjektet
ug AG. ettei ltven
ledemettverkcl lt/o

!
(

'l'idsressurs for utredning
og oppfølging

Kosmndsmesng forholds-
tall er stipulert til 1: 1.2

lngeit for utndningsfnsen

Ingen For unedningsfascn

Ingen for uu'edningsl'nsen

lngen for utredningsftaren
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Videreføring av
arbeidsgruppen (AG)
etter prusjektslun
(2016—2017)

Faglig nettverk for
erfaringsutveksling og
lederutvikling.

Et faglig miljø som kan
dele  kompetanse.
utveksle erfaringer og
initiere felles tiltnk

Regionale lagtcnm
basert på kornmtmenes
behov.

Bruk av læringsarena  i

det daglige arbeidet for f:
mobilisere kompetansen
som finnes  l
organisasjonen.

  

 

. *Mdniusmmsmmmm. 4) .

 

l'lelse— og omsorgs-
sjefene

Avdelingsledere innen
helse og omsorg

apersoner innen rus-
og psykiatri

Alle enheter innen
helse og omsorg

 

4  ganger per ar
  

2  ganger per år

2 3ganger per år

Unedningsarbeid iht.
kap. 4.2 Mabiltmrmgr.
dzntøn.t;mmt

Mit settes inn i den
kommunale planen

Oppstart
   

november  2016

Vår 20l7

Host 20 lb  —
utvides til
fagteam for
demens og
folkehelse i  20l7

Oppstart 20l6«
2017

Vår 20l7

'I. - *. ...  '  .

AG sammen med
Nord-Troms
Studiesenter (NTSS)

Helse- og Omsorgs-
ledeme'NTSS

Oppstart: Prosjektet
og AG. etter hvert
ledentettverket lift)

AG/pmsjcktetEe-x—
hvert ledemettverk
fm helse og
omsorg/N TSS

llelse- og omsorgs-
lederfleder
avdelingene

      
Ttd avsritt til

 

    nessunsnnuk _‘"

 

deltakelsdrtetse. NTSS har
administrativt ansvar og
dekker kostnaden til lokaler.
mn! og eventuelle
forelesere.
'l'id avsntt til
deltakelse/reise og
eventuelle vikurkcstnnder.
NTSS  har administrativt
nnsvar og dekker kostnader
til lokaler. mat og
eventuelle forelesere. __
Eventuelle vikar-
kostnnder/reise, NTSS  tnr
administrativt ensvnr første
år og dekker lokale. mat og
eventuelle forelesere.

Eventuelle vikar-
knuander'reise

Avhengig nv tiltak som
prionleres
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STRUKTURELLE  Slruklurendriiiger basert Kominuneledelseii
ENDRINGER l
sac-roman

Tinnie rur.  '  .
KAPIS

5.2  Forcby‘ggingl tidlig Økt forståelse for ulike
inns-ls
AKTIV OMSORG
Pilot Nettbasert
studium 15 stp.

5.5

Kvelitelsforbedrlng
DOKUMENTASJON
HELSEHJELP for
kommunene i Nord—
Troms i regi ev
Utvildinglsenier for
sykehjem i Troms

5.9 Veiledning
Kurs: PRAKSlS—
VElLEDNlNGi
samarbeid med UiT

Herd-”Intim Regionråd DA

eeeeer

på liemtidig behov.
Erfaringsulveksliiig på
nettverkssamlingcr ost.

20l7 Ledemetit'erket
helse og omsorg

KURS OG STUDIER  — KOMPETANSETILTAK (KAP. 5)

MAL

sider ved samspillet
mellom kultur.
nkiivitcter. lielse ng
trivsel.

Dokumentasjonen skal
fulge lover ng regler
bådei Forhold til
stniktur. utførelse og
faglig innhold

! Gode pmksisarenaer

[

MÅLGRUPPE

Alle innen helse og
omsorg som jobber
med omsorg

Ifølge lov om helse—
personell mv  §  39
gjelder dukuiiienia-
sjonsplikten for alle
som yter helsehjelp
uten  å  være under
direkte veiledning
eller instruksjon fra
annet liel ersouell
For de som teileder
studenter knyttet til

'; Ui'l'

DMI-"ANG

Poenggivende
Fire nettbaserte
samlinger lwebinar)
d  2  timer med mellom-
uibeid i felt/uppgave»
innlevering

Tre samlinger i liver
kommune med
iiielluiiiurbeid
kommune» is

Kurs I dag

TlDSROM

.  Desember
52015 april  2016

;ll05120l6
:Uke 3S

ANSVARLIG

Nord-Troms
Studiesenter

med AG

Avhengig an eventuelle
tiltak

Komite]— .
RESSURSBRUK

Påmelding kr  5000:  per person
Fn  fmjobb  for deltakelse på

(NTSS)i samarbeid webinar  +  stipulert inellemnrbeid
2  dager per måned.

Utiiiklingvsseiiler for U'sii'ciéiiiärifgiää iii  " "  '
sykehjem i Troms
(l lSH) i sniiiarbeiil

NTSS

NTSS

førelesere'lokaler. Kommunene er
tildelt kr 20  000,- til dekning in

tried kommunene og utgifter fra USll. Knirmiunene
dekker eventuelle vikarutgificr

Gratis UiT stiller med forelesei
og lunsj.
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5.1 Demem videre-
utdanning
FAGSKOLE (ELDRE
OG  DEMENS)

S.! Denner-u addere-
utdanning
DEMENSOMSORG
sykepleiere

5.2 Forebygging] tidlig
innsats
TEMADAG
«Barn lom
pir-raide»

5.3 Herkulturell
kompetanse,

studium 30 stp.
Hellefag:
FLERKULTURELL
KOMPETANSE

5.4 Habilitering!
rehabilitering
Kurs:  HVERDAGS-
REHABILITERING
Vurdere etablering av
mon-lutum

Nord—Trinn Reginald DA

??????"

 

Kunnskap innenfor
eldreomsorg og
geriatri.

Kunnskaper for å delta
i ntfonning ng
gjetmomforing av
behandlmgs— og
omsorgstilbudet til
personer med demens
o deres åmrende
Mange barn opplever &
viere pårørende  i  lopet
av sin oppvekst. Når
noe skjer med foreldre
eller søsken. påvirkes
hamna hverdag. Temu—
dugen skal sette fokus

dette.
Bevisstgjøring og
holdningsskaping hos
personer som I sitt
daglige arbeid
samhandler med
mennesker fm ulike
kulturer.
Gi deltakerne innsikt i
praktisk gjennomføring
av hverdagsrehabilt-
tering og erfaringer
som man kan dra nytte
av  I  oppstart og ]

videre arbeid.

i.. "'1 ,

E Fagskole er videre
i utdanning for de som
g har yrkesrettet
; utdanning fra
5 videregående skole

—l———*
g' Personer som har
bachelorgrad i syke-
pleie eller annen
treårig helsefaglig

!  utdanning

%
Alle som i sitt arbeid
moter ham i vanske-
lige Situasjoner

For helsepersonell
som i sinjohl: moter
mennesker fra andre
kulturer

°  Helsepersonell

Finnes mange tilbud.
feks. Fagskolen
aldring og helse.
demensomsorg og
alderspsykiatri  2  år
deltid, ljemunder-
visnin o samlin er
M:! gjores et arbeid for
å  finne samarbeids-

partner  som kan levere
et llekstbelt tilbud

Idag

Eksempelvts har
Volda et 30 stp.
studium  I  flerkulturell
forståelse

I  1 dager. kontakt
med Tromsø
kommune om opplegg

Plunlegges i
løpet av 2016v
oppsmn mir
opplegget er på
plass

Planlegges i
Imam-2016.
oppstart når
opplegget er på
plass

llostcn 20l6

Planlegges
2016. med
oppstart 20  l  7

Vår2017

l

NTSS

NTSS

Prosjektet/AG

NTSS

NTSS

OlTentltg godkjent fagskole-
utdanning, gratis for studenten.
Privat: Studieavgift (kan dekkes
av Fylkeskommunen etter
soknad). Ev. stimulenogstiltak
kommunalt.

Beskrit es når opplegg er klart.

Eventuelle vikarkostunder/reise.
NTSS tur administrativt ansvar og
dekker lokale. mat og eventuelle
forelesere

Beregne både viknrutgiRer og ev.
studienvgih avhengig nv
«leverandør» nltr det er klart

Beregnes når opplegget er klart.
Vikamtgifler må påberegne:
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5.5 Kvalitets—
forbedrlng — Kurs:
SAKSBEHANDLING
5.6 Ledelse
MASTER [  LEDELSEJ
for hehe- og
onuo ktoren

5.6 Ledelse
Kurs: ØKONOMl
FOR  HELSE-  OG
OMSORGSLDERE
5.7 RUS 0G
PSYKISK H  E  [SF,
Tilhk initiert av
nettverlute-m
5.8  Utfordrende
adferd
TEMADAG
5.9 Veiledning
Studium:
VEILEDNING/
COACHING
5.9 Veiledning
Studium:  VOKSEN—
PEDAGOGIKK
5.11 Grunn-
utdanning" og videre—
utdanninger i spesielle
fagområder
DESENTRALISERT
SYKEPLEIE
5.1] Grunn-
utdlnninger og videre-
utdanning" i spesielle
fngonn'ider
VERNEPLEIER

Mud-Tm: Reg-uråd DA

??????"

Kvalitet i saks—
behandlingen.

Øke leder-
kompetansen.

Oknnnmifurstfielse ng
påfyll i økonomi-
arbeidet

i  .

Snksbehandlere i
helse- og omsorgs-
sektoren
Ledere

Ledere sum liar
okonominnsr ar

1—2 dager. kontakt
med Fylkesmannen
om  o  le  '
Finnes flere studier  —
ønske om fleksibilitet
så der kan tas over
len te tid
1—2 ringer. Fylkes—
mannen ha: muligens

opplegg

Axlrengig av prioriteringer som gjøres av teamet.

Fokus på temaet

Litre  metoder som gir
god kommunikasjon i
veiledningssituusjoner.

Pedagogikk for de som
inngår i lzringssitua—
s'oner med voksne.

Alle i sektoren  »
andre sektorer

Alle som veileder
andre ijuhbcn sin.
leder:. kollega»
Veilednin ete.

l dag

Melltnn li og ”40 stp

30 60 stp.

Høst  2016

2017

Emblems  lwst
'  20  I 6
z

1201772020

l
1

,  20167 2017
'  Se egen or'crstkt
'  over temadzr 'et'
I  2016--20l7

! perioden

5. Oppstart nytt
äknll januar 20  I 7
z
i
I
l
l

fØnsket oppstan
% så fon som
E tnultg

l

NTSS

Oversendes  NTSS
for utredntng

Prosjektet/NTSS

NTSS

Ot'erscntles  NTSS
til utredning

Oversende:  NTSS
til utredtu ng

Ot'ersendes  NTSS
til utredning

Oversettdes  NTSS
til utredning

Kursavgift avhengig av utgifter til
kursholder. lokaler etc.
Vikantt rifler må t'tre nes
Avhengig av opplegg.

Kursavgift avhengig av utgifter til
kursholder. lokaler etc.
Vikanttgiller mi påregnes

Beregnes når opplegget er klan.

NTSS  dekker kostnader unntntt
reise- og vrkarutgiller.

Beregnes nin- opplegget er klart

Beregnes nt'1r opplegget er klart.

Beregnes når opplegget er klart—.—

Beregnes når opplegget er klan.

Side 32
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5." Grunn-
utdanniager og videre-
utdanninger i spesielle
fagomrlder
HEISESØSTER
5." Grunn—
utdanning: og videre—
utdanninger i spesielle
fapmrlder
DISTRIKT-
SYKEPLEIER

5.11  Grunn-
utdanninger og videre—
utdanning" i spdielle
fegomrider
PSYKIATRISKE
SYKEPLEIERE
5.2 Grunnutdlnriiuger
og videreutdanning" i
spesielle fagomn'ider
Studium:  MASTER  l
FOLKEHEISE

Gnulnuldlnnlnger og
videreutdanning" i
spesielle fagomrider
Studium:  UTFORD-
RENDE  ADFERD

Nord-Troms Regionråd DA

öäääö?

Full dekning av
helsesøstre i regtonen.

Fordypning innenfor
distriktsykcpleie
gjennom helhetlige
pasientfurlnp der
akutte og kritiske
tilstander oppstår.

Dekke behovet for
psykiatrisk: syke—
pleiere i regionen.

Målet med folkehelse-
arbeid er flere leveår
med god helse i

befolkningen og &
redusere sosiale helse-
forsk'eller.
Kompetanse på adferd
som utfordrer

Sykepleiere som
ønsker å ta helse—
sosierutdnnning

I Sykepleiere

Sykepleiere som
ønsker spesialisering
innenfor psykisk
helsearbeid

Personer med
relevant bachelor-
grad som ønsker  å
jobbe med fore-
byggende og helse-
fremmende arbeid
Persmier med trer'irig
liogskoleutdniining i
helse-. sosial- og
velferdsfng

60 stp.

SYP-3009  Distrikt—
sykepleic I (20 stp )i

Hnmmerfest. Utvides
med  slriklsykcplcic
ll og lll, hver på IO
stp. Kim inngår
master.

120 stp

30—60  stp

Ønsket oppstart  l  Oversendes  NTSS
sit fort som  j  for utredning
mulig i

i
Oversendes  NTSS

; for utredning
Finnes tilbud i
Hammerfest
(L'IT  ). ønsket
uppstan så hun
som mulig

Ønsket oppstan Oversendes  NTSS

sf: fort som for utredning
mulig

Oversendes  N  TS S
for utredning

l  lapel  av fire-
årsperioden

,

Oi'eiseiitlcs NTS  S
for utredning

l Input av litt-
I  irspcriodcn

Beregnes når opplegget er klart

'  Studiet er ganske fleksibelt Ing!
opp med ressursforelesninger.

i streaming. kliniske seminarer.
Å læringsgnipper. trening på .
! praktiske prosedyrer. Simulering.
E lK'l', selvstudier og Fronter-
l  aktiviteter Man må påregne
,  reise/opphold ved samlinger samt
i ev. YiliilNl 'iller etc.
;  Beregncs når opplegget er klart

!
l

;  Beregnes når opplegget er klart
,

E Bcrcgncs når opplegget et klart

 

Sid933
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TEMADACFR

Prioritert  høst 2016/vår 2017

Høst 2016 Barn som  pårørende

Høst 2016 Oppfølgingsdag «Dokumentasjon helsehjelp»

Vår 2017 Utagering/vold

Vår 2017 Flerkulturell kompetanse

Høst 2017 Overvekt

Høst 2017 Diabetes 2

Det lages eget programblad for temadagene med datoer og sted.

8.  EVALUERING  OG  RULLERING  AV  PLANEN

Tiltaksplanen og de økonomiske rammene evalueres og oppdateres årlig — første gang høsten 2017. De

strategiske føringene og analysen skal evalueres og rulleres hvert fjerde år  — første gang høsten 2020.

Ansvarsfordeling

Rådmannsutval get  (RU) har ansvar for oppfølging av planen på overordnet nivå.

Den regionale ledergruppen bestående av lielse- og omsorgsleder i hver kommune har hoved-

ansvaret for gjennomføringen og rulleringen av planen ifølge mandat fra RU.

Nord-Troms Studiesenter (N'l'SS) bidrar i arbeidet etter avtale med den regionale ledergruppen

ifølge mandat fra Nord-Troms Regionråd.

llvert kurs og studietiltak vil bli annonsert av  NTSS  til kommunene i god tid for oppstart.

På kommunenivå har virksomhetsledere ansvar for  å  skaffe oversikt over behovet for ny

kompetanse. Dette skal skje ved  å  involvere ansatte, tillitsvalgte og verneombud i de ulike enheter

og prioritere tiltak i tråd med målene.

Avslutning

Denne kompetanseplanen er vedtatt i de seks kommunestyrene ##. desember 2016.

Det er på sin plass  å  si at det har vært mange involverte i utarbeidelsen:
UiT  — Norges arktiske universitet v/Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen  — kartlegging og
oppfølging. bl.a. med besøk i alle kommunestyrene i regionen.

De folkevalgte gjennom behandling i utvalg og kommunestyrer og gjennom oppfølging i Nord-
Troms  Regionråd.

Administrasjonssjefene gjennom oppfølgingi egen kommune og i det regionale rådmannsutvalget.
De kommunale arbeidsgruppene bestående av ansatte og tillitsvalgte.
Avdelingenes og virksomhetsledernes innspill underveis.

Styringsgruppen for Nord-Troms Studiesenters oppfølging.
Høringsinstansene i alle kommunene.

Arbeidsgruppen og Nord-Troms Studiesenter takker for all hjelp, og håper at planen vil fungere som et

godt styringsredskap for kommunene i årene fremover.

650



 

TILTAK  FOR Å  REKRUTTERE  OG  BEHOLDE SYKEPLEIERE
Med forbehold om midler innafor virksomhetens budsjettrammer, innføres følgende rekrutterings- og
stabiliseringstiltak for sykepleiere ved Sonjatun sykehjem.

Ordningen gjelder i første omgang for sykepleiere som har stilling som sykepleier ved Sonjatun
sykehjem.

1 Ansiennitetsberegning
Den beregnede ansiennitet registreres på vedkommende. Ingen sykepleiere lønnes lavere enn

minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet.

Sykepleiere som har 10 års ansiennitet eller mer, lønnes ikke lavere enn minstelønn  +  kr. 10  000.

2  Tilskudd i 100 % stilling

Fast ansatte sykepleiere mottar følgende tilskudd per år fra oppstart ved sykehjemmet:

; Ved oppstart og i to år: Kr 10.000

' 'Etter to års tjeneste: Kr 15.000

’1 Etter fire års tjeneste: Kr  20.000

.  )  Deretter årlig kr 20.000

Tillegget utbetales månedlig

Ordninga gjelder også ved vikariater utover  6  måneders varighet.

Ved deltidsstilling utbetales beløpet forholdsmessig.
Virksomhetslederne har ansvaret for at det settes av midler til disse tiltakene i sine årsbudsjett.

Ordninga evalueres når den har fungert i et år

hbttoi «><q ll/jlo
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1.  Nytilsatt i  Nordreisa kommune

Introduksjonsprogrammet for nytilsatte gjelder ved ansettelse ut over 6 måneder.

Det første møtet med Nordreisa kommune er viktig. En godt forberedt start gjør et godt

førsteinntrykk på den nytilsatte.

Informasjon og opplæring er ofte fokusert, men det er også viktig å klargjøre krav og forventninger,

vise oppmerksomhet og interesse. Dette vil være med å skape trygghet i og tilhørighet til

organisasjonen vår.

Nærmeste overordna leder har hovedansvar for at nye medarbeidere blir mottatt og veiledet på en

tilfredsstillende måte. Som ellers i organisasjonen er det opp til leder å overlate noen av oppgavene

til andre medarbeidere eks. en oppnevnt fadder.

1.1. Fadder

Det kan være naturlig at deler av introduksjonen blir gjort av en fadder. Om det skal opprettes fadder

er opp til virksomhetsleder (VL) å vurdere. En fadder vil ha et spesielt ansvar for den nytilsatte. Totalt

varighet på fadderskapet bør være 2-3 mnd. De 2-3 første ukene vil ha et mer formelt preg enn de

neste ukene.

Oppdrag som naturlig kan ligge til en fadder:

' Være en positiv kultur- og verdiformidler.

° Gjøre den nye medarbeideren kjent med praktiske ting på virksomheten.

' Sørge for omvisning.

- Trekke den nytilsatte med i det sosiale miljøet.

' Sette nytilsatt inn i det praktiske arbeidet.

1.2. Oppfølgingssamtaler i prøveperioden

Det er viktig med god tilrettelegging og oppfølging i prøvetiden  -  de første 6 mnd i en ny stilling. I

denne perioden skal leder sørge for regelmessige oppfølgingssamtaler med den nytilsatte. Det skal

settes av tid til samtaler etter 1 uke, 1 måned, 3 måneder og 5 måneder.

I disse samtalene settes fokus på arbeidstakerens evne til å ivareta stillingens innhold, progresjon,

løsninger av oppgaver, samarbeid med andre og innpass i arbeidsmiljøet. Vurdering av faktisk

kompetansenivå, evt behov for bedre opplæring og tilrettelegging av arbeidssituasjon inngår. Det

skal ved behov settes konkrete resultatmål for neste periode. Samtalene dokumenteres skriftlig.

Naturlige tema kan være:

0 Hvordan har introduksjonsopplegget fungert, og hva bør eventuelt endres?

' Hvordan har opplæring og veiledning fungert, og hvilken opplæring er aktuelt fremover?

' Er arbeids- og ansvarsforholdene klargjort  /  oppfattet?  -  Vær konkret!

- Hvordan er trivsel, sosial kontakt og samarbeid med kollegaer?
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0 Er arbeidsgivers forventninger innfridd?

' Er den nytilsattes forventninger innfridd?

1.3. Introduksjonsseminar

1  gang i  året holdes et introduksjonsseminar der nytilsatte samles. Dette holdes fortrinnsvis i

september.

Målsettingen med seminaret er å gjøre nytilsatte bedre kjent med Nordreisa kommune, introdusere

kommunens ledelse, utvikle nettverket, bidra til felles verdigrunnlag, holdninger, stolthet og

organisasjonsidentitet.

1.4.  Oppfølging

Generell oppfølgingsliste

TILTAK FØR 1. DAG

Etter at tilsettingsbrev med arbeidsavtale er sendt ut, og vedkommende har

takket ja til stilling, sendes et velkomstbrev fra rådmann. Sendes gjerne som

epost.

Virksomhetsleder sørger for nærmere avtale om oppmøte når det gjelder

tidspunkt, sted, kontaktperson og evt. fadder.

l  forkant orienteres kollegaer om den nyansatte og VL vurderer om det skal

oppnevnes en fadder.

Evt. nødvendig telefon, pc, e-post, posthylle, navneskilt, tilgangsrettigheter

på datasystemet, arbeidsplass, turnusplan og evt. arbeidsklær ordnes før

oppstart.

UTFØRES AV UTFØRT

Servicetorg

(5)

Virksomhetslede

(VL)

VL

VL kontakter

IKT, lønn,

servicetorg og

evt andre
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TILTAK DAG 1

Ta imot ny medarbeider til avtalt tid og eventuelt informere om

fadderordningen og introdusere fadder for nytilsatt.

Gjennomgå stillingens innhold ved hjelp av stillingsbeskrivelsen for den

nytilsatte og evt. stillingsbeskrivelsen til nærmeste kollegaer. Sørge for

taushetserklæring og databrukerkontrakt. Politiattest der det kreves.

Gjøre avklaringer rundt lønnsutbetaling og skattekort.

Gjøre avklaringer om forventninger til den nytilsatte, hva den nytilsatte kan

forvente av Nordreisa kommune.

Tildele oppgaver de første dagene.

informasjon om Nordreisa kommune og den aktuelle virksomheten.

Orientere om prøvetidsordningen.

Gi en oversikt over nøkkelpersoner på arbeidsstedet eks. lKT og vaktmester.

Gi informasjon om verneombud, tillitsvalgtordningen og

arbeidstakerorganisasjoner i kommunen.

Omvisning på arbeidsplassen, post, arkiv, toalett, garderobe osv. Tid til å bli

kjent med arbeidsstedet, oppgaver, verktøy og utstyr. Orientere om brann

og andre sikkerhetsrutiner.

Presentasjon av kollegaer og lokal plasstillitsvalgt og verneombud. Dette

porsjoneres opp der det er mange ansatte.

Ta med nytilsatt til lunsj på personalrom

Utlevere nøkler og annet nødvendig utstyr

TILTAK  DE  FØRSTE  1-3 MÅNEDENE

Orientere om:

'  HMS og kvalitetssystemet herunder diverse retningslinjer og rutiner

o Branninstruks

. IA bedrift

. Etiske retningslinjer

. Politisk og administrativt organisasjonskart, orientere om tjenesteveg.

'  Arbeidstid og systemet rundt det, ferietid, permisjon, sykdom,

egenmeldingsrettigheter, fleksitid etc.

0 Telefon, IKT og servicetjenester.

' Arbeidsgiverpolitikk.

. Faglig utvikling.

. Lover som regulerer stillingen.

UTFØRES AV  UTFØ RT

VL

VL

VL evnt fadder

Fadder/VL

VL

UTFØRES  AV  UTFØRT

VL og evt.

fadder
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Veilede nytilsatt i jobben, gjennomgang av rutiner som er viktige og evt.

introdusere aktuelt ikt system. Sørge for at nytilsatt blir med på aktuell

opplæring.

introdusere nytilsatt i naturlige sosiale sammenhenger. Være tilgjengelig for å

svare på spørsmål. Sette nytilsatt inn i det praktiske arbeidet.

Bli kjent med andre aktuelle virksomheter.

Veiledning og vurdering avjobbutførelse — kort oppfølgingssamtale etter 1 uke:

-  Fokusere på praktiske forhold og viktige" spilleregler" i virksomheten.

Veiledning og vurdering av jobbutførelse  — kort oppfølgingssamtale etter 1

mnd:

— Fokusere på forventningsoppfyllelse og evnt opplæringsbehov.

Prøvetidssamtale etter 3 måneder.

—  Veiledning og vurdering avjobbutførelse

—  Fokusere på kompetanse, oppgaver og arbeidsmiljø.

Vedlegg nr 2

Introduksjonsseminar i september

-  Eget program

VL

Fadder/VL

Fadder/VL

VL

VL

VL

Personalsjef

Prøvetidssamtale etter 5 måneder. VL

—  Veiledning og vurdering avjobbutførelse.

—  Fokusere på arbeidsresultat, opplæring, samarbeid og forventinger.

Vedlegg nr 3

Oppfølgingsliste for nyansatt leder

TEMA UTFØRES AV UTFØRT

Visjon, verdier, holdninger, etiske retningslinjer Rådmann (R) /

sektorleder (SL)

Politisk og administrativ organisering, herunder linje/stab

Delegasjonsreglement og økonomireglement, arbeidsgiverpolitikk

Styringssystem, planlegging og rapportering

Gjennomgang av lederavtale, intensjon og formål for ledernettverk R  /  SL SL ansvar

for utført

Opplæring: Egen plan:

Faglig programvarer Fagansvarlig
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Økonomi — fakturering, kontering /  anvisning, MVA osv.

Budsjett  /  økonomiarbeid  — rapportering

Saksbehandlingsverktøy, fagsystem ePhorte

Nærværsarbeid  /  helsefremmende tenkning /  sykefraværsoppfølging

Kvalitetssystem, HMS håndbok, KS personalhåndbok på nett

HA/ HTA — herunder samarbeid med de tillitsvalgte  /  arbeidstaker org.

Saksgang tilsettinger/ orientering om administrative rutiner, lønn,

Arkiv

Controller/øk sjef

Controller/øk sjef

FL servicetorg

Personalsjef

Personalsjef

SL/ personalsjef

Personalsjef

FL servicetorg
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Vedlegg 1

TILTAKSLISTE FOR  EGEN VIRKSOMHET

TILTAK DE FØRSTE 2-5 MÅNEDER (LEDER UTARBEIDER DENNE) UTFØRES AV UTFØRT
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Vedlegg 2

PRØVETIDSSAMTALE ETTER  3  MÅNEDER ANSETTELSE

Arbeidstakers navn:  .................................................................................................................................

Virksomhet  /  avdeling:  ..............................................................................................................................

Stilling:  ......................................................................................................................................................

Tiltredelsesdato:  .......................................................................................................................................

Nærmeste leder:  ......................................................................................................................................

Rettledning for utfylling og behandling av skjemaet.

1. Skjema fylles ut av den ansattes overordnede, i samtale med ansatte.

Etter samtale oversendes skjema dersom det er forhold som skal ha videre oppfølging til den

som er ansvarlig for personalsaker.

3. De forskjellige spørsmål skal begrunnes dersom svar er negativt.

4. Ved prøvetidssamtale nr 2 (etter 5 måneder) brukes arbeidstakerens eget vurderingsskjema

også som grunnlag.

5. Ved prøvetidssamtalene kan arbeidstakers tillitsvalg delta dersom arbeidstaker ønsker det.
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Skjema

Prøvetidssamtale  /  vurdering etter 3 måneders ansettelse

Momentliste:

Er introduksjonsprogrammet gjennomført som forutsatt?

- Hvordan har det fungert?

- Hva bør evnt endres?

Er arbeidsområdet klart definert mht ansvar og myndighet?

Hvordan har arbeidsresultatene vært?

-  Arbeidskvaiitet

- Arbeidseffektivitet

- Vurderingsevne

- Ansvarsfølelse

-  Intitiativ

Har arbeidstakeren behov for spesiell opplæring?

Har arbeidstakeren kvalifikasjoner som ikke er benyttet?

Andre forhold som bør ha oppmerksomhet?

- Arbeidsmiljø

- Samarbeid
- Hjelpemidler

Har arbeidstaker møtt spesielle vansker til nå? Er det forhold som har vært særlig verdsatt?

Er arbeidsgivers forventinger totalt sett innfridd?
Er nytilsattes forventinger innfridd?

Andre forhold som bør ha oppmerksomhet? (f.eks rutiner ved egenmeldinger, sykdom, fravær

mm)

Samtalen konkluderes skriftlig med områder for korreksjoner og forbedringer leder og nytilsatt blir

enige om.

Samtalen er avholdt den: .................................
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Vedlegg 3

PRØVETIDSSAMTALE ETTER 5 MÅNEDER ANSETTELSE

Arbeidstakers navn:  .................................................................................................................................

Virksomhet  /  avdeling:  ..............................................................................................................................

Stilling:  ......................................................................................................................................................

Tiltredelsesdato:  .......................................................................................................................................

Nærmeste leder:  ......................................................................................................................................

Rettledning for  utfylling og behandling av  skjemaet.

1. Skjema fylles ut  av  den ansattes overordnede, i samtale  med  ansatte.

2. Etter samtale oversendes skjema  som  skal  ha  videre oppfølging til den  som  er ansvarlig for

personalsaker.

3. De forskjellige spørsmål skal begrunnes dersom svar er negativt.

4. Ved prøvetidssamtale  nr  2 (etter 5 månder) brukes arbeidstakerens eget vurderingsskjema

også  som  grunnlag.

5. Ved  prøvetidssamtalene  kan  arbeidstaker tillitsvalg delta dersom arbeidstaker ønsker det.
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Skjema

Prøvetidssamtale  /  vurdering etter  5 måneders  ansettelse

Oppfølging av avtaler fra første prøvetidssamtale

Hva synes du om den introduksjonen som er gitt?

Har opplæringen vært tilfredsstillende? Har du behov for spesiell opplæring?

Beskriv:

Er arbeidsområdet klart definert mtp ansvar og myndighet?

Hvordan er kontakt og samarbeid med kollegaene?

Er arbeidsmiljøet tilfredsstillende? Lys, støy, arbeidsstillinger, stress, arbeidstid, psykososialt

arbeidsmiljø, mv.
Beskriv:

Hvordan vurderer du dine arbeidsresultaterjfr

- Arbeidskvalitet
- Arbeidseffektivitet

- Vurderingsevne

- Ansvarsfølelse

- Initiativ

Får du benyttet deg av alle dine kvalifikasjoner innenfor arbeidsoppgavene?

Savner du spesielle hjelpemidler?

Er begge samtaleparter innstilt på at arbeidstakeren bør/ ikke bør fortsette i arbeidet etter

prøvetidens utløp?

Konklusjoner og vurderinger fra samtalen sendes skriftlig til sektorleder sammen med utfylt

sjekkliste.

Vurderes evnt avvikling /oppsigelse i prøvetiden, må også personalavdeling kontaktes.

Dato: ...................................
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Vedlegg 4

Ansattes  egenvurdering

Tas med i som grunnlag i  prøvetidssamtale etter 5 måneder.

Hva mener du om introduksjonsprogrammet som er gitt?

Har opplæringen vært tilfredsstillende?

Er arbeidsområdet klart definert i hht til ansvar og myndighet?

Hvordan er kontakten og samarbeidet med kollegaer?

Er arbeidsmiljøet tilfredsstillende (hjelpemidler, lys, støy, arbeidsstillinger, arbeidstid, psykososialt

arbeidsmiljø, mv.)

Hvordan vil du beskrive arbeidsbelastningen?

Får du benyttet deg av dine kvalifikasjoner?

Er det noen spesiell opplæring du kunne tenke deg som er relevant for stillingen?

Avdeling:  .........................................................................................

Stilling:  .............................................................................................

Navn:  ...............................................................................................
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Nordreisa kommune  —  lA-Virksomhet

EGENMELDING

l Fylles ut av arbeidsleder/den som mottar fraværsmelding.
Skjemaet leveres straks til rett avd./post:

Navn:  .......................................  ressursnr:  .................  avd:  ..........................................

har i dag (dato) ............................  gitt melding om at hun/han er fraværende på grunn av

B  Egen sykdom [] Barns sykdom

D  Egen sykdom ill/sykemelding [] Barnepassers sykdom

E] Innlagt sykehus

Fraværet antas å vare i  ...............  dager.

Merknader:  ..............................................................................................................

Dato:  ...........................  Underskrift:  ...........................................................................
Under-skrives av den som mottar fraværsmeldinga

 

2 Egenmelding. Fylles ut av arbeidstaker.

Undertegnede var borte fra arbeidet f 0 m  .........................  t o m  .......................................
p g a sykdom eller andre forhold som nevnt nedenfor.

Ved fravær turnusarb;

Antall dagvakter  ...........  ,  fra kl  .........  til kl  ..........  Antall kveldsvakter  ......  fra kl til kl  ........
Antall nattevakter.  . .  . . . .  fra kl  .........  til kl  ..........

Ved barn/barnepassers sykdom, oppgi barnets fødselsdato:  ..................................................

Jeg er alene om omsorgen: Ja  D Nei []

Skyldes fraværet graviditet? Ja [l (arbeidsgiver får refusjon fra og med første fraværsdag).

Funksjonsevne og/eller arbeidsrelaterte helseplager.

Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen: Ja  D Nei [] Usikker  D

Hvis JA, hvilke forhold kan settes i sammenheng med fraværet?  ..............................................

Hvilket arbeid kan du utføre  — helt eller delvis?  ..................................................................

Har du forslag til hvordan vi kan legge til rette for deg på arbeidsplassen (hjelpemidler, organisering,
arbeidsoppgaver, arbeidstid m v) .........................................................................................

Ønsker du samtale med bedriftshelsetjenesten? Ja El Nei  D

Dato:  .............................  Underskrift (arbeidstaker):  ...........................................

Sett av leder:  ................................................

RP. reolene Fm- bruk av eoenmelrlino nå baksida665



EGENMELDING  VED  EGEN  SYKDOM  —
HTA 8.2., Ftrl  §  8.23, pers.håndboka

Oppfølging av sykemeldte

Nordreisa kommune har rutiner for oppfølging av

sykemeldte, og kommunens ledere er forpliktet til å

ta kontakt med arbeidstakere som blir sykemeldt.

Den første kontakten skal være i løpet av 3 -5 dager

av et sykefravær. Som ansatt i Nordreisa kommune

skal du være trygg på at du har en arbeidsgiver

som, så langt det er mulig, vil ta vare på deg hvis

du blir syk. [samtalene mellom leder og

sykemeldte, onsker Nordreisa kommune at det gis

omsorg til den syke. Det er også viktig at man i

samtalene får klarlagt om noe kan endres eller

tilrettelegges på arbeidsplassen slik at den

svkemeldte kan komme raskere tilbake i jobb.

Vurdering av mulig/teienfor aktiv svkemelding skal

også gjores.

Melding om fravær som skyldes sykdom må gis til

nærmeste overordnede så snart om mulig, og senest

første sykedag innen arbeidstidens slutt (gjelder

både egemnelding og sykemelding). Retten til lønn

inntrer først den dag meldingen blir gitt. Melding

kan gis skriftlig eller muntlig pr telefon, ved bud

eller på annen hensiktsmessig måte. Også ved

innleggelse i sykehus må sykemelding/sykepenge-

attest sendes arbeidsgiver.

Når den ansette er tilbake i arbeidet, skal det gis

skriftli g egenerklæring (-1nelding) om at fraværet

skyldes sykdom (egen eller barns sykdom).

Egenerklæring (Z-melding) leveres/sendes nærmeste

overordnede den dag arbeidet gjenopptas.

Egenmelding kan benyttes inntil  8  dager om

gangen, (samlet øvre tak på 24 kalender-dager)

regnet fra den første dagen arbeidstakeren er borte

fra arbeidet  p  g a sykdom. Fra og med 9. dag må

det legges fram sykemelding fra lege for å få rett

lønn. Arbeidsfrie dager telles med som

egenmeldingsdager hvis arbeidstakeren er syk både

umiddelbart før og umiddelbart etter arbeidsfrie

dager. Sykefravær for deler av en dag, regnes som

hel fraværsdag.

Ved nytt sykefravær innen 16 dager, medregnes

tidligere sykedager hvor det ikke foreligger

sykemelding fra lege. Det godtas maksimalt  8

kalenderdager ved egenmelding i en l6-dagers

periode. Etter en slik egenmeld'mgsperiode må

arbeidstakeren være sammenhengende i tj eneste i

16 dager for å kunne bruke ny egenmelding.

Egenmelding kan ikke nyttes:

a) Før etter minst  2  måneders tilsettings—

forhold. Ved nytilsetting innen  2  uker

medregnes tidligere arbeidsforhold ved

beregning av tilsettingstiden.

b) Ved sykdom i ferien.

c) Itilfeller hvor ansatte kombinerer arbeid

med gradert sykemelding eller

rehabiliteringspenger/attføring fra trygden.

d) Når arbeidstaker har fått sykepenger av

arbeidsgiver i 16 dager og blir syk for det

har gått 16 dager etter endt sykemelding.

I slike tilfeller leveres sykemelding fra

lege.

EGENMELDING  VED

BARNS/BARNEPASSERS  SYKDOM
AML  §  12-9, HTA  8.4.

Arbeidstaker med omsorg for barn under 12 år

har rett til permisjon for nodvendig tilsyn av barnet

når det er sykt.

Ved omsorg for sykt barn har arbeidstaker har rett

til permisjon med full lønn fra første fraværsdag,

når vedkommende har tiltrådt stillinga.

Permisjon med lønn er begrenset til  3
fraværsdager om gangen, til sammen 10

arbeidsdager pr. kalenderår, til og med det året

barnet fyller 12 år. Arbeidstaker med omsorg for

funksjonshemmet eller kronisk sykt barn under 18

år (gj elder ut det året barnet fyller 18 år) har rett til

20 dager pr. kalenderår. Arbeidstaker med omsorg

for flere enn to barn under 12 år har rett til 15 dager

pr. kalenderår.

Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn

har rett til 2O  (30) arbeidsdager, avhengig av antall

barn, med lønn pr. kalenderår. Er barnet

funksjonshemmet eller kronisk syk, har

arbeidstakeren rett til 40 arbeidsdager med lønn pr.

kalenderår.

For å få utvidet rett til sykepenger må saken

forelegges NAV—trygd til forhåndsgodkjenning.

Hvis man har delt omsorg for barnet, kan retten til

fri ved bams sykdom deles mellom foreldrene.

Betingelsen for å få fri ved barns sykdom, er at

begge foreldrene er yrkesaktive. Er imidlertid den

ene av foreldrene hjemmeværende og forhindret fra

å dra omsorg for barnet, f.eks på grunn av sykdom,

vil arbeidstakeren likevel ha rett til fii med lønn.

Ved overgang til ny arbeidsgiver i løpet av

kalenderåret, kan ny arbeidsgiver kreve å få antall

dager permisj onsretten er benyttet bekreftet fra

tidligere arbeidsgiver.

Egenmelding kan nyttes inntil  3  dager om gangen.

Fra og med 4. fraværsdag må arbeidstakeren legge

fram legeerklæring for barnet eller for

barnepasseren.l

I  Ahh jan —08, felles/lønn-pers/egenmeldmal
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Nordreisa kommune

Retningslinjer for arbeidstakers egen oppsigelse i
Nordreisa kommune
Status: Gjeldende
Type: Lokalt dokument
Utstedelse: 07—03—2017

SiSt 07-03-2017
revidert:
Redaktør: Christin Andersen
E-post: christin.andersen nordreisa.kommune.no

Retningslinjer for arbeidstakers egen oppsigelse i Nordreisa kommune

Arbeidstaker og arbeidsgiver har i utgangspunktet 3 måneder gjensidig oppsigelsestid.
Annen tid kan avtales.

Arbeidstakers oppsigelse skal være skriftlig, jfr arbeidsmiljølovens § 15—4, første ledd.

Arbeidstakers oppsigelse er i utgangspunktet ugjenkallelig, det er altså ikke anledning til
å angre seg når oppsigelse først er gitt.

Unntak:

Etter avtaleloven  §  39 kan ansatte gjøre krav om tilbaketrekking etter re-
integraprinsippet (tilbakekalle et bindende løfte). Da skal tre vilkår være oppfylt for at
en oppsigelse skal kunne trekkes tilbake:

1Det må foreligge særlige grunner og det må tas en skjønnsmessig vurdering (eks
press fra arbeidsgiver)

2Tilbakekallet må komme innen en uke. Likevel kan arbeidsgiver vurdere lengre
betekningstid, men må avgjøres i det konkrete tilfelle.

3Arbeidsgiver har ikke innrettet seg, f.eks startet rekrutteringsprosess og stilling er lyst
ut.

Tilbakekalling avgjøres av personalsjef.

Ansvar/myndighet

Personalavdeling.

Kvalitetsmål

God kvalitet på tjenester.

God og fleksibel personalpolitikk.

Forutsigbarhet i rekrutteringsprosessen.

Forutsigbarhet for søkere.

Evaluering

Kryssreferanser
Jfr rådmannens møte med Hovedtillitsvalgte 15. februar 2017

http://kva1itet.kf-infoserie.no/bVVZTUdlFZRVYXbTVZY1BORG03ZOOSOW8VC...  29.09.20] 7667



KF Kvalitetsstyring Side  2  av  2

Vedlegg

http://kvalitet.kf—infoserie.no/bVVZTUdlF2RVbTV2Y1BORG03ZOOSOW8VC... 29.09.2017668



KF Kvalitetsstyring Side  1  av 2 IC(  )

.-

d

:(

 

Nordreisa kommune

Arbeidsnærværsdag i Nordreisa kommune
Status: Gjeldende
Ikrafttredelse: 01—02-2016
Type: Reglement
Utstedelse: 16-02-2016

Sist revidert: 16—02—2016

Nest?  _ 01—02—2017
reVISJon.
Redaktør: Christin Andersen
E-post: christin.andersen nordreisa.kommune.no

Arbeidsnærværsdag i Nordreisa kommune

Formål

Nordreisa Administrasjonsutvalg har  i  2015 vedtatt retningslinjer for oppfølging av
sykemeldte og mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA-arbeid. Kommunen skal ha et
arbeidsnærvær på minimum 92% i hele organisasjonen og ansatte, ledere og tillitsvalgte
skal forholde seg til og utøve forå nå målsetningene med IA—arbeidet.

Arbeidsnærværsdagen er et tiltak for å fremme arbeidsnærvær i hele organisasjonen.

Beskrivelse

Arbeidsnærværsdag defineres som en fridag fra avtalt arbeid.

Ingen sykefravær (egenmeldt, legemeldt, sykt barn) pr tertial (4 mnd) gir inntil 1 fridag.

Uttak av arbeidsnærværdag må skje i forhold til situasjonen på arbeidsplassen, og må
skje i samarbeid leder  — arbeidstaker.

Det skal ikke tas inn vikar for å organisere arbeidsnærværsdag.

Oppsparte dager kan ikke byttes i ekstra dagslønn og arbeidsnærværsdag må tas ut
inneværende arbeidsår eller første tertial året etter.

Ansatte i 75 — 100% stillinger, som ikke har fravær pr tertial (januar  —  april/mai —
august/ september — desember) får en arbeidsnærværsdag.

For stillinger mellom 75% - 33,34% reduseres arbeidsnærværsdagen forholdsvis etter
stillingsstørrelse.

Ansatte i stillinger under 33,34% som ikke har sykefravær i løpet av ett år, kan ta ut en
(1) arbeidsnærværsdag i året jfr vedlagte retningslinjer.

Reglene om arbeidsnærværsdag omfatter ikke ansatte under utrykning.

Arbeidsnærværsdagen skal fraværsregistreres og rapporteres til lønn på kode 8040.

Ansvar/myndighet

Det er ledere på den enkelte virksomhet som organiserer arbeidsnærværsdagen i den
enkelte virksomhet. Lederne rapporterer til lønnsavdelingen for hver uttak av
arbeidsnærværsdagen.

httD://kvalitet.kf—infoserie.no/ W X NiOVZsVENNVnObVZYlBORG03ZOOSOW8V.  ..  29.09.20] 7669
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Kvalitetsmål

Redusert sykefravær.

Økt arbeidsnærvær til minimum 92%.

Økt kvalitet på tjenester som følge av bedre stabilitet og økt nærvær.

Evaluering

Ordningen innføres fra 1. februar 2016 og evalueres innen utgangen av januar 2017.

Kryssreferanser

Vedlegg

Behandling og vedtak:

Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg 20.01.2016 og Nordreisa Administrasjonsutvalg

21.01.201693

ivi w How
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Retningslinjer for omstilling
NORDREISA KOMMUNE
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INNLEDNING
Dette reglementet behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i

Nordreisa kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker i Nordreisa

kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser som kan bli

involvert i omstillinger.

I første del er det gitt definisjoner og generelle retningslinjer og saksbehandlingsprinsipper.

Retningslinjene erstatter ikke behovet for skjønnsmessige vurderinger av den aktuelle

situasjonen i konkrete saker.

I andre del er det oppført sjekklister for ulike typer omstillinger. Sjekklistene inneholder

kommentardel der det er gitt regler som gjelder for det enkelte tilfellet.

DEFINISJONER
Omstilling: Med omstilling menes større, ikke individuelle endringer som har betydning for

arbeidstakers arbeidssituasjon. I retningslinjene legger vi til grunn følgende former for

omstilling:

0  Omorganisering

. Nedbemanning

. Virksomhetsovertakelse

Omstillingsrutinene vil komme til anvendelse i den grad de har betydning for de ansatte.

Målet ved enhver omstilling er å sikre en forutsigbar prosess i alle ledd og nivåer ved:

. Forsvarlig planlegging og gjennomføring

Forsvarlig informasjon gjennom hele prosessen

Ivaretakelse av hver enkelt arbeidstaker

Omorganisering: Med omorganisering menes en endring av organisasjonsstruktur,

oppgaveinnhold og/eller oppgavestruktur uten at endringen ledsages av nedbemanning,

utsetting av arbeidsoppgaver eller liknende.

Nedbemanning: Nedbemanning er en prosess der en tilpasser antall ansatte til en

kostnadsramme og/eller en omlegging av virksomheten.

Virksomhetsoverdra else: Virksomhetsoverdragelse foreligger når en hel eller en del av en

selvstendig enhet overføres til annen arbeidsgiver.

Arbeids ivers likter 00 ansvar:

Arbeidsgiver skal gjennomføre de vedtak som treffes av vedtaksmyndighet.

Under om stillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes

arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og

kompetanseurvikling som er nødvendig for  å  ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig

arbeidsmiljø (Aml  §  4—2(3)).

Opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under gjennomføringen av om stillingen.

3
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Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver rett til å fordele, organisere, lede og kontrollere

arbeidet. Styringsretten begrenses av lov og avtaleverk. Under omstillingsprosesser skal

arbeidsgiver ivareta omsorgsplikten ved å sikre at alle arbeidstakere har et fullt forsvarlig

arbeidsmiljø (jfr AML § 4-1 (1)). Arbeidsgiver har aktivitetsplikt, både med hensyn til  å
forebygge og med hensyn til å håndtere oppståtte problemer. Aktivitetsplikten innebærer at

leder er ansvarlig for at tiltak som settes i verk i omstillinger, vurderes og evalueres i henhold

til gjennomført risikovurdering.

Arbeidstakers retti heter likter o ansvar:

Arbeidstakere som er i en omstillingsprosess skal ivaretas i henhold til lov og avtaleverk, men

har også et selvstendig ansvar for å bidra til opprettholdelsen av et fullt forsvarlig

arbeidsmiljø i, under og etter omstillingen. Den enkelte arbeidstaker er også ansvarlig for å

tilrettelegge for at relevante personlige opplysninger gjøres kjent for arbeidsgiver.

ROLLER  I OMSTILLING
Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste vedtaksorgan og kan fatte beslutninger om

omstillinger i organisasjonen, og fastsetter omfanget og utøvelsen av de enkelte tjenestene.

Kommunestyret fatter vedtak om delegasjon av myndighet til rådmannen.

Rådmannen

Rådmannen er øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon. Rådmannen

organiserer administrasjonen.

Rådmannens leder ru e

Det er rådmannens ledergruppe som er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av

vedtak. Ledergruppas sammensetning: Rådmann, ass.rådmann, helse- og omsorgsleder,

oppvekstleder, enhetsleder utvikling, enhetsleder for teknisk og økonomisjef.

Lokale ledere

Med lokal leder menes den leder som er ansvarlig for enheten som skal omstilles.

Lokal leder m/personal— og økonomiansvar har ansvar for og skal ivareta:

' gjennomføring av vedtak fra overordnet nivå

. planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen på lokalt nivå

' berørte arbeidstakere

. gjennomføre risikovurderinger for å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø

0  et forsvarlig tjenestetilbud

Arbeidsmil' utval et

Arbeidsmiljøutvalget behandler i egen sak konsekvensene av omstillingsprosesser for å sikre

at arbeidsmiljøet ivaretas i henhold til arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig

arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget skal orienteres om gjennomførte risikovurderinger og

eventuelle tiltak som iverksettes. '

Verneombud

Verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesse i saker som angår arbeidsmiljøet. Med

arbeidstakere menes alle som har et ansettelsesforhold til Nordreisa kommune.
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Verneombud skal gis en formell orientering om omstilling ved at lokal leder innkaller lokalt

verneombud til orienteringsmøte.

Drøftingsmøter

Drøftingsmøter er en arena for drøfting mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og

HVO i saker som har betydning for arbeidsforholdet. Drøftingsmøtet skal drøfte og eventuelt

gi arbeidsgiver råd om pågående omstillingsprosesser.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte skal representere den enkelte arbeidstaker i omstillingsprosessen. Tillitsvalgte

skal gis en formell orientering om omstilling ved at lokal leder innkaller lokale

tillitsvalgte/HTV/HVO/VO til orienteringsmøte.

Den enkelte arbeidstaker

Arbeidstaker skal bidra positivt til dialog med arbeidsgiver om omstillingsprosessen og om

egen arbeidssituasjon.

Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert om omstillingen.  I  det

ligger at den ansatte skal delta på møter han/hun blir innkalt til og gjøre seg kjent med

informasjon som er gitt gjennom gjeldende informasjonskanaler. Den enkelte arbeidstaker

har også et ansvar for å sikre at arbeidsgiver får nødvendige opplysninger om egen situasjon.

Arbeidstakere i Nordreisa kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeidet med å skape et fullt

forsvarlig arbeidsmiljø.

RETTSLIG  GRUNNLAG

Grunnla o h'emmel

Kommuneloven, KL, fastsetter bestemmelser om de politiske organers handlingsrom.

Arbeidsmiljøloven, AML, har en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse ved

omstillinger. De bestemmelsene som står særlig sentralt i arbeidet med omstillingsprosesser

er:

. kapittel 8 om medbestemmelse (8—1)

. kapittel 4 om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (§4—2)

. kapittel  2  der arbeidsgivers og arbeidstakers plikter defineres

. bestemmelsene i kapitlene 14 og 15, som behandler reglene om tilsettingsforhold og

opphør av tilsettingsforhold

. risikovurderinger i forhold til fysisk— psykososialt arbeidsmiljø

Hovedavtalen for kommunal sektor, HA, har bestemmelser i del B, §  3, om arbeidsgivers og

tillitsvalgtes gjensidige plikter og rettigheter. I  §  3—1 gis bestemmelser om arbeidsgivers plikt

til drøfting ved endringer og omstillinger som vil få betydning for arbeidstakere og

arbeidsgiver ”på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på

råd ”.

Både AML og HA fastslår at medvirkning skal skje og sier noe om hvilket tidspunkt

medvirkningen skal skje. Ved tolkningen av tidspunktet, må det ses hen til formålet med
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drøftingsbestemmelsene. På de saksområder hvor drøftingsplikten gjelder, er

arbeidstakersiden sikret rett til å utøve medvirkning på beslutninger gjennom argumenter og

dialog. Det innebærer at organisasjonene skal bringes inn på et tidspunkt som muliggjør reell

påvirkning og innflytelse på beslutningene.

Forvaltningsloven (FVL) gir saksbehandlingsregler som skal følges i prosessene.

Det framgår av FVL at avgjørelser som gjelder ansettelse, oppsigelse eller forflytting av

offentlig tjenestemann, skal regnes som enkeltvedtak etter FVL  §  2, annet ledd.

Det innebærer at lovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak skal følges i en

omstillingsprosess når slike avgjørelser skal treffes. Avgjørelser vedrørende tilsettingsforhold

som ikke er enkeltvedtak, vil i utgangspunktet ikke omfattes av saksbehandlingsreglene i

FVL.

OVERORDNEDE SAKSBEHANDLINGSPRINSIPPER
For å sikre at den enkeltes interesser ivaretas på forsvarlig måte og i henhold til

bestemmelsene i FVL og god forvaltningsskikk, skal forvaltningslovens prinsipper om

saksbehandling følges så langt det er mulig.

Det innebærer blant annet at:

. dokumentasjon om alle ledd i prosessen sikres

partene har innsyn i dokumenter som angår egen sak

partene varsles før vedtak/beslutninger fattes

partene skal få mulighet til å uttale seg i spørsmål som angår dem selv

prinsippet om taushetsplikt i forhold til personlige opplysninger skal ivaretas

Medvirkning i saksforberedelse
Tillitsvalgte og verneombud på aktuelt nivå og på riktig tidspunkt, skal delta i forberedelse i

saker om omstilling, jfr. bestemmelsene i AML kap 8  og bestemmelsene i HA om

medvirkning.

Medvirkning skal skje på grunnlag av en helhetlig arbeids- og tidsplan som kan bidra til

forutsigbarhet i forhold til hvordan medvirkning skal skje. Planen skal gi uttrykk for de ulike

parters roller i de ulike fasene i omstillingsprosessen, og klargjøre hvilke roller

drøftingsmøtene, AMU og arbeidstakerorganisasjonene skal ha.

Arbeids- og tidsplan

Arbeidet med omstilling forutsetter tett samarbeid og gode prosesser. God planlegging gir

forutsigbarhet for alle parter med enhver omstillingsprosess og sikrer at omstillingen lykkes.

Tillitsvalgte og verneombud/hovedverneombud skal være med i arbeidet med å utarbeide

arbeids- og tidsplan. Det er lokal leder sitt ansvar å sørge for at det foreligger en plan for

arbeidet.

En systematisk arbeids— og tidsplan skal:

' definere og avklare roller

. tidfeste tidspunkter for når fastsatte oppgaver skal være gjennomført, herunder

informasj onsplan
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fordele ansvaret for de enkelte arbeidsoppgavene

skal være et redskap for å kvalitetssikre det pågående arbeidet

synliggjøre arbeidsmilj ørisikoer gjennom risikovurdering

inneholde prinsipper for medvirkning på lavest mulig nivå: både formelt og i forhold

til hver enkelt arbeidstaker

.  angir tidspunkt for behandling av saken i drøftingsmøter og AMU

Informasjon
Det er arbeidsgiver som har ansvar for at alle parter i omstillingsprosessen til enhver tid får

slik informasjon at parten kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, til rett tid.

Tidspunkt for når informasjon skal gis kan fremgå av tids— og arbeidsplanen, eller det kan

utarbeides egen informasjonsplan. Informasjonen skal ivareta de ansattes behov for kontroll

og forutsigbarhet i sin arbeidshverdag og sikre mulighet for medvirkning.

Viktige informasjonsprinsipper:

. det etableres faste, regelmessige møteplasser for informasjonsutveksling

. det oppnås en felles forståelse mellom ledelsen og de ansatte/(tillitsvalgte) om hvilke
kanaler som skal benyttes til hvilken type informasjon. Informasjon skal ikke komme

ut til ansatte gjennom andre kanaler.

' informasjonen skal være klar og i minst mulig grad åpen for tolkninger

Informasjonen kan gis på følgende måter:

. ved individuelle samtaler

. informasjonsmøter

. kopi til arbeidstaker av alle brev som angår en selv

e—post til ansatte som berøres

oppslag på intranett/arbeidsplassen når milepæler nådd

Informasjonen skal være grunnlag for god dialog, og sikre at partene/aktørene får tilstrekkelig

innsikt i hverandres synspunkter for å sikre reell medvirkning. Tidspunktene for når

informasjon skal gis innarbeides i arbeids— og tidsplanen (informasjonsplanen).

Krav til skriftlighet

Alle planer som utarbeides skal være skriftlige og det skal framgå hvem som er ansvarig for

ulike arbeidsoppgaver. Det er leders ansvar at det utarbeides skriftlig dokumentasjon.

Det skal føres referat fra alle møter og individuelle samtaler hvor følgende opplysninger skal

framkomme:

. dato og møtested

deltakere, eventuelt forfall

hva ble drøftet

enighet/uenighet i gruppen

konklusjoner

Referatene skal om et minimum inneholde ovennevnte punkter. Dersom noen av partene

ønsker å ha med tillegg til referatet, skal dette føres inn. Det må i så fall framkomme hvem

som har innsigelsen/tillegget, og tillegget skal underskrives.
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Av praktiske grunner kan det være hensiktsmessig å samle kopi (utskrift) av alle relevante

dokumenter knyttet til planleggingen i en egen perm/mappe, slik at informasjonen er lett

tilgjengelig for arbeidsgruppen og andre som skal informeres og som vil følge med.

NB: Det skal ikke ligge taushetsbelagte opplysninger i en slik mappe/perm, når den er

tilgjengelig for andre.

Medvirkning/involvering
Tillitsval tes medvirknin

AML kap. 8 (§ 8-2) og HA krever at de tillitsvalgte tas med i drøftinger, orienteres og tas med

på råd når det gjelder beslutninger som kan føre til endring i arbeidsorganisering eller

ansettelsesforhold. (HA del B, §  1—4—1.)

Verneombudets medvirknin

Verneombudet skal tas med i drøftinger, orienteres og tas med på råd når det gjelder

beslutninger som kan føre til endring i arbeidsorganisering. Verneombudet skal tas med på

råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet

innefor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av

virksomhetens systematiske helse-, miljø— og sikkerhetsarbeid (AML § 6—2—4).

Den enkelte ansattes medvirknin

Medvirkning i omstillingsprosesser vil øke den enkeltes opplevelse av forutsigbarhet og

følelse av kontroll over egen situasjon. Medvirkning på individnivå skal tilstrebes i størst

mulig utstrekning. Det innebærer dialog og kartlegging av kompetanse og livssituasjon.

Det vil være den enkelte ansatte som har best kjennskap til egen arbeidssituasjon og

livssituasjon som kan gi arbeidsgiver nødvendige opplysninger for ivaretakelse av den

enkeltes rettigheter.

Informas'on om endrin er i bemannin

Sentrale endrin er

Ved større sentrale omstillinger skal hovedtillitsvalgte være representert i relevante

arbeidsgrupper og fora. Hovedtillitsvalgte vil derfor være orientert om omstillinger av større

omfang som er initiert ved politiske vedtak, og som kan ha konsekvenser for bemanningen.

Rådmannen har regelmessige møter med HTV og HVO, der også spørsmål om

bemanningssituasjonen generelt til enhver tid blir tatt opp.

Det forutsettes at HTV og HVO holder lokale tillitsvalgte og verneombud orientert om

eventuelle forestående bemanningsendringer, selv om det er arbeidsgiver som har ansvar for å

informere tillitsvalgte lokalt om forestående endringer.

Lokale endring er

Informasjons- og drøftingsplikten overfor de tillitsvalgte/vernombud lokalt kan ivaretas på

flere måter. Partene må tidlig i prosessen bli enige om omfang og form på samarbeidet.
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Orientering til ansatte som blir berørt

Formål

Informasjon og dialog med den enkelte ansatte  skal  sikre at vedtak og avgjørelser som treffes

vedrørende den enkelte skal bygge på riktige opplysninger.

Informas'onsm te med alle ansatte

Når det foreligger en beslutning om at omstilling skal gjennomføres, skal arbeidsgiver så snart

som mulig skriftlig innkalle samtlige arbeidstakere som vil bli berørt av omstillingen til et

felles orienteringsmøte. Også deltidsansatte, ansatte i permisjon, sykemeldte arbeidstakere og

vikarer skal innkalles og informeres.

Tillitsvalgte skal orienteres om møteinnkallingen. Innkallingen skal orientere om:

' tid og sted for fellesmøte

' at det igangsettes/er igangsatt en omstillingsprosess ved avdelingen/enheten

. at arbeidstakerne vil bli holdt løpende orientert om saksbehandlingen og eventuelle

tiltak som vil bli igangsatt som følge av avgjørelsen

I  informasjonsmøtet gjennomgås grunnlaget for omstillingen og eventuelle konsekvenser for

enheten. Dersom det er utarbeidet arbeids— og tidsplan skal denne gjennomgås. Rutinene for

saksbehandling i den konkrete omstillingssaken skal gjennomgås.

Det skal føres referat fra fellesmøtet(—er), jfr Krav til skriftlighet 5.5

Kopi av innkalling til møter, referat fra alle møter, kopi av skriftlig dokumentasjon av

interesse for de berørte, bør samles i orienteringsmappe/—perm som beskrevet over. Kopi av

det som legges fram av grunnlagsdokumentasjon og arbeidsplaner bør følge referatet i

orienteringsmappen.

Informas'onsm te/samtaler med enkeltansatte

Dersom omstillingen gjelder den enkelte ansattes rettigheter og plikter skal det gjennomføres

individuelle samtaler. Lokal leder må vurdere når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre

samtalene, avhengig av hva slags omstilling enheten står ovenfor.

I  den utarbeidete arbeidsplanen skal det framgå hvilke tidsrom arbeidsgiver planlegger å

gjennomføre individuelle samtaler.

Den enkelte må få mulighet til å orientere om sin situasjon og sine ønsker og/eller behov. Og,

på dette stadiet, å gjennomgå sin fulle kompetanse med arbeidsgiver. Den individuelle

samtalen skal sikre at arbeidsgiver har best mulig faktisk grunnlag for å fatte beslutninger.

Orientering til tillitsvalgte og verneombud

Lokal leder er ansvarlig for å gjennomføre drøftingsmøter med HTV/tillitsvalgte og

verneombud, for å orientere og ta tillitsvalgt med i prosessen. Samarbeidet skal iverksettes på

et tidligst mulig tidspunkt, slik at tillitsvalgte til enhver tid har en reell mulighet til påvirkning

i henhold til bestemmelsene i AML.
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Arbeidsgiver har mulighet til å ha HTV/tillitsvalgte og verneombud med i enhver

arbeidsgruppe dersom det er hensiktsmessig. Arbeidsgiver skal legge til rette for medvirkning

på en slik måte at tillitsvalgte i en tidlig fase blir enige om involvering i prosessen.

Orientering til rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe vil som hovedregel være informert om blant annet grunnlaget for

omstilling.

Ledergruppa skal ha løpende informasjon om den lokale prosessen, slik lokal ledelse og

ledergruppa er blitt enige om.

Kompetanse-/bemanningsplan
Ved omstillinger som medfører oppsigelser av ansatte skal det utarbeides ny kompetanse—

/bemanningsplan på bakgrunn av omstillingsvedtaket. Det er selve vedtaket om omstilling og

enhetens behov for kompetanse som følge av omstillingsvedtaket som er førende for

bemanningsplanen.

Kompetanse—fbemanningsplan skal bygge på de krav som loven eventuelt stiller, eller på den

norm som den enkelte enhet mener må oppfylles for å sikre forsvarlig drift. Som hjelp i

arbeidet med å kartlegge hvilken kompetanse enheten vil ha behov for, kan det tas

utgangspunkt i tidligere utlysningstekster og/eller eventuelle stillingsbeskrivelser.

Kompetanse—/bemanningsplanen skal begrunnes, og leders vurdering av kompetansebehovet

skal framkomme.

Kompetanse—/bemanningsplanen skal drøftes med tillitsvalgte før den vedtas, slik at

tillitsvalgte har muligheter til å komme med innsigelser og råd før arbeidsgiver treffer sine

beslutninger. Representant for tillitsvalgte kan tas med i arbeidet med å utarbeide

kompetanse—/bemanningsplan, selv om de etter lov og avtaleverk ikke kan kreve slik

medvirkning.

Det skal føres referat fra alle møter som gjennomføres.
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SJEKKLISTER
Sjekklistene er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen i forhold til de ulike tilfeller av

omstilling. Sjekklisten bygger på bestemmelsene i AML, HTA og HA, samt

saksbehandlingsrutiner for Nordreisa kommune. Det forutsettes at lokal arbeidsgiver har satt

seg inn i regelverket og har alle relevante dokumenter for hånden når prosessene skal

gjennomføres.

OMORGANISERING

Sjekkliste omorganisering

Med omorganisering menes en endring av organisasjonsstruktur, oppgaveinnhold og/eller

oppgavestruktur uten at endringen ledsages av nedbemanning, utsetting eller lignende.

OPPGAVER ansvar

Risikovurdering for å kartlegge i hvilken grad omorganiseringen vil få Rådmann

betydning for ansatte

Vurdering av styringsrettens rammer Rådmann

Sak legges fram for AMU Rådmann

' medvirkning på formelt og uformelt nivå skal vurderes

. risikovurdering presenteres for AMU

. involvering av tillitsvalgte og verneombud for å sikre medvirkning

. nedsette arbeids ru e hvor tillitsval te er med

Planlegge prosessen Rådmann

. uarbeide arbeids— og tidsplan

. utarbeide informas'ons lan

Gi orientering til alle involverte parter Rådmann

' tillitsvalgte

. verneombud/hovedverneombud

. ansatte

. rådmannens ledergruppe

Ny behandling i AMU o administras'onsutval et

Kommentarer til sjekklisten

Risikovurdering

Avhengig av type og omfang på omorganiseringen vil den kunne ha ulik betydning for de

ansatte. Det skal foretas en risikovurdering i enhver fase av enhver omorganiseringsprosess,

for å sikre at arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø etterleves til enhver tid.

Det skal gjennomføres risikovurdering i forhold til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

AMU skal forelegges saken for å utrede konsekvenser for arbeidsmiljøet. I dette arbeidet skal

også BHT, tillitsvalgte med verneombud trekkes inn.
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Vurderin av st rin srettens rammer

Når det er foretatt en risikovurdering må lokal leder vurdere om omorganiseringen faller

innenfor styringsrettens rammer.

Sak leU es fram for AMU

Det er rådmann som er ansvarlig for at det foretas en vurdering av om omorganiseringen har

et omfang eller/og er av en slik natur at saken skal behandles av AMU.

AMU kan likevel, på eget eller andres initiativ be om å få saken til behandling.

Planle e rosessen

Det er rådmannens ansvar å sørge for at det foreligger en plan for arbeidet. God planlegging

gir forutsigbarhet for alle parter og kan bidra til å redusere stress ved omorganisering.

Prosessen skal planlegges i tråd med de overordnede prinssipper for omstilling og involvere

tillitsvalgte i tråd med disse prinsippene.

Orienterin til involverte arter

Individuelle samtaler med ansatte som er ber rt

Det skal gjennomføres individuelle samtaler med den enkelte som blir direkte berørt av

omstillingen for å synliggjøre den ansattes plass etter gjennomføringen av omorganiseringen.

Det skal framgå av arbeidsplanen når arbeidsgiver planlegger å gjennomføre slike samtaler,

men rådmann må vurdere når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre samtalene.

Arbeidstaker skal ha mulighet til å ha med tillitsvalgt eller annen forsvarlig fullmektig i slik

samtale.
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VIRKSOMHETS OVERDRAGELSE

Sjekkliste  virksomhetsoverdragelse

Med virksomhetsoverdragelse menes overføring av en Virksomhet eller del av virksomhet til

en annen arbeidsgiver. Ved virksomhetsoverdragelse foreligger det et politisk vedtak.

OPPGAVER

Risikovurdering for å kartlegge i hvilken grad virksomhetsoverdragelsen vil få

betydning for de ansatte

Vurdering av styringsrettens rammer

Sak legges fram for AMU

0  medvirkning på formelt og uformelt nivå skal vurderes

0  risikovurdering presenteres for AMU

' involvering av tillitsvalgte og verneombud for å sikre medvirkning

Nedsette arbeids ru e hvor tillitsval te er med

Planlegging av prosessen

0  utarbeide arbeids- og tidsplan

. utarbeideinformas'ons lan

Gi orientering til alle involverte parter

. tillitsvalgte

' ansatte

0  rådmannens ledergru e

Ivaretakelse av ansatte som skal overføres til annen arbeidsgiver.

Kartle e den enkeltes ønsker om å ben tte reservas'onsretten

lnformasjonsbrev til ansatte som berøres av virksomhetsoverdragelsen

Overføringsbrev til ansatte som overføres, underskrives av avgivende og

mottakende arbeids iver

ansvar

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Rådmann
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NEDBEMANNING

Sjekkliste nedbemanning

Ved nedbemanning foreligger det et politisk vedtak.

OPPGAVER
Planlegge prosessen

' involvering av tillitsvalgte og verneombud for å sikre medvirkning

. nedsette arbeidsgruppe hvor tillitsvalgte er med

. utarbeide arbeids- og tidsplan og vurdere risikofaktorer

0  utarbeide informasjons lan

Risikovurderin for de enkelte rosesser

Gi orientering til involverte parter

' tillitsvalgte

' ansatte

'  rådmannens ledergru e

Ledelsen utarbeider forslag til ny bemanningsplan som er drøftingsgrunnlag

. de tilsattes kompetanse

.  tjenestetid

0  skikkethet

0  kartlegge forhold som kan utgjøre ulemper som oppsigelse vil påføre

den enkelte (jfr AML § 15—7 nr 2 annen setning og HTA pkt 3.3).

Lokal leder oversender

. ny bemanningsplan

'  overtallighetsrangering

.  dokumentasjon og korrespondanse knyttet til den enkelte arbeidstaker

' protokoller til rådmannens ledergruppe

Ved uenighet mellom ledelse og tillitsvalgte lokalt om hvem som er overtallig
sendes saken til rådmannen. Partenes begrunnede syn må framgå av referat

fra drøftingene.

Tiltak ved masseoppsigelser (over 10 arbeidstakere), AML  §  15—2

. drøfting og informasjon til tillitsvalgte

0  melding til NAV

Behandling i AMU.

Rutiner for håndtering av ledige stillinger

' informasjon til ansatte

. involverin av tillitsval te

Oppsige

' individuelle samtaler

drøftingsmøte etter AML § 15—1

varsel om oppsigelse

drøftinger

vedtak om oppsigelse

oppsigelsesfrist kontrollert

' drøftinger

Fortrinnsrett til n stillin

Ansvar

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Lokal leder/

rådmann

Lokal leder

Rådmann

Rådmann

Rådmann

Lokal

leder/rådmann

Rådmann
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Kommentarer  til sjekklisten

Formell beslutning

Enhver nedbemanning som innebærer overtallighet skal ha grunnlag i et formelt vedtak. Et slikt
formelt vedtak kan for eksempel være:

. vedtak om omorganisering

. budsjettvedtak

' vedtak ved vesentlig redusert behov

Utarbeidelse av overtalli hetsran erin
Bemannings-/kompetanseplan

Det vil som oftest være behov for å utarbeide en ny bemannings—/kompetanseplan i forbindelse med en

nedbemanning. Bemanningsplanen skal vise enhetens behov for kompetanse etter

omstillingsprosessen er gjennomført.

Det er vedtaket om nedbemanning som ligger til grunn for arbeidet med bemannings-
/kompetanseplan. Planen skal bygge på de krav som loven eventuelt stiller, eller på den norm som den

enkelte enhet mener må oppfylles for å sikre forsvarlig drift. Som hjelp i arbeidet med å kartlegge

hvilken kompetanse enheten vil ha behov for, kan det tas utgangspunkt i tidligere utlysningstekster
og/eller eventuelle stillingsbeskrivelser.

Bemannings-/kompetanseplanen skal begrunnes, og ledelsens vurdering av kompetansebehovet skal
framkomme.

Planer og rangeringer framlegges for drøfting med tillitsvalgte før de vedtas, slik at tillitsvalgte har

muligheter til å komme med sine innsigelser og råd før arbeidsgiver treffer sine beslutninger.

Representant for tillitsvalgte kan tas med i arbeidet med å utarbeide bemannings-/kompetanseplan.

Det skal føres referat fra alle møter. Referatene skal inneholde de samme opplysningene som angitt
ovenfor.

Utval skriterier for nedbemannin

På grunnlag av generelle kriterier for nedbemanning som utarbeides av arbeidsgiver og
arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, har rådmann ansvar for å utarbeide lokale utvalgskriterier

for nedbemanning.

Utvalgskriteriene skal:

0  bygge på bemannings-lkompetanseplan

' gjenspeile enhetens framtidige behov for formell kompetanse og realkompetanse

' være klare og kontrollerbare

Det er hensiktsmessig å avklare med tillitsvalgte hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for

ansiennitetsvurdering/tjenestetid ved utarbeidelse av utvalgskriterier.

Overtalli hetsran erin

Når kartlegging av den enkeltes kompetanse er foretatt og arbeidsgiver har gjennomført samtaler med

hver enkelt, kan den enkelte vurderes i forhold til ny bemannings-/kompetanseplan og utvalgskriterier.
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Det Vil i løpet av denne fasen kartlegges hvilke arbeidstakere som er overtallige og arbeidsgiver setter

opp en oversikt over hvilke arbeidstakere som er overtallige.

Overtallighetsrangering drøftes med tillitsvalgte.

Orienterin til de som står i fare for å bli overtalli e 0 de som er overtalli e
Når saksbehandlingen har kommet så langt at utvelgelse av mulige overtallige synes klar, skal lokal

ledelse informere tillitsvalgte og den enkelte ansatte. Det er arbeidsgivers ansvar å gi individuell

informasjon til de ansatte om at de står i fare for å bli overtallig.

Samtaler med enkeltansatte

Arbeidstakere som står i fare for å bli overtallig, skal følges opp og orienteres særskilt om hvilke

rettigheter de vil ha i denne prosessen. Lokal leder skal gjennomføre individuelle samtaler med den
enkelte som blir berørt av omstillingen når den enkelte er identifisert. Den berørte arbeidstaker skal

orienteres om muligheten til å ha med seg tillitsvalgte/andre.

Det skal framgå av tids- og arbeidsplan at individuelle samtaler skal gjennomføres, og i hvilket
tidsrom arbeidsgiver planlegger å gjennomføre samtalene. Arbeidsgiver må finne hensiktsmessige

tidspunkt for hver enkelt.

Samtalene skal blant annet ta sikte på:

' gjennomgang og komplettering av kompetanseskjemaet for å fastslå den enkeltes kompetanse

.  informere den enkelte om utvalgskriteriene og eventuelt hvordan den enkeltes kompetanse

vurderes i forhold til framtidige kompetansebehov

vurdering og fastsetting av ansiennitet

' vurdering av sosiale forhold for hver enkelt

Samtalene skal gi arbeidsgiver best mulig grunnlag for å fatte beslutninger. Det er viktig at den
enkelte får mulighet til å gjennomgå sin kompetanse med arbeidsgiver på dette stadiet. Arbeidsgivers
informasjon om den enkelte arbeidstakers kompetanse kan være ufullstendig, fordi det ikke har vært

nødvendig for arbeidstaker å opplyse om annen kompetanse for å få den stillingen arbeidstakeren

innehar. Kompetansekartlegging er viktig for å kunne ivareta arbeidstakers rettigheter, f.eks i

forbindelse med at arbeidsgiver skal tilby annet passende arbeid.

Samtalene skal også kartlegge sosiale forhold, arbeidsgiver skal avveie ulempene ved oppsigelse av

den enkelte, vurdert opp mot arbeidsgivers behov for nedbemanning (AML § 15-7 nr 2 annen setning).

Slike forhold skal derfor kartlegges.

Oversendelse av sakens dokumenter til videre behandlin

Når den lokal leder har ferdigstilt ny bemannings- og kompetanseplan, overtallighetsrangering er

utarbeidet og individuelle samtaler gjennomført, oversendes all dokumentasjon til rådmannen.

Det er den lokale leders vurdering i forhold til lovens krav om saklig grunn til oppsigelse, som vil

være sentral i rådmannens vurdering av det innsendte materialet.

Alt skriftlig materiale gjennomgås i samarbeid med lokal ledelse for å kvalitetssikre vurderingene og
saksbehandlingen som er gjort lokalt.

Masseoppsigelser

Tilfeller av masseoppsigelser skal håndteres av rådmannen.
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Orientering i NAV

AML har i kap 15 en definisjon av masseoppsigelser. Det heter i  §  15-2:

”Med masseoppsigelser menes oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere

innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres
forhold”.

Det framkommer av  §  15-2 nr 3 annet ledd jfr Arbeidsmarkedslovens § 8 at arbeidsgiver skal gi

melding til NAV om følgende forhold:

a) grunnene til eventuelle oppsigelser

b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt
c) hvilke arbeidsgrupper disse tilhører

d) antall arbeidstakere som normalt er ansatt

e) hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt

f) over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt
g) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp

h) forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag

Dersom vilkårene for masseoppsigelse er tilstede må slik melding sendes NAV når kriteriegrunnlaget

for utvelgelse er gjort, og før de individuelle utvelgelsene er gjort. Oversendelse av slik melding er
rådmannens ansvar.

Orienterin til tillitsval te/hovedtillitsval te

AML pålegger arbeidsgiver en rekke plikter ved masseoppsigelser utover melding til NAV. I henhold
til  §  15-2 skal de tillitsvalgte ha all relevant informasjon samt samme informasjon om oppsigelser som

det arbeidsgiver gir NAV, dvs slik informasjon som angitt ovenfor i pkt a) — h).

Det er videre angitt i § 15-2 hvilke plikter arbeidsgiver har overfor tillitsvalgte ved masseoppsigelser,

blant annet går drøftingsplikten noe lengre enn ved de mindre nedbemanningene.

Behandlin i AMU

AMUs oppgaver er regulert i AML kap 7, §  7—2. Det framkommer ikke spesifikt at AMU skal
behandle saker om nedbemanning, men i henhold til bestemmelsens pkt 5, skal utvalget bidra til å

sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

AMU skal i egen sak orienteres om nedbemanningen og følgende skal belyses:

a) vedtak for nedbemanning og begrunnelse for oppsigelse

b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt

c) hvilke arbeidsgrupper de tilhører

d) tidsplanen for når oppsigelsene vil kunne bli foretatt

e) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp

f) eventuelle konsekvenser for arbeidsmiljøet

Dersom lokal leder finner det nødvendig å belyse andre sider av saken, for eksempel betydning for
arbeidsmiljøet, skal dette legges fram for AMU.

Informas'on til HTV

Når rådmannen mottar dokumentasjonen fra lokal ledelse, orienteres HTV i drøftingsmøtet.
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HTV skal få tilgang til de av sakens dokumenter som er nødvendig for å ivareta sine medlemmer,

herunder:

a) vedtaket for nedbemanning og begrunnelse for oppsigelse

b) bemanningsplanen og kompetanseplanen
c) utvalgskriterier

d) oversikt over overtallige

e) eventuell oversikt over ledige stillinger

HTV skal utover dette få tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon for å sikre at medlemmenes
interesser ivaretas i det arbeidet som skal gjøres fram mot oppsigelse/omplassering til annen stilling.

Det må være en åpen og ærlig dialog i denne fasen av saksbehandlingen og i dialog med tillitsvalgte.

Rutiner for håndterin av ledi e stillin er

Lovgrunnlaget for arbeidsgivers informasjonsplikt 0m ledige stillinger
Det er et mål å unngå oppsigelser ved nedbemanning.

Arbeidet med å finne alternativ beskjeftigelse til arbeidstakere som står i fare for å miste arbeidet på
grunn av nedbemanning er en høyt prioritert oppgave. Rutinene knyttet til ledige stillinger gjenspeiler

dette prinsippet.

Dette prinsippet finner vi også igjen i AML § 15-7 nr 2, der det heter:

”Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig
begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby

arbeidstaker.”

Det heter videre i AML  §  14—1:

”Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten.”

Bestemmelsen i  §  14-1 gjelder generelt. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at alle arbeidstakere
til enhver tid er orientert om ledige stillinger. Ansatte skal orienteres om hvor de til enhver tid vil

finner oversikt over ledige stillinger.

Det utstedes en erklæring til arbeidstakere som står i fare for å miste sitt arbeid. Erklæringen gir
uttrykk for at arbeidstaker skal tilbys stilling som han er kvalifisert for. Dersom det har vært en ledig

stilling som arbeidsgiver kunne ha tilbudt en arbeidstaker som står i fare for å bli oppsagt, er

oppsigelsen ikke saklig, jfr AML § 15—7.

Oppsigelse

Dersom arbeidsgiver ikke lykkes i å finne nytt arbeidet til arbeidstaker og gjennomgangen av
saksbehandlingen i hvert enkelt tilfelle viser at det er saklig grunn for oppsigelse, gjennomføres

oppsigelser. Reglene om oppsigelse av en arbeidstaker framgår av AML kap 15  — opphør av

arbeidsforhold.

Drøftingsmøte
AML krever i  §  15—1 at før arbeidsgiver fatter vedtak om oppsigelse skal spørsmålet så langt det er

praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og eventuelt dennes tillitsvalgte/andre. Dersom rutinene som

er gjennomgått ovenfor er fulgt, vil arbeidsgiver ha hatt flere møter og samtaler med aktuelle
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arbeidstakere i løpet av saksbehandlingen. Slike forutgående møter/samtaler er ikke drøftingsmøte

etter  §  15-1.

Varsel om oppsigelse
Før vedtak om oppsigelse fattes, sender rådmannen et varsel om oppsigelse. Varselet orienterer om:

0 at arbeidsgiver vurderer å fatte vedtak om oppsigelse

' invitere til drøftingsmøte innen utløpet av 14 dager

. rett til å bruke fullmektig (tillitsvalgt, advokat, andre)

. rett til innsyn i dokumenter

Varsel om oppsigelse skal leveres arbeidstaker personlig eller oversendes i rekommandert sending.

Dersom arbeidstaker ønsker drøftingsmøte, gjennomføres dette før det fattes vedtak om oppsigelse.

Vedtak om oppsigelse
Vedtak om oppsigelse gjøres av rådmannen

I saken skal alle relevante dokumenter legges ved, herunder:

. grunnlaget for nedbemanningen

bemannings-/kompetanseplan

utvalgskriterier

referater fra samtaler og protokoller fra drøftinger med den enkelte

eventuelle notater om aktivitet i forhold til ledige stillinger

kopi av varsel om oppsigelse

andre dokumenter

Oppsigelse
AML har strenge formkrav til en oppsigelse. Utarbeidet mal skal brukes.

AML/HTA har også frister for oppsigelse, og det er viktig å være nøye med hver enkelt i forhold til
hvilken oppsigelsesfrist vedkommende har. Oppsigelsesfristen er avhengig av tilsettingstid og alder,

og dette skal klarlegges før oppsigelse sendes.

Konsekvensene av formfeil i oppsigelsen kommer fram i AML  §  15—5, og innebærer at oppsigelsen

kan kjennes ugyldig.

Det er rådmannen som underskriver oppsigelsen.

Oppsigelsen sendes rekommandert eller overleveres arbeidstaker personlig.

Dersom arbeidstaker krever drøftinger etter å ha mottatt oppsigelsen, skal slike drøftinger

gjennomføres.

Dersom det i oppsigelsesperioden dukker opp stillinger som den oppsagte er kvalifisert for, skal

vedkommende tilbys denne og oppsigelsen trekkes tilbake.

Fortrinnsrett til n stillinc

Det framgår av AML kap. 14 i  §  14-2 (1) at
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”den som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i

samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.”

Ihenhold til bestemmelsene  §  14-2 (4) gjelder fortrinnsretten

”.  .  .fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.”

Bestemmelsen innebærer at vedkommende kan kreve fortrinnsrett til alle stillinger han/hun mener seg

kvalifisert for. Ved søknad om stilling i fortrinnsrettsperioden legges ved en bekreftelse om
fortrinnsrett som følge av nedbemanning i kommunen.

Arbeidsgiver vil, etter samtale med arbeidstaker, vurdere hvorvidt arbeidstaker har de kvalifikasjonene

som kreves for å fylle stillingenes ansvars— og arbeidsområde.

Fortrinnsretten etter AML § 14-2 inntrer først etter at oppsigelse er gitt, og er ikke det samme som

arbeidsgivers plikt til å tilby arbeid til en arbeidstaker som står i fare for å miste sitt arbeid. Det er

først når arbeidsgiver har forsikret seg som at det ikke er noen arbeidstakere i virksomheten som står i
fare for å miste sitt arbeid som følge av nedbemanning, at det foreligger en stilling som en oppsagt

arbeidstaker kan kreve fortrinnsrett til. Retten til ny stilling etter AML  §  15-7 vil følgelig gå foran
fortrinnsrett etter loven.
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PROTOKOLL
, ”” "  9  -— 20l7, 9. mars ble det i kommunehuset ført

”' " - forhandlinger meliom Nordreisa kommune på den
'  d -  - ' ene siden og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og

;* ' ' 1 ' ; NTIO på den andre siden.
***—WWW" "'— "  ' Forhandlingene ble ført med hjemmel i

Hovedavtalen §4-5 og særavtale SGS  1002  om

arbeidstøy og musikkinstrmnenter,

? '. ::

Til stede:

Fra Nordreisa kommune: Anne—Marie Gaino

Christin Andersen

Fra Fagforbundet: Beate Severinsen

Utdanningsforbundet Ola Dyrstad (forfall)

NTlO Ketil Jensen

Bakgrunn for forhandlingene:

lllg SGS  1002  er hovedregelen at arbeidstoy utleveres etter behov.
Behovet avgjøres av partene lokalt gjennom særavtale. Ved uenighet om behovet gjelder
Hovedavtalen del A § 4-5,jl".  §  6—2.

l de tilfeller det er behov for arbeidstoy, men partene er enige om at det er mest hensiktsmessig at

arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy. skal det gis refusjon for de faktiske utgiftene.

Det kan også avtales godtgjørelse for arbeidstøy.

Forut forhandlingene ble det fort drøftinger med fagorganisasjonene  20.01  . 17.
Arbeidstakerorganisasjonenc er enig om at deres forhandlingsutvalg består av Fagforbundet,
Utdanningslbrbundet og NITO, som forhandler på vegne av eller alle arbeidstakerorganisasjoner
som har fremmet krav.

Videre vare det enighet om at partene ser på lokaie særavtaler fra Rauma kommune, Skjervøy

kommune og Trondheim kommune i forkant av forhandiingene.

Dagens praksis harvært at de ansatte på Sonjatun (inkl bo- og kultur og omsorgssenteret),
hjemmetjenesten og Guleng har fått utlevert klær på jobb. Renholderne, vaktmesterne og ansatte
ved uteseksjonen har fått utlevert sett med klær etter avtale. Arbeidsklær til badevakter er besørget

av sektoren.

Disse har fått godtgjørelse:

Barnehageansatte kr  1400; pr år.

De øvrige ansatte (hjemmetjenesten, ansatte på Guleng, ansatte i SFO og på spesped. tiltak)
får et fast beløp på kr  1200,- pr. år.

Beløpet er utbetalt forholdsmessig etter stillingsstørrelse.

Vikarer har fått utbetalt godtgjøring etter  6  mnd.
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Det ble enighet om følgende:

Avtalen  omfatter:

. Arbeidstøy etter denne avtale defineres som uniformer, verne- og beskyttelsesklær og klær

som er  særlig utsatt  for slitasje, smusseller skade.

. Musikkinstrumenter.

Verneutstyr/beskyttelsesutstyr for spesielle oppgaver er regulert gjennom Arbeidsmilj øloven med
tilhørende forskrifter, og faller ikke inn under avtale om arbeidstøy.

Hovedregel:
Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov.

Arbeidsgiver sørger for nødvendig arbeidstøy til renholdspersonell, vaktmestere, uteseksj onen,

brannpersonell (dobbelsett undertøy og utebekledning), oppmålingstj enesten, landbrukspersonell,
pleiepersonell (ved  DMS, sykehjem, legeseksjon, hjemmetjeneste og fysioterapitjenesten), personell

på Guleng og Høgegga, kjøkkenpersonell, bibliotekpersonell (forkle) og lærere innen kunst- og
håndtverk, samt lærere mat og helse.

Arbeidstøyet merkes med Nordreisa kommune.

Godtgjørelse for annet arbeidstøy og bruk av egne instrumenter:

Det gis et fast tillegg på kr 2000 pr år til:

. Ansatte som jobber  &  med elever/barn i barnehage og SFO.
Styrere i barnehage/ SF 0 med administrasj onstid på mer enn 60% gis ikke tillegg.

.  Skoleassistenter og ansatte som arbeider med elever/barn med særskilte behov.

Det gis et fast tillegg på kr 1600 pr år ti]:
. Ansatte i omsorgsboliger (Høgegga, Guleng)

o Ansatte i rus og psykisk helse

. Ansatte ved bokollektiv for enslige mindreårige flyktninger

. Lærere som underviser minimum 40% i kroppsøving

. Lærere som underviser på grunnskolens 1. klassetrinn får utbetalt godtgjøring i forhold til
prosentvis undervisningstid på 1. klassetrinn.

Det gis et fast tillegg på kr 1000 pr år til:

. Støttekontakter

. Kulturskolelærere (egne musikkinstrument)

. Helsesøstre

For ansatte i deltidsstillinger gis godtgjørelsen i henhold til stillingsstørrelsen, med unntak av
brannpersonell.

Klesgodtgj ørelsen er fast og utbetales halvårig; i juli og i desember. Fravær over  6  måneder
innebærer en forholdsmessig reduksjon/bortfall av godtgjørelsen.
Vikariater over  6  måneders varighet gir rett til godtgjørelse.

Det gis ikke godtgjørelse når arbeidsgiver holder arbeidstøy, og arbeidstaker velger å kjøpe
arbeidstøyet selv.

Det kreves ingen dokumentasjon for utbetalt godtgjørelse og godtgjørelsen innberettes.
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Avtalen gjelder ikke fottøy, utover lovpålagt verneutstyr etter arbeidsmiljølovens §3-2.

Rådmannen kan etter særskilt vurdering innvilge arbeidstøy eller godtgjøring utover denne avtalen.

Avtalen gjelder for perioden 01.01.2017  -  31.12.2017.

Seeravtalen må, hvis annet ikke er avtalt, sies opp skriftlig minst  3  måneder før gyldighetstiden
utløper. Dersom særavtalcn ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen
for ett år av gangen. Lokal sær-avtale binder partene inntil den lovlig er sagt opp. Lokal særavtale
som er lovlig sagt opp og ikke reforhandlet, faller bort.

Øl. året-(

Qtek, esta Ø  WJ (gitt 3t
Nordreisa kommune For organisasjonene
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Nordreisa administrasjonsutvalg 28.02.2019 
3/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Høringsinnspill fra Fagforbundet 
2 Høringsinnspill fra konst sektorleder Bodil Mikkelsen 
3 Høringsinnspill fra Utdanningsforbundet 
4 Høringsinnspill fra rådmann Anne-Marie Gaino 
5 Forslag til Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 
  

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 28.02.2019  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Utdanningsforbundet) fremmet følgende endringsforslag:  
1 avsnitt under kap. 8 endres til: utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnsøkning 
etter at dokumentasjon på gjennomført og bestått eksamen er registrert hos arbeidsgiver. 
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanningen utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  
 
Pkt 9.2. Siste setning i 2 avsnitt strykes.   
 
Forslagene enstemmig vedtatt.  
 
Siv Elin Hansen (SV), Sigleif Pedersen (AP), Olaug Bergset (SP) og Olaf Skogmo (SP) fremmet 
følgende forslag: 
Punkt 1.2 Endring av siste setning i første avsnitt: dette utvalget forhandler lønn med 
rådmannen, rådmannens stedfortreder og sektorledere jfr pkt 4.1.  Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4.1 Endring første setning: virkningsdato 1. mai. Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4.1 Endring andre avsnitt: Politisk forhandlingsutvalg sammen med rådmann forhandler 
lønn for følgende ledere i kap 3.4.1 med virkningsdato 1 mai:  
Sektorledere drift og utvikling 
Sektorleder helse- og omsorg 
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Sektorleder oppvekst og kultur 
Økonomisjef  
DMSleder.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4.1.1 Siste setning strykes. Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 9.2 3, 4 og 5 avsnitt endres til: Der det er særlige utfordringer med rekruttering kan 
følgende virkemidler brukes: 
10 års lønnansiennitet 
1 ekstra ferieuke 
Ekstra tillegg for helg-, natt- og turnus.  
Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes.  
 
Det ble stemt over forslaget. Forlaget fikk 5 stemmer, 1 stemte imot.  
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg til pkt 5.2.3: Dette gjelder den enkelte arbeidstaker 
og gir ikke føringer for andre arbeidstakere, heller ikke lederstillinger.  Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Punkt 1 Innledning: ordlyd «strategi» endres til «plan». 
 Punkt 1.2 Endring av siste setning i første avsnitt: dette utvalget forhandler lønn med 

rådmannen, rådmannens stedfortreder og sektorledere jfr pkt 4.1.  Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4.1 Endring første setning: virkningsdato 1. mai. Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4.1 Endring andre avsnitt: Politisk forhandlingsutvalg sammen med rådmann 

forhandler lønn for følgende ledere i kap 3.4.1 med virkningsdato 1 mai:  
Sektorledere drift og utvikling 
Sektorleder helse- og omsorg 
Sektorleder oppvekst og kultur 
Økonomisjef  
DMSleder 

         
• Punkt 4.1.1 Siste setning strykes. 
 Tillegg til pkt 5.2.3: Dette gjelder den enkelte arbeidstaker og gir ikke føringer for andre 

arbeidstakere, heller ikke lederstillinger.  Forslaget enstemmig vedtatt. 
 Kap 8 første avsnitt: Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnsøkning etter 

at dokumentasjon på gjennomført og bestått eksamen er registrert hos arbeidsgiver. 
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanningen utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  

 Punkt 8.2 Ordlyd fagskole tas inn i tabell.  
 Punkt 8.6 unge arbeidstakere: ordlyd «ekte» fjernes.   
 Punkt 9.2. Siste setning i 2 avsnitt strykes.  
 Punkt 9.2 3, 4 og 5 avsnitt endres til: Der det er særlige utfordringer med rekruttering 

kan følgende virkemidler brukes: 
• 10 års lønnsansiennitet 
• 1 ekstra ferieuke 
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• Ekstra tillegg for helg-, natt- og turnus.  
Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes.  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lønnspolitisk plan vedtas med følgende endringer:  

 Pkt 8.6 unge arbeidstakere: ordlyd «ekte» fjernes.   
 Punkt 1 Innleding: ordlyd «strategi» endres til «plan». 
 Punkt 8.2 Ordlyd fagskole tas inn i tabell.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre har i møte juni 2018 forlenget gjeldende lønnspolitisk plan ut 2018.  
Ny lønnspolitisk plan legges frem til behandling i administrasjonsutvalg og kommunestyre.  
 
En partssammensatt gruppe som består av service- og personalsjef, personalkonsulent, 
sektorleder for Drift og utvikling, Htv Fagforbundet, Htv Utdanningsforbundet og Htv 
sykepleierforbundet (3 representanter for arbeidstakere og 3 for arbeidsgiver) jobber 
kontinuerlig med revisjon av kommunens retningslinjer og reglement. Gruppen har høsten 2018 
arbeidet med revisjon av kommunens lønnspolitiskplan. Jfr vedlegg. 
 
Lønnspolitisk plan utgjør sammen med personalpolitiske retningslinjer med vedlegg, vedtak i 
administrasjonsutvalget 25.01.18 Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiverpolitikk.  
Til sammen skal disse uttrykke kommunens målsettinger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, 
arbeidsmiljø, ressursbruk og evne til omstilling  
 
Det legges opp til at retningslinjene har en tidsramme på 4 år.  
 
Hovedmålet for lønnspolitikken i forslag til lønnspolitisk plan:  
Bidra til å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse i samsvar med kommunens oppgaver 
og ansvar, som gjør kommunens tjenesteproduksjon og utvikling mulig.  
Bidra til positiv omdømmebygging og gjøre Nordreisa kommune til en attraktiv arbeidsgiver for 
både gamle og nye medarbeidere.  
 
Følgende delmål / grunnleggende kriterier foreslås:  
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiver politikk og er forankret 
i følgende kriterier:  

 Konkurransedyktig på lønn for rekruttering av rett kompetanse 
 Lønn etter innsats og resultat skal baseres på kjente vurderingskriterier (pkt 7) 
 Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver og realkompetanse  
 Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av 

lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn.  
 
I forslaget til rådmannen ligger et løft for sykepleiergruppen i pkt 9.2 «markedsmessige 
forhold». Rekrutteringsforslaget gir sykepleiere en start på 10 års ansiennitet, dvs kr 60.600,- 
mer enn ansiennitet 0 år, og kr 20.200,- mer i året enn start på 8 år, som kommunen har 
praktisert i mange år. I tillegg foreslås økning med kr 5 mer enn minstesats på lørdags- og 
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søndagstillegg og kr 4 mer enn minstesats på på nattillegg og 1 uke ekstra ferie hvert år etter 2 
års tjeneste i ordinært turnusarbeid.  
I dag har vi ca 59 årsverk som sykepleiere. En ekstra ferieuke for alle vil koste ca 700.000,- i 
vikarer, pensjon og feriepenger. Økning i tillegg for alle vil koste ca kr 380.000,- inkl pensjon 
og feriepenger. Og økning lønnstrinn 8 til 10 på ca 5 nye i året ca  kr 100.000,-. Total 
rekrutteringskostnad sykepleiere blir da ca kr 1.180.000,- i året.   
 
Forslag til ny lønnspolitisk plan ble den 11.12.18 sent ut på høring til alle fagorganisasjonene, til 
alle sektor- og virksomhetsledere og rådmann. Høringsfristen ble satt til15.01.18. 
  
Det er mottatt fire høringssvar, fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, konstituert sektorleder 
Bodil Mikkelsen og rådmann Anne-Marie Gaino. Disse legges ved i sin helhet og gjennomgås 
med rådmannens kommentarer nedenfor. På bakgrunn av rådmannens innstillingsrett, er 
høringssvaret fra rådmannen tatt direkte inn i det vedlagte forslaget til lønnspolitisk plan.  
 
Innspill fra Bodil Mikkelsen:  
 
Pkt 8.6 unge arbeidstakere  
Det står at unge arbeidstakere under 18 år som innehar ekte vikariat. Hvem har et uekte vikariat?  
 
Rådmannens kommentar: tas til etterretning, ordlyd «ekte» vikariat fjernes.   
 
Pkt 9.2 markedsmessige forhold  
Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi enkelte yrker mer 
lønn for å rekruttere og beholde dem. Det er imidlertid rart at alle sykepleiere blir tilgodesett, da 
vi vet at det ikke alle virksomheter innen helse og omsorg som har mangel på sykepleiere, her 
kan nevnes labben og sykestua. Det er alltid mange søkere der og man har aldri opplevd 
problemer med rekrutteringen.  
Her bør man også se på rekruteringen og ikke bare markedsmessige forhold. Man bør ikke gi 
alle samme betingelser men gi i de virksomhetene som virkelig har store rekrutteringsproblemer, 
her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene. Vernepleiere en yrkesgruppe 
som er vanskelig å få tak i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de 
kommende år blir det mer og mer viktig å få tilsatt denne yrkesgruppen. Hvis denne gruppen 
holdes utenfor vil det om få år bli samme problemet her. Helsefagarbeidere vil være en 
yrkesgruppe det vil bli mangel på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i 
dag. Uansett hvordan framtiden blir så er det behov for alle yrkesgruppene i Nordreisa 
kommune i framtiden, da blir det feil signal å sende at det bare er sykepleiere som er viktig 
 
Rådmannens kommentar: For alle høgskolegrupper foruten lærere gis rekrutteringstilbud om 
lønnstrinn 8 år, dvs kr 40.400,- mer i årslønn for nyutdannede i høgskolegruppen i forhold til 
start på 0 år i hovedtariffavtalen. Nordreisa kommune har i dag og vil få rekrutterings-
utfordringer innenfor helse- og omsorg men spesielt yrkesgruppen sykepleiere. 
Utfordringsbildet beskrives i «Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 i Nord-Troms» 
Antall stillingshjemler sykepleiere er langt høyere i kommunen enn feks vernepleiere. 
Demografisk utvikling frem mot 2040 gir større økning i antall eldre enn de i arbeidsfør alder og 
det blir nye og mer sammensatte kompetansebehov innenfor helse. Derfor vil det bli svært viktig 
å være en attraktiv arbeidsgiver ovenfor yrkesgruppen sykepleiere.  
Fremtiden gir en kamp om arbeidskraft, spesielt innenfor helse. Helsefagarbeidere vil også være 
en yrkesgruppe som det vil være utfordringer å rekruttere. For denne yrkesgruppen pågår et stort 
løft jfr Rekrutterings- og kompetanseplan gjennom vekslingsmodellen samt gjennom egne 
statlige stipendordninger til utdanning innenfor helse (gjelder også annen helsefaglig utdanning). 
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Rådmann anser det som spesielt nødvendig å være konkurransedyktig på lønn ovenfor 
sykepleiergruppen.    
 
 
Innspill fra HTV Fagforbundet:  
 
Punkt 1 Innleding 
Fagforbundet mener at avsnitt «Nordreisa kommunes lønnspolititkse strategi skal:» flyttes til 
avsnitt 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken.  
 
Rådmannens kommentar: Ordlyd «strategi» endres til «plan». Målsettinger starter i avsnitt 1.1.  
 
Punkt 1.2 Forhandlingsutvalg.  
Første avsnitt: Fagforbundet mener at det politiske forhandlingsutvalget også skal fastsette lønn 
på sektorledere. Dette for å unngå at toppledernivået i kommunen blir for tett på egen 
lønnsutvikling med de uheldige konsekvenser dette medfører.  
 
Rådmannens kommentar: Myndighet er gitt i vedtatt administrativ delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal opp til ny politisk behandling våren 2019. Rådmannens forslag vil 
bli å endre til rådmann og stedfortreder. Sektorledere er ikke med i å forhandle lønn.   
 
Andre avsnitt: Fagforbundet mener at det vil være mer fleksibelt dersom dette ikke knyttes til 
spesifikke funksjoner. Service- og personalsjef bør byttes til «en av sektorlederne» (og 
økonomisjef-sektorovergripene).   
 
Rådmannens kommentar: fra rådmann: myndighet er gitt i vedtatt delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal opp til ny politisk behandling våren 2019. Å delta i 
forhandlingsutvalg er en naturlig del i det å inneha rolle som personalsjef.  
  
Punkt 2 Lønnsplassering ved nye ansettelser 
Fjerde avsnitt: Fagforbundet mener at dette må sees i sammenheng med gjennomgang av 
delegasjonsregelmente. Er det gunstig at dette delegeres til en enkeltperson.  
 
Rådmannens kommentar: Myndighet er gitt i vedtatt administrativt delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal til politisk behandling våren 2019.   
 
Punkt 4.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.1 
Fagforbundet synes at det i lys av den seneste utviklingen i lønnen til sektorledere at det ikke er 
naturlig å belønne ytterligere ved gode resultater i og med at gode resultater ligger som en 
forutsetning for den lønnen som allerede er innrømmet. Det er også slik at en høy lønn også 
avstedkommer høye krav. 
 
Rådmannens kommentar: Punkt 4.1.1 er i sin helhet hentet ut fra Hta. Fagforbundets argument 
strider mor Hta 3.4.1. Arbeidsgiver kan ikke gi dårligere bestemmelser enn det sentralt regelverk 
tilsier, og som er fremforhandlet av sentrale parter i arbeidslivet.  
 
Punkt 4.2 Stillinger etter Hta kap 3.4.2 
Siste avsnitt: Fagforbundet har betenkeligheter med dette punktet og spør om dette er noe godt 
insentiv for å utvikle seg som leder. 
 
Rådmannens kommentar: Minstelønn for virksomhetsledere i Nordreisa kommune er drøftet 
juni 2018 mellom arbeidsgiver og alle fagforeninger. I tabellen er startlønn/grunnlønn 5 års 
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høgskoleutdanning uavhengig av antall år utdanningen er. Ledere har årlige lønnsforhandlinger 
og kompetanse er del i dette jfr Hta 3.4.4.  
 
 
Punkt 8.2 Uttelling for kompetanse 
Tabell: Fagforbundet mener likestilling av fagskole med høyskole, universitet eller annen 
godkjent utdanningsinstitusjoner.  
 
Rådmannens kommentar: Gjelder også for fagskole jfr ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning.  
 
2 avsnitt: Realkompetanse. Fagforbundets erfaring er at uttelling for realkompetanse er svært 
vanskelig å få gjennomslag for. Vi foreslår derfor å forsterke utsagnet med å starte avsnittet med 
følgende setning: «Nordreisa kommune vil i perioden ha spesielt fokus på realkompetanse». 
 
Rådmannens kommentar: Ordlyd i 2 avsnitt ivaretar realkompetanse.  
 
Punkt 8.6 Unge arbeidstakere 
Fagforbundets kommentar til ekte vikariat? Finnes det et uekte?  
 
Rådmannens kommentar: ordlyd «ekte» vikariat fjernes.   
 
Punkt 9.2 Markedsmessige forhold 
Fagforbundet mener: Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi 
enkelte yrker mer lønn for å rekruttere og beholde dem. Virkemidlene som her foreslås er 
høyere lønn, større tillegg og ekstra ferie. Fagforbundet har imidlertid et par betenkeligheter.  
Fagforbundet mener at dette favner for vidt. Det er ikke alle virksomheter innen helse og 
omsorg som har mangel på sykepleiere, her kan nevnes at både laben og sykestua, ved  
utlysning av stillinger alltid har fått mange godt kvalifiserte søkere og aldri opplevd problemer 
med rekrutteringen. 17 
Vi mener at man ikke bør bruke markedsmessige vurderinger over hele linja men heller vurdere 
fra tilfelle til tilfelle. Man bør ikke gi alle sykepleierne samme betingelser men heller gi 
lønnsmessig støtte til sykepleierne i de virksomhetene som virkelig har store 
rekrutteringsproblemer, her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene.  
Videre vil Fagforbundet peke på at også andre yrker innen helse og omsorg er utfordrende å få 
ansatt kvalifisert personale. Blant annet er vernepleiere en yrkesgruppe som er vanskelig å få tak 
i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de kommende år vil det bli det mer 
og mer viktig å få tilsatt denne kompetansen. Hvis denne gruppen holdes utenfor en forsterket 
lønnspolitikk vil det om få år bli samme problemet her. 
Så må man heller ikke glemme at helsefagarbeidere vil være en yrkesgruppe det vil bli mangel 
på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i dag. Det er nesten bare 
helsefagarbeidere som har ufrivillig deltid og det er allerede i dag umulig å rekruttere i deltid. 
Hvorfor blir ikke den yrkesgruppen tatt med under markedsmessige forhold? 
Fagforbundet er opptatt av at Nordreisa kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne og 
selv om vi ønsker en god lønn til alle våre medlemmer så stiller vi spørsmål ved en 
personalpolitikk som søker å løse rekrutteringsproblemer med kun penger. Vi er mener at lønn i 
rekrutteringssammenheng er et virkemiddel med begrenset effekt og at det er et bedre tiltak å 
skape et miljø der mennesker ønsker å være på jobb av andre grunner enn kun lønn. Vi er gjerne 
med! 
 
Rådmannens kommentar: samme kommentar som til konstituert sektorleder Bodil Mikkelsens 
innspill.  
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Vedlegg 
Fagforbundet mener: Funksjonstillegg Hovedverneombud kr 20.000 og plasstillitsvalgte kr 
10.000,-.  
 
Rådmannens kommentar: Funksjonstillegg var ikke tema under arbeidet med lønnspolitisk plan. 
Dersom det er behov for gjennomgang av funksjonstillegg bør alle funksjonstillegg være tema. 
Betingelser for HVO er regulert i Hta kap 3.5 minimum 430.000,- pr år uten tilståelse av egne 
tillegg. Avlønning skal drøftes hvert år.   
 
 
Innspill fra Htv Utdanningsforbundet:  
 
Forslag til nytt pkt. 8:   
 
Pkt. 8 Kompetanse – læring og utvikling  
Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registret hos arbeidsgiver.  
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  
 
Begrunnelse: Nordreisa kommune har i dag et ubyråkratisk system hvor det ikke forhandles om 
kompetansetilleggene og den foreslåtte teksten er identisk med gjeldene plan.  
Den framlagte planen setter opp klare kriterier for hva som kan godtas av videreutdanning og 
det er også satt opp beløp for antall studiepoeng.  
Da er det i realiteten ikke noe å forhandle om.  
Det er ikke hvert år man har lokale forhandlinger i kap. 4. Vi kan derfor risikere at det går flere 
år fra kompetansen er ervervet til man får økonomisk uttelling for denne. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener framsatt ordlyd ivaretar kommunens behov og at 
vurderinger i seg selv er viktig.  
 
 
Pkt. 9.2 - Markedsmessige forhold 
2. avsnitt sier at: «Ansatte i universitets- og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 år 
lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning. Dette gjelder ikke 
lærere.» 
Forslag til endring: Siste setning strykes. 
Begrunnelse: Avsnittet er ment som et rekrutteringstiltak. Ved alle kommunens skoler har det de 
siste årene alltid vært tilsatt lærere uten godkjent utdanning. Dette har også vært tilfelle i 
kommunens barnehager. 
Skolene og barnehagene i Nordreisa kommune trenger kvalifiserte lærere. Det er derfor ingen 
grunn til at Nordreisa kommune skal la være å rekruttere faglærte lærere. 
 
Rådmannens kommentar: lærere har en styrt lønnsutvikling gjennom Hta. Yrkesgruppen er 
tilgodesett med 5 ulike grupper avlønninger og har således gode ordninger både for opprykk i 
ansiennitet samt tillegg for etterutdanning.  
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Vurdering 
Nordreisa kommune vil, i likhet med resten av kommunesektoren, møte store utfordringer med 
hensyn til å kunne rekruttere og beholde arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med 
spisskompetanse og spesialkompetanse spesielt.  
 
Kommunene er gjennom hovedtariffavtalen gitt anledning til å utøve en lokal lønnspolitikk, i 
første rekke i forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger. Fremlagt dokument 
er et resultat av at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene sammen ønsker å sikre helhet og 
kontinuitet i lønnspolitikk og lønnsfastsettelse. Forslag til lønnspolitisk plan skal sikre langsiktig 
og overordnet styring av lønnspolitikken, gi retningslinjer og føringer, være grunnlag for dialog 
med arbeidstakerorganisasjoner, og være tydelig og kommunisert i organisasjonen.  
 
Rådmannen legger frem Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune 2019 – 2022.    
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1. INNLEDNING 
 

Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en 
lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken skal gjenspeile og beskrive 
virkemidler og insentiver som kan gi uttelling i form av lønn ved lokale 
forhandlinger og hvorledes dette skjer. Videre bør lokal lønnspolitikk ikke isoleres 
til å rettes mot lokale forhandlinger alene, men bør også fokusere på bruk av lønn 
i forhold til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 

 
Lønnspolitikken er ett av flere viktige virkemidler i arbeidsgiverpolitikken til 
Nordreisa kommune, og må utformes og virke sammen med andre personalpolitiske 
virkemidler. 

 
Lønnspolitikken skal støtte opp under organisasjonens arbeid med å nå ønskede 
mål, og være et strategisk instrument, både på kort og lang sikt. 

Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune rulleres hvert andre år, eller ved behov. 

Organisasjonen er i stadig forandring, og krav til endring og fleksibilitet hos alle 
ansatte vil være en normalsituasjon. Således vil dette ligge innenfor hver enkelt 
stillings oppgave- og ansvarsramme. 

 

 
Nordreisa kommune sin lønnspolitiske strategi skal: 
• Sikre en langsiktig og overordnet styring av lønnspolitikken 
• Gi administrasjonen og forhandlingsutvalget retningslinjer og føringer for 

de konkrete prioriteringene som må gjøres 
• Gi grunnlag for dialog med arbeidstakerorganisasjonene om mål og 

virkemidler i den lokale lønnspolitikken 
• Utvikles i fellesskap med arbeidstakerorganisasjonene 
• Være kjent, tydelig og kommunisert i organisasjonen 

 
 
Avsnittet over må flyttes til avsnitt 1.1 evt  implementeres i dette. 
 
 
 

1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken 
Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse som 
er i samsvar med kommunens oppgaver og ansvar, og som gjør kommunens 
tjenesteproduksjon og utvikling mulig. Lønnspolitikken skal også bidra til positiv 
omdømmebygging og gjøre Nordreisa kommune til en attraktiv arbeidsgiver for 
både gamle og nye medarbeidere. 

 
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede 
arbeidsgiverpolitikk og er forankret i følgende kriterier: 

• Nordreisa kommune skal være konkurransedyktig på lønn slik at man 
rekrutterer og beholder medarbeidere med rett kompetanse 

• Lønn vurdert etter innsats og resultat skal baseres på 
kjente vurderingskriterier (jfr. pkt. 7) 

• Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver 
og realkompetanse 
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•  Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme 
arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, 
uten hensyn til kjønn. 

 
 
 

Lønnspolitikken utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved ansettelser og 
gjennom lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens 
bestemmelser. 

 
 
 
1.2 FORHANDLINGSUTVALG 

 
 

Det politiske forhandlingsutvalget på 3 personer velges av kommunestyret.  Dette 
utvalget fastsetter lønn for rådmannen. 
Fagforbundet mener at dette utvalget også skal fastsette lønn på sektorledere. 
Dette for å unngå at toppledernivået i kommunen blir for tett på egen 
lønnsutvikling med de uheldige konsekvensene dette medfører. 

 
Rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent er arbeidsgivers 
forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget forbereder og 
gjennomfører forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene. 
Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet. 
Det vil være mer fleksibelt dersom dette ikke knyttes til spesifikke funksjoner. 
Service- og personalsjef bør byttes til «en av sektorlederne» (og økonomisjef- 
sektorovergripende) 

 
 
 
 
2. LØNNSPLASSERING VED NYE ANSETTELSER 

 

Ved ansettelse skal lønnen fastsettes i henhold til utlysning, der det skal fremgå 
om det er lønn etter tariff eller etter avtale, og ut fra bestemmelsene i HTA. 

 
Det utarbeides ansettelseskontrakter for alle ansettelser. 

 
 

Stillingens ansvars - og funksjonsområde skal være vurdert før utlysning og 
arbeidstakerens kompetanse skal være vurdert før lønnsfastsettelse. Den 
ansattes kvalifikasjoner i forhold til stillingens innhold vil være 
hovedbegrunnelsen når lønn skal fastsettes. 

 
Myndighet til å vurdere lønn ved tiltredelse, utover bruk av Hovedtariffavtalens 
lønnsstiger etter ansiennitet er delegert til service- og personalsjef og må ses i 
sammenheng med eget budsjett. 
Dette punktet mener Fagforbundet må sees i sammenheng med gjennomgang 
av delegasjonsreglementet. Er det gunstig at dette delegeres til en 
enkeltperson. 
 

 
For avlønning av studenter gjelder egne avtaler. Sykepleiestudenter som har 
gjennomført to år av studiet og bestått kurs i medikamenthåndtering, 
avlønnes som fagarbeidere. Lønnsplassering skjer etter grunnlønnsplassering for 
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hjelpepleiere, stillingskode 776. 
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3. FORHANDLINGSKAPITLER 
 

Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5 regulerer forhold som gjelder lønn / 
lønnsfastsettelse. Hvert andre år er det sentralt hovedoppgjør, og året etter er det 
mellomoppgjør. Partene sentralt bestemmer om det skal avsettes pott til lokale 
forhandlinger senere i året, og gir eventuelle føringer. Det sentrale oppgjøret 
gjelder kun for ansatte i kapittel 4, og omfatter ikke ansatte i kap.3 og kap.5. 

 
 
 

4. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 3.4 - LEDERE 
 

For rådmannen og ledere som inngår i rådmannens ledergruppe gjelder HTA kapittel 
3.4. 
Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting og på 
grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Ved lønnsfastsettelse tas det 
hensyn til kommunens totale situasjon. 

 
Ledere omfattet av kapittel 3.4.1 og 3.4.2 / 3.4.3 skal normalt være sikret en 
årlig lønnsutvikling. 

 

 
4.1 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.1 

Rådmannens lønn fastsettes av politisk forhandlingsutvalg med virkningsdato 
1. januar. Ordførers godtgjørelse justeres samme dato i hht vedtak i 
kommunestyret. 

 
 
 

Kapittel 3.4.1 gir bestemmelser om avlønning av sektorledere med 
virkningsdato 01.05: 

• Service- og personalsjef 
• Sektorledere 
• Økonomisjef 
• DMS-leder 

 
 

4.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.1 
For disse stillingene fastsettes/forhandles lønn lokalt, og grunnlaget for 
vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier: 

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 
• Utøvelse av lederskap og personalforvaltning 
• Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan 
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
• Endret ansvarsområde 

 
 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger tilhørende kapittel 
3.4.1. 

 
 

Det skal for hvert år settes opp resultatmål for sektorleder som skal evalueres i 
resultatdialogen mellom rådmannen og sektorleder. 

 
Sektorledere som når sine mål skal belønnes. 
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Fagforbundet synes at det i lys av den seneste utviklingen i lønnen til sektorledere at det ikke er naturlig 
å belønne ytterligere ved gode resultater i og med at gode resultater ligger som en forutsetning for den 
lønnen som allerede er innrømmet. Det er også slik at en høy lønn også avstedkommer høye krav. 
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4.1.2 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.1 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandling, kan tvisten ikke 
ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 

 
 
 

4.2 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.2 
Kapittel 3.4.2 gir bestemmelser om avlønning for virksomhetsledere som i sin 
stilling innehar et selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar4.4 
Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.2/3.4.3 
Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.2 skal ett eller flere av følgende kriterier 
legges til grunn: 

 
 

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 
• Utøvelse av lederskap og personalforvaltning 
• Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan 
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger tilhørende 
kapittel 
3.4.2. Fagforbundet har betenkeligheter med dette punktet og spør om dette er 
noe godt insentiv for å utvikle seg som leder. 

 
 

4.3 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.3 
 

I Nordreisa kommune omfattes følgende øvrige ledere av 3.4.3: 
Fagledere / avdelingsledere som i sin stilling har fagansvar og delegert 
personalansvar. 
Fagledere kan også delegeres økonomiansvar. 

 
 

4.3.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.3 
Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.3 skal ett eller flere av følgende 
kriterier legges til grunn: 

 
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 
• Fagutvikling 
• Utøvelse av lederskap 
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
 
 

4. 4 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.2/3.4.3 
Oppnås ikke enighet avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift (jfr. 
Hovedavtalens del A § 6.2). 
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Forhandlingene bør gjennomføres innen 01.10. hvert år med virkningsdato 01.05. 
dersom annet ikke er avtalt lokalt. 

 
 

4.5 Avlønning hovedtillitsvalgt 
Avlønning til arbeidstakere som etter HA del B § 3-3 c, fungerer som hovedtillitsvalgt, 
drøftes en gang i året. Viser til bestemmelsene i Hta kap 3.5. 

 
 

4.6 Lederkompensasjon 
Stillinger i kap 3.4.1 defineres som med et helhetlig lederansvar innvilges 
kompensasjon på inntil 10 fridager pr. år som kompensasjon for unntak for 
overtidsbestemmelsene. 

 
 

Stillinger i kap 3.4.2 defineres som særlig uavhengig stilling med et helhetlig 
lederansvar innvilges kompensasjon på inntil 7 fridager pr. år som kompensasjon 
for unntak for overtidsbestemmelsene. 

 
Ledelse 
Lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede skal tas hensyn til. 
Helhetlig ledelse og ledelseskompleksitet prioriteres. 

 
 
 
5. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 4 

 

Hovedtariffavtalen gir bestemmelser om avlønning for stillinger tilhørende kapittel 4 – 
gruppe 1 og gruppe 2. Stillinger som inngår i dette kapittelet har minstelønnsnivåer 
og får sin generelle lønnsutvikling ivaretatt gjennom sentrale lønnsforhandlinger. 

 
5.1 Sentrale lønns og stillingsbestemmelser 

Ved sentrale oppgjør blir det fastsatt et minstelønnsnivå for ansatte i kapittel 4. 

Minstelønn blir fastsatt etter ansiennitetsstige 0 –2- 4 –6- 8 – 10 og 16 år. 

Kapittel 4.1 har minstelønnsnivå for 2 lønnsgrupper. 

Gruppe 1 angir minstelønn for følgende 
 
 

stillingsgrupper: 
• Stillinger uten særskilt krav om utdanning 
• Stillinger med krav om fagbrev/tilsvarende fagarbeiderstillinger 
• Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 

 
 

Gruppe 2 angir minstelønn for følgende stillingsgrupper: 
• Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 
• Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 
• Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig 

U/H- utdanning 
• Lektor og Stillinger med krav om mastergrad. 
• Lektor med tilleggsutdanning 
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Andre grupper 
Det vises til Hovedtariffavtalens kapittel 4 for gjeldende bestemmelser 
for fysioterapeuter i turnus og unge arbeidstakere. 

 
 
5.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 4 

Ved lokal lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende: 
•   Stillingens kompleksitet 
•   Rekruttere / beholde 
•   Kompetanse 
•   Ansvar 
•   Innsats 
•   Resultatoppnåelse 
•   Skjevhet oppstått etter forrige tariffperiode. 

 
 
 

5.2 Forhandlingsbestemmelser for kapittel 4 
Forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4.2 gjelder stillinger i kapittel 4.1 

 
 
 

5.2.1 Lokale forhandlinger (4.2.1) 
Til lokale forhandlinger i kapittel 4 blir det avsatt en sentralt avtalt pott. Partene 
lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 
disse forhandlingene. 

 
 

Oppnås det ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn 
for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter 
anbefaler fornyet lokal behandling eller definerer endelig løsning på tvisten. Dersom 
organisatorisk behandling ikke fører fram, gjelder Hovedavtalen del A § 6-3. 

 
 
 

5.2.2 Særskilte forhandlinger (4.2.2) 
Partene kan bli enige om å ta opp særskilte forhandlinger om omgjøring av stillinger, 
alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor 
Hovedtariffavtalens bestemmelser når: 

• Det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller 
bemanningsmessige endringer 

• Det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 
• Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren 

har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning 
 

Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen 
fant sted. 

 
Oppnås ikke enighet, gjelder Hovedavtalen del A § 6-2 
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5.2.3 Rekruttere og beholde arbeidstakere (4.2.3) 
I de tilfeller det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde 
kvalifiserte arbeidstakere, kan det forhandles om endret lønnsplassering for den 
enkelte arbeidstaker. 

 
Ved slike forhandlinger er det ikke ankerett. Arbeidsgivers siste tilbud skal da 
vedtas som det endelige resultatet. 

 
 

5.2.4 Kompetanse (4.2.4) 
Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at 
medarbeidere som tar relevant etter- og videreutdanning gis tilllegg. 
Forutsetningen for kompetansetillegg er at utdanning er relevant og i bruk i 
nåværende stilling. Behov for slik kompetansehevning bør også være nedfelt i 
kompetanseplaner. 

 
5.2.5 Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4.2.3 og 4.2.4 

gjennomføres i mai og oktober hvert år.  Krav etter pkt 4.2.2. behandles 
fortløpende. 

 
 
 
 

6. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 5 
 

Kapittel 5 gir bestemmelser om avlønning for bl.a. følgende grupper: 
• Ingeniør 
• Jordmor 
• Lege 
• Rådgiver 
• Psykolog 
• Veterinærer 

 
 

I henhold til Hovedtariffavtalen forutsettes det etter 01.05.08 at arbeidstaker har 
høyere akademisk utdanning ved plassering i stillingskode 8530 Rådgiver eller 
utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kapittel 5. 
Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig. 

 
 

6.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5 
Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende: 
• Stillingens kompleksitet 
• Den enkelte ansattes: 

- Kompetanse 
- Ansvar 
- Innsats 
- Resultatoppnåelse 

 
• Behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
• Skjevhet oppstått i forrige tariffperiode. 

713



12

Det skal være naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling.  Relevant etter-/videreutdanning skal 
vektlegges. 

 
 
 

6.2 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 5 
For stillinger i HTA kapittel 5 skjer all lønnsdannelse lokalt. 

 
 

6.2.1 Årlig lønnsforhandling (5.1) 
Ved den årlige lønnsreguleringen etter 5.1 skal det tas hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. 
Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres før 01.10 hvert år. 
Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn 
for behandling ved lokal nemnd etter Hovedavtalen del A § 6-2. 

 
Denne bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen 
etter avtale fordeles av arbeidsgiver, jf. pkt. 5.2 tredje ledd. 

 
Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. 

 
 
 

6.2.2 Annen lønnsregulering (5.2) 
Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan 
det foretas lønnsregulering ut over det som følger av punkt 5.2. 

 
Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal 
det foretas en lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret 
stilling. 

 
Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøfting mellom de berørte 
parter. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers 
siste tilbud skal da vedtas. 

 
 
 

7. GENERELL LØNNSVURDERING 
 

Ved lønnsfastsettelsen skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, 
og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 
Arbeidsgiver må tydeliggjøre hvilke mål som skal oppnås, og hver enkelt ansatt vil 
da kunne påvirke sin egen lønn gjennom innsats og resultater. 

 
 

I tillegg til sentrale føringer vektlegges følgende ved lønnsforhandlinger: 
• Stillingens kompleksitet 
• Kompetanse 
• Personlige egenskaper 
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7.1 Stillingens kompleksitet 
Stillingens kompleksitet er den delen av stillingen som avspeiler stillingens 
ansvar, oppgaver, krav til kvalifikasjoner m.v. 

 
Stillingsbeskrivelse kan bli utarbeidet for spesielle stillinger og er en beskrivelse 
av hvilke hovedansvarsområder og oppgaver som skal ligge til stillingen samt 
kompetansekrav som er nødvendig for å utføre oppgavene. 

 

 
Stillingsbeskrivelser kan brukes på følgende måte: 

• Stillingsbeskrivelser gjennomgås ved oppfølgingssamtaler i prøvetid. 
• Etter prøvetid skal stillingsbeskrivelsen oppdateres når situasjonen krever det 
• Stillingsbeskrivelser vil også kunne benyttes i forbindelse 

med lønnsforhandlinger, karriereplanlegging og omstilling. 
 

Arbeidsgivers styringsrett legges til grunn ved endring av oppgaver 
og stillingsbeskrivelse. 

 
 

7.2 Kompetanse og praktisk yrkeserfaring. 
Kompetansekravet skal i stillingsannonsen og i stillingsbeskrivelsen være definert 
som et krav eller ønske i forhold til den aktuelle stillingen. Kompetanse blir vurdert 
ved ansettelse. 

 
Utdanning/etterutdanning skal være relevant for stillingen for å gi uttelling i form 
av lønn. Relevant realkompetanse kan også vektlegges i denne sammenheng. 

 
Det gis ikke eget kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra 
et helhetlig perspektiv og i henhold til evt. lederavtale. Dette gjelder ikke for 
ledere i kap 3.4.3. 

 
 

Stillingsinnehaverens ferdigheter, innsats, resultatoppnåelse med videre 
skal vurderes. 

 
 

7.2.1 Ansvar 
Det blir forventet at arbeidstakerne viser evne og vilje til å påta seg nye oppgaver 
innenfor stillingens ansvars- og funksjonsområde. Det blir videre forventet at 
arbeidstakerne viser ansvar for faglig og personlig egenutvikling innenfor de 
ressurser og rammer som arbeidsgiveren gir. 

 
7.2.2 Arbeidsinnsats 

Arbeidstakerne må kunne bruke sin kompetanse og erfaring innenfor sitt ansvars- 
og funksjonsområde. Det blir forventet selvstendig og målrettet innsats. Pålagte 
oppgaver skal gjennomføres innen fastsatt frist. Arbeidstiden skal utnyttes effektivt. 
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7.2.3 Initiativ og omstilling 
Initiativ som bidrar til å forenkle og effektivisere eksisterende rutiner og 
arbeidsoperasjoner skal verdsettes. Det blir forventet at arbeidstakerne tilpasser 
seg endringer i den teknologiske og organisatoriske utviklingen. Det forutsettes at 
arbeidsgiver tilrettelegger for utvikling og læring. 

 
 

7.2.4 Samarbeidsevne 
Arbeidstakerne må kunne samarbeide om gode løsninger uavhengig av 
personlige oppfatninger og holdninger. Arbeidstakerne må kunne dele sin 
kunnskap med kollegaer og andre samarbeidspartnere. 

 
 
 

7.2.5 Lojalitet 
Det blir forventet at arbeidstakerne: 
a) følger gjeldende lover, avtaler og kommunens egne reglement og 
retningslinjer 
b) innretter seg etter politiske vedtak og administrative beslutninger 
c) melder fra til sin nærmeste leder om eventuelle endringer i forutsetningene for å gi 
gode og effektive tjenester 
d) arbeider for å oppfylle vedtatt budsjett og økonomiplan. 
e) følger Nordreisa kommunens verdiplattform og vær varsom plakat. 

 
 

Listen over er ikke uttømmende. Det forutsettes stor grad av ferdighet på mer enn 
ett av disse områdene for at det skal gi uttelling i form av lønn. 

 
 

7.3 Krav til ledere 
I tillegg til de generelle krav som gjelder for alle arbeidstakere, gjelder følgende 
for ledere, jfr. evt. lederavtaler og Hovedtariffavtalens bestemmelser. 

 
Ledere må kunne: 
a) Motivere og bidra til utvikling av sine medarbeidere i tråd med kommunens 
visjon og verdier 
b) Etablere og utvikle samarbeid som bygger på åpenhet, lojalitet, tillit og 
medvirkning 
c) Aktivt forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte medarbeidere 
d) Organisere og fordele arbeidsoppgaver rasjonelt og 
kostnadseffektivt 
e) Planlegge og lede aktiviteten i tråd med vedtatt budsjett, 
økonomiplan, kommuneplan og sektorplan 
f) Opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, samt være 
lojal ovenfor politiske prosesser og vedtak 
g) Etablere god dialog med tillitsvalgte, og de må kunne lovverket, avtaleverket og 
tariffbestemmelsene 
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8. KOMPETANSE – LÆRING OG UTVIKLING 
 
 

Kompetanseutvikling i form av etter-/videreutdanning tas opp i ordinære 
lønnsforhandlinger og/eller i 4.2.4 forhandlinger for stillinger tilhørende 
kapittel 4/kap.5. 

 

 
8.1 Kriterier for uttelling for etter-/videreutdanning 

I enheter der det er utarbeidet kompetanseplaner skal uttelling for etter- 
/utdanning være i henhold til disse. 

 
Vurderingen skjer etter følgende kriterier: 
• Om utdanningen er relevant i forhold til stilling 
• Om det er utdanning som er etterspurt/ønsket av arbeidsgiver 
• Om vedkommende bruker kompetansen i utførelse av stillingen 
• Om vedkommende tidligere har fått lønnsuttelling for en lignende 

kompetanse skal det ikke gis på nytt 
• Vurdering vil også innbefatte en drøfting av jobbutførelsen og anvendelse 

av kompetanse 
 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger 
 

8.2 Uttelling for kompetanse 
 
 

Kompetanse: Beskrivelse: Kr.: 
Relevant videreutdanning tatt ved 
høyskole, universitet eller annen 
godkjent utdanningsinstitusjon 
Så som fagskole. 

60 studiepoeng eller tilsvarende 
45 studiepoeng eller tilsvarende 
30 studiepoeng eller tilsvarende 
15 studiepoeng eller tilsvarende 

20.000 
15.000 
10.000 

5.000 
 

Det er en forutsetning at arbeidstaker stiller sin kompetanse til disposisjon 
for arbeidsgiver. 

 
Realkompetanse defineres som kunnskaper søkeren har fått gjennom 
yrkespraksis, organisasjonsarbeid, utdanning (formell kompetanse) eller på 
annen måte. 
Realkompetanse vil i denne sammenheng være summen av de kunnskaper, 
ferdigheter, holdninger og den innsikt en person utviser i sin stilling i 
kommunen. Vurderingen vil gjelde realkompetanse som er tilegnet etter 
tiltredelse i stillingen.  
Fagforbundets erfaring er at uttelling for realkompetanse er svært vanskelig 
å få gjennomslag for. Vi foreslår derfor å forsterke utsagnet med å starte 
avsnittet med følgende setning: «Nordreisa kommune vil i perioden ha 
spesielt fokus på realkompetanse».  

 
Gjennom en helhetlig vurdering og uttalelse fra leder skal søkerens 
kvalifikasjoner vurderes i forhold til ovennevnte. Det gis ikke uttelling for 
realkompetanse alene. Det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om realkompetanse 
sammen med kurs/opplæring skal gis som et kompetansetillegg eller vurderes i 
lokal lønnsforhandling. 

 
Vurdering av realkompetanse gjelder som hovedregel for stillinger der det ikke 
stilles krav til høgskole- og/eller universitetsutdanning. 
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8.6   Unge arbeidstakere 
 

Unge arbeidstakere under 18 år som innehar ekte vikariat avlønnes i hht minstelønn 
for assistenter. 
Hva er et «ekte vikariat»? finnes det et uekte? 

 
Ansatte yngre enn 16 år avlønnes i 80% av minstelønn for assistenter. 
Ansatte mellom 16 og 18 år avlønnes i 90% av minstelønn for assistenter. 

 
9. ANDRE FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE 

LØNNSFASTSETTELSE 
Andre forhold som kan påvirke lønnsfastsettelsen er åpenbare skjevheter, 
markedsmessige forhold og sammenlignbare stillinger. 

 
 

9.1 Åpenbare skjevheter 
Åpenbare skjevheter kan blant annet oppstå i forholdet mellom sentral og 
lokal lønnsfastsettelse, eller mellom grupper av ansatte. 

 
 

9.2 Markedsmessige forhold 
Avhengig av markedet vil det i noen tilfeller være ansatte eller grupper av 
ansatte som må lønnes høyere for at kommunen skal kunne konkurrere med 
det private næringslivet eller andre offentlige institusjoner. 

 
Ansatte i universitets-, og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 års 
lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning. Dette 
gjelder ikke lærere. 

 
 

Nyutdannede sykepleiere som i ordinær turnusplan, i sykepleierstilling, 
godskrives 10 års ansiennitet, dvs startlønn pr 01.05.2018 446.800,-. Starter 
i stigen på tinn 0 og vil få tilsvarende økning (kr/%) som ansiennitetstillegg 
gir. Dette betyr 507.400 etter 10 år jfr tabell HTA 01.05.2018 – 30.04.2020. 

Sykepleiere gis 1 uke ekstra ferie hvert år etter 2 år i ordinær turnusarbeid. 

Lørdags- og søndagstillegg kr 5 mer enn minstesats. 
Nattillegg kr 4,- mer en minstesats. 
Helge- og høgtidstillegg 1 1/3 timelønn, jfr Hta. 

 
 

Sykepleiere på Sonjatun sykehjem har egen ordning for rekrutte og beholde. 
Denne går ut dersom forslaget gjennomføres. 

 
Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi enkelte yrker mer 
lønn for å rekruttere og beholde dem. Virkemidlene som her foreslås er høyere lønn, større 
tillegg og ekstra ferie. Fagforbundet har imidlertid et par betenkeligheter. 

Fagforbundet mener at dette favner for vidt. Det er ikke alle virksomheter innen helse og 
omsorg som har mangel på sykepleiere, her kan nevnes at både laben og sykestua, ved 
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utlysning av stillinger alltid har fått mange godt kvalifiserte søkere og aldri opplevd problemer 
med rekrutteringen.  

Vi mener at man ikke bør bruke markedsmessige vurderinger over hele linja men heller 
vurdere fra tilfelle til tilfelle.  Man bør ikke gi alle sykepleierne samme betingelser men heller 
gi lønnsmessig støtte til sykepleierne i de virksomhetene som virkelig har store 
rekrutteringsproblemer, her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene.  

Videre vil Fagforbundet peke på at også andre yrker innen helse og omsorg er utfordrende å 
få ansatt kvalifisert personale. Blant annet er vernepleiere en yrkesgruppe som er vanskelig å 
få tak i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de kommende år vil det bli 
det mer og mer viktig å få tilsatt denne kompetansen. Hvis denne gruppen holdes utenfor en 
forsterket lønnspolitikk vil det om få år bli samme problemet her. 

Så må man heller ikke glemme at helsefagarbeidere vil være en yrkesgruppe det vil bli 
mangel på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i dag. Det er nesten 
bare helsefagarbeidere som har ufrivillig deltid og det er allerede i dag umulig å rekruttere i 
deltid. Hvorfor blir ikke den yrkesgruppen tatt med under markedsmessige forhold? 

Fagforbundet er opptatt av at Nordreisa kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne 
og selv om vi ønsker en god lønn til alle våre medlemmer så stiller vi spørsmål ved en 
personalpolitikk som søker å løse rekrutteringsproblemer med kun penger. Vi er mener at 
lønn i rekrutteringssammenheng er et virkemiddel med begrenset effekt og at det er et bedre 
tiltak å skape et miljø der mennesker ønsker å være på jobb av andre grunner enn kun lønn. 
Vi er gjerne med! 
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10. Funksjonstillegg 
 

En funksjon defineres som en tidsbegrenset oppgave som ikke naturlig hører 
til den stillingen man skal ivareta. Funksjonsoppgaver og tillegg kan opprettes 
etter forhandlinger mellom partene. 

 
 

Ved uenighet om fastsetting/endring av funksjoner- og godtgjørelse 
gjelder arbeidsgivers siste tilbud. 

 
Funksjonstillegg for lærere avtales på tjenestested. 

 
 
 
 
11. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING 

 

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste, jf Hovedtariffavtalen kap. 1 
§ 13,pkt. 13.1 

 

 
 

11.1  Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling 
Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stiling for en periode ut over en 
uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag 
vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. 

 
Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de 
arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter 
drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. 

 
 

11.2  Ferie/ferievikariat 
Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie. 
Rett til stedfortredergodtgjøring opptjenes heller ikke ved slikt vikariat. 

 
 

11.3  Konstituering 
Ved konstituering i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn 
som vedkommende ville ha fått ved opprykk til stillingen. 
Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned på grunn 
av sykdom, permisjon eller lignende, foretas som hovedregel konstituering i 
stillingen. 

 
 
 

12. SENIORPOLITIKK 
 

Som virkemiddel for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, gir Nordreisa 
kommune seniortillegg til fast ansatte fra og med måneden etter fylte 62 år. 
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13. OMPLASSERING OG OVERGANG TIL ANNEN STILLING 
 

Ved omplassering på grunn av omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller 
andre grunner som ikke skyldes arbeidstakers forhold, skal arbeidstaker beholde sin 
nåværende lønnsplassering som en personlig ordning, jfr HTA kap.1,§ 3, pkt. 
3.4.1. 

 
 

13.1  Fratreden/overgang til annen stilling i kommunen 
 
 

Arbeidstakere som etter avtale med kommunen går over til lavere lønnet stilling i 
virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn 
på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen, j.fr HTA kap.1, § 3, pkt. 
3.4.2. 

 
 

Ledere som etter avtale går ut av lederfunksjonen skal ikke beholde lederkode. 
Prinsipielt skal alle som etter avtale går ut av sin opprinnelige stilling få vurdert sin 
lønn på nytt ut fra den nye stillingens kompleksitet, ansvar og hva man hadde i 
tidligere stilling. Det skal også tas hensyn til opparbeidet kompetanse, erfaring og 
hvor lenge man har vært i stillingen. 

 
Lønnsutvikling i den nye stillingen ivaretas gjennom sentrale og lokale forhandlinger. 

 

 
 
 

14. LOKALE FORHANDLINGER – PROSEDYRER OG 
VERKTØY 

 
 

Arbeidsgiver har ansvar for å foreta lønnsvurdering av alle ansatte uavhengig 
av organisasjonstilhørighet. 

 
Arbeidstakere har kun anledning til å fremme krav om å forhandle om lønn dersom 
de er fagorganisert. Slikt krav skal fremmes gjennom den arbeidstakerorganisasjon 
de er 
medlem av. Lønnsforhandlinger skal foregå mellom den som er delegert 
forhandlingsansvaret og den ansattes tillitsvalgt, med mindre partene har blitt 
enige om noe annet. 

 
Tillitsvalgt eller personer som selv er tilknyttet en organisasjon som ikke har noen 
lokal representant, kan enten velge å la seg representere av en annen 
organisasjons tillitsvalgt eller benytte seg av egen organisasjons sentrale ledd. 

 
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg har ansvar for planlegging av 
forhandlingene i samråd med organisasjonene. 

 
Nordreisa kommune praktiserer det prinsipp at ingen forhandler lønn for seg selv, 
med mindre dette er avtalt på forhånd med arbeidsgivers forhandlingspart. 
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14.1  God forhandlingsskikk 
Nordreisa kommune følger vedlegg 3 i HTA om ”Retningslinjer for lokale 
forhandlinger god forhandlingsskikk”. Nærmere presisering av prosedyrene er gitt i 
vedlegg 3 i HTA. 

 
 

14.2  Lønnspolitisk drøftingsmøte 
Drøftingsmøtene er hjemlet i avtaleverket. Følgende saker skal tas opp: 

• Grunnlaget for forhandlingene – sentrale føringer og 
anbefalinger, virkningstidspunkt 

• Lokale føringer 
• Erfaringer fra tidligere forhandlinger 
• Lokal lønnspolitikk og kriterier 
• Lønnspolitiske hensyn, herunder vurderinger om det er grunnlag for 

spesielle prioriteringer. 
• Gjennomføring av forhandlingene, framdriftsplan, prosedyrer, 

konfidensialitet, ansvar for informasjon og formidling av resultat 
• De økonomiske rammer og pottberegning, lønnsstatistikk etc. 
• Avklare om organisasjonene vil benytte hovedsammenslutningsmodellen 
• Valg av tvisteløsning 
• Hvem som omfattes av forhandlingene 
• Forholdet til uorganiserte 
• Forhandlingsutvalgets sammensetning 

 
14.3 Hensynet til uorganiserte 

Arbeidstaker er selv ansvarlig for å fremme krav ved lokale lønnsforhandlinger. 
Arbeidsgiver har ansvar for å se til at arbeidstakere uten organisasjonstilknytning 
er sikret en lønnsutvikling. 

 
 

14.4 Fortrolig informasjon – etikk 
All informasjon rundt de lokale forhandlinger skal være ryddig både for 
medarbeidere, organisasjonene og arbeidsgiver. 

 
Ved forhandlingene gjelder taushetsplikt, det vil si at vurderinger som kommer 
fram før, under og etter forhandlingene ikke skal bringes videre. 
Resultatet av forhandlingene skal verken bekjentgjøres eller iverksettes før 
det foreligger signerte protokoller mellom partene. 
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15. FORMIDLING AV RESULTAT AV LØNNSFORHANDLINGEN 
 

Det er den enkelte leders plikt å informere sine medarbeidere om resultatet. 
Underskrevet enighetsprotokoll sendes både til virksomhetsleder/sektorledere og 
arbeidstakerorganisasjonene. 

 
 

15.1 Lønnsutviklingssamtaler 
Hovedtariffavtalens bestemmelser legges til grunn og betyr at alle ansatte i kap. 3, 
4 og kap. 5 som ber om det, gis tilbud om å få gjennomført en lønnssamtale med 
arbeidsgiver. I tillegg kan ansatte i alle kapitler be om lønnssamtale etter HTA 
kapittel 
3, pkt. 3.2.2, med begrunnelse i manglende lønnsutvikling. 

 
 

Forventinger til lønn, samt mulighetene og kravene for å innfri dem skal være 
tema mellom leder og medarbeider i en kontinuerlig prosess, i utviklingssamtaler 
eller medarbeidersamtaler. Målet med samtalen er at arbeidsgiver og den 
ansatte i fellesskap skal diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at den 
ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. 

 
Det er en forutsetning at ledere er kjent med og følger Hovedtariffavtalens 
bestemmelser om lønnsforhandlinger/-reguleringer og vår lokale 
lønnspolitikk. 
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VEDLEGG 
 
 

Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til garantilønn.  Slike tillegg følger funksjonen, 
ikke personen. Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 
12.000 til kontaktlærer, grunnskole). 

 
 

Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg): 
 
 

Pedagogisk leder 20.000 
Sosiallærer 12.000 
Kontaktlærer 12.000 + 400 per elev i gruppa 

 
 

Hovedverneombud 20.000 
Tillitsvalgt på plassen 10.000 
Rådgiver/sosiallærer 12.000 
Kroppsøving, samlingsstyrer* 
Musikk, samlingsstyrer* 
Naturfag, samlingsstyrer* 
Mat og helse, samlingsstyrer* 
Kunst- og handverk, samlingsstyrer* 
IKT* 
* i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av 
funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte. 

 
Arkivleder 15.000 
Valgmedarbeider, hvert annet år 15.000 
Renholder 1 15.000 
Hjelpepleier 1 15.000 
Sykepleier 1/fagutviklingssykepleier 20.000 
Profilansvarlig 5.000 
Medisinromansvarlig 5.000 
Brannvernleder 5.000 
Røykdykker 5.000 
Fagleder varierer mellom 10.000 og 20.000 

 
 
 

Andre tillegg: 
Seniortillegg 10.000 
Kompetansetillegg 5.000 – 20.000
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LØNNSPOLITISK PLAN 

 

8.6 unge arbeidstakere 

Det står at unge arbeidstakere under 18 år som innehar ekte vikariat ……………………………… 

Hvem har et uekte vikariat, skjønner ikke dette 

9.2 markedsmessige forhold 

Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi enkelte yrker mer lønn for 
å rekruttere og beholde dem. Det er imidlertid rart at alle sykepleiere blir tilgodesett, da vi vet at det 
ikke alle virksomheter innen helse og omsorg som har mangel på sykepleiere, her kan nevnes labben 
og sykestua. 

 Det er alltid mange søkere der og man har aldri opplevd problemer med rekrutteringen. 

 Her bør man også se på rekruteringen og ikke bare markedsmessige forhold.  

Man bør ikke gi alle samme betingelser men gi i de virksomhetene som virkelig har store 
rekrutteringsproblemer, her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene. 

Vernepleiere en yrkesgruppe som er vanskelig å få tak i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune 
står overfor i de kommende år blir det mer og mer viktig å få tilsatt denne yrkesgruppen. Hvis denne 
gruppen holdes utenfor vil det om få år bli samme problemet her. 

Helsefagarbeidere vil være en yrkesgruppe det vil bli mangel på i de kommende årene, denne 
problematikken merkes allerede i dag.  

Uansett hvordan framtiden blir så er det behov for alle yrkesgruppene i Nordreisa kommune i 
framtiden, da blir det feil signal å sende at det bare er sykepleiere som er viktig 

 

Bodil A: Mikkelsen 

Konstituert sektorleder 
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NORDREISA    
 
 
Høringuttalelse lønnspolitisk plan      
 
Forslag til nytt pkt. 8 
 
Pkt. 8 Kompetanse – læring og utvikling  
Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registret hos arbeidsgiver. 
 
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn. 
 
Begrunnelse:  Nordreisa kommune har i dag et ubyråkratisk system hvor det ikke forhandles 

om kompetansetilleggene og den foreslåtte teksten er identisk med gjeldene 
plan. 

 Den framlagte planen setter opp klare kriterier for hva som kan godtas av 
videreutdanning og det er også satt opp beløp for antall studiepoeng.  

 Da er det i realiteten ikke noe å forhandle om. 
 Det er ikke hvert år man har lokale forhandlinger i kap. 4. Vi kan derfor risikere 

at det går flere år fra kompetansen er ervervet til man får økonomisk uttelling 
for denne. 

 
 
Pkt. 9.2 - Markedsmessige forhold 
 
2. avsnitt sier at: «Ansatte i universitets- og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 år  
lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansinnitetsberegning. Dette gjelder ikke 
lærere.» 
 
Forslag til endring: Siste setning strykes. 
 
Begrunnelse:  Avsnittet er ment som et rekrutteringstiltak. Ved alle kommunens skoler har 

det de siste årene alltid vært tilsatt lærere uten godkjent utdanning. Dette har 
også vært tilfelle i kommunens barnehager. 

 Skolene og barnehagene i Nordreisa kommune trenger kvalifiserte lærere. Det 
er derfor ingen grunn til at Nordreisa kommune skal la være å rekruttere 
faglærte lærere. 
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Fra: Anne-Marie Gaino (Anne-Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 10.01.2019 18:15:38
Til: Christin Andersen
Kopi: 

Emne: RE: HØRING LØNNSPOLITISK PLAN 2019 - 2022 - SVAR
Vedlegg: 
Mine kommentarer:
 
1.2 FORHANDLINGSUTVALG
Det politiske forhandlingsutvalget på 3 personer velges av kommunestyret. Dette utvalget fastsetter lønn for
rådmannen. Kommentar: rådmannen har nå forhandlingsrett, må derfor endres til forhandler…Foreslår også
at dette utvalget forhandler lønn til rådmannens stedfortreder.
Rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent er arbeidsgivers forhandlingsutvalg ved lokale
forhandlinger. Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med
arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.
 
2.
 
4.avsnitt:
Myndighet til å vurdere lønn ved tiltredelse, utover bruk av Hovedtariffavtalens lønnsstiger etter ansiennitet er
delegert til service‐ og personalsjef og må ses i sammenheng med eget budsjett.
Kommentar: Dette kan endres i delegasjonsreglementet, derfor kan det være lurt å ta dette ut eller
omformulere det. (så slipper vi å endre lønnspol plan dersom delegasjonsreglementet endres).
 

4. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 3.4 ‑ LEDERE
For rådmannen og ledere som inngår i rådmannens ledergruppe gjelder HTA kapittel 3.4. Kommentar: endres
til «For rådmannen, sektorledere, virksomhetsledere og avdelingsledere gjelder….».
 
Tillegg:
«Ledere skal som hovedregel avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede.»
 
4.1 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.1
Rådmannens lønn fastsettes av politisk forhandlingsutvalg med virkningsdato 1. januar. Ordførers godtgjørelse
justeres samme dato i hht vedtak i kommuenstyret.
Kommentar: endres til «rådmannens og rådmannens stedfortreders lønn forhandles av politisk
forhandlingsutvalg med virkningsdato 1. januar». 
 
Følgende strykes:
Kapittel 3.4.1 gir bestemmelser om avlønning for sektorledere med virkningsdato 01.05:

•       Service- og personlasjef
Sektorledere

Økonomisjef

DMS-leder
 
Erstattes med:
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg forhandler lønn for følgende ledere i kap 3.4.1 med virkningsdato 1.
januar:
Sektorleder drift og utvikling
Sektorleder helse og omsorg
Sektorleder oppvekst og kultur
Økonomisjef
DMS-leder
 
Foreslår i tillegg følgende setning:
«Toppledere kan bistås av tillitsvalgt eller benytte sentral bistand i forbindelse med lønnsvurderingen.»
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4.2 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.2
 
 
Disse prinsipper skal praktiseres ved lokal lønnsfastsettelse for virksomhetsledere i Nordreisa kommune og gjelder som
minimumslønn når ledere starter i stillinger.
 
Minimumslønn for virksomhetsleder fastsettes etter disse prinsipper:

o    Startlønn for virksomhetsledere fastsettes ved tilsetting og på bakgrunn av gjeldende minimumsavlønning for
stillingen hvor lederens kompetanse og stillingens ansvar vurderes i hht til den ramme som er lagt for
minimumsavlønning. 

o    Minimumslønn for virksomhetsleder er lik garantilønn for stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning med 16 års
ansiennitet i kap 4. Dersom leder har høyere utdanning enn dette nivået, tas det utgangspunkt i garantilønna i
forhold til vedkommendes utdanning.  Ledere uten høyskoleutdanning lønnes lik garantilønn for stillinger med
krav om 4-årig U/H-utdanning med 16 års ansiennitet i kap 4.
Kompetansetillegg er inkludert i minimumslønn.

o    Virksomhetsleder skal lønnes minimum kr 50 000 over best betalte ansatt med faste tillegg.
o    Differensiering av virksomhetsleders minimumslønn skal foretas på bakgrunn av stillingens ansvarsomfang, innhold

som beregnes ut fra følgende 4 faktorer:
1.     Omfang personalansvar                                              
2.     Omfang av økonomiansvar
3.     Grad av andre forhold som vurderes er i forhold til – omfang, uforutsigbarhet, forskjellighet og krav til

endring/fleksibilitet er stikkord:
§  Brukerforhold
§  Personellmessige forhold
§  Økonomiforhold
§  Kompleksitet

4.     Andre særskilte forhold av et visst omfang – permanent eller tidsavgrenset.  Hva som skal vurderes som
andre særskilte forhold vurderer partene ut fra aktuell situasjon. Eksempel kan være leders
spisskompetanse eller rekrutteringsutfordringer.

 
Differensieringen beregnes slik for virksomhetsledere: 

Omfang  personalansvar 
= inntil kr. 40 000
 

Inntil 20 årsv.
= kr. 0

20,1– 40 årsv.
= kr 20 000

40,1 – 75 årsverk
= kr 30 000 

over 75 årsv.
= kr 40 000

Omfang økonomiansvar
Brutto utgiftsramme
= inntil kr. 40 000
 

Inntil  10 mill
= kr 0

10 mill – 20 mill
= kr 20 000

20 mill – 30 mill
= kr. 30 000

Over 30 mill
= kr. 40 000

Andre forhold
= inntil kr. 40 000
 

Grad I
= innt kr 10 000
 

Grad II
=inntil kr 20 000

Grad III
= inntil kr 30 000

Grad IV
= inntil kr 40 000

Andre særskilte forhold
av et visst omfang
= inntil 75 000

    

 
Minimumsavlønningen for virksomhetslederstilling fastsettes gjennom disse prinsipper.
 
 
Tillegg til følgende punkt:
Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.2 skal ett eller flere av følgende kriterier legges til grunn:
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem
• Utøvelse av lederskap og personalforvaltning
• Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan
• Betydelige organisatoriske endringer
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
 

o   Endret ansvarsområde
o   Kompetanseforhold

 
Lønnsregulering/lønnsfastsetting gjøres med bakgrunn i disse kriterier og i forhold til vurderinger som er gjort etter
medarbeider-/resultatsamtale med den enkelte leder. 
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4.3 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.3
I Nordreisa kommune omfattes følgende øvrige ledere av 3.4.3:
Endres til:
Avdelingsledere som i sin stilling har delegert budsjett-, økonomi- og/eller personalansvar.
 
4.3.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.3
Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.3 skal ett eller flere av følgende kriterier legges til grunn:
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem
• Fagutvikling - strykes
• Utøvelse av lederskap
• Betydelige organisatoriske endringer
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
 
I tillegg:

• endret ansvarsområde
• kompetanse
 
 
4. 4 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.2/3.4.3
Oppnås ikke enighet avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift (jfr. Hovedavtalens del A § 6.2).
Endres til:
Oppnås ikke enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling i lokal nemnd. jf. Hovedavtalen del
A § 6-2.
 
Uenighet i forhandlinger utenom de årlige lønnsforhandlingene kan ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal
da vedtas.
 
4.6 Lederkompensasjon
Stillinger i kap 3.4.1 defineres som med et helhetlig lederansvar innvilges kompensasjon på inntil 10 fridager
pr. år som kompensasjon for unntak for overtidsbestemmelsene.
Stillinger i kap 3.4.2 defineres som særlig uavhengig stilling med et helhetlig lederansvar innvilges
kompensasjon på inntil 7 fridager pr. år som kompensasjon for unntak for overtidsbestemmelsene.
 
Endres til:
4.6 Lederkompensasjon
Stillinger i kap 3.4.1 har møteplikt i utvalg og har særlige belastninger utenfor ordinær arbeidstid. Stillingene
har et helhetlig lederansvar og er unntatt fra overtidsbestemmelsene. For dette gis det en kompensasjon på
10 fridager pr. år, jfr HTA kap 1 § 6.3.
Stillinger i kap 3.4.2 har særlige belastninger utenfor ordinær arbeidstid. Stillingene har et helhetlig lederansvar
og er unntatt fra overtidsbestemmelsene. For dette gis det en kompensasjon på 7 fridager pr. år, jfr HTA kap 1
§ 6.3.
 
Stillinger i kap 3.4.3 omfattes av overtidsbestemmelsene.
 
 
5.1 Sentrale lønns og stillingsbestemmelser
Andre grupper
Det vises til Hovedtariffavtalens kapittel 4 for gjeldende bestemmelser for fysioterapeuter i turnus og unge
arbeidstakere.
Kommentar: finner ikke dette i kap 4
 
 
5.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 4
Ved lokal lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende:
• Stillingens kompleksitet
• Rekruttere / beholde
• Kompetanse
• Ansvar
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• Innsats
• Resultatoppnåelse
• Skjevhet oppstått etter forrige tariffperiode.
Tillegg:
Det skal i forkant av årlige lokale forhandlinger drøftes hvilke kriterier som gjelder under forhandlingene, jfr
retningslinjer for lokale forhandlinger vedlegg 3 i HTA.
 
5.2.1 Lokale forhandlinger (4.2.1)
Til lokale forhandlinger i kapittel 4 blir det avsatt en sentralt avtalt pott. Partene lokalt fastsetter den totale
pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av disse forhandlingene.
Tillegg: lønn til uorganiserte i kap 4.1 inngår i potten.
 
5.2.4 Kompetanse (4.2.4)
Tillegg: Ved uenighet vedtas arbeidsgivers siste tilbud.
 
8.6 Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere under 18 år som innehar ekte vikariat avlønnes i hht minstelønn for assistenter.
Stryke «ekte»
 
9.2 Markedsmessige forhold
Endres til: Egen ordning for sykepleiere på Sonjatun sykehjem oppheves og erstattes av denne plan.
 
 
 
Vennlig hilsen

Anne-Marie
 
Tlf 77 58 80 03/mobil 400 34 740
 
Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
 

 

From: Christin Andersen 
Sent: Tuesday, December 11, 2018 12:48 PM
To: Anne‐Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>; Bernt Eirik Sandtrøen
<BerntEirik.Sandtroen@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Bodil
Mikkelsen <Bodil.Mikkelsen@nordreisa.kommune.no>; Rita Toresen <Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>;
Roy Hugo Johansen <roy.hugo.johansen@nav.no>; Rickard Printz <Rickard.Printz@nordreisa.kommune.no>; Mette
Johansen‐Vik <Mette.Johansen‐Vik@nordreisa.kommune.no>; Øyvind Roarsen
<Oyvind.Roarsen@nordreisa.kommune.no>; Øyvind Roarsen <oyvind.roarsen@sonjatun.no>; Anne Rita Olaussen
<Anne.Rita.Olaussen@nordreisa.kommune.no>; Britt Bendiksen <Britt.Bendiksen@nordreisa.kommune.no>; Kjell
Arne Olsen <Kjell.Arne.Olsen@nordreisa.kommune.no>; Haldis Olsen <Haldis.Olsen@nordreisa.kommune.no>;
Guro Boltås <Guro.Boltas@nordreisa.kommune.no>; Anita Jensen <Anita.Jensen@nordreisa.kommune.no>; Else
Elvestad <Else.Elvestad@nordreisa.kommune.no>; Lisa Løkkemo <Lisa.Lokkemo@nordreisa.kommune.no>; Siri
Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>; Tonje Holm <Tonje.Holm@nordreisa.kommune.no>; Gøran
Jakobsen <goran.jakobsen@nordreisa.kommune.no>; Marja Lena Nilsen
<Marja.Lena.Nilsen@nordreisa.kommune.no>; Renate Nørgård <Renate.Norgard@nordreisa.kommune.no>; Heidi
Hole <Heidi.Hole@nordreisa.kommune.no>; Linda Bakke <Linda.Bakke@nordreisa.kommune.no>; Kirsti Karlsen
<Kirsti.Karlsen@nordreisa.kommune.no>; Stein Johnsen <Stein.Johnsen@nordreisa.kommune.no>; Johanne
Båtnes <Johanne.Batnes@nordreisa.kommune.no>; May Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>; Hilde
Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; John Arne Jensen
<John.Arne.Jensen@nordreisa.kommune.no>; Wenche Johannessen
<Wenche.Johannessen@nordreisa.kommune.no>; Nina Bredesen <Nina.Bredesen@nordreisa.kommune.no>;
Ketil Jensen <Ketil.Jensen@nordreisa.kommune.no>; Delta v Monika Karlsen <karlseneinebakken@hotmail.no>;
Utdanningsforbundet Nordreisa <post@nordreisa.utdanningsforbundet.no>; Bente Fredriksen
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<Bente.Fredriksen@nordreisa.kommune.no>; Inger‐Lill Pedersen <Inger‐Lill.Pedersen@nordreisa.kommune.no>;
Wivi Vikebø <wivi.vikebo@sonjatun.no>; Fagforbundet Nordreisa <Fagforbundet@nordreisa.kommune.no>; Silje
Myrseth <Silje.Myrseth@nordreisa.kommune.no>; Margrethe Haslund
<Margrethe.Haslund@nordreisa.kommune.no>; Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no>;
kriha1704@gmail.com
Cc: Iris Jakobsen <Iris.jakobsen@nordreisa.kommune.no>; Aud Hamnvik Hanssen
<AudHamnvik.Hanssen@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: HØRING LØNNSPOLITISK PLAN 2019 ‐ 2022
 
Hei
 
Det er opprettet en gruppe som arbeider med ulike sektorovergripende reglement og retningslinjer for Nordreisa
kommune. I denne gruppa sitter 3 representanter fra arbeidsgiver; sektorleder Dag Funderud, personalkonsulent
Aud H. Hanssen og Service‐ og personalsjef Christin Andersen og 3 representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene; Htv Utdanningsforbundet Ola Dyrstad, Htv Sykepleieforbundet Nina Bredesen og
Htv Fagforbundet Beate Severinsen.
 
Gruppen har i høst arbeidet med ny lønnspolitisk plan. Denne sendes nå ut til høring til rådmann, alle
sektorledere, alle virksomhetsledere og alle fagforeninger.
 
Planen skal behandles i første møte i administrasjonsutvalget som er foreslått møtedato 28. februar. Møtedager
vedtas i kommunestyret 20. desember.
 
Vedlagt følger plan, høringsinnspill sendes: postmottak@nordreisa.kommune.no innen 15. januar.
 
Legger også forslaget ut på sharpoint, så dere kan finne det også der
  
 
Mvh
Christin Andersen
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1. INNLEDNING 
Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en 
lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken skal gjenspeile og beskrive 
virkemidler og insentiver som kan gi uttelling i form av lønn ved lokale 
forhandlinger og hvorledes dette skjer. Videre bør lokal lønnspolitikk ikke isoleres 
til å rettes mot lokale forhandlinger alene, men bør også fokusere på bruk av lønn 
i forhold til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 

 
Lønnspolitikken er ett av flere viktige virkemidler i arbeidsgiverpolitikken til 
Nordreisa kommune, og må utformes og virke sammen med andre personalpolitiske 
virkemidler. 

 
Lønnspolitikken skal støtte opp under organisasjonens arbeid med å nå ønskede 
mål, og være et strategisk instrument, både på kort og lang sikt. 

Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune rulleres hvert andre år, eller vedbehov. 

Organisasjonen er i stadig forandring, og krav til endring og fleksibilitet hos alle 
ansatte vil være en normalsituasjon. Således vil dette ligge innenfor hver enkelt 
stillings oppgave- og ansvarsramme. 

 
 

Nordreisa kommune sin lønnspolitiske strategi skal: 
• Sikre en langsiktig og overordnet styring av lønnspolitikken 
• Gi administrasjonen og forhandlingsutvalget retningslinjer og føringer for 

de konkrete prioriteringene som må gjøres 
• Gi grunnlag for dialog med arbeidstakerorganisasjonene om mål og 

virkemidler i den lokale lønnspolitikken 
• Utvikles i fellesskap med arbeidstakerorganisasjonene 
• Være kjent, tydelig og kommunisert i organisasjonen 

 
 
 
1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken 

Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse som 
er i samsvar med kommunens oppgaver og ansvar, og som gjør kommunens 
tjenesteproduksjon og utvikling mulig. Lønnspolitikken skal også bidra til positiv 
omdømmebygging og gjøre Nordreisa kommune til en attraktiv arbeidsgiver for 
både gamle og nye medarbeidere. 

 
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede 
arbeidsgiverpolitikk og er forankret i følgende kriterier: 

• Nordreisa kommune skal være konkurransedyktig på lønn slik at man 
rekrutterer og beholder medarbeidere med rett kompetanse 

• Lønn vurdert etter innsats og resultat skal baseres på 
kjente vurderingskriterier (jfr. pkt. 7) 

• Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver 
og realkompetanse 
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• Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme 
arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, 
uten hensyn til kjønn.  

 
 
 
 

Lønnspolitikken utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved ansettelser og 
gjennom lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens 
bestemmelser. 

 
 
1.2 FORHANDLINGSUTVALG 
 

Det politiske forhandlingsutvalget på 3 personer velges av kommunestyret.  Dette 
utvalget forhandler lønn med rådmannen og rådmannens faste stedfortreder.  
 
Rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent er arbeidsgivers 
forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget forbereder og 
gjennomfører forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene. 
Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.  

 
 
 

2. LØNNSPLASSERING VED NYE ANSETTELSER 
Ved ansettelse skal lønnen fastsettes i henhold til utlysning, der det skal fremgå 
om det er lønn etter tariff eller etter avtale, og ut fra bestemmelsene i HTA. 

 
Det utarbeides ansettelseskontrakter for alle ansettelser.   

 
Stillingens ansvars - og funksjonsområde skal være vurdert før utlysning og 
arbeidstakerens kompetanse skal være vurdert før lønnsfastsettelse. Den 
ansattes kvalifikasjoner i forhold til stillingens innhold vil være 
hovedbegrunnelsen når lønn skal fastsettes. 

 
For avlønning av studenter gjelder egne avtaler. Sykepleiestudenter som har 
gjennomført to år av studiet og bestått kurs i medikamenthåndtering, 
avlønnes som fagarbeidere. Lønnsplassering skjer etter grunnlønnsplassering for 
hjelpepleiere, stillingskode 776. 
 
 

 

3. FORHANDLINGSKAPITLER 
Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5 regulerer forhold som gjelder lønn / 
lønnsfastsettelse. Hvert andre år er det sentralt hovedoppgjør, og året etter er det 
mellomoppgjør. Partene sentralt bestemmer om det skal avsettes pott til lokale 
forhandlinger senere i året, og gir eventuelle føringer. Det sentrale oppgjøret 
gjelder kun for ansatte i kapittel 4, og omfatter ikke ansatte i kap.3 og kap.5. 
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4. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 3.4 - LEDERE 
For rådmannen, sektorledere, virksomhetsledere og avdelingsledere gjelder HTA 
kapittel 3.4.  
 
Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting og på 
grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Ved lønnsfastsettelse tas 
det hensyn til kommunens totale situasjon. 
 
Ledere skal som hovedregel avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede.  

 
Ledere omfattet av kapittel 3.4.1 og 3.4.2 / 3.4.3 skal normalt være sikret en 
årlig lønnsutvikling. 

 
4.1 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.1 

Rådmannens og rådmannens stedfortreders lønn forhandles av politisk 
forhandlingsutvalg med virkningsdato 1. januar. Ordførers godtgjørelse 
justeres samme dato i hht vedtak i kommunestyret.  
 
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg forhandler lønn for følgende ledere i kap 
3.4.1 med virkningsdato 1 januar:  

 Sektorleder drift og utvikling 
 Sektorleder helse og omsorg 
 Sektorleder oppvekst og kultur 
 Økonomisjef 
 DMS-leder 

 
Toppledere kan bistås av tillitsvalgt eller benytte sentral bistand i forbindelse 
med lønnsvurderingen.  
 

 
4.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.1 
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For disse stillingene fastsettes/forhandles lønn lokalt, og grunnlaget for 
vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier: 

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 
• Utøvelse av lederskap og personalforvaltning 
• Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan 
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 Endret ansvarsområde 

 
 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger tilhørende kapittel 
3.4.1. 
 

 
Det skal for hvert år settes opp resultatmål for sektorleder som skal evalueres i 
resultatdialogen mellom rådmannen og sektorleder. 

 
Sektorledere som når sine mål skal belønnes. 
 
 

4.1.2 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.1 
Kommer partene ikke til enighet ved forhandling, kan tvisten ikke 
ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 

 
 
4.2 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.2 

 
Disse prinsipper skal praktiseres ved lokal lønnsfastsettelse for virksomhetsledere i 
Nordreisa kommune og gjelder som minimumslønn når ledere starter i stillinger. 
 

Minimumslønn for virksomhetsleder fastsettes etter disse prinsipper: 
o Startlønn for virksomhetsledere fastsettes ved tilsetting og på bakgrunn av gjeldende 

minimumsavlønning for stillingen hvor lederens kompetanse og stillingens ansvar 
vurderes i hht til den ramme som er lagt for minimumsavlønning.   

o Minimumslønn for virksomhetsleder er lik garantilønn for stillinger med krav om 5-årig 
U/H-utdanning med 16 års ansiennitet i kap 4. Dersom leder har høyere utdanning 
enn dette nivået, tas det utgangspunkt i garantilønna i forhold til vedkommendes 
utdanning.  Ledere uten høyskoleutdanning lønnes lik garantilønn for stillinger med 
krav om 4-årig U/H-utdanning med 16 års ansiennitet i kap 4. 
Kompetansetillegg er inkludert i minimumslønn.  

o Virksomhetsleder skal lønnes minimum kr 50 000 over best betalte ansatt med faste 
tillegg. 

o Differensiering av virksomhetsleders minimumslønn skal foretas på bakgrunn av 
stillingens ansvarsomfang, innhold som beregnes ut fra følgende 4 faktorer: 

1. Omfang personalansvar                                                
2. Omfang av økonomiansvar 
3. Grad av andre forhold som vurderes er i forhold til – omfang, uforutsigbarhet, 

forskjellighet og krav til endring/fleksibilitet er stikkord: 
 Brukerforhold  
 Personellmessige forhold 
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 Økonomiforhold 
 Kompleksitet 

4. Andre særskilte forhold av et visst omfang – permanent eller tidsavgrenset.  
Hva som skal vurderes som andre særskilte forhold vurderer partene ut fra 
aktuell situasjon. Eksempel kan være leders spisskompetanse eller 
rekrutteringsutfordringer.  

 
Differensieringen beregnes slik for virksomhetsledere:   
 

Omfang  
personalansvar   
= inntil kr. 40 000 
 

Inntil 20 årsv. 
= kr. 0 

20,1– 40 årsv.  
= kr 20 000 

40,1 – 75 årsverk 
= kr 30 000   

over 75 årsv. 
= kr 40 000 

Omfang økonomiansvar 
Brutto utgiftsramme  
= inntil kr. 40 000 
 

Inntil  10 mill  
= kr 0  

10 mill – 20 mill 
= kr 20 000 

20 mill – 30 mill 
= kr. 30 000 

Over 30 mill 
= kr. 40 000 

Andre forhold 
= inntil kr. 40 000 
 

Grad I 
= innt kr 10 000 
 

Grad II  
=inntil kr 20 000 

Grad III 
= inntil kr 30 000 

Grad IV 
= inntil kr 40 000 

Andre særskilte forhold 
av et visst omfang 
= inntil 75 000 

    

 
Minimumsavlønningen for virksomhetslederstilling fastsettes gjennom disse 
prinsipper. 
 
Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.2 skal ett eller flere av følgende kriterier 
legges til grunn:  

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem  
 Utøvelse av lederskap og personalforvaltning  
 Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan  
 Betydelige organisatoriske endringer  
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 Endret ansvarsområde  
 Kompetanseforhold 

 
Lønnsregulering/lønnsfastsetting gjøres med bakgrunn i disse kriterier og i forhold til 
vurderinger som er gjort etter medarbeider-/resultatsamtale med den enkelte leder.   
 
Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger tilhørende 
kapittel 
3.4.2. 
 

4.3 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.3 
 

I Nordreisa kommune omfattes følgende øvrige ledere av 3.4.3: Avdelingsledere som 
i sin stilling har fagansvar og delegert personalansvar. 
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4.3.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.3 
Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.3 skal ett eller flere av følgende 
kriterier legges til grunn: 

 
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 
• Utøvelse av lederskap  
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 Endret ansvarsområde 
 Kompetanse  

 
 
 

4. 4 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.2/3.4.3 
Oppnås ikke enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling i lokal 
nemnd. jf. Hovedavtalen del A § 6-2. 
 
Uenighet i forhandlingene utenom de årlige lønnsforhandlinger kan ikke ankes. 
Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas.  
 
Forhandlingene bør gjennomføres innen 01.10. hvert år med virkningsdato 01.05. 
dersom annet ikke er avtalt lokalt. 

 
4.5   Avlønning hovedtillitsvalgt  

Avlønning til arbeidstakere som etter HA del B § 3-3 c, fungerer som hovedtillitsvalgt, 
drøftes en gang i året. Viser til bestemmelsene i Hta kap 3.5.    

 
4.6 Lederkompensasjon 

Stillinger i kap 3.4.1 har møteplikt i utvalg og har særlige belastninger utenfor ordinær 
arbeidstid. Stillingene har et helhetlig lederansvar og er unntatt fra 
overtidsbestemmelsene. For dette gis det en kompensasjon på 10 fridager pr. år, jfr 
HTA kap 1 § 6.3.  
 
Stillinger i kap 3.4.2 har særlige belastninger utenfor ordinær arbeidstid. Stillingene 
har et helhetlig lederansvar og er unntatt fra overtidsbestemmelsene. For dette gis 
det en kompensasjon på 7 fridager pr. år, jfr HTA kap 1 § 6.3.  
 
Stillinger i kap 3.4.3 omfattes av overtidsbestemmelsene. 

 
 
  

5. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 4 
Hovedtariffavtalen gir bestemmelser om avlønning for stillinger tilhørende kapittel 4 – 
gruppe 1 og gruppe 2. Stillinger som inngår i dette kapittelet har minstelønnsnivåer 
og får sin generelle lønnsutvikling ivaretatt gjennom sentrale lønnsforhandlinger. 

 
5.1 Sentrale lønns og stillingsbestemmelser 

Ved sentrale oppgjør blir det fastsatt et minstelønnsnivå for ansatte i kapittel 4.  
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Minstelønn blir fastsatt etter ansiennitetsstige 0 –2- 4 –6- 8 – 10 og 16 år. 

Kapittel 4.1 har minstelønnsnivå for 2 lønnsgrupper. 

Gruppe 1 angir minstelønn for følgende 

stillingsgrupper: 
• Stillinger uten særskilt krav om utdanning 
• Stillinger med krav om fagbrev/tilsvarende fagarbeiderstillinger 
• Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 

 
 

Gruppe 2 angir minstelønn for følgende stillingsgrupper: 
• Lærer og Stillinger med krav om  3-årig U/H-utdanning 
• Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 
• Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig 

U/H- utdanning 
• Lektor og Stillinger med krav om mastergrad. 
• Lektor med tilleggsutdanning 

 

 
5.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 4 

Ved lokal lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende: 
• Stillingens kompleksitet 
• Rekruttere / beholde 
• Kompetanse 
• Ansvar 
• Innsats  
• Resultatoppnåelse 
• Skjevhet oppstått etter forrige tariffperiode.  

 
Det skal i forkant av de årlige lokale forhandlinger drøftes hvilke kriterier som gjelder 
under forhandlingene, jfr retningslinjer for lokale forhandlinger vedlegg 3 i HTA.  

 
 
5.2 Forhandlingsbestemmelser for kapittel 4 

Forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4.2 gjelder stillinger i kapittel 4.1 
 
  
 
5.2.1 Lokale forhandlinger (4.2.1) 

Til lokale forhandlinger i kapittel 4 blir det avsatt en sentralt avtalt pott. Partene 
lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 
disse forhandlingene. 
Lønn til uorganiserte i kap 4.1 inngår i potten.  
Oppnås det ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn 
for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter 
anbefaler fornyet lokal behandling eller definere endelig løsning på tvisten. Dersom 
organisatorisk behandling ikke fører fram, gjelder Hovedavtalen del A § 6-3. 
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5.2.2 Særskilte forhandlinger (4.2.2) 

Partene kan bli enige om å ta opp særskilte forhandlinger om omgjøring av stillinger, 
alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor 
Hovedtariffavtalens bestemmelser når: 

• Det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller 
bemanningsmessige endringer 

• Det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 
• Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren 

har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning 
 

Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen 
fant sted. 

 
Oppnås ikke enighet, gjelder Hovedavtalen del A § 6-2 

 
 
5.2.3 Rekruttere og beholde arbeidstakere (4.2.3) 

I de tilfeller det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde 
kvalifiserte arbeidstakere, kan det forhandles om endret lønnsplassering for den 
enkelte arbeidstaker. 

 
Ved slike forhandlinger er det ikke ankerett. Arbeidsgivers siste tilbud skal da 
vedtas som det endelige resultatet. 

 
5.2.4 Kompetanse (4.2.4) 

Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at 
medarbeidere som tar relevant etter- og videreutdanning gis tilllegg. 
Forutsetningen for kompetansetillegg er at utdanning er relevant og i bruk i 
nåværende stilling. Behov for slik kompetansehevning bør også være nedfelt i 
kompetanseplaner.  
 
Ved uenighet vedtas arbeidsgivers siste tilbud.  

 
5.2.5 Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4.2.3 og 4.2.4  

gjennomføres i   mai og oktober hvert år.  Krav etter pkt 4.2.2. behandles 
fortløpende.  

 
 

6. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 5 
Kapittel 5 gir bestemmelser om avlønning for bl.a. følgende grupper: 

• Ingeniør 
• Jordmor 
• Lege 
• Rådgiver 
• Psykolog 
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• Veterinærer 
 
I henhold til Hovedtariffavtalen forutsettes det etter 01.05.08 at arbeidstaker har 
høyere akademisk utdanning ved plassering i stillingskode 8530 Rådgiver eller 
utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kapittel 5. 
Unntak 
fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig. 

 
 

6.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5 
Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende: 
• Stillingens kompleksitet 
• Den enkelte ansattes: 

- Kompetanse 
- Ansvar 
- Innsats 
- Resultatoppnåelse 

 
• Behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
• Skjevhet oppstått i forrige tariffperiode. 
Det skal være naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling.  Relevant etter-/videreutdanning skal 
vektlegges. 

 
 
6.2 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 5 

For stillinger i HTA kapittel 5 skjer all lønnsdannelse lokalt. 
 
 
6.2.1 Årlig lønnsforhandling (5.1) 

Ved den årlige lønnsreguleringen etter 5.1 skal det tas hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til 
effektivitet. 
Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres før 01.10 hvert år. 
Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn 
for 
behandling ved lokal nemnd etter Hovedavtalen del A § 6-2. 

 
Denne bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen 
etter avtale fordeles av arbeidsgiver, jf. pkt. 5.2 tredje ledd. 

 
Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. 

 
 
 
6.2.2 Annen lønnsregulering (5.2) 

Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan 
det foretas lønnsregulering ut over det som følger av punkt 5.2. 

 
Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal 
det foretas en lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret 
stilling. 
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Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøfting mellom de berørte 
parter. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers 
siste tilbud skal da vedtas. 

 
 

7. GENERELL LØNNSVURDERING 
Ved lønnsfastsettelsen skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, 
og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 
Arbeidsgiver må tydeliggjøre hvilke mål som skal oppnås, og hver enkelt ansatt vil 
da kunne 
påvirke sin egen lønn gjennom innsats og resultater. 

 
 
 

I tillegg til sentrale føringer vektlegges følgende ved lønnsforhandlinger: 
• Stillingens kompleksitet 
• Kompetanse 
• Personlige egenskaper 

 
 

7.1 Stillingens kompleksitet 
Stillingens kompleksitet er den delen av stillingen som avspeiler stillingens 
ansvar, oppgaver, krav til kvalifikasjoner m.v. 

 
Stillingsbeskrivelse kan bli utarbeidet for spesielle stillinger og er en beskrivelse 
av hvilke hovedansvarsområder og oppgaver som skal ligge til stillingen samt 
kompetansekrav som er nødvendig for å utføre oppgavene. 

 

 
Stillingsbeskrivelser kan brukes på følgende måte: 

• Stillingsbeskrivelser gjennomgås ved oppfølgingssamtaler i prøvetid. 
•  Etter prøvetid skal stillingsbeskrivelsen oppdateres når situasjonen krever det 
• Stillingsbeskrivelser vil også kunne benyttes i forbindelse 

med lønnsforhandlinger, karriereplanlegging og omstilling. 
 

Arbeidsgivers styringsrett legges til grunn ved endring av oppgaver 
og stillingsbeskrivelse. 

 
7.2 Kompetanse og praktisk yrkeserfaring. 

Kompetansekravet skal i stillingsannonsen og i stillingsbeskrivelsen være 
definert som et krav eller ønske i forhold til den aktuelle stillingen. Kompetanse 
blir vurdert ved ansettelse. 

 
Utdanning/etterutdanning skal være relevant for stillingen for å gi uttelling i form 
av lønn. Relevant realkompetanse kan også vektlegges i denne sammenheng. 

 

744

http://www.hil.no/hrweb/hr_web/rekruttere/introduksjon/oppfoelging_medarbeidersamtale


 

13 

Det gis ikke eget kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra 
et helhetlig perspektiv og i henhold til evt. lederavtale. Dette gjelder ikke for 
ledere i kap 3.4.3.  

 
 

Stillingsinnehaverens ferdigheter, innsats, resultatoppnåelse med videre 
skal vurderes. 

 
7.2.1 Ansvar 

Det blir forventet at arbeidstakerne viser evne og vilje til å påta seg nye oppgaver 
innenfor stillingens ansvars- og funksjonsområde. Det blir videre forventet at 
arbeidstakerne viser ansvar for faglig og personlig egenutvikling innenfor de 
ressurser og rammer som arbeidsgiveren gir. 

 
7.2.2 Arbeidsinnsats 

Arbeidstakerne må kunne bruke sin kompetanse og erfaring innenfor sitt ansvars- 
og funksjonsområde. Det blir forventet selvstendig og målrettet innsats. Pålagte 
oppgaver skal gjennomføres innen fastsatt frist. Arbeidstiden skal utnyttes effektivt. 

 
 
 

7.2.3 Initiativ og omstilling 
Initiativ som bidrar til å forenkle og effektivisere eksisterende rutiner og 
arbeidsoperasjoner skal verdsettes. Det blir forventet at arbeidstakerne tilpasser 
seg endringer i den teknologiske og organisatoriske utviklingen. Det forutsettes at 
arbeidsgiver tilrettelegger for utvikling og læring. 

 
 

7.2.4 Samarbeidsevne 
Arbeidstakerne må kunne samarbeide om gode løsninger uavhengig av 
personlige oppfatninger og holdninger. Arbeidstakerne må kunne dele sin 
kunnskap med kollegaer og andre samarbeidspartnere. 

 
 
7.2.5 Lojalitet 

Det blir forventet at arbeidstakerne: 
a) følger gjeldende lover, avtaler og kommunens egne reglement og  
retningslinjer  
b) innretter seg etter politiske vedtak og administrative beslutninger 
c) melder fra til sin nærmeste leder om eventuelle endringer i forutsetningene for å gi 
gode og effektive tjenester 
d) arbeider for å oppfylle vedtatt budsjett og økonomiplan. 
e) følger Nordreisa kommunens verdiplattform og vær varsom plakat. 

 
 

Listen over er ikke uttømmende. Det forutsettes stor grad av ferdighet på mer enn 
ett av disse områdene for at det skal gi uttelling i form av lønn. 

 
7.3 Krav til ledere 

I tillegg til de generelle krav som gjelder for alle arbeidstakere, gjelder følgende 
for ledere, jfr. evt. lederavtaler og Hovedtariffavtalens bestemmelser. 
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Ledere må kunne: 
a) Motivere og bidra til utvikling av sine medarbeidere i tråd med kommunens 
visjon og verdier 
b) Etablere og utvikle samarbeid som bygger på åpenhet, lojalitet, tillit og 
medvirkning 
c) Aktivt forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte medarbeidere 
d) Organisere og fordele arbeidsoppgaver rasjonelt og 
kostnadseffektivt  
e) Planlegge og lede aktiviteten i tråd med vedtatt budsjett, 
økonomiplan, kommuneplan og sektorplan 
f) Opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, samt være 
lojal ovenfor politiske prosesser og vedtak 
g) Etablere god dialog med tillitsvalgte, og de må kunne lovverket, avtaleverket og 
tariffbestemmelsene 
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8. KOMPETANSE – LÆRING OG UTVIKLING  
 

 Kompetanseutvikling i form av etter-/videreutdanning tas opp i ordinære 
 lønnsforhandlinger og/eller i 4.2.4 forhandlinger for stillinger tilhørende 

kapittel 4/kap.5. 
 
8.1 Kriterier for uttelling for etter-/videreutdanning 

I enheter der det er utarbeidet kompetanseplaner skal uttelling for etter-
/utdanning være i henhold til disse. 

 
Vurderingen skjer etter følgende kriterier: 
• Om utdanningen er relevant i forhold til stilling 
• Om det er utdanning som er etterspurt/ønsket av arbeidsgiver 
• Om vedkommende bruker kompetansen i utførelse av stillingen 
• Om vedkommende tidligere har fått lønnsuttelling for en lignende 

kompetanse skal det ikke gis på nytt 
• Vurdering vil også innbefatte en drøfting av jobbutførelsen og anvendelse 

av kompetanse 
 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger 
 
8.2 Uttelling for kompetanse 

 
 

Kompetanse: Beskrivelse: Kr.: 
Relevant videreutdanning tatt ved 
høyskole, universitet eller annen 
godkjent utdanningsinstitusjon 

60 studiepoeng eller tilsvarende 
45 studiepoeng eller tilsvarende 
30 studiepoeng eller tilsvarende 
15 studiepoeng eller tilsvarende 

20.000 
15.000 
10.000 

5.000 
 

Det er en forutsetning at arbeidstaker stiller sin kompetanse til disposisjon 
for arbeidsgiver. 

 
Realkompetanse defineres som kunnskaper søkeren har fått gjennom 
yrkespraksis, organisasjonsarbeid, utdanning (formell kompetanse) eller på 
annen måte. 
Realkompetanse vil i denne sammenheng være summen av de kunnskaper, 
ferdigheter, holdninger og den innsikt en person utviser i sin stilling i 
kommunen. Vurderingen vil gjelde realkompetanse som er tilegnet etter 
tiltredelse i stillingen. 

 
Gjennom en helhetlig vurdering og uttalelse fra leder skal søkerens 
kvalifikasjoner vurderes i forhold til ovennevnte. Det gis ikke uttelling for 
realkompetanse alene. Det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om realkompetanse 
sammen med kurs/opplæring skal gis som et kompetansetillegg eller vurderes i 
lokal lønnsforhandling. 

 
Vurdering av realkompetanse gjelder som hovedregel for stillinger der det ikke 
stilles krav til høgskole- og/eller universitetsutdanning. 
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8.6  Unge arbeidstakere   
 
Unge arbeidstakere under 18 år som innehar vikariat avlønnes i hht minstelønn for 
assistenter.  
 
Ansatte yngre enn 16 år avlønnes i 80% av minstelønn for assistenter.  

 Ansatte mellom 16 og 18 år avlønnes i 90% av minstelønn for assistenter.  
 
9. ANDRE FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE 

LØNNSFASTSETTELSE  
 Andre forhold som kan påvirke lønnsfastsettelsen er åpenbare skjevheter, 

markedsmessige forhold og sammenlignbare stillinger.  
 
9.1 Åpenbare skjevheter 

Åpenbare skjevheter kan blant annet oppstå i forholdet mellom sentral og 
lokal lønnsfastsettelse, eller mellom grupper av ansatte. 

 
9.2 Markedsmessige forhold 

Avhengig av markedet vil det i noen tilfeller være ansatte eller grupper av 
ansatte som må lønnes høyere for at kommunen skal kunne konkurrere med 
det private næringslivet eller andre offentlige institusjoner.      
 

Ansatte i universitets-, og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 års 
lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning. Dette 
gjelder ikke lærere.  
 
Nyutdannede sykepleiere som i ordinær turnusplan, i sykepleierstilling, 
godskrives 10 års annsinitet, dvs startlønn pr 01.05.2018 446.800,-. Starter i 
stigen på tinn 0 og vil få tilsvarene økning (kr/%) som annsinitetstillegg gir. 
Dette betyr 507.400 etter 10 år jfr tabell HTA 01.05.2018 – 30.04.2020.  
 
Sykepleiere gis 1 uke ekstra ferie hvert år etter 2 år i ordinær turnusarbeid.   
 
Lørdags- og søndagstillegg kr 5 mer enn minstesats.  
Nattillegg kr 4,- mer en minstsats.   
Helge- og høgttidstillegg 1 1/3 timelønn, jfr Hta.  
 
Egen ordning for sykepleiere på Sonjatun sykehjem oppheves og erstattes av 
denne plan.  
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10. Funksjonstillegg 
En funksjon defineres som en tidsbegrenset oppgave som ikke naturlig hører 
til den stillingen man skal ivareta. Funksjonsoppgaver og tillegg kan opprettes 
etter forhandlinger mellom partene.  

 
 

Ved uenighet om fastsetting/endring av funksjoner- og godtgjørelse 
gjelder arbeidsgivers siste tilbud. 
 
Funksjonstillegg for lærere avtales på tjenestested.  

 
 

11. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING 
Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste, jf Hovedtariffavtalen kap. 1 
§ 13,pkt. 13.1 

 
 
 

11.1  Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling 
Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stiling for en periode ut over en 
uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag 
vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. 

 

Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de 
arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter 
drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. 

 
11.2  Ferie/ferievikariat 

Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie. 
Rett til stedfortredergodtgjøring opptjenes heller ikke ved slikt vikariat. 

 
11.3  Konstituering 

Ved konstituering i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn 
som vedkommende ville ha fått ved opprykk til stillingen. 
Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned på grunn 
av sykdom, permisjon eller lignende, foretas som hovedregel konstituering i 
stillingen. 

 

12. SENIORPOLITIKK 
Som virkemiddel for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, gir Nordreisa 
kommune seniortillegg til fast ansatte fra og med måneden etter fylte 62 år.  
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13. OMPLASSERING OG OVERGANG TIL ANNEN STILLING 
Ved omplassering på grunn av omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller 
andre grunner som ikke skyldes arbeidstakers forhold, skal arbeidstaker beholde 
sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning, jfr HTA kap.1,§ 3, pkt. 
3.4.1. 

 
13.1  Fratreden/overgang til annen stilling i kommunen 

 
Arbeidstakere som etter avtale med kommunen går over til lavere lønnet stilling i 
virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn 
på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen, j.fr HTA kap.1, § 3, pkt. 
3.4.2. 

 
Ledere som etter avtale går ut av lederfunksjonen skal ikke beholde lederkode. 
Prinsipielt skal alle som etter avtale går ut av sin opprinnelige stilling få vurdert sin 
lønn på nytt ut fra den nye stillingens kompleksitet, ansvar og hva man hadde i 
tidligere stilling. Det skal også tas hensyn til opparbeidet kompetanse, erfaring og 
hvor lenge man har vært i stillingen. 

 
Lønnsutvikling i den nye stillingen ivaretas gjennom sentrale og lokale forhandlinger. 
 

 
 
 

14. LOKALE FORHANDLINGER – PROSEDYRER OG 
VERKTØY  

 
 Arbeidsgiver har ansvar for å foreta lønnsvurdering av alle ansatte uavhengig 

av organisasjonstilhørighet. 
 

Arbeidstakere har kun anledning til å fremme krav om å forhandle om lønn dersom 
de er fagorganisert. Slikt krav skal fremmes gjennom den arbeidstakerorganisasjon 
de er 
medlem av. Lønnsforhandlinger skal foregå mellom den som er delegert   
forhandlingsansvaret og den ansattes tillitsvalgt, med mindre partene har blitt 
enige om noe annet. 

 
Tillitsvalgt eller personer som selv er tilknyttet en organisasjon som ikke har noen 
lokal representant, kan enten velge å la seg representere av en annen 
organisasjons tillitsvalgt eller benytte seg av egen organisasjons sentrale ledd. 

 
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg har ansvar for planlegging av 
forhandlingene i samråd med organisasjonene. 

 
Nordreisa kommune praktiserer det prinsipp at ingen forhandler lønn for seg selv, 
med mindre dette er avtalt på forhånd med arbeidsgivers forhandlingspart. 
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14.1  God forhandlingsskikk 
Nordreisa kommune følger vedlegg 3 i HTA om ”Retningslinjer for lokale 
forhandlinger god forhandlingsskikk”. Nærmere presisering av prosedyrene er gitt i 
vedlegg 3 i HTA. 

 
 

14.2  Lønnspolitisk drøftingsmøte 
Drøftingsmøtene er hjemlet i avtaleverket. Følgende saker skal tas opp: 

• Grunnlaget for forhandlingene – sentrale føringer og 
anbefalinger, virkningstidspunkt 

• Lokale føringer 
• Erfaringer fra tidligere forhandlinger 
• Lokal lønnspolitikk og kriterier 
• Lønnspolitiske hensyn, herunder vurderinger om det er grunnlag for 

spesielle prioriteringer. 
• Gjennomføring av forhandlingene, framdriftsplan, prosedyrer, 

konfidensialitet, ansvar for informasjon og formidling av resultat 
• De økonomiske rammer og pottberegning, lønnsstatistikk etc. 
• Avklare om organisasjonene vil benytte hovedsammenslutningsmodellen 
• Valg av tvisteløsning 
• Hvem som omfattes av forhandlingene 
• Forholdet til uorganiserte 
• Forhandlingsutvalgets sammensetning  

 

14.3  Hensynet til uorganiserte 
Arbeidstaker er selv ansvarlig for å fremme krav ved lokale lønnsforhandlinger. 
Arbeidsgiver har ansvar for å se til at arbeidstakere uten organisasjonstilknytning 
er sikret en lønnsutvikling. 

 
14.4  Fortrolig informasjon – etikk 

All informasjon rundt de lokale forhandlinger skal være ryddig både for 
medarbeidere, organisasjonene og arbeidsgiver. 

 
Ved forhandlingene gjelder taushetsplikt, det vil si at vurderinger som kommer 
fram før, under og etter forhandlingene ikke skal bringes videre. 
Resultatet av forhandlingene skal verken bekjentgjøres eller iverksettes før 
det foreligger signerte protokoller mellom partene. 
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15. FORMIDLING AV RESULTAT AV LØNNSFORHANDLINGEN 
Det er den enkelte leders plikt å informere sine medarbeidere om resultatet. 
Underskrevet enighetsprotokoll sendes både til virksomhetsleder/sektorledere og 
arbeidstakerorganisasjonene.   

 
 

15.1 Lønnsutviklingssamtaler 
Hovedtariffavtalens bestemmelser legges til grunn og betyr at alle ansatte i kap. 3, 
4 og kap. 5 som ber om det, gis tilbud om å få gjennomført en lønnssamtale med 
arbeidsgiver. I tillegg kan ansatte i alle kapitler be om lønnssamtale etter HTA 
kapittel 
3, pkt. 3.2.2, med begrunnelse i manglende lønnsutvikling. 

 
 

Forventinger til lønn, samt mulighetene og kravene for å innfri dem skal være 
tema mellom leder og medarbeider i en kontinuerlig prosess, i utviklingssamtaler 
eller medarbeidersamtaler. Målet med samtalen er at arbeidsgiver og den 
ansatte i fellesskap skal diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at den 
ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. 

 
Det er en forutsetning at ledere er kjent med og følger Hovedtariffavtalens 
bestemmelser om lønnsforhandlinger/-reguleringer og vår lokale 
lønnspolitikk. 
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VEDLEGG 
 

Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til garantilønn.  Slike tillegg følger funksjonen, 
ikke personen.  Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 
12.000 til kontaktlærer, grunnskole).  
 
Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg): 
 
Pedagogisk leder      20.000 
Sosiallærer       12.000 
Kontaktlærer    12.000 + 400 per elev i gruppa   
  
Rådgiver/sosiallærer      12.000 
Kroppsøving, samlingsstyrer* 
Musikk, samlingsstyrer* 
Naturfag, samlingsstyrer* 
Mat og helse, samlingsstyrer* 
Kunst- og handverk, samlingsstyrer* 
IKT* 
* i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av 
funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte. 
 
Arkivleder       15.000 
Valgmedarbeider, hvert annet år    15.000 
Renholder 1       15.000 
Hjelpepleier 1       15.000 
Sykepleier 1/fagutviklingssykepleier    20.000 
Profilansvarlig          5.000 
Medisinromansvarlig         5.000 
Brannvernleder          5.000 
Røykdykker          5.000 
Fagleder            varierer mellom 10.000 og 20.000 
 
 
Andre tillegg: 
Seniortillegg       10.000 
Kompetansetillegg     5.000 – 20.000 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/299-1 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 06.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Nordreisa næringsutvalg 28.03.2019 
4/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Forprosjekt Innovasjonssenter/Halti III 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune igangsetter et forprosjekt for å avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet 
Innovasjonssenter Nord / utrede et nytt byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget for et 
innovasjonssenter/Halti III. Nordreisa er prosjekteier og har prosjekteringsansvaret.  
 
Kostnadene til forprosjektet dekkes av kommunalt utviklingsfond med inntil kr 300.000. 
 

Saksopplysninger 
Under formannskapsmøtet 28.02.2019 var det en orienteringssak/workshop med innledere fra 
Halti om nye prosjekter og plass-situasjonen i Halti-bygget. 
 
All plass i dagens Halti-bygg er benyttet, og det begynner å bli trangt om plassen for de 
aktiviteter som foregår der i dag. Dessuten planlegges en rekke nye aktiviteter som del av 
satsningen som er gitt tittelen Innovasjonssenter Nord. Denne satsningen har en visjon som 
inkluderer aktiviteter som bl.a. forskning, villakssenter, kventeater og utdannings-
/utviklingssenter innenfor spillutvikling.  
 
Videre er det på Halti-bygget trangt i forhold til møterom, lager/oppbevaring, kontorplasser og 
parkering. Parallelt med gjennomføringen av forprosjekt for evt. nybygg må det derfor jobbes 
parallelt med midlertidige løsninger. I tillegg er det ønskelig med en oppgradering for å høyne 
byggets attraktivitet. I forhold til midlertidige løsninger kan det være aktuelt å se til Sørkjosen 
skole (ledig fra 1/1 2021) og NTVGS.  
 
Formannskapet ba etter orienteringen rådmannen om å legge fram en sak til næringsutvalget 
28/3 og kommunestyre 29/3 om dette med forslag om å gjennomføre et forprosjekt. 

Vurdering 
Nordreisa kommune anser det som hensiktsmessig å igangsettes et forprosjekt for å avklare 
fysisk tilrettelegging for prosjektet Innovasjonssenteret Nord. Forprosjektet skal settes med en 
styringsgruppe, som settes sammen av aktører som har en direkte interesse i utbyggingen.  
 
Forprosjektet skal kartlegge behov, roller, økonomi, muligheter, løsninger og aktuelle 
interessenter. SIVA har tidligere signalisert interesse for å involvere seg i et slikt prosjekt, og 
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Marius Johansen undersøker nærmere hva som kan ligge dette (deltaker i forprosjektet eller som 
investor i en eventuell realisering senere, evt. annen rolle). Et mulig nybygg/tilbygg skal 
prosjekteres, og potensielle leieinntekter og finansiering skal kartlegges.  
 
Aktuelle bidragsytere kan være Troms og Finnmark FK (investeringssiden), KUD/KMD 
(investering og drift), Sametinget (investering), KLD (investering), UiT (drift/leieavtale). Det er 
også reist spørsmål om dette kan være et egnet prosjekt for en privat utbygger, uten at dette 
alternativet pr. nå ses på som særlig realistisk, men bør være del av et forprosjekt.  
 
Prosjektet vil bli kort presentert i kommunestyret i forbindelse med behandlingen der.  
 
Rådmannen anbefaler at forprosjektet finansieres av kommunalt utviklingsfond. Dette for at 
arbeidet kan startes så snart som mulig. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1463-3 

Arkiv:                034  

Saksbehandler:  Guro Boltås 

 Dato:                 26.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.03.2019 
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
5/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Bemanningsplaner helse og omsorg 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 bemanningsplan Helse og omsorg 2019 
2 Bemanningsplan 2019 (1) 
3 bemanningsplan bo og kultur (1) 
4 Bemanningsplan Fysikalsk avdeling (3) 
5 Bemanningsplan Guleng 3 2019 (1) 
6 Bemanningsplan Guleng bofellesskap og avlastning 2019 (1) 
7 bemanningsplan hjspl 2019 (1) (1) 
8 bemanningsplan hjhj 2019 (1) (1) 
9 Bemanningsplan Høgegga 2019 (1) 
10 bemanningsplan legeseksjon -19 (1) 
11 bemanningsplan Sonjatun Omsorgssenter 2019 (1) 
12 bemanningsplan Stab 2019 (1) 
13 bemanningsplaner Nav (1) 
14 bemanningsplan Rus-og psykiskhelse 2019 (1) 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.03.2019  

Behandling: 
Inghild Birkelund Andersen(KrF), Herborg Ringstad (H), Ann Kristin Thorheim (FrP) og Elise 
Blixgård (Sp) fremmet følgende forslag.  
I påvente av nytt vedtak i kommunestyret i sak 7/19 utsettes vedlagt bemanningsplaner 
 
Det ble stemt over fellesforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. 4 stemte for forslaget og 
3 stemte for rådmannens innstilling. Fellesforslaget dermed vedtatt. 
I påvente av nytt vedtak i kommunestyret i sak 7/19 utsettes vedlagt bemanningsplaner 
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Rådmannens innstilling 
Helse og omsorgsutvalget godkjenner vedlagte bemanningsplaner, unntatt bemanningsplanen 
for Høgegga boliger.  Bemanningsplanen endres med at det opprettholdes stedlig nattvakt i 
Høgegga boliger. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret gjorde 20. desember 2018 i sak 80/18 vedtak om at det skal utarbeides 
bemanningsplaner for kommunen. Hver sektor utarbeider sin bemanningsplan som behandles i 
hovedutvalgene. 
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen 
Kommunestyret ønsker en gjennomgang av driftsnivået til kommunen og ønsker en 
bemanningsplan som gir budsjettmessig balanse og drift i tråd med forventede fremtidige 
inntektene. 
 
 
Strategier 
Kommunens overordna mål og strategier er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 
kommunestyret mars 2013; «Mot et åpent kunnskapssamfunn» 
Innenfor sektor for helse og omsorg er det mange hovedmål og delmål; se kommuneplanens 
samfunndel kortversjon.   
 
Metode 
Arbeidet med bemanningsplanene har pågått fra 15.januar -28 februar 2019. Plan for arbeidet er 
presentert for alle virksomhetsledere. De har utarbeidet sine planer for sin virksomhet, som 
ligger som vedlegg til hovedplanen. Alt arbeidet bygger på bemanningsplanen som ble 
utarbeidet i 2016 og fremstår som en framskriving og oppdatering. I prosessen med 
nedbemanning er det satt ned nedbemanningsgruppe bestående av rådmann, sektorledere, 
fagforbundet, delta, utdanningsforbundet og HVO. Det er foretatt ROS-analyser i de 
virksomheter som blir berørt av nedtaking av nattevakter i tjenesten. Disse ROS-analysene er 
gjort i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og ledere på de involverte virksomheter. Det er 
holdt informasjonsmøter for å informere de involverte om prosessen, der også tillitsvalgte og 
verneombud har deltatt.  Det er også gitt informasjon om prosessen på personalmøter i de 
forskjellige virksomheter. For å se hvordan gjennomføringen av nedbemanning kan 
organiseres/gjøres best mulig er det satt ned arbeidsgrupper for sykehjemmene og for 
Hjemmetjeneste/Høgegga, disse arbeidsgruppene består av ledere, plass verneombud og plass 
tillitsvalgte. På grunn av kort tidsfrist har det ikke vært mulig å sende bemanningsplanene ut på 
høring.  
 

 
Sektoren totalt sett   
 
Sektoren er stor og komplisert med mange forskjellige helse- og omsorgstjenester. Vi har 3 
sykehjem med til sammen 51 langtidsplasser pr 01.01.19. Det er 7 korttidsplasser på 
sykehjemmene, i tillegg til 2 korttidsplasser lokalisert på sykestue. I vedtak i helse og 
omsorgsutvalg fra 30.11.18 står det at det skal synliggjøres innsparing i sykehjemstjenesten ved 
overgang til omsorg +. Antall sykehjemsplasser må derfor reduseres til 46 for å kunne holde 
budsjett uten å gå ned i pleiefaktor. Denne nedtakingen vil skje i takt med etablering av 
omsorg+.  
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Det er planlagt en omorganisering av sykehjemstjenestene med felles virksomhetsleder og en 
avdelingsleder på hvert sykehjem. Denne organiseringen er utsatt til høst 2019. Denne 
omorganiseringen omfatter også kjøkkentjenesten som blir under virksomhetsleder for 
sykehjem, med en fagleder for kjøkken. Frem til høst 2019 er det en avdelingsleder her. 
Husøkonomstillingen er tatt bort.  
  
Hjemmetjenesten har ansvar for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagaktivitetssenter for 
personer med demens og støttekontaktordning. Hjemmetjenesten skal også ha ansvar for omsorg 
+, som er under planlegging. Her er det også en omorganisering med felles virksomhetsleder for 
hjemmetjenesten og rus- og psykisk helse og en avdelingsleder for hver av virksomhetene. 
Denne organiseringen blir virksom fra høst 2019. Pr i dag er det 96 pasienter som mottar 
hjemmesykepleie og tjenesten yter 377 t pr uke omsorgstid uten kjøretid. Hjemmetjenesten 
rykker ut på trygghetsalarmer. Pr 22.02.19 er det 67 aktive trygghetsalarmer som 
hjemmesykepleien betjener. I gjennomsnitt rykkes det ut på minimum 5 alarmer pr døgn.  
Rus- og psykiskhelse består av Fosseng bofellesskap og utetjeneste. I bofelleskapet bor det i dag 
6 personer. Utetjenesten har 30 brukere med aktive vedtak (inkludert 6 beboere ved Fosseng 
Bofellesskap) Dette tallet kan variere fra måned til måned på grunn av ustabile søkere.  
Omsorgsbolig enhetene består av Høgegga, Guleng 3 og Guleng Bofellesskap og Avlastning. 
Her er det organisert med en felles virksomhetsleder og en avdelingsleder på hver enhet. 
Høgegga har 11 brukere. Guleng 3 har i dag 8 beboere, der 4 av disse har 1 til 1 bemanning. 
Guleng Bofellesskap og Avlastning gir i dag døgnkontinuerlig helsetjenester av varierende 
omfang til 5 brukere med psykisk utviklingshemming og/eller fysiske funksjonsnedsettelser.  
Innenfor helsetjenester er det legetjenester med støttetjenester. Denne tjenesten er organisert 
med kommuneoverlege og to fagledere, en for labratorie- og en for fysioterapitjenester.    
Stabstjenesten består av konsulenter med forskjellige hovedoppgaver, blant annet 
besvarer de henvendelser, skriver vedtak og gir støttetjenester til virksomhetene. 
Sektorleder er nærmeste overordnede.    
  
For mere detaljer henvises det til bemanningsplanene på de enkelte virksomhetene.  
  
Sektoren totalt sett per 01.01.19 
  
SUM ÅRSVERK: 182,27 (187,49 i 2016)   
  
SUM ÅRSVERK ETTER NEDBEMANNING: 170,45  
  
SUM ÅRSVERK PROSJEKTSTILLINGER: 3   
  
SUM ANSATTE OG STILLINGSHJEMLER: 262 (296 i 2016)  
 
 
  
Bemanningsplanene er laget med utgangspunkt i følgende punkter fra budsjettvedtaket fra helse og 
omsorgsutvalget 30.11.18: 
  

 Kutte 1 nattvaktstilling på alle 3 sykehjemmene, slik at sykehjemmene til sammen har 5 
nattvakter mot dagens situasjon med 6 nattvakter.  

 Det skal synliggjøres innsparing i sykehjemstjenesten ved overgang til omsorg+.  
 Ta ned 2 nattvakter med å samkjøre nattvakt i hjemmetjenesten, Fosseng og Høgegga. 
 Ta bort administrativ stilling i Rus og psykisk tjeneste og hjemmesykepleien. Kan ta ned 40 

% stilling,  
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 I sosionom stilling i Rus og psykisk helse.  
 Fosseng: Ta ned 1 stilling dagtid i turnus.  
 1 konsulentstilling i stab  
 Bemanningen på Guleng 3 må reduseres når det er færre brukere tilstede 

 
 
 
Vurdering 
 
Sektor for helse og omsorg driftes i dag på et minimum. Det er ikke mye handlingsrom å spille 
på. Dette gjelder for alle virksomhetene. Det jobbes systematisk med å redusere kostnader og se 
på hvordan vi kan gjøre tjenestene best mulig innenfor de rammene vi har. Det skal gjøres en 
dreining fra institusjon til hjemmebasert omsorg og sektoren er i gang med prosessen.   
 
 
 
 
 

  
11668: Framskrevet folkemengde 1. januar 2019 etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og 

år  
  
Hovedalternativet (MMMM)  
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi  2020  2023  2025  2030  
 Menn  0-5 år  157  166  170  183  
  6-15 år  332  315  314  315  
  16-66 år  1661  1693  1705  1742  
  67 år eller eldre  453  490  515  566  
   80 år eller eldre  103  116  128  186  
Kvinner  0-5 år  138  151  161  171  
  6-15 år  316  308  291  290  
  16-66 år  1516  1537  1556  1598  
  67 år eller eldre  475  512  532  583  
  80 år eller eldre  135  146  159  221  
Sum menn, kvinner  0-5 år  295  317  331  354  
  6-15 år  648  623  605  605  
  16-66 år  3177  3230  3261  3340  
  67 år eller eldre  928  1002  1047  1149  
  80 år eller eldre  238  262  287  407  
Sum    5286  5434  5530  5855  
  
 
Befolkningsprognosen tilsier at det blir flere eldre i gruppen 67 – 79 år. Det blir også flere eldre 
i gruppen over 80 år.  Vi ser at det i årene som kommer er en stor økning i antall eldre i forhold 
til økning ellers i befolkningen, det betyr at helsetjenestene må være forberedt på å møte disse 
utfordringene når de kommer. Vi må tenke langsiktige løsninger. Vurdere løsninger som kan 
være supplement til tjenestene og se på hvordan vi bruker den kompetansen som er i 
kommunen. 
 
I forbindelse med nedtak av nattevakt på sykehjemmene fra 6 til 5 er det gjort en vurdering i 
samråd med ledere for virksomhetene, plasstillitsvalgte og plass verneombud. Det er vurdert at 
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den løsningen som er mest hensiktsmessig å gjennomføre er å ta bort en nattevakt fra Sonjatun 
sykehjem, samtidig som det reduseres 4-5 sykehjemsplasser her. Dette vil redusere antall 
pasienter som nattevakt har ansvar for samtidig som det er to nattevakter i bygget (med natt på 
sykestue). I forbindelse med at antall pasienter blir redusert her, kan det reduseres antall 
personale på dag- og aftenvakt. Vi kan da oppnå en synlig innsparing i sykehjemstjenesten. 
Reduksjon av antall pasienter på Sonjatun sykehjem må imidlertid samkjøres med opprettelse av 
omsorg + tilbud. 
 
Det er gjennomført møter for å gjennomgå ROS-analyser i forbindelse med samkjøring av 
nattevakter og iverksette tiltak for å kunne gjennomføre dette. Det anbefales ikke å ta bort en 
nattevakt fra Høgegga, da dette vil bli vanskelig å gjennomføre uten at det går for mye utover 
brukerne. Det krever endringer av vedtak som kommer inn under § 9 bruk av tvang og makt. 
Disse vedtakene blir sannsynligvis ikke godtatt av Fylkesmannen.  
 
Vi ser at det ikke er behov for stedig nattevakt på Fosseng/bofellesskapet for mindreårige 
flyktninger. Det anbefales at hjemmetjenesten utfører de tjenestene der er behov for her, med 
støtte av andre nattevakter i “ute” tjenesten. Det anbefales at det overføres en nattstilling på 1,7 
til helse- og omsorgssektoren fra oppvekst sektoren, som bofellesskap for flyktninger er under. 
Slik kan helse sektor beholde nattevakt på Høgegga og hjemmetjeneste, samtidig som de 
ivaretar behovet for nattjenester på Fosseng/bofellesskapet.   
 
Reduksjon av stillinger i Rus- og psykisk helse og i stab helse- og omsorg er iverksatt. Det er 
vakante stillinger som er tatt bort.  
 
Sammenslåing av felles virksomhetsleder for hjemmetjeneste og Rus og psykisk helse gir en 
besparelse tilsvarende 40% administrativ stilling.  
 
Guleng 3 har skrevet ny turnus som tar hensyn til å utnytte personalressursene når brukerne ikke 
er tilstede. 
 
Nye turnuser trer i kraft slik: 
Fosseng boliger: 1. april 2019 
Sykehjemmene: 6. mai 2019 
Guleng 3:  6. mai 2019 
Høgegga boliger: 6. mai 2019 
Hjemmetjenesten: 6. mai 2019 
 
Det tas forbehold om forsinkelser i nedbemanningsprosessen i forhold til iverksettelse av nye 
turnuser.
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Bakgrunn / Mandat 
 
Vedtak fra formannskapets møte i desember 2018: 
«Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. Enstemmig vedtatt» 
  
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  

 

Helsetilstanden i kommunen ifølge kommuneplanen s samfunnsdel. 
 
Befolkningssammensetning I 2012 har det vært befolkningsvekst i kommunen. Nordreisa har 
flere menn enn kvinner enn resten av landet i aldersgruppen 20–39 år. Kommunen har en noe 
lavere andel barn og unge i alderen 0–17 år enn Troms og landet for øvrig og en høyere andel 
eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Andelen personer med ikke-vestlig innvandrer-
bakgrunn er lavere i Nordreisa enn i Troms fylke og landet for øvrig. Forventet levealder for 
menn er lavere enn landsgjennomsnittet.  
Oppvekst og levekår Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet 
for øvrig. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Andelen 
uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig.  
Nordreisa kommune har mange innbyggere med ulike funksjonshemminger og en stor andel 
av eldre med demenssykdom som har stort hjelpebehov og tilretteleggingsbehov. Kommunen 
har også mange rusmisbrukere med sammensatte vansker.   
Skader og ulykker Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 
sammenlignet med resten av landet.  
Helserelatert atferd Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert 
etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten 
av befolkningen. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.  
Helsetilstand Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser som blant annet angst 
og depresjon sammenlignet med resten av landet. Hjerte- og karsykdom er ikke entydig 
forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter antall pasienter behandlet ved sykehus.  
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Tabell 1: Prognose for befolkningsfremskrivning i Nordreisa kommune (SSB, alternativ 
MMMM)  
2012  2013  2014  2015  2016  2021  
0–5 år  322  337  333  341  349  366  
6–15 år  600  601  607  612  611  635  
16–66 år  3137  3152  3152  3145  3168  3209  
67–79 år  482  484  544  586  605  712  
80 år +  266  267  254  247  247  261  
Sum  4807  4841  4890  4931  4980  5183  
 
 
 

 
11668: Framskrevet folkemengde 1. januar 2019 etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel 

og år 
 
Hovedalternativet (MMMM) 
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi 2020 2023 2025 2030 
 Menn 0-5 år 157 166 170 183 
 6-15 år 332 315 314 315 
 16-66 år 1661 1693 1705 1742 
 67 år eller eldre 453 490 515 566 
  80 år eller eldre 103 116 128 186 
Kvinner 0-5 år 138 151 161 171 
 6-15 år 316 308 291 290 
 16-66 år 1516 1537 1556 1598 
 67 år eller eldre 475 512 532 583 
 80 år eller eldre 135 146 159 221 
Sum menn, kvinner 0-5 år 295 317 331 354 
 6-15 år 648 623 605 605 
 16-66 år 3177 3230 3261 3340 
 67 år eller eldre 928 1002 1047 1149 
 80 år eller eldre 238 262 287 407 
Sum  5286 5434 5530 5855 

 
Befolkningsprognoser tilsier at det blir flere eldre i gruppen 67 – 79 år. Det blir også flere 
eldre i gruppen over 80 år.  Vi ser at det i årene som kommer er en stor økning i antall eldre i 
forhold til økning ellers i befolkningen, det betyr at helsetjenestene må være forberedt på å 
møte disse utfordringene når de kommer. Vi må tenke langsiktige løsninger. Vurdere 
løsninger som kan være supplement til tjenestene og se på hvordan vi bruker den 
kompetansen som er i kommunen.  
 

 

 

Mål og strategier  
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Trygghet og livskvalitet 
 
Helse, omsorg og sosialtjenester 
Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser, skal 
sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.  

 Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 
vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og 
helsemessige problemer.  

  Nordreisa kommune skal utvikle tverr-faglige arenaer hvor familier kan få individuell 
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt.  

 Nordreisa kommune skal sikre bruker-medvirkning og trygge den enkeltes 
rettssikkerhet.  

 Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god 
samhandling med tjenestemottaker og pårørende.  

 Nordreisa kommune skal gi brukere rett tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i 
tjenestetilbudene.  

 Nordreisa kommune skal opparbeide og videreutvikle et godt omdømme for å styrke 
rekrutteringen til sektoren.  

  Nordreisa kommune skal være en god vertskommune for regionale tjeneste-tilbud 
 Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukerne og 

bestemmer hvilket tilbud brukerne skal få.  
 Nordreisa kommune skal arbeide for at det åpnes for større samhandling og 

kommunikasjon mellom ulike data-programmer for helse- og omsorgs-sektoren. 
 Nordreisa kommune skal prøve ut fleksible arbeidstidsordninger innenfor helse- og 

omsorgssektoren.  
 Nordreisa kommune skal opprette et faglig etisk råd for anke-/klagesaker i helse- og 

omsorgssektoren.  
 Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videre-utvikle 

dagens tilbud ved Distrikts-medisinsk senter i samarbeid med UNN.  
  Nordreisa kommune skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelse-tjenester 

rettet mot innbyggernes behov.  
 Nordreisa kommune skal ha en arena for samhandling mellom kommuner, 

helseforetak, universitet, høgskole og videregående skoler. 
  Nordreisa kommune skal satse på bruk av «Inn på tunet»-tjenester i helsesektoren.  

 
Folkehelse 
Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helse-
fremmende aktiviteter for hele befolkningen.  

 Nordreisa kommune skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og 
forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer fore-
byggende og helsefremmende fremfor behandlende.  
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 Nordreisa kommune skal ha god kunnskap om befolkningens helse og de 
utfordringer som finnes gjennom helseprofiler.  

 Nordreisa kommunes befolkning skal ha tilbud om veiledning i forhold til 
kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse.  

 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.  

 

Organisasjon mennesker og ressurser 

Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeids-miljø, 
effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 
organisasjon. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå 
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive 
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte.  

 Nordreisa kommune skal ha et omdømme som gjør oss attraktiv og bidrar til arbeidet 
med rekruttering til kommunens samlede organisasjon.  

 Nordreisa kommune skal heve kompetansen i hele kommuneorganisasjonen gjennom 
målrettet etter- og videre-utdanning.  

 Nordreisa kommune skal arbeide for at alle som har ufrivillige deltidsstillinger skal  
få mulighet for full stilling. 

Bosetting og boforhold 

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet 
 Nordreisa kommune skal etablere omsorgsboliger og nødboliger sentralt og i nærhet til 

de private og offentlige tjenestene.  
  Nordreisa kommune skal i samarbeid med NYBO drive aktiv sosial bolig politikk 

 
 
Metode 
I forbindelse med politiske vedtak, må sektoren ta ned ca. 7 mill. I den forbindelse må det 
gjennomføres en nedbemanning. Det er satt ned nedbemanningsgruppe bestående av 
rådmann, sektorledere, fagforbundet, delta, utdanningsforbundet og HVO. Det er foretatt 
ROS-analyser i de virksomheter som blir berørt av nedtaking av nattevakter i tjenesten. Disse 
ROS-analysene er gjort i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og ledere på de involverte 
virksomheter. Det er holdt informasjonsmøter for å informere de involverte om prosessen, der 
også tillitsvalgte og verneombud har deltatt.  Det er også gitt informasjon om prosessen på 
personalmøter i de forskjellige virksomheter. For å se hvordan gjennomføringen av 
nedbemanning kan organiseres/gjøres best mulig er det satt ned arbeidsgrupper for 
sykehjemmene og for Hjemmetjeneste/Høgegga, disse arbeidsgruppene består av ledere, plass 
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verneombud og plass tillitsvalgte. På grunn av kort tidsfrist har det ikke vært mulig å sende 
bemanningsplanene ut på høring. 
 
 
Sektoren totalt sett  
Sektoren er stor og komplisert med mange forskjellige helse- og omsorgstjenester. Vi har 3 
sykehjem med til sammen 51 langtidsplasser pr 01.01.19. Det er 7 korttidsplasser på 
sykehjemmene, i tillegg til 2 korttidsplasser lokalisert på sykestue. I vedtak i helse og 
omsorgsutvalg fra 30.11.18 står det at det skal synliggjøres innsparing i sykehjemstjenesten 
ved overgang til omsorg +. Antall sykehjemsplasser må derfor reduseres til 46 for å kunne 
holde budsjett uten å gå ned i pleiefaktor. Denne nedtakingen vil skje i takt med etablering av 
omsorg +. 
 
Det er planlagt en omorganisering av sykehjemstjenestene med felles virksomhetsleder og en 
avdelingsleder på hvert sykehjem. Denne organiseringen er utsatt til høst 2019. Denne 
omorganiseringen omfatter også kjøkkentjenesten som blir under virksomhetsleder for 
sykehjem, med en fagleder for kjøkken. Frem til høst 2019 er det en avdelingsleder her. 
Husøkonomstillingen er tatt bort. 
 
Hjemmetjenesten har ansvar for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagaktivitetssenter for 
personer med demens og støttekontaktordning. Hjemmetjenesten skal også ha ansvar for 
omsorg +, som er under planlegging. Her er det også en omorganisering med felles 
virksomhetsleder for hjemmetjenesten og rus- og psykisk helse og en avdelingsleder for hver 
av virksomhetene. Denne organiseringen blir virksom fra høst 2019. Pr i dag er det 96 
pasienter som mottar hjemmesykepleie og tjenesten yter 377 t pr uke omsorgstid uten 
kjøretid. Hjemmetjenesten rykker ut på trygghetsalarmer. Pr 22.02.19 er det 67 aktive 
trygghetsalarmer som hjemmesykepleien betjener. I gjennomsnitt rykkes det ut på minimum 5 
alarmer pr døgn. 

Rus- og psykiskhelse består av Fosseng bofellesskap og utetjeneste. I bofelleskapet bor det i 
dag 6 personer. Utetjenesten har 30 brukere med aktive vedtak (inkludert 6 beboere ved 
Fosseng Bofellesskap) Dette tallet kan variere fra måned til måned på grunn av ustabile 
søkere. 

Omsorgsbolig enhetene består av Høgegga, Guleng 3 og Guleng Bofellesskap og Avlastning. 
Her er det organisert med en felles virksomhetsleder og en avdelingsleder på hver enhet. 
Høgegga har 11 brukere. Guleng 3 har i dag 8 beboere, der 4 av disse har 1 til 1 bemanning. 
Guleng Bofellesskap og Avlastning gir i dag døgnkontinuerlig helsetjenester av varierende 
omfang til 5 brukere med psykisk utviklingshemming og/eller fysiske funksjonsnedsettelser. 

Innenfor helsetjenester er det legetjenester med støttetjenester. Denne tjenesten er organisert 
med kommuneoverlege og to fagledere, en for labratorie- og en for fysioterapitjenester.   

Stabstjenesten består av konsulenter med forskjellige hovedoppgaver, blant annet 
besvarer de henvendelser, skriver vedtak og gir støttetjenester til virksomhetene. 
Sektorleder er nærmeste overordnede.   
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For mere detaljer henvises det til bemanningsplanene på de enkelte virksomhetene. 
 
Gjeldende lovverk og retningslinjer: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven  
 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg 
 Stortingsmelding nr.45 Bedre kvalitet i de kommunale pleie – og omsorgstjenestene 
 Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening 
 Rundskriv: IS-10/2015: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte 

personer med psykisk utviklingshemming 
 Rundskriv 1-13/97: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 
 Leve hele livet 

 
 

Helse- og omsorgstjenestelovens formål er blant annet å 
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfull tilværelse i fellesskap med andre 
 Sikre tjenestetilbudets kvalitet 
 Sikre et likeverdig tilbud 
 Sikre at tilbudet tilpasses den enkeltes behov og at tilbudet tilrettelegges med respekt 

for den enkeltes integritet og verdighet 
 

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap 3, § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har 
blant annet plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at 
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 
 
Pasientrettighetslovens formål er blant annet å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
helsehjelp av god kvalitet (§1-1). Helsehjelp er blant annet pleie- og omsorgs formål og som 
er utført av helsepersonell (§1-3) Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte 
helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan (§2-5) 
 
Kommunen har ansvar for å sikre at brukers rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt 
jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a og pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-1 
 

 

 
 
Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 
I forhold til sykehjem har vi fortsatt venteliste for langtidsplass, pr. 01.03.19 gjelder dette 4 
personer. De som blir innvilget langtidsplass må oppfylle krav om heldøgns pleie.  Disse 
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personene er mer syk når de kommer inn, de har flere somatiske sykdommer og ca. 80 % har 
en demenssykdom eller en kognitiv svekkelse når de flytter inn. Som en følge av dette er 
kompetansebehovet blant ansatte økende. Det blir flere yngre personer som har en 
demenssykdom, disse personene har et annet sykdomsbildet enn de eldre, de har et større 
behov for oppfølging og hjelp.  

Hjemmesykepleien har en stabil økende etterspørsel de siste årene. Det er en dreining i 
tjenestene der det er fokus på å kunne bo hjemme lengst mulig. Brukere som bor i eget hjem 
har større hjelpebehov og har ofte et mer komplisert sykdomsbilde. Hjemmesykepleien 
merker økning i pasienter som trenger mer oppfølgning i form av besøk opptil 6 x pr døgn. I 
2018 ble det startet opp dagaktivitetssenter for personer med demenssykdom 2 dager i uken, 
dette er planlagt utvidet til 5 dager i uken i løpet av 2019. Tjenesten har manglet et trinn i 
omsorgstrappen for de som har behov for flere tjenester enn det hjemmetjenesten har hatt 
mulighet til å gi, men som er for “frisk” for institusjon. Omsorg + er under planlegging, målet 
med et slikt tilbud er å ha et alternativ til denne gruppen. De siste årene har det også vært en 
økning på pasienter med kreft, kreftsykepleier jobber ut fra hjemmesykepleien og det er ett 
stort behov for dette tilbudet. Hjemmesykepleien samarbeider med kreftsykepleier der 
pasienten trenger utvidet helsehjelp på kveld, natt og helg. Kreftsykepleier har mye 
henvendelser fra pårørende i forhold til behov for informasjon men også behov for hjelp til 
koordinering av 

I Rus- og psykisk helsetjeneste har beboerne i Fosseng bofellesskap de siste årene blitt 
betydelig svekket i sin helse, både psykisk- og somatisk, de har ulikt behov for oppfølging. Pr. 
2018/ 19 er det en av beboerne ved Fosseng som kommer inn under betegnelsen 
ressurskrevende. I utetjenesten oppleves det at brukernes utfordringer og behov er mer 
komplekse enn tidligere. Det er flere unge med omfattende psykiske utfordringer kombinert 
med rus. Volds-/og trussel problematikken ser ut til å være økende i miljøet. Fra 2019 er det 
kommet flere ”pakkeforløp” også i denne tjenesten, blant annet for å fange opp somatisk 
sykdom hos de med psykiske lidelser. Det er også mye fokus på samarbeid mellom aktører, 
blant annet mot spesialisthelsetjenesten. Denne virksomheten har også ansvar for 
koordinering og drift av aktiviteter i Doktorgården. Huset skal romme primær- og 
sekundæraktiviteter/tilbud jamfør føringer i folkehelseloven og kommunens samfunnsdel. Det 
skal være ett lavterskel-tilbud til kommunens innbyggere i alle aldergrupper. 

I virksomhetene for omsorgsboliger er det rapportert at de funksjonshemmede har flere 
kompliserte utfordringer, mere somatiske lidelser, flere personer med demensdiagnoser og 
større hjelpebehov. Det er mer behov for avlastning til pårørende. Det planlegges et nytt 
botiltak i forbindelse med at en bruker skal flytte ut i egen bolig i 2019. Det er også et annet 
botilbud til en bruker som må opprettes, det er enda uklart om det blir driftet av kommunen 
eller om kommunen blir å kjøpe denne tjenesten hos private aktører. 

Ved legekontoret gis nødvendig helsehjelp til kommunens innbyggere og andre som trenger 
det og det er ikke noe store endringer i rutiner eller måte å jobbe på de seneste år. De 
kommunale legestillingene brukes til arbeid ved sykestua, sykehjemmene, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste, kommuneoverlegejobb mm. Laboratoriet utfører i tillegg til 
laboratoriearbeid for legene også dette for sykestue, sykehjemmene, DPS og 
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spesialisthelsetjenesten. Sykepleierne på laboratoriet går 2-delt turnus og betjener 
legevaktsentralen ukedager på kveld og i helgene på dag og kveld. Sykepleierne besvarer 
henvendelser på Nødnett for innbyggerne i Nordreisa og Skjervøy. Vi merker jevnt økende 
etterspørsel etter våre tjenester ved legekontoret fra år til år. Det er et stabilt, høyt antall 
konsultasjoner og henvendelser per år. Det er stadig mer oppgaver som tilkommer fastleger 
og det merkes i arbeidsmengde.  

Kjøkkenvirksomheten rapporterer om et stabilt antall porsjoner ut, det er en nedgang på antall 
middagsporsjoner til hjemmeboende. Det er flere med ønskekost, og flere spesial dietter som 
lages hver dag. Nye regler for renhold og produksjon gjør at en større del av arbeidstiden blir 
brukt på det. 

Staben rapporterer om at det stilles stadig større krav til dokumentasjon og vedtak 
på helsetjenester. Opplæring og oppfølging av andre ansatte innen virksomheter i 
helse og omsorg står sentralt. Det har foregått en stor endring i de siste årene, 
antallet elektroniske meldinger har økt fra 1683 i 2013, 2518 i 2016, til 5130 i 
2018. Iverksetting av nye tjenester endret seg fra 577 i 2013 til 779 i 2015 og 766 
i 2018. 

NAV Nordreisa har de siste årene hatt stor pågang fra brukere med etterspørsel av 
tjenester, det er økt antall vedtak, dette henger blant annet sammen med økt 
bosetting av flyktninger. 

 
 

Lønnskostnader i sektoren, lønn i faste stillinger. 
 
 

    
 2016 2017 2018 
Totalt budsjett, lønn 
i faste stillinger, 
uten tillegg 

 
73 485 884 

 
78 332 100 
 

 
83 884 220 

Regnskapstall pr år  71 259 848 76 807 693 80 517 651 
 

Helse og omsorg oversikt 
 
Oversikten viser stillinger slik det blir når omorganiseringen i sektoren er gjennomført. 
Oversikten tar ikke hensyn til planlagt nedbemanning i 2019.  
 
Sektorleder: 1.0 stilling 
Konsulentstillinger: 4,5 stilling 
Leger: 3,375 med kommunelege og turnuslege  
Virksomhetsledere: 3.0 stilling 
Avdelingsledere: 5,8 stilling 
Fagledere: 1,5 stilling 
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Fysioterapeuter: 4 stillinger, med turnus- og sjefsfysioterapeut 
Private fysioterapeuter med driftstilskudd: 2 
Ergoterapeuter: 3,5 stilling 
Vernepleiere: 11,1 stiling 
Sosionom: 0,5 stilling 
Aktivitør: 1 stilling 
Prosjekt hverdagsrehabilitering: 2 stillinger 
Sykepleiere: 39,29 stillinger  
Kreft sykepleier: 0,8 stilling  
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere: 71,3 stillinger 
Barne- og ungdomsarbeider: 1,88 stillinger  
Sekretær: 3,6 stillinger 
Assistenter/hjemmehjelp: 18,43 + 5,75 stillinger 
Kokk: 3.5 stillinger 
Veiledere: 3 stillinger  
Gjeldsrådgiver: 0.5 stilling 
Prosjekt “hverdagsrehabilitering” ergoterapeut 0,6 stilling + hjemme trenere 0,4 stilling 
Prosjekt “kartlegging av hjemmeboende eldre over 72 år” fysioterapeut 1 stilling 
Prosjekt velferdsteknologi 1 prosjektleder stilling. 
 
 
Det må bemerkes at legene har en stor del som privatpraktiserende og ergoterapeuter og 
fysioterapeuter også går inn i internkjøp DMS 
 
SUM ÅRSVERK: 182,27 (187,49 i 2016)  
 
SUN ÅRSVERK ETTER NEDBEMANNING: 170,45 
 
SUM ÅRSVERK PROSJEKTSTILLINGER: 3  
 
SUM ANSATTE OG STILLINGSHJEMLER: 262 (296 i 2016) 
 
Fra forrige bemanningsplan ble skrevet kan vi se at det er en liten nedgang på årsverk og 
antall ansatte i helse og omsorg er redusert med ca. 35 personer. Dette kan bety at det er flere 
større stillinger og at det er noen vakante stillinger.  

 

 

Vurdering av utvikling siden 2013 

I forhold til samhandlingsreformen kommer pasientene tidligere fra sykehus, de er sykere og 
trenger tettere oppfølging av personalet i forhold til observasjoner og behandling. Pasientene i 
dag har flere lidelser enn tidligere (kreft, diabetes, hjertelidelser, demenssykdom, følge etter 
hjerneslag m. m) og trenger tettere oppfølging, man trenger ansatte med fagkompetanse og 
videreutdanning innenfor fagfeltene. Det er større behov for korttidsplasser. Etter reduksjon 
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fra 4 til 2 ØHD-senger 01.01.19 ble det opprettet 2 kommunale korttidsplasser på sykestue. 
Dette for å imøtekomme behovet for tett oppfølging av pasienter som kommer rett fra 
sykehus.  
 
Der er en dreining i tjenestetilbudet fra institusjon til hjemmebasert omsorg. Vi ser at 
liggetiden til pasienter på langtidsplasser går ned. I dag er gjennomsnittet i kommunen ca. 3 
år, vi antar at dette gjennomsnittet vil gå ned i takt med utviklingen der de eldre bor lengre 
hjemme og at tilbudet med omsorg + blir opprettet. Denne dreiingen i tjenestetilbudet krever 
god tilgang på korttid- og avlastningsplasser blant annet for å avlaste pårørende, kartlegge 
omsorgsbehov og ha et utvidet omsorgstilbud mellom sykehus og hjem når det er behov for 
det. I Mai 2018 fikk Bo- og Kultur avdelingen Lillebo under seg, denne avdelingen har 5 
plasser for avlastning og korttidsopphold. Vi opplever at disse plassene ofte blir opptatt av 
pasienter som venter på en langtidsplass. Vi håper imidlertid at etablering av omsorg + vil 
virke inn på denne problematikken. 

Praksisen med dobbeltrom ble avviklet høst 2017. Alle sykehjemsbeboere har i dag enerom. 
Dette i samsvar med anbefaling i forskrift om verdig eldreomsorg. 

Legevakt som tidligere var på Sonjatun sykehjem flyttet i 2017 til laboratoriet. Tjenesten 
besvarer henvendelser på Nødnett for innbyggerne i Nordreisa og Skjervøy, vi ser at denne 
tjenesten kan utvikles til også å betjene flere av nabokommuner.  

Besvarelse av trygghetsalarm er fortsatt på Sonjatun sykehjem, mange av alarmene er av eldre 
type og fungerer ikke optimalt. Dette kan gå utover pasientsikkerhet. Fornying av 
trygghetsalarm er tatt med i velferdsteknologi prosjektet, og det er planlagt at de skal gå rett 
til hjemmetjenesten. 

Nordreisa kommune er med i et interkommunalt velferdsteknologi prosjekt. Det vil bli et økt 
fokus på hvordan velferdsteknologien kan bli et supplement i de forskjellige tjenestene i 
framtida. Tjenestene vil i årene fremover oppleve en merkbar økning i bruk av 
velferdsteknologi. Dette kan virke inn på behovet for økte ressurser, men er først og fremst et 
hjelpemiddel for å gi pasientene et bedre tilpasset tilbud. 

Det er i dag (2019) større antall pasienter med demens som har stort behov for oppfølging, 
ikke bare ren pleie. De trenger mere tilrettelegging og individuell oppfølging hele døgnet, slik 
at det i seg selv medfører økt arbeidsbelastning på personalet. Samtidig stilles det større krav 
til kartlegging, oppfølging og dokumentasjon (for eksempel i forhold til ernæring, legemidler, 
årskontroller, fallrisiko, tannlege). Vi har i dag 3 sykehjems avdelinger, som er mer tilrettelagt 
for personer med demenssykdom, hver med 8 plasser. Dagens bemanningssituasjon gir ikke 
rom for at pleierne kan oppfylle de ulike individuelle behovene til hver enkelt pasient. 
Miljøtiltak er det som er anbefalt for å imøtekomme utfordrende adferd, uro og utagering, 
som ofte kan være symptomer ved demenssykdom. Miljøtiltak må ofte vike til fordel for 
andre viktige oppgaver.  

Opprettelse av dagaktivitetssenter for personer med demenssykdom er også med på å gi denne 
pasientgruppen et bedre tilbud og avlastning for pårørende. 
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Rus og psykisk helse rapporterer at utviklingstrekkene fra 2013 til i dag er at brukernes 
utfordringer og behov for tjenester er mere kompleks enn tidligere. Det er flere unge med 
omfattende psykiske utfordringer gjerne kombinert med rus. Man har flere unge med 
selvmordsproblematikk. Samtidig ser man at flere har behov for tilrettelegging, motivasjon og 
oppfølging av dagliglivets aktiviteter. Dette krever tett oppfølging med kontinuitet og 
forutsigbare avtaler. Videre ser man at volds-/og trussel problematikken ser ut til å være 
økende i miljøet  

I forhold til Høgegga så eldes brukergruppen. Det er behov for stadig mer helsefaglig 
kompetanse. Det går mye tid til å hjelpe den enkelte bruker, både med hensyn til kognitivt 
funksjonsnivå og når det gjelder svekket helse som følger alderdom. Det er svært viktig at 
brukerne får den tida de trenger! Vi har erfart at dersom brukerne ikke får den tid de trenger 
blir det ofte konflikter og utagerende / selvskadende atferd. Flere brukere er utredet for 
demenssykdom og andre sykdommer (psykisk og fysisk). Det betyr at hjelpebehovet øker og 
brukerne det gjelder må følges opp mye tettere enn før. Personalet må ha kunnskap og 
kompetanse for å kunne se og følge opp endringer i brukergruppa og møte brukerens behov. 
Vi har hatt veiledning fra spesialisthelsetjenesten gjennom flere år og fortsatt samarbeid rundt 
brukere som er under utredning. Tjenesten opplever også at flere av brukerne er oftere inne på 
UNN som følge av redusert helse.  
 
På Guleng er det også i framtida et stort behov for å gjøre en ekstra innsats for personer med 
nedsatt funksjonsevne slik at alle skal kunne bruke sin rett til å leve aktivt i samfunnet på lik 
linje med alle. Det kan være praktisk bistand til dagliglivets gjøremål, veiledning og hjelp til å 
leve et selvstendig liv og få individuell tilrettelegging på viktige steder som arbeidsplass, 
skole og nødvendige helse og sosiale tjenester. Derfor er det mange ansatte her i forhold til 
brukere. De fleste har 1:1 bemanning. 
Guleng bofellesskap og avlastning rapporterer om at pårørende til funksjonshemmede ønsker 
mer avlastning for at de skal klare å bo hjemme, det er også kommet flere brukere til som er 
flyttet ut fra foreldrehjemmet. De fleste brukerne trenger mye hjelp, også de som ikke har 
behov for 1:1 bemanning. De trenger jevnlig tilsyn, veiledning og hjelp til dagliglivets 
aktiviteter gjennom hele dagen.  

Kjøkkenet rapporterer om et stabilt antall produserte måltider. Antall sykehjemsplasser er 
redusert og vil bli redusert ytterligere, dette vil sannsynligvis virke inn på antallet etterhvert. 
For å sikre et variert og tilstrekkelig kosthold er det et større behov for ønske kost og for diett 
kost, dette gir noe merarbeid for de som jobber på kjøkkenet. Det er usikkert hvordan 
utviklingen av produksjon til de hjemmeboende vil utvikle seg, slik vi ser det nå har det vært 
en nedgang, dette har også gitt nedgang i inntekter i kjøkkendriften.  Det er behov for faglærte 
til alle stillingene. Endring fra 3 til 4 fullverdige måltid til pasientene har gitt endering i 
produksjon og tidspunkt for matutlevering, rutinene på kjøkkenet er endel endret som følge av 
dette. Det er startet en evaluering av hvordan denne endringen har virket inn på 
ernæringsstatus til pasienter, daglige rutiner og andre faktorer for de involverte. 
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Vi ser en stor økning av vedtak i Nav de siste årene, dette sees blant annet i sammenheng med 
økt bosetning av flyktninger. Hvordan dette vil utvikle seg er vanskelig å forutse, men vi ser 
at antall flyktninger til kommunen er redusert det siste året.  
 

 

Kompetansebehov 
 

Som tidligere nevnt er enheten stor og har komplekse oppgaver, for en detaljert oversikt 
innenfor hver virksomhet henvises det til den enkelte virksomhet sin bemanningsplan. 
 
Her blir de forskjellige oppgavene innenfor hver prosesjon nevnt, det være seg legetjenester, 
fysioterapitjenester og ergoterapitjenester. Alt dette er spesielle tjenester og krever fagfolk. 
Videre kan det nevnes sykehjemsoppgaver både innenfor sykepleieroppgaver og 
helsefagarbeideroppgaver. I hjemmetjenesten er det også sykepleieroppgaver og 
helsefagoppgaver, her er det viktig å drive aktiv forebygging slik at den enkelte bruker kan bo 
i eget hjem så lenge som mulig. Innenfor rus og psykisk helse er det også sykepleier og 
helsefagarbeideroppgaver men der går det mer på sosial trening, støtte og motivasjon. I 
boligene på Høgegga og Guleng blir igjen sykepleier, vernepleier og 
helsefagarbeideroppgavene på noen områder litt annerledes, der går det en del på brukerens 
kognitive kapasitet og hjelp og bistand til mestring og hvor uforutsigbarhet ofte resulterer i 
uønsket adferd.  
 
På kjøkkenet må det være fagfolk.  
 
Det er mange oppgaver lederne må utføre, i stillingsbeskrivelsen til virksomhetsleder står det 
at vedkommende har ansvaret 24 timer i døgnet. Ledelsesfunksjonen og budsjett ansvar er 
hovedoppgaven for virksomhetslederen, hvor både virksomhetens, kommunens, de ansattes 
og tjenestemottakernes interesser står i fokus. Avdelingslederne har først og fremst ansvar for 
faglig oppfølging og daglig drift. Det faglige trykket er stort og det er ofte kontakt med 
brukere/pårørende. Dette innebærer kartlegging av opplæringsbehov, være ansvarlig i forhold 
til kvalitetsarbeid og utarbeidelse av kvalitetsrutiner og sørge for at disse følges, medvirke til 
et godt arbeidsmiljø og ansvarlig i forhold til HMS arbeid. Det innebærer også ansvarlig i 
forhold til personaloversikt som turnus, Iplos, oppfølging av sykefravær, Notus og avvik i 
forhold til dette, samt oppfølging av studenter. 

Virksomhetsleder har ansvaret for at tjenesten er i overensstemmelse med gjeldene lover, 
regler og forskrifter. 
Staben har en hjelpefunksjon i forhold til de andre virksomhetene, de driver internt i 
organisasjonen, men de arbeider også ut mot brukerne. 
 
Ut over de behov som er beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i tjenestene:   
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Kompetansebehov 
Type situasjon  Konklusjon  
  Hvilken type kompetanse kreves? 
Legetjenester Lege og hjelpepersonell Leger, sykepleiere, legesekretærer 
Fysioterapitjenester Fysioterapeuter  Fysioterapeuter 
Ergoterapitjenester Ergoterapeuter Ergoterapeut 
Praktisk bistand 
eldre 

Hjemmehjelpere Assistenter, renholdere 

Hjemmesykepleie Sykepleiere, 
spesialsykepleiere 
helsefagarbeidere 

Sykepleiere, spesialsykepleier, 
vernepleiere og helsefagarbeidere, NB 
Må rekruttere flere med 
videreutdanning kreft, lindrende 
behandling, ernæring, diabetes, 
lungesykdommer, demens og 
eldreomsorg 

Ledelse Sykepleiere/vernepleiere med 
videreutdanning 

Det må fokuseres på etter – og 
videreutdanning av virksomhetsledere  

Sykehjem Sykepleiere, 
spesialsykepleiere, 
vernepleiere/helsefagarbeidere 

Sykepleiere, spesialsykepleier, 
vernepleiere og helsefagarbeidere, NB 
Må rekruttere flere med 
videreutdanning kreft, lindrende 
behandling, ernæring, diabetes, 
lungesykdommer, demens og 
eldreomsorg 

Boligtjeneste Sykepleiere, 
spesialsykepleiere, 
vernepleiere/helsefagarbeidere 

Viktig å få rekruttert fagstillinger til 
boliger, viktig med utdanning innenfor 
gruppen funksjonshemmede men det er 
også viktig å få kompetanse innenfor 
lindrende behandling, ernæring, 
diabetes, lungesykdommer, demens og 
eldreomsorg 

Kjøkkentjeneste Kokk Må ha fagutdanning 
Stabstjeneste  Kan ha forskjellig bakgrunn, men det 

er en fordel at en kjenner til helse og 
omsorgstjenesten. 

Fagledere Kokk, sykepleier, 
fysioterapeut 

Viktig at fagledere har den 
kompetansen som trenges innenfor sitt 
område 

 
 
 
 
 
Prioritering videre i strategisk periode 
 
 Etterutdanning av sykepleier, vernepleiere og helsefagarbeidere, her kan nevnes 

kreftsykepleier, geriatrisk sykepleier, diabetes sykepleier, og videreutdanning av 
boligpersonalet 

 Rekruttering av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere 
 Videreutdanning av ledere  
 Oppmuntre og jobbe for at flere assistenter tar utdanning. 
 Årlig pleiemedhjelperkurs, og andre interne kurs som tilbys,  
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 Det er behov for gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, dette er viktig ved 
rekruttering av utenlandske arbeidskraft. 

 Det er viktig at ansatte behersker elektroniske hjelpemidler og får god og kontinuerlig 
opplæring i de programmene som tjenestene benytter.  

 Ved tilsetting må det tas hensyn til praktisk erfaring, personlig egnethet 
 Det må være opplæring Helse og omsorgstjeneste loven kapittel 9 (skadeavvergende 

tiltak) jevnlig 
 Årlig livredningskurs 
 Ved tilsetting må det vurderes større stillinger til ansatte i deltidsstillinger. 
 Det er viktig at rett hjelp på rett plass praktiseres 
 Arbeidet med alternative arbeidstidsordninger må starte opp 
 
 
Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det.  
 

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de 
blir riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av 
ansatte eller den enkelte enhet.  
 

Handlingsrom 
Om man tar utgangspunkt i dagens bemanning er det mulig å si noe om handlingsrommet for 
dimensjonering og utvikling fremover. Den øvre pensjonsalderen i stillinger er 62/67/70 år.  
 
I praksis vil de fleste gå av ved aldersgrense for pensjon, men det finnes unntak. Det er lite 
kjent når ansatte ønsker å gå av.  
 
Det vi vet så langt er at det er en sykepleier i 86.06% stilling som vil gå av i april 2019, denne 
stillingen blir ikke lyst ut da den inngår i intern rullering. Vi har to på 63 år som vurderer 
avgang etter hvert. Ellers er det ikke kommet noen melding om ansatte som ønsker å gå av 
med pensjon. 
 
Det er ubrukte ressurser i hjemmehjelpstjenesten, tilsvarende 1,2 stillinger, disse ressursene 
foreslås omdisponert til hjemmesykepleien som har et stort behov for økte ressurser.  
 
I for bindelse med en dreining av tjenestetilbud fra institusjon til omsorg + vil det bli 
omdisponert ressurser fra sykehjem til hjemmetjeneste.  
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Vedtak om kutt i tjenestene gjort i helse og omsorgsutvalget 30/11 2019 
 
Guleng 3 
 

I budsjettplanen for 2019 skal det tas ned ca. 3 årsverk. Dette er stillinger som har vært for 
mye i turnus.  

Tjenesten har valgt å skrive om turnus for langvakter, de har da klart å redusere antall årsverk 
uten at antall personer på vakt er redusert. Dette medfører at langvakter ikke lenger vil ha 
disponible timer til å gå vikarvakter i turnus, som tidligere. Det må derfor legges inn økning i 
budsjettet for vikar annet fravær, ferievikar, sykevikar og ekstrahjelp, samt tillegg. Langvakter 
har etter omgjøring av turnus krav på ferie. Det må derfor legges inn økning i budsjett for 
ferievikar (12 x 100% stillinger). 

Hovedkontakter i ny langturnus får avsatt 11 timer i timebank pr.8 uker (ca. 1,3 timer pr. uke) 
til møtetid og administrasjon ut over oppsatte vakter i turnus. Dette er ikke tilstrekkelig for å 
kunne ivareta pålagte administrasjonsoppgaver se tabell for «oppgaver i avdelingen og 
kompetansebehov» s. 10-17.  

 

Tjenesten har klart å redusere årsverk med å omgjøre turnus, dersom en tar utgangspunkt i at 
det er assistent stillinger som tas vekk vil dette gi en samlet besparelse på ca. kr 1 100 000,- 

Konklusjon: Tjenesten vil klare å holde budsjett for lønn i faste stillinger.  

 
 
 
Nedtak av nattevakter i “utetjenestene” 
 
I “utetjenestene” inngår hjemmetjenesten, bofellesskapene Høgegga, Guleng og Fosseng. Det 
skal tas ned to nattevakter i utetjenestene. Dette er drøftet med tillitsvalgte og verneombud.  
 
Det er foreslått at nattevakt på Høgegga tas bort, dette utgjør 1,7 stilling. Brukere under 
Høgegga må da få nattjenester fra hjemmesykepleien. Nattevakt i hjemmesykepleien må ha 
helsefaglig utdanning og samarbeide med andre nattevakter i “utetjenesten”. Det er usikkerhet 
om denne organiseringen er mulig å gjennomføre da dette omfatter brukere som har vedtak 
det er vanskelig å omgjøre. Det er en bruker her som har 1 til 1 bemanning og kommer inn 
under ressurskrevende tjenester. Færre timer på vedtak på en enkelt bruker kan medfører at en 
ikke når «kostnadstaket» for kommunens egenandel. Det betyr tilsvarende mindre refusjon fra 
staten til kommunen. Her kan det bli snakk om betydelig mindre refusjon fra staten.  
 
Beboerne i omsorgsbolig Høgegga må ha endrede vedtak. Dette vet vi kan være vanskelig å få 
godkjent hos fylkesmannen. Dersom det på grunn av nedbemanning må endres på vedtak om 
tjenester (færre timer) vil dette etter all sannsynlighet bli anket av bruker/verge. En slik anke 
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går til fylkesmannen.  Ingen av brukerne har fått mindre hjelpebehov, det er stikk motsatt, slik 
at grunnlaget for å sette ned timer på vedtak blir vanskelig – om ikke urimelig. Vedtak kan 
ikke begrunnes med kommunens dårlige økonomi eller nedbemanninger. Ved tildeling av 
tjenester må vi forholde oss til Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og 
brukerrettighetsloven som sier noe om rettighetene til brukerne og vurdere dette opp mot 
omfang og ressursbruk.  
 
Nattevakt i hjemmetjenesten er tenkt stasjonert på Guleng 2, der det også er planlagt 
Omsorg+. Tjenesten varierer i antall brukere og hvor mye hjelp som gis, det er vanskelig å 
kunne si noe sikkert hvordan dette vil påvirke tjenesten. Det vi vet er at brukerne av tjenestene 
bor lengre hjemme, de har et større hjelpebehov. Det er usikkert hvor mye 
velferdsteknologien kan benyttes, da dette er avhengig av tjenestemottakeren. 
Hjemmetjenesten har ikke mulighet til å gi hjelp til sykestua som tidligere.  
 
Nattevakt på Fosseng (rus-og psykisk helse) tas bort, dette tilsvarer 1,7 stilling. Denne 
tjenesten må da få nattjenester fra Bofellesskapet for flyktninger (som ligger under en annen 
sektor). Det innebærer at de som jobber i nattjenesten her må ha helsefaglig utdannelse. Det er 
per dags dato ingen beboere på Fosseng som har behov for stedig nattevakt. På bofellesskapet 
for flykninger bor det i dag kun beboere over 18 år, de har heller ikke behov for en stedig 
nattevakt. Denne nattevakten må inngå i samarbeidet med andre nattevakter i helsetjenesten.  
 
Vurdering: Det anbefales ikke å ta bort en nattevakt fra Høgegga, da dette vil bli vanskelig å 
gjennomføre uten at det går for mye utover brukerne. Det vil dessuten bli veldig lange 
prosesser. Vi ser at det ikke er behov for stedig nattevakt på Fosseng/bofellesskapet. Det 
anbefales at hjemmetjenesten utfører de tjenestene der er behov for her, med støtte av andre 
nattevakter i “ute” tjenesten. Det anbefales at det overføres en nattstilling på 1,7 til helse- og 
omsorgssektoren fra oppvekst sektoren, som bofellesskap for flyktninger er under. Slik kan 
helse sektor beholde nattevakt på Høgegga og hjemmetjeneste samtidig som de ivaretar 
behovet for nattjenester på Fosseng/bofellesskapet.  
 

Konklusjon: Nattjenesten “ute” blir tatt ned med 3,4 stillinger på Fosseng og Høgegga. 
Nattstilling på bofellesskap for flyktninger, 1,7 stilling, blir overført til helse for å kunne 
beholde nattevakt på Høgegga. Dette gir en besparelse på ca. kroner 1 100 000 i helse, og en 
overføring mellom budsjetter på ca. kr 1 100 000 
 

 

 

 

Nedtak av nattevakt fra 6 til 5 på sykehjemmene. 

I sykehjemmene inngår Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun Bo- og 
Kultursenter. Det skal tas ned en nattevakt på sykehjmmene. Dette er drøftet med tillitsvalgte 
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og verneombud. Nedtak av nattevakt må sees i sammenheng med vedtak om “besparelse på 
1,5 mill”.  

Nattevakten blir redusert fra 2 til 1 på Sonjatun sykehjem. Dette innebærer at den korte 
nattevakten på 8 timer blir tatt bort, dette utgjør en stilling på 1,58. Samtidig som det blir en 
mindre nattevakt her reduseres antall sykehjemsplasser samme sted fra 21 til 16. Den 
nattevakten som jobber her vil da ha et mindre antall pasienter, samtidig som det fortsatt er to 
nattevakter “på huset” siden det er en nattevakt på Sonjatun Sykestue. 

Nattevaktene på sykehjemmene må samarbeide seg imellom for å gi de tjenestene det er 
behov for og for å unngå stor arbeidsbelastning for nattevakt som er igjen på Sonjatun 
sykehjem. Nattevakt på sykestue inngår også i dette samarbeidet. Betjening av trygghetsalarm 
som nå er på Sonjatun sykehjem må gå direkte til hjemmetjenesten.  

Vi vet at de som får sykehjemsplass i dag er eldre og sykere, de har behov for heldøgns pleie 
og har et stort hjelpebehov. Vi vet at pasientene bor kortere på institusjon nå enn tidligere år. 
Det er usikkert hvordan dette nedtaket vil virke inn på tilbudet til pasientene. Det er også 
usikkert i hvor stor grad velferdsteknologi kan være et supplement i tjenesten. 

Konklusjon: Det tas ned 1,58 nattstilling på sykehjemmene, dette utgjør besparelse på kroner 
975 440,- 

 

 

 

 

 

 

Reduksjon av sykehjemsplasser tilsvarende 1,5 millioner.  

I vedtak i helse og omsorgsutvalg fra 30.11.18 står det at det skal synliggjøres innsparing i 
sykehjemstjenesten ved overgang til omsorg +. For å bespare 1,5 mill i sykehjemstjenesten 
må det reduseres stillinger, for å unngå nedgang i pleiefaktor må en også redusere antall 
institusjonsplasser. Dette er drøftet med ledere, plasstillitsvalgte og plass verneombud. 
Konklusjonen er at besparelsen blir mest forsvarlig å gjennomføre dersom det blir tatt ned 
sykehjemsplasser på samme sykehjem som en reduserer nattjenesten fra 2 til 1 på natt. En kan 
da redusere antall ansatte på dag og kveld. Det skal kuttes fra 6 til 5 dag og aften mandag-
fredag. I tillegg skal det reduseres fra 5 personale aften fredag, lørdag og søndag til 4 
personale. Antall årsverk blir da ytterligere redusert. 

Konklusjon: Ved å redusere stillinger blir det en besparelse på ca. kroner 1 000 000 i 2019. 
Turnus er ikke klar enda, det er derfor vanskelig å gi klare beregninger. 
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Rus og psykisk helsetjenester 

Det tas ned en 40% administrativ stilling i for bindelse med omorganisering med felles 
virksomhetsleder hjemmetjeneste og rus- og psykisk helse. En vakant sosionom stilling er tatt 
ned. Det er også tatt ned en vakant dagstilling på Fosseng bofellesskap, da en gikk av med 
pensjon. Besparelse ca. Kroner 1 300 000,- 

 

 

 
 
Nedtak av konsulentstilling i stab. 
 
Stilling i stab ble kuttet ved at det ikke ble ansatt noen i vakant stilling. En sekretær stilling 
60% ble flyttet fra fysikalsk avdeling til stab.  
 
Konklusjon: Kuttet gir besparelse på ca. kroner 580 000,- 
 
 
 

  

  2019 2020 2021 2022 
Ta ned nattevakt 
i “utetjeneste” 
3,4 stilling 

 
-2 000 000 

 
-2 000 000 
 

 
-2 000 000 
 

 
-2 000 000 
 

Ta ned en 
nattstilling 
sykehjem, 1,58 
stilling 

 
-1 000 000 

 
-1 000 000 
 

 
-1 000 000 
 

 
-1 000 000 
 

Kutt stilling Rus- 
og psykisk helse 

-516 348 
-555 236 
-200 000 

-516 348 
-555 236 
-200 000 

-516 348 
-555 236 
-200 000 

-516 348 
-555 236 
-200 000 
 

Reduksjon 
stillinger 
sykehjem, 
tilsvarende 1,5 
millioner kroner 

 
 
-1 000 000 

 
 
-1 500 000 

 
 
-1 500 000 
 

 
 
-1 500 000 
 

Ta ned 
bemanning 
fagstillinger 
administrasjon 

 
-583 421 

 
-583 421 

 
-583 421 

 
-583 421 

  
 

   

Sum besparelse, 
nedbemanning. 

 
-5 655 005 

 
-6 155 005 

 
-6 155 005 

 
-6 155 005 
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Bemanningsplan 

Helse og omsorg 2019 

 

 

Sonjatun sykehjem  
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 

sammen nye bemanningsplaner i hht. de nye rammene for de ulike sektorene.  

 

Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  Helsetjenesteloven må overholdes, og 

selvsagt er bruker- og pasientrettighetsloven også et argument for oppnåelse. Det å ivareta 

pasientens behov er også viktig.  

 

Metode 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 

sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  Det har vært 

møter i nedbemanningsgruppen, som informerer virksomhetsledere i berørte tjenester. Det er 

gjennomført personalmøter med informasjon om det som skal skje framover. Ros-analyser fra 

alle berørte tjenester er gjennomgått og tiltak som må på plass for å ivareta pasientsikkerhet 

og HMS skal jobbes aktivt med. Blant annet skal velferdsteknologiske løsninger skal 

innarbeides i tjenesten. For å skrive bemanningsplanen har jeg tatt utgangspunkt i pasientenes 

behov.   

 
Sonjatun sykehjem er et somatisk sykehjem med to avdelinger, Øst og Vest. Det er per dags 

dato 21 sykehjemsplasser, der en av dem er korttidsplass. I løpet av våren 2019 skal det 

reduseres med 5 sykehjemsplasser, altså slik at det blir 16 pasienter til sammen. Her jobber 

det sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Tilsynslegen har 20% stilling 

på sykehjemmet, og er der fast hver onsdag for legevisitt.  

 

Enheten totalt sett 
Pr 22.02.19 er det 21,48 årsverk inkludert administrative stillinger. Det er både avdelingsleder 

i 80%, virksomhetsleder sykehjem 100 % og hjelpepleier 1 i 40% administrativ stilling. Pr. 

dags dato er det da 19,28 årsverk uten administrative stillinger. Etter omorganisering 

sykehjem skal det overføres 0,2 % stilling fra omsorgssenter og 0,2 fra Bo- og Kultur, dette er 

sykepleier 1 ressurser som går inn i avdelingsleder funksjonen å Sonjatun sykehjem. Denne 

overføringen kan ikke skje før ved neste budsjettbehandling. 
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Det er avgjort at det skal nedbemannes på natt i sykehjemmene fra 6 til 5 nattevakter, det vil 

bli tatt bort en nattevakt fra Sonjatun sykehjem. Dette utgjør 1,58 stilling. Årsverk totalt blir 

da på 17,7 uten administrative stillinger. Etter nedtak av fem sykehjemsplasser, vil det skjæres 

ytterligere på bemanningen. Det skal kuttes fra 6 til 5 dag og aften mandag-fredag. I tillegg 

skal det reduseres fra 5 personale aften lørdag og søndag til 4 personale. Antall årsverk blir da 

ytterligere redusert. 

 

Pr. 22.02.19 er det 34 stillingshjemler. Vi har tre lærlinger på avdelingen fram til våren, og 

sykepleierstudenter minst en gang pr. år. 

 

Det er 21 pasienter til sammen på Sonjatun sykehjem nå, men det skal kuttes til 16 pasienter. 

Bemanningsplanen blir derfor skrevet ut fra 16 pasienter. Pr nå er det 9 av 21 pasienter som er 

totalt avhengig av hjelp til pleie, stell og i matsituasjoner. Det er 4 pasienter som kan vandre, 

være urolige og som i perioder kan være aggressive. De behøver veiledning/hjelp i 

stellesituasjoner, men spiser selv når maten er tilrettelagt. De resterende 8 behøver 

hjelp/tilrettelegging av en pleier i stellesituasjoner. Vi er pliktig å gi pasientene mulighet for å 

øke eller bevare sine funksjoner i hverdagen, blant annet med å la de gjøre så mye som mulig 

selv. 

 

Pleiefaktoren er i dag på 0,92. Etter kutt på fem pasienter vil pleiefaktoren være på ca. 0,93.  

 
Etter nedbemanning vil det være 5 personale på dagvakt og aftenvakt mandag – torsdag, 

bortsett på onsdager, da må vi være 6 personale på grunn av legevisitt. Aftenvakt fredag, 

lørdag og søndag vil det bli 4 personale. Dagvakt lørdag og søndag 5 personale. Det skal alltid 

være en sykepleier på dag og aftenvakt. 

 

Arbeidet med å komme over på multidose er godt i gang, og vi håper å starte med det senest 

til april. Det vil mest trolig frigi en del tid, da vi i dag bruker mye tid på medisinrom – både 

for å legge i dosetter, kontrollere dosetter, bestille medikamenter og å kontrollere 

holdbarhetsdato. Selv om vi skal over på multidose, vil det være behov for å ha et skap for A- 

782



   

  4 

og B- preparater, for eksempel Morfin, diverse smerteplaster o.l. Da må vi være to sykepleiere 

for å føre dobbeltkontroll.  

 

Det skal reduseres fra 2 til 1 nattevakt på sykehjemmet. På natt gjøres oppgaver som 

toalettbesøk, matservering, berolige demente vandrere, smertelindring, skifte liggestilling (2-3 

ganger pr. natt) på de 9 som ikke klarer dette ved egen hjelp. Det er viktig at disse pasientene 

blir snudd regelmessig for å forebygge infeksjoner og sår, noe som er både ressurskrevende 

og kostbart. I tillegg er det viktig å endre liggestilling for å forebygge kontrakturer. 

Kontrakturer er både smertefullt og gir svært nedsatt bevegelighet. Pr. dags dato hjelper også 

nattevakta sykestua med pasientene der når sykepleier på sykestua blir opptatt på skademottak 

eller i fødsel. I tillegg besvarer nattevakta trygghetsalarmen, og må behandle disse.   

 

Oversikt over kompetanse i virksomheten 
 
Sykepleiere: 

7 x 100 % sykepleiere (inkludert en administrativ 100 % stilling) 

1 x 100 % vakant sykepleier 

1 x 60 % vakant sykepleier 

1 x 80,06 % sykepleier 

1 x 77,46 % sykepleier 

1 x 100 % vernepleier 

Nattstilling 1 x 58,22 % 

 

Hjelpepleiere: 

3 x 100 % hjelpepleiere 

1 x 90 % hjelpepleier 

1 x 76 % hjelpepleier 

1 x 75,82 % hjelpepleier 

1 x 67,38 % hjelpepleier 

1 x 56,34 % hjelpepleier 

1 x 50 % hjelpepleier 

1 x 48,37 % hjelpepleier 

1 x 40 % hjelpepleier 

1 x 22,31 % hjelpepleier 
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1 x 30,06 % hjelpepleier 

1 x 19,72 % hjelpepleier  

 

 

Vakante stillinger hjelpepleiere/fagarbeidere: 

1 x 22,31 % 

1 x 25,01 % 

1 x 23,72 % 

1 x 16,2 % 

1 x 19,1 % 

1 x 15,97 % 

1 x 13,05 % 

 
 

Vurdering av utvikling siden 2016 
 

Vår jobb i sykehjem er å sikre et godt tjenestetilbud for de eldre. Dette innebærer at den 

enkelte skal få en verdig alderdom og gis muligheter til en livsutfoldelse i samsvar med den 

enkeltes muligheter og grunnleggende behov. På samme måte som andre brukergrupper, er 

eldre en uensartet gruppe med ulike behov og ønsker. Det er derfor viktig at vi bygger opp 

tjenesten vår og ikke ned, nettopp for å sikre den enkeltes integritet og verdighet.  

 

Vi som jobber på Sonjatun sykehjem ønsker å ha et godt og trivelig arbeidsmiljø, der vi 

respekterer og tar vare på hverandre. Vi ønsker å gi god kvalitet på helsetjenestene og holde 

oss faglig oppdaterte. For oss er det viktig å ha lærlinger og studenter i praksis for å sikre 

rekruttering til helsefagyrkene.  

 

Siden forrige bemanningsplan ble skrevet er alle dobbeltrom borte, og det er dermed færre 

pasienter på sykehjemmet. Det ble gjennomført nedbemanning sist i 2016. Legevaktssentralen 

er flyttet ned på laboratoriet. Det har medført at vi ikke lengre har behov for en sykepleier 

ekstra på aftenvakt i ukedagene og dag/aften i helger.  

 

Trygghetsalarmen er fremdeles plassert på Sonjatun sykehjem. Det er til sammen 76 brukere 

av den. Alarmen kan på det meste ringe opp mot 15 ganger på 30 minutter. Vi opplever at den 
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ofte brukes for ting som i utgangspunktet ikke bør gå over alarmen, selv om en del av 

alarmene er reelle. Trygghetsalarmen bør være en trygghet for de som bor i hjemmene, men 

slik som det er nå er det ikke alltid vi pleiere hører den. Grunnen til det er at vi alle kan være 

opptatte på pasientrom, og at alarmen derfor ikke høres. Vi på sykehjemmet bruker mye tid 

både på å besvare alarmen, eventuelt ringe opp vedkommende, for deretter å kontakte 

hjemmesykepleien. Den besvares av oss 24 timer i døgnet. En flytting av trygghetsalarmen 

bør prioriteres, og en bedre og tryggere løsning ville vært at den ble plassert på et annet sted. I 

tillegg er det sykehjemmet som besvarer telefoner til hjemmesykepleien på aften ukedager og 

i helgene.  

 

I løpet av perioden fra 2016 til 2019 er middagsserveringen endret fra 13 til 16.  

Hovedgrunnen til det er at pasientene skal få en bedre ernæringsoppfølging med tanke på 

underernæring. Pasientene får ikke måltidene så tett lengre, og det er færre timer fra 

kveldsmat til frokost og pasientene får fire fullverdige måltider i stedet for tre. Vi har like 

mange oppgaver på formiddagen, men disse er bedre organisert enn tidligere. Personalet 

utrykker at det er mindre stressende.  

 

I 2019 er det flere pasienter som er multisyke, og som krever tett oppfølging – både av lege og 

sykepleiere. Disse pasientene har behov for tilrettelagt og individuell oppfølging, som fører til 

økt arbeidsbelastning for personalet. Arbeidsbelastningen til de ansatte generelt er også økt, 

som følge av økte krav til dokumentasjon, innføring av flere faste måltider, bestilling av varer, 

krav om ernæringsscreening, jobb med legemiddelgjennomganger osv.  

 

Det er også ansatt felles virksomhetsleder for alle tre sykehjemmene i Nordreisa, med en 

avdelingsleder på hvert sykehjem.  

 

Kompetansebehov 
Vi trenger den kompetansen vi har. Vi har brukere som trenger kontinuerlig tilsyn av 

sykepleiefaglig karakter. Sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere er primærpleiere. Alle 

pasientene våre har egne primærpleiere som har ansvaret for dem. Disse skal skrive 

tiltaksplaner, gjør Iplos- registrering, besvare og behandle elektroniske meldinger, 

dokumentasjon i Profil, ha kontakt med pårørende, leger, sykehus o.l. De har ansvar for at 

tiltaksplanen blir fulgt og skal påse at alle følger det opp.  En har alltid ansvarsvakt både dag 
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og kveld. Slik utviklingen er i dag skulle vi hatt noen med spesialutdanning innenfor geriatri, 

både hjelpepleiere og sykepleiere.  

 

Det kreves autorisasjon av alle yrkesgrupper som sykepleiere, vernepleiere og 

helsefagarbeidere. Vi jobber aktivt med å få helsefagarbeiderne til å ta medisinkurs, slik at de 

får medisindelegasjon.  

 
 

Kompetansebehov 
Type situasjon   

 Hvilken type kompetanse kreves? Konklusjon 

Avdelingsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykepleieroppgaver 

& 

vernepleieroppgaver 

Se stillingsinstruks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kreves at de har autorisasjon som 

sykepleier/vernepleier. Sykepleiere og 

vernepleier har ansvar for medisinsk 

oppfølging og all 

medikamentadministrering. Sykepleiere 

og vernepleiere må sørge for at pasienten 

får rett medikamentell behandling. 

Medisinoppfølging. Gi medisiner, insulin, 

øyedråper, kremer og salver.  

 

Behandle og ha tilsyn ved alvorlig eller 

akutt sykdom. Ha legekontakt og utføre 

legens forordning. 

Offentlig godkjenning som 

sykepleier. 

Videreutdanning innen ledelse 

er å foretrekke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi trenger sykepleiere og 

vernepleiere som faglig 

rådgivere og for å kunne utføre 

sykepleieroppgaver.  
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Ta blodprøver o.l. Bestille medisiner.  En 

person skal kontrollere multidoser. Ta 

imot og registrere mottak av medisiner. 

Føre kontroll av A- og B-preparater. 

Kontroll av O2-apparat. 

 

Holde orden på medisinrom. Vask og 

rydding av benker, skap og kjøleskap på 

medisinrom. Kontroll av holdbarhetsdato 

på medikamentene. Sørge for kassasjon til 

apoteket. Ansvar for at medisinlagret er 

tilfredsstillende oppdatert.  

Tilrettelegge og gjennomføre legevisitt 

sammen med tilsynslegen. Etterarbeid 

etter legevisitt. 

Dokumentasjon i Profil og IPLOS. 

Fatte vedtak om tvangsmessig helsehjelp, 

når pasienten motsetter seg nødvendig 

hjelp. Ta kontakt med lege ved behov. 

God faglig oppfølging av syke pasienter 

og sørge for god terminalpleie. 

Samarbeid med andre avdelinger. 

Ansvarsvakter og utfører pleie/stell. De er 

primærkontakter for pasientene, og har 

ansvar for at alt dokumenteres i Profil og at 

dette Iplos- registreres. De har ansvar for å 

lære opp sykepleiervikarer og veilede 

ansatte. 

Hjelpepleier1 

oppgaver   

I tillegg til alle hjelpepleieroppgaver i 

avdelingen har hjelpepleier 1 ansvar for å: 

bestille inn vakter ved sykdom og fravær, 

føre arbeidslister, legge inn alle avvik i 

Notus turnusprogram på data, sørge for å 

Offentlig godkjenning som 

helsefagarbeider/hjelpepleier. 

Gode datakunnskaper. 

Praktisk erfaring og personlig 

egnethet. 
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føre dagskontrakter, være med å utarbeide 

ferieturnus og ta ut ferievikarer, ansvar for 

at nye tilkallingsvikarer får opplæring, 

påse at elever og studenter får 

kontaktperson i avdelingen og skrive 

turnus. 

 
 
 

   

Hjelpepleieroppgaver 
 
 
 

Helsefagarbeidere/sykepleiere/vernepleier/ 

oppgaver:  

Alle ansatte skal gjennomgå 

brannvernopplæring i avdelingen.  

 

Noen hjelpepleierne/helsefagarbeiderne  

har opplæring og delegasjon i utdeling av 

medikamenter fra ferdig lagte medisin- 

dosetter eller multidose. 

Dokumentasjon av helsehjelp. 

Skrive avvik. 

Være veileder for lærlinger og studenter. 

Være veileder for personer med 

praksisplass/ arbeidstrening. 

 

Daglige gjøremål: 

Pasientrettet: 

Alle pasientene trenger hjelp eller 

tilrettelegging til personlig hygiene. 

Pasientene trenger hjelp til vask/dusj og 

påkledning. De skal vedlikeholde sine 

ressurser og det tar tid. Det kreves 

tillitsskapende arbeid og motivasjon. Bruk 

av tillitsskapende tiltak reduserer bruken 

av tvangsmessig nødvendig helsehjelp. 

Det kreves autorisasjon som 

hjelpepleier/helsefagarbeider. 

 

Videregående utdanning innen, 

demens,  eldreomsorg, 

ernæring og andre aktuelle 

arbeidsfelt foretrekkes. 

 

Praktisk erfaring og personlig 

egnethet vektlegges. 

 
 
 
Gode datakunnskaper 
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Av- og påkledning. Hjelp og 

tilrettelegging. 

 

Tillitsskapende tiltak skaper trygghet og 

trivsel. God kontakt med pårørende. e. 

 

Alle pasientene har primærkontakter. 

Primærkontakten lager tiltaksplan i Profil, 

oppdaterer og gjør IPLOS-registrering. 

Primærkontakten har kontakt med 

pårørende. 

 

Ernæring: Forberede måltidene- frokost, 

formiddagskaffe, lunsj, middag, 

ettermiddagskaffe og kveldsmat. De 

pasientene som ønsker det eller har behov 

for det, får senkvelds før de legger seg. 

Tilrettelegge/hjelpe under måltidene. 

Tilberede spesialkost, diabeteskost, 

glutenfri kost og laktoseredusert kost. 

Påse at pasientene får næringsrik mat og 

nok mat. Skape ro under måltidene. 

 

Alle pasientene skal ernæringskartlegges. 

Det skal lages ernæringsplan for alle 

pasientene. Denne skal følges opp med 

vektkontroll hver måned og følge opp 

eventuelle endringer. 

 

Hjelpe pasientene under toalettbesøk, 

vaske pasientene og skifte bleier flere 

ganger daglig.  
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Det må være to pleiere når pasientene må 

vaskes og skiftes på i seng og til 

forflytting. Tilsyn til alle pasienter døgnet 

rundt.  Pasientene er tidvis våken på 

natten og trenger tilsyn og oppfølging 

både i forhold til mat og personlig 

hygiene.  

 

Ta blodtrykk, puls, urin-stix, vekt, høyde, 

temperatur. Gjennomføre sårstell etter 

prosedyre. 

 

Aktivisere pasientene. Være ledsager for 

pasienter til tannlege/sykehus. 

 

Skriftlig og muntlig rapport ved hvert 

vaktskifte. Bestille hjelpemidler til 

pasientene. Arrangere hyggekvelder for 

pasienter og pårørende. Ivareta pårørende 

og gjester når de kommer på besøk. 

 

Avdeling: 

Bestilling av matvarer fra kjøkken tirsdag 

og torsdag. Bestilling av medisinske 

forbruksvarer hver 14. dag. Sørge for at 

det blir mottatt og stablet på lageret. Det 

bestilles forbruksvarer til kjøkkenet og 

vaskerom ved behov. Varene blir levert på 

avdelingen og legges på plass. 

 

Hente og levere post i kjelleren på 

Sonjatun. Forberede avdelingene og 

pasientene til andakt og andre 
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arrangement. Vaske skyllerom, og rydde 

og vaske lagrene. 

  

Kjøkkenarbeid: Dekke på og av bordene. 

Koke kaffe/te. Skylle kopper og kar før de 

vaskes i oppvaskmaskin. Tømme 

oppvaskmaskinen og legge i skapene. 

Holde orden og vaske i skap. Vaske 

kjøleskapene og fryseboksene.  

 

Sortere søppel og føre til søppelrom i 

kjeller på Sonjatun x 2 pr. dag. Rense 

kaffetraktere og kaffekanner. Vaske 

melkedispenser. Sørge for god hygiene. 

Vaske middagsbakker og levere ned til 

kjøkken. 

 

Rydde og tørke støv på pasientrom. Vanne 

blomster. Sørge for at det er ryddig på 

rommene. Vaske og skifte på sengene.  Vi 

må ta vare på pasientens eiendeler og lete 

etter det som blir borte. Enkelte pasienter 

pakker ned alt de har i skapene, klar til 

flytting og vi må legge alt tilbake på plass.  

Vi pynter på pasientrommene og i 

fellesareal til alle høytider og sørger for at 

pasientene har pene klær klar.  

Innkjøp av klær og toalettsaker til 

pasientene er primærpleiers oppgaver. 

 

Sortere skittentøy som skal sendes til 

ASVO og sortere og legge i skap når de 

kommer rene tilbake. Ulltøy, sokker, 
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longs, Bher med spile og klær som er 

umerket må vaskes på avdelingene.    

 

 Kontrollere temperatur i oppvaskmaskin 

og kjøleskap. Fylle opp bad /rom med det 

som mangler av tøy og bleier.  Merke 

pasienttøy. Vaske sofa- og stoltrekk, 

trillebord, rullatorer, rullestoler.   

Assistenter Stell og pleie av pasienter, oppfølging av 

vedtatte planer, tilrettelegging og servering 

av måltider og mating av pasienter. Delta 

på daglige aktiviteter i avdelingene, 

dokumentere i Profil og utføre kjøkken- og 

vaskeromsarbeid. I tillegg skal alle 

gjennomføre brannrunde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisk erfaring og personlig 

egnethet vektlegges. De må 

beherske våre datasystemer, 

slik at de kan dokumentere 

tilfredsstillende. Det er også 

viktig at de deltar på kurs og 

opplæring som tilbys. 

 
 
Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er ønskelig, selv om stabilitet er viktig for pasientene. Bytte av jobb på grunn av 

helsemessige årsaker (både fysisk og psykisk), vil kunne redusere sykefraværet. Kanskje burde 

det vært fast rullering når en hadde vært på en arbeidsplass en viss tid. 

 

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 

verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
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mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de blir 

riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av ansatte eller 

den enkelte enhet.  

 
 
Handlingsrom 
 
Som nevnt tidligere er det planlagt nedskjæringer av stillinger fra 6 til 5 dag og aften når 

antall pasienter er redusert fra 21 til 16. I tillegg vil det skjæres ned fra 5 til 4 aften lørdager 

og søndager. Trygghetsalarmen bør prioriteres bort fra sykehjemmet.  

 

  

 

 

Storslett, 25.februar 2019 

 

 

Med vennlig hilsen 

Margit Giæver Marvik  

Avdelingsleder Sonjatun sykehjem  
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorene.  
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene. Vi må også tenke på at vi skal følge lovverket.  
Helsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven og Lov om helsepersonell.  

Metode 
I prosessen har det vært informasjonsmøter og personalmøter, samt uformelle samtaler med de ansatte. 
For å skrive en bemanningsplan er det tatt utgangspunkt i pasientenes behov. Vedtakene er gjort i 
henhold til Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester og Lov om pasient og brukerrettigheter. 

Bo - og kultursenteret åpnet i 2004 og er et sykehjem med 3 avdelinger. Avdeling Havnnes er ment for 
demente og har 8 plasser. Her er det, som på Omsorgssenteret, demente pasienter hvorav mange er 
urolige og vandrer mye både dag som natt, på grunn av sin sykdom. Avdeling Vaddas, også her er det 
8 plasser, er ment for hovedsakelig pasienter rammet av hjerneslag. Her er det i dag en sammensatt 
pasientgruppe med andre diagnoser også. Avdeling Lillebo, med sine 5 plasser, brukes til avlastning 
og korttidsopphold. I dette ligger det blant annet kartlegging, oppfølging av medisinering og tverrfaglig 
rettet arbeide / samarbeid med andre instanser.  
I uteområdet finnes det en sansehage og vandrestier. Sonjatun bo-og kultursenter har 20,0 årsverk i 
turnus, derav 3 årsverk tilhørende Lillebo. Her jobber sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. 
Tilsynslegetjenesten er på 4 timer per uke med legevisitt hver onsdag.    
 
Enheten totalt sett 
Pr 1.1.2019 årsverk  
20,0 fordelt på 33 stillinger:  
 
1 x 100 % avdelingsleder (25 % arbeid i avdeling + 75 % administrasjon) 
4 x 100 % sykepleier 
2 x 75 % sykepleier 
1 x 55 % sykepleier 
1 x 24,18 % sykepleier (helg) 
1 x 31, 93 % vakant sykepleier 
3 x 100 % helsefagarbeider 
1 x 80 % helsefagarbeider 
3 x 75 % helsefagarbeider 
1 x 60 % helsefagarbeider 
1 x 65 % helsefagarbeider (natt) 
1 x 80,28 % helsefagarbeider (natt) 
4 x 50 % helsefagarbeider 
1 x 31,22 % helsefagarbeider (helg) 
1 x 11,74 % helsefagarbeider (helg) 
1 x 18,31 % helsefagarbeider (helg) 
1 x 20,66 % helsefagarbeider (helg) 
1 x 26,76 % helsefagarbeider (helg, natt) 
1 x 14,79 % helsefagarbeider (helg) 
1 x 40,14 % assistent (natt) 
1 x 38,73 % assistent 
1 x 22, 30 % assistent (helg) 
 
SUM ÅRSVERK 20,0 
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Sonjatun Bo – og kultursenter har 2 nattevakter hver natt, hvorav minst en av de skal være 
helsefagutdannet. 2 nattevakter er nødvendig fordi det er 3 separate avdelinger på Bo og 
kultur, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over alle pasientene, hvorav mange trenger 
kontinuerlig tilsyn. Ikke bare pasientsikkerheten er viktig her, men også tryggheten til de 
ansatte. Vi har 5 dagvakter og 5 aftenvakter; 2 på Havnnes, 2 på Vaddas og 1 på Lillebo. På 
dag – og seinvakter skal det være minst 1 sykepleier per vakt for å best mulig ivareta 
pasientene. Flere av hjelpepleierne har medisindelegasjon for å sikre at alle pasientene får sine 
medisiner i løpet av døgnet.  
 
Vi trenger den kompetansen vi har, det er ønskelig med flere fagutdannede, og vi har samtidig 
behov for flere sykepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning i eldreomsorg.   
 
Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 

Statistikk / aktivitetstall: 

Bo-og kultursenteret er et sykehjem som er bygget for 21 pasienter, inkl. pasienter med 
demens. Nedbemanning utført i 2016. I Mai 2018 åpnet avdeling Lillebo med 5 plasser for 
avlastning og korttidsopphold. Mange av disse plassene blir i dag brukt som langtidsplasser. 
Praksisen med dobbeltrom ble avviklet før jul 2017. Per i dag har derfor alle pasientene på Bo 
og kultur enkeltrom.  

Pleiefaktor på Vaddas og Havnnes: 1 (inkl. nattevakter). 

Pleiefaktor på Lillebo; 0.6. 

 

Vurdering av utvikling siden 2013:  
Vår jobb i sykehjem er å sikre et godt tjenestetilbud for de eldre. Dette innebærer at den enkelte skal 
få en verdig alderdom og gis muligheter til en livsutfoldelse i samsvar med den enkeltes muligheter 
og grunnleggende behov. På samme måte som andre brukergrupper, er eldre en uensartet gruppe 
med ulike behov og ønsker. Det er derfor viktig at vi bygger opp tjenesten vår og ikke ned, nettopp 
for å sikre den enkeltes integritet og verdighet.  

Verdighetsgarantien er en kvalitetsforskrift som kom i 2011. Den sier at eldre skal kunne beholde 
retten til privatliv, retten til selvbestemmelse, retten til individuelt tilpassende tjenester og mulighet 
for aktiv medvirkning og retten til kvalitativ gode tjenester. Vårt mål er derfor å sikre den enkeltes 
trygghet og muligheten for et meningsfylt liv.  

Antall eldre øker, og med dette kommer også behovet for sykehjemsplasser. Vi hadde tidligere 
etablert flere doble rom. Dette ble avviklet i 2017. I 2013 ble vi bedt om å spare i pleien. I årene som 
kommer spares det inn der en ser muligheter for det og personalet hjelper til så godt de kan. For 
eksempel korter en ned vakter der det lar seg gjøre, det spares på medisinsk utstyr, bleier, medisiner 
o.l. der det er forsvarlig. I 2016 kom nedbemanningen der vi måtte gå ned fra 3 pleiere på hver 
avdeling på dagtid til 2 pleiere på hver avdeling. I dag er bemanningssituasjonen fremdeles slik, i 
tillegg er Lillebo kommet til, og resultatet er at vi kun klarer å dekke pasientenes basale behov. Det 
som utgår er for eksempel tid til samtale, tid til å aktivisere pasientene, tid til å ta de ut i frisk luft og 
tid til miljøtiltak – kort sagt det som er med på å gi pasientene mening i hverdagen/livskvalitet.    
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I fremtiden vil også andel yngre pasienter øke kraftig, og vi vil stå ovenfor helt andre utfordringer i 
dagens sykehjem. Det er i dag (2019) større antall pasienter med demens som har stort behov for 
oppfølging, ikke bare ren pleie. De trenger mere tilrettelegging og individuell oppfølging hele døgnet, 
slik at det i seg selv medfører økt arbeidsbelastning på personalet. Samtidig stilles det større krav til 
kartlegging, oppfølging og dokumentasjon (for eksempel i forhold til ernæring, legemidler, 
årskontroller, fallrisiko, tannlege), bestilling av varer, visse typer renholdsoppgaver og 
søppelhåndtering, for å nevne noe. Dagens bemanningssituasjon gir på ingen måte muligheter til at 
pleierne kan oppfylle de ulike individuelle behovene til hver enkelt pasient.     

 

Kompetansebehov 
 
Ut over de behov som blir beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i 
administrasjonen:   
 
 

Kompetansebehov 
Type situasjon  Kompetanse: 
Sykepleier/hjelpepleier/assistenter Å dekke alle grunnleggende 

behov er en viktig del av vår 
jobb. I tillegg kommer flere 
ukentlige gjøremål som 
kommer inn under 
internkontrollen. På kjøkken 
er det viktig med godt 
renhold, her føres lister over 
vask av kjøkkenskap, 
rengjøring av vifter og 
kjøleskap m. m Det er også 
krav til kontroll av 
temperatur både i kjøleskap 
og oppvaskmaskin. Vi 
bestiller mat fra Sonjatun tre 
ganger per uke.  
Skyllerom skal vaskes hver 
uke, og dette er en viktig del 
av arbeidet i avdelingen. 
Smitteforebygging. I tillegg er 
det en del vask av privattøy, 
samt sortering av tøy når det 
kommer fra ASVO. Det skal 
fylles opp på bad og 
pasientrom. Merking av tøy 
til pasientene. 
Henter/bringer post til 
Sonjatun. Vi henter 
forbruksvarer på Sonjatun. 
Når sommeren kommer er 
det mye arbeid i hagen. Vi 
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gjennomfører to 
pårørendekvelder per år. 
Dette er tidkrevende og 
krever planlegging av 
personalet. Vi skal jevnlig 
vaske rullestoler, rullatorer 
og trillebord, tørke støv på 
pasientrom og sørge for god 
orden i skapene. Henge opp 
og skifte til nye gardiner, 
duker, vanne blomster o.s.v. 
Vaske sofatrekk og puter.  
I tillegg til å utføre 
tillitsskapende arbeid hver 
dag, har vi 
dokumentasjonsplikten som 
gjør at vi bruker mer og mer 
tid for å tilfredsstille alle krav.  
Til alle høytider er det 
personalet som pynter i 
avdelingene, samt på de 
fleste pasientrom.  
Alle har ansvar for å holde 
seg faglig oppdatert og må 
selv søke på kurs som tilbys. 
Det er en plikt å delta på 
årlige brannøvelser. Alle 
pasientene våre har krav på 
frisk luft og en meningsfull 
hverdag. 
Vi sørger for ambulerende 
nattevakt annenhver uke. 
Alle er pliktige til å føre avvik 
når det er påkrevet. 
 

Sykepleier Sykepleieren er ansvarlig for den 
totale sykepleie på avdelingen. 
Sykepleieren er ansvarlig for egen 
utøvelse av faget på alle plan. Det 
er sykepleieren som har ansvar 
for å vurdere behovet for 
nødvendig bistand, f.eks. 
legehjelp.  
- stort tidkrevende 
dokumentasjonsansvar 
- sørge for at ulike 
sykepleiefaglige prosedyrer 
gjennomføres forsvarlig 
-er ansvarlig for at den sykepleie 
som utføres er i overenstemmelse 
med avdelingens målsettinger. 

3-årig høyskoleutdanning 
og offentlig godkjenning 
som sykepleier. 
 
Videreutdanning innen 
aktuelle arbeidsfelt er en 
fordel. Som eksempel kan 
nevnes geriatri, psykiatri 
og/eller poliklinisk 
arbeid.  
 
Praktisk erfaring og 
personlig egnethet 
vektlegges.  
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-delta i fordeling av 
arbeidsoppgaver i samsvar med 
personalets kvalifikasjoner 
-sørge for at legens medisinske 
forordninger blir gjennomført 
-holde lege og leder orientert om 
pasientens tilstand gjennom 
rapportsystemet Profil. 
-observere pasientens tilstand og 
iverksette nødvendige tiltak  
-veilede og orienter personalet 
-medansvar for at avdelingens 
ressurser forvaltes forsvarlig 
-samarbeide med øvrige 
faggrupper 
-ta blodprøver og andre målinger 
som forordnes av lege, for 
eksempel bt, puls, temp m.m 
-terminalpleie 
- betjene elektroniske meldinger i 
Profil.  
- legge i medisiner hver uke og 
kontrollere dette.  
- gjennomgang av legemidler på 
medisinrom og kontrollere 
holdbarhet på medisiner, A og B-
preparater. Levere til apotek 
utgått medisin. Vask av 
medisinrom gjøres av sykepleier.  
-Ukentlig legevisitter og 
oppfølging. 
-dele ut medisiner på en forsvarlig 
og tilfredsstillende måte. Dette er 
tidkrevende all den tid en jobber 
med eldre som er demente, har 
svelgproblemer o.a. 
- skrive avvik der det er påkrevet 

Virksomhetsleder Se stillingsinstruks. Offentlig godkjenning som 
sykepleier. 
Videreutdanning innen 
ledelse er å foretrekke.  
Praktisk erfaring og personlig 
egnethet vektlegges.  

Hjelpepleier/Helsefagarbeider Skal påse at arbeidet utføres 
etter de til enhver tid 
gjeldende etiske 
retningslinjer, lover og 
forskrifter. En 
hjelpepleier/helsefagarbeider 
skal utføre pleie og 

Videregående utdanning og 
offentlig godkjenning som 
hjelpepleier, helsefagarbeider 
eller omsorgsarbeider.  
 
Praktisk erfaring og personlig 
egnethet vektlegges.  
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omsorgstjenester i hht. 
arbeidsplan. 
Til enhver tid sørge for 
oppdatert tiltaksplan i Profil.  
Evaluere pleiebehov hos den 
enkelte pasient. Veilede og 
lære opp annet personale i 
hjelpepleierfaglige spørsmål 
og i forhold til individuelle 
mål og tiltak hos pasientene. 
Være primærpleier, som 
innebærer å ha hovedansvar 
for innkjøp av klær, praktiske 
gjøremål, holde kontakten 
med pårørende og evt. 
hjelpeverge, timebestilling 
hos fotterapeut og frisør, 
optiker, m.m. Medvirke til 
god informasjonsflyt på 
avdelingen.  
Å bidra til kvalitetssikring 
gjennom å sikre nødvendig 
informasjon om hver bruker. 
Medvirke aktivt til at 
individuelle tiltak 
gjennomføres, samt å 
gjennomføre valg av 
individuelle målsettinger i lag 
med pasient/pårørende. 
Bidra til å evaluere tiltakene. 
Samarbeide med øvrig 
personell i avdelingen og 
komme med forslag til 
forbedring av arbeidsmiljø og 
organisering.  
Føre IPLOS. 
Dokumenatsjonsplikt. 
Bestilling av hjelpemidler. 
Bestilling av medisinske 
forbruksvarer og tørrmat.  
Sørge for oppfølging av 
årskontroller. Holde kontroll 
på at det er fulgt opp med 
målinger slik som f.eks. 
BT/puls, høyde og vekt, 
urinstix og uricult  m.m  
Ledsage pasienter til UNN. 
Terminalpleie. 
Avviksregistrering. 
 

Videregående utdanning 
innen geriatri, ernæring og 
andre aktuelle arbeidsfelt 
foretrekkes.  

Hjelpepleier 1  I tillegg til ordinære 
hjelpepleieroppgaver har 
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hjelpepleier 1 ansvar for å 
ringe etter vikarer, ajourfører 
ekstravaktlister og ansatte 
lister. Holde ukeplaner 
oppdaterte og sørge for 
riktige arbeidslister til enhver 
tid. Skrive dags- kontrakter. 
Gjennomgå og attestere 
regninger i Agresso.  
Registrering av avvik i Visma 
og ha veiledningsansvar for 
lærlinger og nytilsatte. Dette 
i tillegg til turnusarbeid. 
Være med å ta ut 
ferievikarer. Være det 
naturlige bindeledd mellom 
avdelingen og 
virksomhetsleder. Har økt 
ansvar ved leders fravær, 
f.eks. i ferier.  Da er det 
hjelpepleier 1 som har ansvar 
for bl.a. lønnskjøring.  

Assistenter Se rubrikk over … Praktisk erfaring og personlig 
egnethet vektlegges. Det er 
viktig med gode 
norskkunnskaper, både 
muntlig og skriftlig. De må 
beherske våre datasystemer 
på grunn av 
dokumentasjonsplikten. Det 
er også at de deltar på 
pleiemedhjelperkurs og andre 
kurs som tilbys.  

 
 
Jobbrotasjon 
Viktig å lyse ut større stillinger som intern utlysning/jobbrotasjon. Det åpner for bytte av 
arbeidsplass for de som ønsker det.  De ansatte er mer motivert for arbeidet når de selv kan 
velge hvor de vil jobbe.  
 

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Det skal utføres 
medarbeidersamtale med den enkelte ansatte årlig, og det er viktig for den ansatte å få 
anledning til å snakke med sin leder om aktuelle problemstillinger el.a.  
 
 
 
 
Handlingsrom 2019 
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Vi har ikke handlingsrom for å ta ned stillinger: slik det er beskrevet over, vil det ikke kunne 
tas ned noen stillinger fra hverken dag, sen – eller nattevakter, da er en i tilfelle nødt til å kutte 
sengeplasser, for eksempel stenge Lillebo. Avdelingsleder går 25 % i avdeling som sykepleier 
og 75 % administrativt.   
 
I 2016: ligger det an til 0 avganger for aldersgrensen.  
 
I 2017: 0 

I 2018: 0 

I 2019: 0 

 

                                                                                                                        Storslett 27.02.19 
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Bemanningsplan 
 

Helse og omsorg 2019 
 
 
 
 

Fysikalsk Avdeling 
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  
Tillitsvalgt og verneombud på avdelingen har vært med i prosessen i utarbeidelsen av 
bemanningsplanen. 
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  
 
Enheten totalt sett  
 
Fysikalsk avdeling 
Sjefsfysioterapeut 100 % 
Fysioterapeut 100 % 
Turnusfysioterapeut 100 % 
Fysioterapeut utleid til DMS 100 % 
Ergoterapeut utleid til DMS 100 % 
Ergoterapeut 50 % 
Konsulent i Koordinerende Enhet 50 %  
Fysioterapeut i prosjekt «Hverdagsrehabilitering» 60 % (frem til oktober -19) 
Hjemmetrenere i prosjekt «Hverdagsrehabilitering», 2 x 20 % stillinger (frem til oktober -19) 
Ergoterapeut i prosjekt «Kartlegging av hjemmeboende eldre 72 år» 100 % (frem til mai -19) 
 
Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd 
Fysioterapeut 100 % 
2 fysioterapeuter 50 % hver 
 
 
Oversikt kompetanse i virksomheten 
 
Fysioterapeuter: 3 i 100 % stillinger, 1 i 60 % stilling 
Turnusfysioterapeut: 1, 100 %  
Ergoterapeuter: 3, to i 100% + 50 % 
Konsulent i Koordinerende Enhet: 50 %  
Private fysioterapeuter med driftstilskudd: 3, til sammen 200 % 
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Vurdering av utvikling siden 2013 
 
Vi ønsker at fysikalsk avdeling skal være en avdeling som har et godt og trygt arbeidsmiljø 
hvor arbeidstakerne trives og sikrer kvaliteten på tjenesten. Vi har som mål å gi et godt tilbud 
i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig etter dagens behov. Når alle stillingene 
er besatt har vi et godt utgangspunkt for å gjøre den jobben vi er satt til. Fysikalsk avdeling gir 
tjenester til helsestasjon, barnehager og skoler, institusjoner, hjemmebehandling, undersøkelse 
og behandling av pasienter, boligkartlegging, hjelpemiddelformidling og veiledning.  
Forebyggende arbeid er svært viktig. Samfunnsøkonomisk er det mer lønnsomt å forebygge 
skader enn å reparere dem. Vi har i dag flere grupper i sal og basseng. Blant annet en 
eldretrim gruppe rettet mot hjemmeboende eldre for forebygging av falltendens. 
Gruppetrening er en meget effektiv og veldokumentert behandlingsform. Gir god helsegevinst 
både fysisk og mentalt.  
 
I 2013 fattet Helse og Omsorgsutvalget vedtak om at den oppsagte private 
fysioterapihjemmelen skulle innløses og at midlene skulle benyttes til kommunal stilling. 
Ønsket var at denne stillingen skulle benyttes til helsefremmende og forebyggende arbeid i 
kommunen med tanke på oppstart av frisklivssentral, men den ble besluttet satt vakant. 
 
Fra 2014 ble ergoterapeut og fysioterapeut tilknyttet Rehabilitering og Områdegeriatri og 
systemutviklere i Koordinerende Enhet underlagt Fysikalsk avdeling. 
 
I 2015, ved oppsigelse av 40 % sekretær stilling, ble denne stillingen omgjort til ergoterapeut 
stilling. Kommunen valgte å ikke lyse ut denne stillingen, og også den ble satt vakant. Vi har i 
flere år arbeidet for å øke ergoterapeut ressursen i kommunen.  
Arbeidet med hjelpemidler og tilrettelegging av brukernes fysiske miljø er et meget 
tidkrevende arbeid. Nordreisa kommune har mange brukere med spesielle behov, som krever 
kontinuerlig oppfølging. Vi opplever at hjelpemiddelbehovet stadig vokser i omfang, samtidig 
som krav til hjelpemidler og tilrettelegging økes. Det stilles også økte krav fra 
Hjelpemiddelsentralen til formidlere av hjelpemidler, om kompetanse og at man til enhver tid 
er oppdatert på hvilke hjelpemidler som finnes og er prisforhandlede. Med det faller det flere 
oppgaver på den kommunale ergoterapeuten som i dag bare har en 50 % stilling. 
Stillingsprosenten samsvarer ikke med behovet for tjenesten. 
 
I 2018 ble det innvilget midler fra fylkesmannen i Troms til 2 prosjekteter, 
«Hverdagsrehabilitering» som har som mål å utruste eldre til å klare seg best og lengst mulig i 
eget hjem, og «kartlegging av hjemmeboende fylte 72 år i 2018». Dette er forebyggende 
prosjekter som tar høyde for den demografiske utviklingen i samfunnet. 
 
Som følge av omorganiseringen i Helse og Omsorg stabsfunksjoner i 2018 ble sekretær ved 
Fysikalsk Avdeling overflyttet til staben. Sekretæroppgaver ved Fysikalsk avdeling ivaretas 
fremdeles av tidligere sekretær, selv om hun nå er tilknyttet staben. 
 
 
 
 
 
 
 

805



 
 
 
Kompetansebehov 
 
Stilling Situasjon Konklusjon, type 

kompetanse 
Ergoterapeut 
Rehabiliteringen 

Rehabilitering, herunder 
inngår bl.a; ADL vurdering og 
andre funksjonsvurderinger, 
pasientbehandling, veiledning 
av/til pasient, pårørende og 
helsepersonell, samt 
samarbeid/møter med disse.   
Vurdere behov for og søke 
hjelpemidler. Tilpasning og 
opplæring i bruk av 
hjelpemidler, bistå ved 
tilrettelegging bolig.  

Bachelor i ergoterapi. 
kompetanse som er faglig 
oppdatert i forhold til 
pasientens diagnose. Stå 
ansvarlig for 
tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere 
aktører samarbeider om å gi 
nødvendig bistand til 
pasientens og brukerens 
egen innsats for å oppnå 
best mulig funksjons- og 
mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet. 

Fysioterapeut 
Rehabiliteringen 

Rehabilitering, herunder 
inngår bl.a; 
pasientbehandling, veiledning 
av/til pasient, pårørende og 
helsepersonell, samt 
samarbeid/møter med disse.   

Bachelor i fysioterapi, 
kompetanse som til enhver 
tid er faglig oppdatert i 
feltene; nevrologi, geriatri, 
revmatologi, ortopedi etc 
kreves. Stå ansvarlig for 
tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere 
aktører samarbeider om å gi 
nødvendig bistand til 
pasientens og brukerens 
egen innsats for å oppnå 
best mulig funksjons- og 
mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet. 

Ergoterapeut Ansvarlig for 
hjelpemiddelformidling. 
Hovedvekten av 
arbeidsoppgavene er rettet 
mot funksjonshemmede barn 
og voksne. Har tett samarbeid 
med NAV hjelpemiddelsentral 

Bachelor i ergoterapi.  
Må til enhver tid være 
oppdatert på hvilke 
hjelpemidler som finnes og 
er prisforhandlede. 
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Tromsø. Hjemmeboende med 
behov for hjelpemidler. 
Boligtilrettelegging/tilpasning. 
Tverrfaglig samarbeid i 
ansvarsgrupper og arbeid med 
individuell plan. 
Samarbeidsmøter med andre 
tjenester innad i kommunen: 
skole, PPT, dagtilbud, 
omsorgsboliger, barnehager, 
hjemmetjenesten. 
 

Konsulent i  
Koordinerende Enhet 

Fungerer som bindeledd 
mellom ansvarsgrupper/ 
enkeltpersoner og 
Koordinerende Enhet. 
Pådriver i utarbeidelse av 
rutiner og retningslinjer. 
Organiserer kurs/fagsamlinger 
Bidrar som ressurs i 
arbeidsgrupper der nye tilbud/ 
tjenester skal utformes 
Har oversikt over 
ansvarsgrupper/brukere i 
kommunen. 
Er sekretærer og innkaller til 
møter i KE. 
 

Fordel med kunnskap innen 
prosjektledelse, 
samfunnsfag, helsefag, 
organisasjon, ledelse. 

Fysioterapeut og 
turnusfysioterapeut 

Pasientbehandling;Individuell 
behandling og 
gruppebehandling i sal og 
basseng.Veiledning til 
skole,barnehage og 
institusjoner. Deltaker i 
pasientenes 
ansvarsgrupper.Terapeut for 
sykehjem og boliger, 4 mnd. 
kontroll på helsestasjon.  
 

Bachelor i fysioterapi. 

Sjefsfysioterapeut Pasientbehandling;Individuell 
behandling og 
gruppebehandling i sal og 
basse.Veiledning til 
skole,barnehage og 
institusjoner. Deltaker i 
pasientenes ansvarsgrupper. 
Administrative oppgaver; 
Personal og økonomiansvar 
fysikalsk avdeling. 
Hjelpemiddelkoordinator, 

Bachelor i fysioterapi. 
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Leder for Koordinerende 
Enhet. 
Veileder for 
turnusfysioterapeut. 
  

 
 
Jobbrotasjon 
Ikke aktuelt for vår avdeling. 
 
Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de 
blir riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av 
ansatte eller den enkelte enhet.  
 
Gjennomføres årlig. Sist gjennomført 2018. Medarbeidersamtalene indikerer trivsel i arbeidet 
og på avdelingen. Avdelingen har også over lengre tid hatt svært lavt sykefravær. 
 
 
Handlingsrom 
Ingen ansatte i pensjonsalder de neste årene. Eldste ansatte 38 år.
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Bakgrunn / Mandat 
Vedtak fra formannskapets møte i desember 2018: 
«Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. Enstemmig vedtatt» 
 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal 
bemanningsplanen oppdateres og justeres de rammene som er tildelt. 
 
Guleng 3, ansvar 319 skal ta ned 3 årsverk. Nye rammer: 22.53 inkl. virksomhetsleder stilling. 
Avdelingsleder er lønnet fra ansvar 327. 
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene 

Det er ønskelig med en tjeneste som gir tilpasset og mest mulig effektiv hjelp ut fra brukernes 
behov og at hjelpen gis i henhold til gjeldende lovverk og avdelingens tildelte rammer.  

Pr. i dag: 
 Avdelingen bruker mer ressurser (tilsvarende 3 årsverk) enn tildelte rammer. Endring i 

turnus for langvakter vil redusere antall årsverk i avdelingen. 
 Fremdeles utfordring å følge opp den enkelte brukers hjelpebehov jf. timer i vedtak 

om tjenester og tiltaksplaner. 
 Høgskolekompetanse er i hovedsak knyttet opp mot 3 brukere som får tjenester av 

ansatte langturnus, kompetansen må fordeles til flere tjenester (brukere).  
 

Gjeldende lovverk og retningslinjer: 
 Helse- og omsorgstjenesteloven  
 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg 
 Stortingsmelding nr.45 Bedre kvalitet i de kommunale pleie – og omsorgstjenestene 
 Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening 
 Rundskriv: IS-10/2015: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte 

personer med psykisk utviklingshemming 
 Rundskriv 1-13/97: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 
 

Helse- og omsorgstjenestelovens formål er blant annet å 
 sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfull tilværelse i fellesskap med andre 
 sikre tjenestetilbudets kvalitet 
 sikre et likeverdig tilbud 
 sikre at tilbudet tilpasses den enkeltes behov og at tilbudet tilrettelegges med respekt 

for den enkeltes integritet og verdighet 
 

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har 
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blant annet plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at 
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 
 
Pasientrettighetslovens formål er blant annet å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
helsehjelp av god kvalitet (§1-1). Helsehjelp er blant annet pleie- og omsorgs formål og som 
er utført av helsepersonell (§1-3) Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte 
helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan (§2-5) 
 
Kommunen har ansvar for å sikre at brukers rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt 
jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a og pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-1 
 
Metode 
 
For å utarbeide bemanningsplanen er det: 

 kartlagt oppgaver i avdelingen (s.11-19) 
 foretatt en kartlegging av brukernes aktiviteter og personalets omtrentlige tidsbruk hos 

brukerne i forbindelse med de ulike aktivitetene (s.19-47) 
 vurdert behov for personalressurser i forhold til tildelte rammer (se tabell s.11-19) 
 Andre konsekvenser er vurdert (se kulepunker s. 4 og 5) 

 
Enheten totalt sett før nedbemanning 
24,81 årsverk i turnus pr 18.01.19 i tillegg kommer virksomhetsleder for omsorgsboliger 
100% stilling, totalt 25.81 årsverk.  
  
Avdelingen har 32 personer i turnus  
 
Bemanningsplan (8 ukers turnus) pr. 01.01.19 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Dagvakt 5 6 6 6 5 6 6 
Aftenvakt 7 7 7 7 6 6 6 
Nattevakt 2  2  2 2 2 2 2 

 
 Hovedkontakter har ikke avsatt kontordager i turnus, men skal utføre administrasjon i 

tiden brukere er på dagtilbud / jobb. Administrasjonsoppgaver se tabell for «oppgaver 
i avdelingen og kompetansebehov» s. 11-19 

 Avdelingen har ikke hjelpepleier 1. Funksjonen innarbeides i ny bemanningsplan. 
 
 

I budsjettplanen for 2019 skal det tas ned ca. 3 årsverk. Hvilke konsekvenser vil dette få for 
tjenesten?  

Ny bemanningsplan pr. uke (8 ukers turnus): f.o.m. oppstart ny turnus: Ingen endring 
av antall personale på vakt 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Dagvakt 6 6 6 6 6 6 6 
Aftenvakt 7 7 7 7 6 6 6 

811



4 

Nattevakt 2  2  2 2 2 2 2 
 
Generelt om bemanningsbehov i turnus: 
 (se nærmere oversikt over aktivitet hos brukere s. 20-48) 
 
Dagvakter: 4 personale er knyttet opp mot 4 brukere som må ha 1:1 bemanning. Resterende 2 
skal hjelpe 4 brukere med morgenstell og frokost. Generelt: Etter ca. kl.09.00 (når bruker er 
dratt på dagtilbud / jobb) skal langvakter hjelpe øvrige personale. Av 4 brukerne har 1 – 2 
hjemmedag. 1 har svømming, noe som krever 2 personale tilstede, 1 bruker skal følges på 
jobb 2 dager i uka. Tida må også brukes til avviking av pauser for langvakter.  

Aftenvakter: 4 personale er knyttet opp mot 1:1 brukere. Resterende 3 skal følge opp 4 andre 
brukere med middag og ettermiddagsaktiviteter. På grunn av pauseavvikling for langvakter 
etter kl.15 må 3 personale følge opp 5 brukere, noe som i liten grad mulighet til å følge 
brukere i enkeltaktiviteter den tid pauseavvikling foregår (se oversikt over aktiviteter s.20-48) 
Pauseavvikling blir derfor forsøkt lagt innen kl.15 der det lar seg gjøre. 

Dagvakter lørdag og søndag: 4 personale er knyttet opp mot 4 brukere med 1:1 bemanning. 
Resterende 2 skal hjelpe 4 andre, noe som gir lite rom for brukernes individuelle behov / 
fritidsinteresser. Det tilrettelegges for fellesaktiviteter og samarbeid. 

Aftenvakter lørdag og søndag: 4 personale er knyttet opp mot 4 brukere med 1:1 bemanning. 
Resterende 2 skal hjelpe 4 andre, noe som gir lite rom for brukernes individuelle behov / 
fritidsinteresser. Det tilrettelegges for fellesaktiviteter og samarbeid. 

Konsekvenser:  

 Ved å endre turnus for langvakter vil avdelingen kunne redusere antall årsverk uten at 
bemanningen på vakt tas ytterligere ned.  
 

 Langvakter vil ikke lenger ha disponible timer til å gå vikarvakter i turnus, som 
tidligere. Det må derfor legges inn økning i budsjettet for vikar annet fravær, 
ferievikar, sykevikar og ekstrahjelp, samt tillegg. 
 

 Langvakter har etter omgjøring av turnus krav på ferie. Det må derfor legges inn 
økning i budsjett for ferievikar (12 x 100% stillinger) 
 

 Hovedkontakter i ny langturnus får avsatt 11 timer i timebank pr.8 uker (ca. 1,3 timer 
pr. uke) til møtetid og administrasjon ut over oppsatte vakter i turnus. Dette er ikke 
tilstrekkelig for å kunne ivareta pålagte administrasjonsoppgaver se tabell for 
«oppgaver i avdelingen og kompetansebehov» s. 10-17.  
 

 Hjelpepleier 1 ressurs, ca. 20% og funksjon innarbeides innenfor tildelte rammer. 
 

 Det stilles spørsmål om dokumentasjonsplikten kan ivaretas på en god nok måte. Det 
blir lite tid til evaluering og oppdatering av tiltaksbeskrivelser og samarbeidsmøter 
innenfor tildelte rammer. Daglig rapport skal prioriteres. Det er svært viktig at 
tiltaksbeskrivelser til enhver tid er oppdatert slik at personalet vet hva de skal 
rapportere på for å ivareta dokumentasjonsplikten. Hovedkontakter og øvrige ansatte i 

812



5 

helse – og omsorgstjenesten har dokumentasjonsplikt jf. helsepersonelloven. I tillegg 
er hovedkontakter ansvarlig for samarbeidsmøter rundt den enkelte bruker. 
 

 Nedbemanningen av ca.3 stillinger på Guleng skjer i hovedsak ved at turnus endres, 
men vil likevel bety at bemanningen fortsatt er minimal i helger. Avdelingen har ikke 
tilstrekkelig ressurser for å imøtekomme brukernes behov for individuelle aktiviteter, 
jf. timer på vedtak.  

 
Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 
Guleng 3 omsorgsboliger er en avdeling som gir døgnkontinuerlig hjemmetjenester av 
varierende omfang til 8 brukere med psykisk utviklingshemming og / eller fysiske 
funksjonsnedsettelser.  

Mennesker med psykisk utviklingshemming har samme rettigheter som øvrig befolkning, 
men har behov for mer hjelp og tilrettelegging for å kunne ha valgmuligheter og delta aktivt i 
samfunnet. Avdelingen flere såkalte ressurskrevende tjenester. Dette er tjenester som er 
omfattende på grunn av behov for bemanning store deler av dagen / døgnet. Kommunen får 
refundert 80% av utgiftene etter at innslagspunktet og eventuelt rammetilskudd for personer 
med psykisk utviklingshemming over 18 år er trukket fra. For 2018 utgjør dette henholdsvis 
1.270.000 og 656.000 kroner. Det er antall timer tjenester jf. enkeltvedtak som ligger til 
grunn.  

De fleste brukerne trenger mye hjelp uten at de har behov for 1:1 bemanning. De trenger 
jevnlig tilsyn, veiledning og hjelp til dagliglivets aktiviteter gjennom hele dagen.  

Det planlegges nytt botiltak i forbindelse med at bruker skal flytte ut i egen bolig i 2019.  

 

Problemstillinger og utfordringer: 

Brukernes kognitive funksjonsnivå. Flere brukere er alvorlig utviklingshemmet, det vil si at de 
har et kognitivt funksjonsnivå tilsvarende 6 år eller mindre. De fleste har lang livserfaring og 
har derfor erfart og lært seg f.eks. hva de skal si i ulike sosiale settinger eller hva de skal 
gjøre i ulike aktiviteter, men forståelsen av det som skjer er lik et kognitivt funksjonsnivå 
tilsvarende 6 år eller mindre. Det er også brukere med dyp utviklingshemming (kognitivt 
funksjonsnivå tilsvarende 0-3 år) eller andre funksjonshemminger som medfører at de må ha 
omfattende hjelp og tett oppfølging hele døgnet. 

Alder: De fleste brukerne er unge voksne noe som betyr at de har behov for et et aktivt liv i 
og utenfor hjemmet med tilrettelagte aktiviteter. I de fleste aktiviteter trenges det 
ledsagelse og hjelp av personalet. Det kan være i utførelse av selve aktivitetene eller som en 
støtte og veileder.  

Tilleggs sykdommer: Flere brukere har en sammensatt funksjonsnedsettelse, både psykisk og 
fysisk. Flere har epilepsi.  
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Epilepsi: Det er nødvendig å ha døgnkontinuerlig bemanning som har kompetansefor å gi 
akuttmedisin -og som er tilgjengelig på kort tid -og innen få minutter. 

Ledsagelse til UNN: Noen ganger har brukeren behov for helsereiser til UNN, enten ved 
dagsturer eller innleggelse. Ved behov for ledsager når bruker er innlagt på UNN får 
kommunen refundert lønnsutgifter fra UNN den tiden pasienten er innlagt. Behovet for 
ledager ved innleggelse vurderes av UNN. Vi må beregne minimum 1:1 bemanning på 
helsereiser. Enkelte ganger må det være 2:1 bemanning. Det må være kjent personale med 
brukere som skal ledsages. 

Mestring: Viktige prinsipper i miljøarbeidet er brukerens deltakelse og mestring ut fra egne 
forutsetninger. Vi skal møte brukeren der han / hun er og gi hjelp og støtte til mest mulig 
mestring i hverdagen. Personalet skal sørge for at brukeren får delta mest mulig i dagliglivets 
aktiviteter ut fra funksjonsnivå og interesser. Det å få delta ut fra egne forutsetninger har 
stor betydning for selvbilde og opplevelse av livskvalitet. Det er viktig at brukernes ønsker og 
interesser kartlegges slik at de får mulighet til å utnytte sine evner og muligheter og 
opplever mestring. Det betyr at ulike aktiviteter kan ta lang tid å utføre, men med en desto 
høyere mestringsglede hos brukeren når han / hun får utføre så selvstendig som mulig. 
Dersom tilretteleggingen ikke blir tilstrekkelig vil det ofte utløse frustrasjoner og hos 
brukeren. Dersom personalet utfører oppgavene for brukeren fordi det går fortere og man 
får mer gjort på kortere tid, vil det kunne utløse like store frustrasjoner hos brukeren.   

Mulighet for samvær, sosial kontakt fellesskap og aktivitet: (jf. Rundskriv 1-13/97). brukerne 
har arbeids – og aktivitetstilbud ved Reisa Vekst, noe som har stor betydning for den 
enkeltes livskvalitet. Vi forsøker å fylle fritiden med meningsfylte aktiviteter og sosialt 
fellesskap innenfor de ressursene vi har til rådighet. Dersom brukerne skal på fritidsreiser må 
de dekke personalutgifter ut over timer på vedtak) til selv. I stortingsmelding nr.25 
understrekes det at lovgivningen gir personer med behov for helse og omsorgstjenester rett 
på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med 
andre. Videre understrekes det at Sosialtjenestelovens (Nå Helse- og omsorgstjenesteloven) 
hovedformål blant annet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. 
I Omsorgsplan 2015 er aktiv omsorg en av regjeringens fem strategier for å møte framtidas 
omsorgsutfordringer. En framtidsrettet og god omsorgstjeneste må legge større vekt på 
aktivisering både sosialt og fysisk, gjennom mer tverrfaglige tilbud og økt oppmerksomhet på 
brukernes sosiale, eksistensielle og kulturelle behov (St.meld. nr.29)  

Brukerne har behov for følge / ledsager til aktiviteter. F.eks. kafébesøk, kino, svømming, 
Boccia, besøk, turer i nærmiljøet, andre tilstelninger som skjer i kommunen.  

Forutsigbarhet: Brukerne er svært avhengig av forutsigbarhet i sin hverdag. Vi må bruke mye 
tid på å forberede de på hva som skal skje og spesielt endringer i hverdagen. Det går mye tid 
til dette både fordi brukerne på grunn av sin kognitive svikt har lang latenstid og har behov 
for ulike hjelpemidler i kommunikasjon. Det er ikke nok å bare gi en muntlig beskjed, 
beskjeden må gjentas mange ganger i tillegg til at vi må bruke tegn evt. bilder, pictogram 
(stiliserte bilder), memo-plannere (elektroniske dag/ukeplaner) osv. osv. ut fra den enkeltes 
forståelsesramme.   
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Tid: Ikke minst trenger brukerne TID, masse TID i de aller fleste situasjoner i hverdagslivet for 
å kunne være deltakende og for å oppleve mestring. For eksempel kan et tilsyn med hjelp til 
dusj, påkledning og frokost ta inntil 2 timer. Dette passer veldig dårlig sammen med at 
personalet har det travelt og dermed ikke kan gi brukerne nok trygghet og tid. Dersom 
brukerne opplever stress skaper det lett kaos. En viktig grunnstein i det faglige arbeidet er å 
arbeide mest mulig med «hendene på ryggen» og la brukerne få delta aktivt i eget liv. Vi vet 
at trygghet og deltakelse i daglige aktiviteter gir glede og opplevelse av mestring og 
selvfølelse. Det forebygger blant annet ensomhet, angst og depresjoner. 

Utfordrende atferd: Utfordrende atferd, som for eksempel utagerende atferd mot andre 
mennesker eller gjenstander eller selvskadende atferd kan være brukerens måte å si fra om 
at den hjelpen vi gir ikke er bra nok. Det kan for eksempel handle om kommunikasjon 
/samhandling eller tilrettelegging i miljøet. Dersom vi ikke har ressurser til å følge opp 
brukerne ut fra deres funksjonsnivå vil vi kunne oppleve stor frustrasjon hos brukere, noe 
som ofte viser seg i form av utagerende / utfordrende atferd, økt angst og depresjon. Dette 
kan bli en vond sirkel. I dag opplever vi lite utagerende og selvskadende atferd, noe som gir 
oss signaler om at tjenesten i stor grad tilrettelagt for den enkelte bruker og at personalet er 
lydhør overfor brukerens behov. Vi kan oppleve at bruker(e) blir lei seg for at de ikke kan dra 
på kino på grunn av at det ikke er personell tilstrekkelig, noe som skjer dersom ikke «alle» 
brukere vil dra på kino sammen. 

Skadeavvergende tiltak: Guleng 3 har pr. i dag ikke vedtak om skadeavvergende tiltak jf. 
helse og omsorgstjenesteloven kap.9 om bruk av tvang og makt i forhold til enkelte personer 
med psykisk utviklingshemming. Slike vedtak må overprøves og godkjennes av fylkesmannen 
og det stilles krav til bemanning og kompetanse. Tekniske innretninger, som for eksempel 
døralarm, ulike typer sensorer o.l. defineres som skadeavvergende tiltak.  

Kommunen har, for noen få år tilbake erfaring med at for lite tilsyn og hjelp skapte stor 
utrygghet hos en bruker som reagerte med påfølgende utagerende og selvskadende atferd. 
Det ble iverksatt skadeavvergende tiltak og påfølgende oppbemanning for å sikre brukeren. I 
ettertid ser vi at atferden var en konsekvens av at brukeren var utrygg og at vedkommende 
ikke fikk kommunisert dette til personalet annet enn gjennom atferd. Situasjonen endret seg 
når brukeren fikk nødvendig hjelp og trygghet rundt seg. Det er viktig å minne oss på slike 
hendelser for å forebygge at dette skjer igjen. 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Tjenesten har samarbeid med Habiliteringsenheten 
UNN i forbindelse med utredninger og veiledning i forhold til ulike problemstillinger 
tilknyttet brukere. Bruker må henvises fra fastlege til Habiliteringsenheten UNN i hvert 
enkelt tilfelle. For at kommunen skal kunne gi tilpassede tjenester er det viktig at det er 
foretatt en grundig kartlegging av brukerens kognitive funksjonsnivå.  

Medvirkning: Det skal legges vekt på brukernes medvirkning i tjenesten. Dette gjør vi ved at 
brukerne eller deres representant (pårørende / verge) er deltakende i basis -eller 
ansvarsgruppe og at deres synspunkt blir vektlagt. Alle brukerne har en hovedkontakt og en 
sekundærkontakt og en basisgruppe som skal ivareta brukerens interesser ved å jevnlig ha 
samarbeidsmøter for blant annet å evaluere tjenesten.   
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Opplæring: Det går mye ressurser og tid til opplæring av vikarer og nytilsatte i vår tjeneste. 
Generelt går det minimum 1 dagvakt og 1 aftenvakt til opplæring hos den enkelte bruker, 
avhengig av hvor omfattende tjenesten er. Det er viktig med detaljert opplæring i hvordan 
man hjelper den enkelte bruker best mulig, slik at den nytilsatte vet hva brukeren kan gjøre 
selv og hva han / hun trenger hjelp til – og hvordan tjenesten må tilrettelegges av 
personalet. Mange brukerne kan ikke selv forklare hva de trenger hjelp til. Riktig hjelp og 
veiledning er viktig for å forebygge utfordrende atferd. Gode arbeidsbeskrivelser og 
kontinuerlig oppdatering av tiltaksbeskrivelser er svært viktig. 

Skole / arbeid / dagtilbud: 7 av 8 brukere har skole /arbeids – eller dagtilbud pr. i dag. 2 
brukere må ledsages av personalet til arbeid. Ut over dette prøver personalet å tilrettelegge 
aktiviteter i dagliglivet ut fra de ressurser vi har til rådighet.  

Ferier og fritidsreiser: Vi prøver å tilrettelegge for at de brukerne som ønsker det kan reise 
på ferie / fritidsreiser ledsaget av personalet. Utgifter i forbindelse med bruk av ekstra 
ressurser / personell må brukerne dekke selv. Vi ser at det er av stor betydning at brukerne, 
som ønsker dette, har mulighet for å reise på tur. 

 

Statistikk / aktivitetstall:  

Pr. 18.01.19: 8 brukere 

Antall timer pr. uke jf. enkeltvedtak: 

Antall timer pr. uke 0-85 86-91 129 -137 138 – 167  168 
Antall brukere 0 3 3 0 2 

 

 

 

Oversikt kompetanse i virksomheten pr. 01.01.19 
 
Sykepleiere: 2 
Ergoterapeut: 1 
Vernepleiere: 6 inkl. leder 
Hjelpepleiere / Omsorgsarbeidere / Helsefagarbeidere: 13 
Barne- og ungdomsarbeidere: 1 
Assistenter: 9, hvor flere er under utdanning.  
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SUM ÅRSVERK: 25,81 inkl. virksomhetsleder. Avdelingsleder 50% lønnes fra 327 Guleng 
bofellesskap og avlastning 
Fordelingen er slik: 
 
Stillings% Kompetanse Funksjon 
100 Vernepleier, utd. ledelse Virksomhetsleder, 

går ikke turnus 
100 Ergoterapeut Turnus  
100 Sykepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 sykepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Vernepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Vernepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Vernepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Vernepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Vernepleier Turnus  

 
100 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 

Helsefagarbeider 
Turnus / 
Hovedkontakt 

100 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus / 
Hovedkontakt 

100 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

100 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

100 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

100 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

79,23 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus / natt  

73 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus / natt 

68 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

66 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

50,25 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus  

50 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus   

32,39 Hjelpepleier / Omsorgsarb. / 
Helsefagarbeider 

Turnus 

817



10 

100 Barne og ungdomsarbeider Turnus 
100 Assistent  
86 Assistent  Turnus / natt 
73 Assistent Turnus 
70 Assistent  Turnus 
64,79 Assistent Turnus / natt 
64 Assistent Turnus 
32,04 Assistent Turnus / natt 
32 Assistent Turnus / natt 
22,4 Helsefagarbeider Turnus 
18,5 Assistent Turnus 

 
Oversikt kompetanse i virksomheten etter nedbemanning: 
 
Sykepleiere: 2 
Ergoterapeut: 1 
Vernepleiere: 6 inkl. leder 
Hjelpepleiere / Omsorgsarbeidere / Helsefagarbeidere: 13? Uavklart pr.24.02.19 
Barne- og ungdomsarbeidere: ? Uavklart pr.24.02.19 
Assistenter: ? Uavklart pr.24.02.19 
 
 
SUM ÅRSVERK: 21.53 i turnus + virksomhetsleder, til sammen 22,53. Fordelingen av 
kompetanse og stillingsbrøker når det gjelder helsefagarbeidere og assistenter er uavklart 
pr.24.02.19 
 

STILLINGSSTØRRELSE TYPE TURNUS 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker  
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker,  3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Langturnus, arbeid 3 uker, 3 helger på 8 uker 
100% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker 
100% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker 
100% Tredelt turnus/ 3 helger på 8 uker (2 nattevakter) 
73.94% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker 
69.19% Tredelt turnus/ 3 helger på 8 uker (1 nattvakt) 
50.25% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker 
39.61% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker 
25.35% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker, 3 delt turnus 
18.49% Vanlig turnus/ 3 helger på 8 uker 
15.85% Vanlig turnus/ 2 helger på 8 uker 
87.15% Natt, 3 helger på 8 uker 
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79.49% Natt, 3 helger på 8 uker 
73.00% Natt, 3 helger på 8 uker 
66.81% Natt, 3 helger på 8 uker 
35.65% Natt, 2 helger på 8 uker 

 

 

Vurdering av utvikling siden 2017 

Guleng 3 med sine 8 omsorgsboliger ble tatt i bruk mars / mai 2017.  
 
Brukerne som bor på Guleng 3 har varierende hjelpebehov. Viktige miljøprinsipper om at 
brukerne skal være mest mulig deltakende i aktiviteter kan være utfordrende å få til, spesielt i 
helger, på grunn av knappe ressurser.  
 
Personalet må ha kunnskap og kompetanse for å kunne se og følge opp endringer i 
brukergruppa og møte brukerens behov. Vi har hatt veiledning fra spesialisthelsetjenesten og 
fortsatt samarbeid rundt brukere som er under utredning. 
 
Vi ser det som svært viktig at tjenesten i fortsettelsen er tverrfaglig sammensatt med både 
vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, helsefagarbeidere /hjelpepleiere /omsorgsarbeidere, 
barne- og ungdomsarbeidere. Økt kompetanse og tverrfaglig samarbeid er viktig for å kunne 
gi en best mulig tjeneste, spesielt med tanke på knappe ressurser. Flere av personalet er under 
utdanning.  
 
Hver bruker har en individuell plan eller tiltaksplan. Planen gjøres i samarbeid med bruker / 
dennes representant (brukermedvirkning) og samarbeidspartnere (lege, skole/arbeid o.l).   
For at personalet skal kunne samarbeide og følge opp tjenesten på en best mulig måte er det 
viktig at vi har detaljerte og informative tiltaksbeskrivelser. Dette er i hovedsak vernepleier og 
sykepleiers oppgave. Tiltaksbeskrivelser er viktig for å sikre et samkjørt personale rundt 
brukeren slik at brukeren får tilpassede tjenester jf. vedtak.  
 
Kompetansebehov framover 
 
Pr i dag har avdelingen tilstrekkelig helsefaglig kompetanse, men knappe ressurser (tid) i 
forhold til å ivareta lovpålagte oppgaver innenfor tildelte rammer. Avdelingen har 
sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeut, hjelpepleiere / omsorgsarbeidere / helsefagarbeidere. 
Det er viktig at kompetansen opprettholdes framover. Tilbud om alternative 
arbeidstidsordninger er et av tiltakene. 
 
I tillegg ser vi at det er svært positivt med tilskudd av andre faggrupper i et tverrfaglig 
samarbeid, spesielt barne -og ungdomsarbeidere.  
 
 

 
Oppgaver i avdelingen og kompetansebehov 
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Type situasjon Kompetansekrav  Konsekvenser ved reduksjon i 
budsjettet for 2019: 

Kartlegge hjelpebehov hos brukerne, 
vurdere tilpasset hjelp 
 

Vernepleier / Sykepleier All kartlegging må gjøres når 
personalet er på vakt hos 
brukere 

Administrering av medisiner til 
brukerne:  
Oppdatere medisinkort Profil / perm 
Bestille og hente medisiner på apoteket, 
Legge ut medisiner i dosetter 
Kontrollere dosetter 
Holde orden i medisinskap; regnskap 
og renhold 
 

Vernepleier / Sykepleier  Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud). 
Medikament håndtering må 
framover stort sett gjøres når 
personalet er på vakt hos 
brukere. 
 
 
 

Dele ut medisiner Vernepleier / Sykepleier og 
andre som har medisinkurs 
og delegasjon kan dele ut 
medisiner til brukerne 
 

 

Oppdatere kvalitetsperm for 
legemiddelhåndtering 
 
 

Vernepleiere / sykepleiere, 
medisinromsansvarlig  i 
samarbeid med leder 
 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud).  
Oppgavene krever nå ressurser 
ut over timer i turnus og tildelte 
rammer. Det settes timer i 
timebank. 

Hovedkontakt (primærpleier) oppgaver 
Individuell plan 
Pleieplan / Tiltaksplan 
Evaluering av tiltak 
Halvårsrapporter 
Oppdatering av teknisk utstyr, f.eks 
memoplannere (fortløpende og 
tidkrevende) 
Samarbeid med leger 
Dokumentasjonsplikt! 
 

Vernepleier / Sykepleier 
samarbeid med øvrige 
personale 
 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud).  
All administrasjon må nå gjøres 
innenfor den tid personalet har 
vakt eller bruk av tildelt 
administrasjonstid på 1,3 timer 
pr. uke.  
Dette er lovpålagte oppgaver, 
timer settes i timebank og 
avspaseres. Dette medfører 
bruk av ressurser utover tildelte 
rammer. 

IPLOS- registrering 
 (Individuell plei- og omsorgsstatistikk 
som sendes inn sentralt for å få en 
oversikt over tjenestene og ressursbruk 
i kommunen) 
Dokumentasjonsplikt. 
 

Vernepleiere og sykepleiere i 
samarbeid med 
sekundærkontakt og 
basisgruppa til den enkelte 
bruker 
 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud).  
All registrering må nå gjøres når 
personalet har vakt hos bruker 
eller bruk av administrasjonstid 
på 1,3 timer pr. uke.  

Daglig rapportering etter endt vakt: 
Hver og en ansatt bruker ca. 15-20 min 
til skriftlig og muntlig rapport i løpet av 
vakta. 

Alle.  
 

Den tid det tar å gi / motta 
skriftlig / muntlig rapport går av 
den tiden som personalet er på 
vakt hos bruker 
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Totalt pr. dag (15 personale 
inkl.nattevakter): 3,75 -6 timer går til 
skriftlig og muntlig daglig rapport 
Dokumentasjonsplikt! 
 
Evt. sårstell og andre sykepleiefaglige 
oppgaver: ved behov 
 
 

Vernepleier / sykepleier 
 

 

Observasjoner og vurderinger av 
helsetilstand til brukerne 
Kontinuerlig 
 
 

Alle medvirker, men 
vernepleier / sykepleier 
har et spesielt ansvar  

 

Hjelpe brukerne med personlig stell / 
hygiene (vask, dusj, tannpuss, på -og 
avkledning m.m) 
Morgenrutiner hos den enkelte bruker 
tar ca. 0,5-1,5 time avhengig av 
hjelpebehov. Brukerne oppfordres og 
har rett til å gjøre mest mulig selv og 
dette tar tid. Aktiv deltakelse er et 
viktig prinsipp i tjenesten, det betyr 
likevel at personalet må være tilstede å 
veilede / hjelpe. 
 
 

Alle som har opplæring 
 

Ved redusert bemanning, 
spesielt i helger, må langvakter 
og ordinære vakter ha et tett 
samarbeid og hjelpe hverandre. 
Konsekvens: brukerne får flere 
personale å forholde seg til. 

Hjelpe brukerne med matlaging og 
måltider; frokost, lunsj, middag og 
kvelds 
Stort sett alle brukerne trenger hjelp og 
tilrettelegging. Ett måltid kan ta fra 15 
min til 1,5 time avhengig av 
hjelpebehov og helsetilstand. De fleste 
har behov for hjelp undervegs i 
måltidet.  
Aktiv deltakelse er et viktig prinsipp i 
tjenesten, det betyr likevel at personalet 
må være tilstede å veilede / hjelpe. 
 
 

Alle som har opplæring Det betyr at brukerne ikke får 
tilstrekkelig hjelp til å lage 
middag selv. 
Det må kanskje vurderes at 
flere brukerne kjøper ferdig 
middag, klar til oppvarming. 

Hjelpe brukerne med renhold i huset 
Aktiv deltakelse er et viktig prinsipp i 
tjenesten, det betyr likevel at personalet 
må være tilstede å veilede / hjelpe. De 
fleste brukerne kan bare utføre 
delaktiviteter (tørke støv, hjelpe til å 
bære ut matter o.l.)  
 
Alle brukerne betaler for praktisk 
bistand/ hjemmehjelp. Hjelpen gis av 
personalet som jobber på Guleng 3.  
 
 

Alle som har opplæring Med færre ansatte på jobb blir 
det mindre tid til oppfølging / 
veiledning i oppgaver i 
hjemmet til den enkelte. 
 
Vurdere om en del praktisk 
hjelp / hjemmetjeneste gis av 
ordinær hjemmetjeneste (ikke 
Guleng 3) 
 
Nedtrapping av hjelp / 
veiledning til renhold i huset vil 
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redusere brukernes 
egenaktivitet og deltakelse 
 

Hjelpe brukerne med vask av klær og 
tøy. Aktiv deltakelse er et viktig 
prinsipp i tjenesten, det betyr likevel at 
personalet må være tilstede å veilede / 
hjelpe, både til å sette på maskiner og 
henge opp klær. De fleste brukerne må 
ha hjelp for å komme i gang med 
gjøremålene og til å vurdere behov for 
klesvask 
 

Alle som har opplæring Mindre tid til hjelp med vask av 
klær. Alle har egne 
vaskemaskiner og mange har 
stort behov for daglig klesvask, 
av ulike årsaker. 
 
Nedtrapping av hjelp / 
veiledning til ivaretakelse av 
klesvask for brukerne vil 
redusere brukernes 
egenaktivitet og deltakelse. 
Oppgavene går fortere når 
personalet utfører alene. 
 

Hjelpe brukerne med handling av 
dagligvarer De fleste brukerne ser 
fram til å gå i butikker o.l. Aktiv 
deltakelse er et viktig prinsipp i 
tjenesten, det betyr at personalet må 
være tilstede å veilede / hjelpe. 
Brukerne må ha hjelp til all handling 
(mat, klær osv.) 
Handling av matvarer tar ca. 1-1,5 time 
med én bruker: Personalet hjelper 
vedkommende med å lage handleliste 
og drar sammen med brukeren til 
butikken. Brukeren utfører handling 
mest mulig selvstendig, ut fra egne 
forutsetninger.  
En tur til butikken sees også på som en 
trimtur i frisk luft når været og 
personalressursene tilsier det 
-eller at man benytter tjenestebilen når 
den er ledig mot at brukeren dekker 
utgifter til kjøring. 
 
Pr. i dag opplever personalet at det 
mange ganger er et puslespill for å få til 
handling på brukerens premisser (tid 
nok!) 
 
 
 

Alle som har opplæring Den enkelte vil få enda mindre 
mulighet til å være med i 
butikk, noe som mange brukere 
opplever som «et høydepunkt». 
 
Alternativet er at personalet 
handler for dem … det går 
selvfølgelig fortere og 
personalet kan handle for flere 
samtidig, men det medfører at 
brukerne blir fratatt en aktivitet 
de ser fram til. 
 

 
Følge / ledsage brukerne til f.eks. 
Frisør, optiker, tannpleie, legebesøk, 
fotpleie, fysioterapi m.m. 
 
 
 

 
Alle som har opplæring 

 
Brukerne kan ikke dra uten 
ledsager.  
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Hjelpe brukerne med å få oversikt 
over daglige gjøremål / dagens 
aktiviteter 
(dagsplaner / forutsigbarhet) Sørge for 
at dagsplaner til enhver tid er oppdatert 
og skaper mening for den enkelte 
bruker. Gjennomgang av dagsplaner er 
svært viktig for de aller fleste brukerne, 
for å unngå frustrasjoner hos brukerne 
og skape god samhandling mellom 
bruker og personal. Her kan det gå mye 
tid og ofte må man gjenta / «minne 
om» gjennom hele dagen. 
 
 
 
 
 

 
Alle som har opplæring 

 
Må prioriteres for å forebygge 
kaos i brukernes hverdag. 
 

Følge brukere til arbeid 
1 av brukerne har arbeid, hvor 
forutsetningen er at de ledsages av 
personalet. Arbeidet / aktivitet er av 
stor betydning og viktig for den 
enkeltes mestringsfølelse og 
livskvalitet.  
 
Vi har opplevd at meningsfylt innhold i 
hverdagen har motvirket depresjon og 
utfordrende.  
 
 
 

Alle som har opplæring  

Følge brukere i fritidsaktiviteter.  
De aller fleste brukerne trenger nå hjelp 
/ ledsagelse for å kunne delta i ulike 
fritidsaktiviteter.   
Eksempel på aktiviteter: kino, spill, 
bingo, turer i nærmiljøet, kafébesøk, 
sangstunder, treningssenter, Boccia osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle som har opplæring Personalet vil ikke ha mulighet 
til å følge alle brukerne i 
individuelle fritidsaktiviteter. 
For eksempel dersom en bruker 
ønsker å dra på kino må flere 
brukere ønske å være med på 
samme aktivitet.  
 
Det vil også kunne medføre 
flere søknader om 
støttekontakt for å få dekket 
individuelle behov. 
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Nattevaktoppgaver: 
 
*Stedlig tilsyn til brukere jf. 
tiltaksbeskrivelse i Profil 
*Rykke ut ved epilepsialarmer 
*Hjelpe til med kveldsstell ved behov 
*Hjelpe ordinær hjemmetjeneste i 
oppdrag 
*Rydde lager 
*Diverse forefallende oppgaver 
*Flere av brukerne er i perioder mye 
våken om natten og har behov for ofte 
tilsyn og hjelp for å kjenne seg trygg, 
spesielt med tanke på brukeren 
kognitive funksjonsnivå.  
* Hjelpe til i noen morgenrutiner 
 

 
Den som har opplæring 
 
 

 

Registreringsarbeid tilknyttet 
ressurskrevende tjenester 
 

Pr. i dag gjøres dette av 1 
personal som har spesiell 
opplæring på dette. Tid til 
arbeidet avtales undervegs.  
 

Vil ivaretas av hjelpepleier 1 på 
ny turnus 

Ledsage brukere til UNN / 
spesialisthelsetjeneste: 
Alle brukere må ha minimum 
1personale hver med seg når de skal til 
UNN 
 

Den som kjenner brukeren 
godt 

De aller fleste brukerne har 
ingen andre som kan være 
ledsager til UNN ved behov 
Kommunens ansvar å følge opp 
Krever ekstra ressurser 

Skape trygghet og ro ved tilsyn og 
tilstedeværelse, lydhør, håndtere 
konflikter og usikkerhet. Være en god 
og lydhør samtalepartner. 
Det nytter ikke å stresse inn til brukerne 
på tilsyn. De fleste reagerer negativt på 
stress og mas rundt seg; de forstår ikke 
hva som skjer (de må ha god tid til å få 
beskjeder og lignende p.g.a. kognitivt 
funksjonsnivå og lang latenstid). Ved 
stress og mas forverres situasjonen og 
brukere blir frustrert og utrygg noe som 
igjen kan føre til utfordrende atferd. 
 
 
 

Alle som kjenner brukerens 
behov 

Personalet har ikke kapasitet til 
å følge opp / være tilstede hos 
den enkelte tilstrekkelig 
(spesielt helger). Kan i perioder 
medføre uro og usikkerhet. 
Tilbaketrekking og isolasjon er 
også en konsekvens. 
Utfordrende atferd kan 
medføre behov for økte 
ressurser, i så tilfelle vil en 
reduksjon av tilstedeværelse 
virke mot sin hensikt. 

Bestilling av vikarer 
 

Den som har opplæring / 
leder 

Hjelpepleier 1 vil ivareta dette i 
ny turnus 
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Bestilling av vikar – akutt på vakt 
 
 
 

Den som er på vakt, 
ansvarsvakt er ansvarlig 
 

 

Registrering av avvik i Resssursstyring 
(turnusprogram) 
 

Den som har opplæring / 
leder 

Hjelpepleier 1 vil ivareta dette i 
ny turnus, samarbeid med leder 
 

Føre dagsavtaler 
 

Den som har opplæring / 
leder 

Hjelpepleier 1 vil ivareta dette i 
ny turnus, samarbeid med leder 
 

Føre fraværslister 
 

 Hjelpepleier 1 vil ivareta dette i 
ny turnus, samarbeid med leder 
 

Gjennomgang av arbeidsavtaler før 
lønnskjøring, evt. hjelpe til med 
lønnskjøring 
 

Avdelingsleder / 
Virksomhetsleder 

Hjelpepleier 1 vil ivareta dette i 
ny turnus, samarbeid med leder 
 

Legge inn personal i Profil (elektronisk 
pasientjournal) 
Avviksbehandling i Profil  
 
 

Avdelingsleder  

Følge opp vedlikehold og service på 
biler 
 

Bilansvarlig i samarbeid med 
pårørende / verge 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud). 
 

Bistå ved IPLOS registreringer 
 

Hovedkontakt, 
sekundærkontakter og 
basisgrupper 
 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud). 
Oppgavene krever nå ressurser 
ut over timer i turnus og tildelte 
rammer. Det settes timer i 
timebank. 

Når det gjelder lederoppgaver vises 
generelt til stillingsbeskrivelse for 
virksomhetsleder og avdelingsledere. 
 
 

Ledere  

Skrive enkeltvedtak i henhold til Helse- 
og omsorgstjenesteloven kap. 3 (den 
enkelte brukers tjeneste) 
Hjemmetjenester 
Vedtak om middag 
Andre vedtak ved behov 
 

Stab skal, etter 
omorganisering, gjøre dette. 
Men på grunn av vakante 
stillinger er oppgaven 
tilbakeført til avdelingene 

 

Skrive enkeltvedtak ved bruk av 
skadeavvergende tiltak (Helse- og 
omsorgstjenesteloven kap.9) 
 
 

Leder i samarbeid med 
avdelingsleder, 
hovedkontakt og 
habiliteringsenheten 

 

Følge opp ansvarsgrupper for beboere 
på Guleng 3 
 

Hovedkontakter Dette er oppgaver som tidligere 
til dels ble gjort når brukere 
ikke er i boligen (dagtilbud). 
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Oppgavene krever nå ressurser 
ut over timer i turnus og tildelte 
rammer. Det settes timer i 
timebank. 

Kontroll av dagsavtaler, Lønnskjøring 
 

Leder  

Månedlige driftsrapporter 
 

Leder  

Årsmelding 
 

Leder  

Medarbeidersamtaler (32 personer i 
turnus).  
 

Leder  

Personalmøter månedlig 
 

Leder  

Samarbeidsmøter internt og eksternt 
 

Hovedkontakter og leder  

Koordinering av internopplæring 
 
 

Leder  

Kartlegging av opplæringsbehov 
 

Leder  

Skrive arbeidsavtaler 
 

Leder  

Diverse utredningsoppgaver fra helse- 
og omsorgsleder, helse- og 
omsorgsutvalget 

Leder evt. sammen med 
andre 

 

Budsjett og regnskaps ansvarlig 
 

Leder  

Oppdatere rutinebeskrivelser / 
kvalitetssikring (kvalitetsrutiner KF)  

Leder i samarbeid med 
Kvalitetsgruppa, 
vernepleiere, sykepleiere, 
medisinromsansvarlig 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud). 
Oppgavene krever nå ressurser 
ut over timer i turnus og tildelte 
rammer. Det settes timer i 
timebank. 

Skrive turnuser, helligdagsturnuser, 
sommerturnuser 
 

Leder  

Rekruttering av personell 
Samtaler og oppfølging av nyansatte og 
andre ansatte 
 

Leder  

Oppfølging av sykemeldte 
 

Leder  

Avvikling av pauser til langvakter: 
Til sammen 4,5 timer pr.dag 

«Pausevakt» Pauser må fortrinnsvis tas i 
tidsrom hvor brukere er på 
dagtilbud / skole / arbeid når 
dette er mulig. 
 

Bestilling og henting av enkelte 
forbruksvarer  
 

Leder evt. andre Det er etablert samarbeid med 
renholdsavdelingen.  
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Deltakelse personalmøter 
32 ansatte (+vikarer) x2 timer = ca.64 
timer pr. mnd.  
Ingen møtetid i turnus 

Alle Ressursene er ikke budsjettert 
og derfor ikke innbakt i turnus. 

Deltakelse Basisgruppemøter (ca. 3 
møter pr. halvår) 
8 brukere x 1 time x 4-5 ansatte i 
gruppa = ca. 240 timer pr. år 
 

Alle Ressursene er ikke budsjettert 
og derfor ikke innbakt i turnus. 

Andre samarbeidsmøter / kontakt: 
Pårørende 
Verge 
Veiledning (internt og eksternt) 
Opplæring 
Hjelpemiddelsentralen 
Reisa Vekst 
Fagmøter 
Administrere: Bestille / koordinere 
timer til legebesøk, tannlegebesøk, 
frisør, annen personlig pleie, fysioterapi 
m.m. 
 
Det går det ca. 10-20 timer pr. uke til 
slike gjøremål 
 

Vernepleiere, sykepleiere og 
andre 

Dette er oppgaver som tidligere 
ble gjort når brukere ikke er i 
boligen (dagtilbud). 
Oppgavene krever nå ressurser 
ut over timer i turnus og tildelte 
rammer. Det settes timer i 
timebank. 
Samarbeidsmøter må gjøres i 
tida personalet har vakt. Dette 
blir vanskelig å følge i praksis, 
da personalet som er på jobb 
må følge opp brukere på vakt. 

Tillitsvalgtmøter ca. 2-4 timer pr. uke Flere tillitsvalgte i avdelingen 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er oppgaver som tidligere 
til dels kunne gjøres når 
brukere ikke var i boligen 
(dagtilbud). Oppgavene krever 
nå ressurser ut over timer i 
turnus og tildelte rammer.  

Vernerneombud ca. 2-4 timer pr. uke  
 

Verneombud Dette er oppgaver som tidligere 
til dels kunne gjøres når 
brukere ikke var i boligen 
(dagtilbud). 
Oppgavene krever nå ressurser 
ut over timer i turnus og tildelte 
rammer. Det settes timer i 
timebank. Noen uker mer tid, 
andre uker mindre tid 

 
 
Generell oversikt over bemanningsbehov hos brukere: 
 101 

Hjelpebehov 1:1 så lenge bruker er våken 
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Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke med 

kommentar 

 
Mandag 
bruker 
hjemme 
 
 

 Diverse aktiviteter 
 

1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. Fysioterapi 
annen hver uke,  

 
 
 
 

09.45 – 
11.45 

Svømming 2  Lagt inn tid å gå til 
og fra 

 
 
 
 

13.00 – 
14.00 

Voksenopplæring i 
leiligheten 

 x  

 14.00 og 
resten av 
dagen 

Diverse aktiviteter 1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
ut en tur, 
forberedelse til 
legging 

Tirsdag 
bruker 
dagtilbud 
 
 
 

08.45 – 
15.00 

Bruker dagtilbud 
Ansatt er med annen 
bruker på svømming 
fra 09.45. – 11.45. 

 x Resten av tiden 
brukes på renhold, 
profilarbeid, (er 
hovedkontakt) fylle 
ukesdosetter, 
snørydding, annet 
forfallent arbeid, 
hyppig gulvvask, 
renhold av diverse 
hjelpemidler tar 
pause fra 13.30. – 
15.00 

 
 
 
 

15.00 og 
resten av 
dagen  

Diverse aktiviteter 1  
 
 
 
 
 
 

Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
ut en tur, felles 
kafetur forberedelse 
til legging 
 
 

 
Onsdag 
bruker 
dagtilbud  
 
 
 

08.45. – 
15.00 

Bruker dagtilbud  x Hoved renhold, 
handling 
profilarbeid  (er 
hovedkontakt) 
langvakts møte, 
mye arbeid med 
hjelpemidler, 
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snørydding, annet 
forfallent arbeid, 
administrasjon, noe 
vaktmesteroppgaver 
tar pause fra 13.30. 
– 15.00 

 
 
 
 
 

15.00 og 
resten av 
dagen  

Diverse aktiviteter 1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
ut en tur, 
forberedelse til 
legging 

 
Torsdag  
 
 
 
 

Hele dagen Diverse aktiviteter 
med brukeren 

1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
ut en tur, 
forberedelse til 
legging 

 09.45 – 
11.45. 
 

Svømming 2   

Fredag 
 
 
 
 

08.45 – 
14.00 

Dagtilbud  x  renhold, klesvask, 
profilarbeid  (er 
hovedkontakt) 
snørydding, annet 
forfallent arbeid, 
administrasjon, noe 
vaktmesteroppgaver 
tar pause fra 13.30. 
– 15.00 
 

 
 
 
 
 

15.00 og 
resten av 
dagen 

Diverse aktiviteter 1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
ut en tur, 
forberedelse til 
legging 

Lørdag 
 
 
 
 

Hele dagen Bruker hjemme, 
diverse aktiviteter 

1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
ut en tur, 
forberedelse til 
legging 

 
Søndag 
 
 

Hele dagen Bruker hjemme 
diverse aktiviteter 

1  Stell, trening, mat, 
sosialt samvær, 
personlig hygiene 
o.l. prøve å komme 
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 ut en tur. 
forberedelse til 
legging  

 

102 
Hjelpebehov 1:1 så lenge bruker er våken  

Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke med 

kommentar 

 
mandag 
 
 

09.00-
11.00 
11.00-12-
30 
13.00-
14.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 
 

Dagtilbud 
 
Handling 
 
Postrunde 
 
Gåtur 
 
Div. aktiviteter, 
husarbeid og 
kveldsrutiner 

1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 

  
 
Går til og fra 
butikk.  
Går med post til 
sonjatun. 

 
tirsdag 
 
 

11.00-
14.00 
13.00-
14.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 
 

Gåtur 
 
Postrunde 
 
Gåtur 
 
Div. aktiviteter, 
husarbeid og 
kveldsrutiner 
 
 

1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 

  

onsdag 
 
 

10.00-
12.00 
13.00-
14.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 

Svømming 
 
Postrunde 
 
Gåtur 
 
Div. aktiviteter, 
husarbeid og 
kveldsrutiner 
 

2 ansatte 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 

  

 
torsdag 
 
 

11.00-12-
30 
13.00-
14.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 
 

Handling 
 
Postrunde 
 
Gåtur 
 
Div. aktiviteter, 
husarbeid og 
kveldsrutiner 
 

1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
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fredag 
 
 

09.00-
11.00 
13.00-
14.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 

Dagtilbud 
 
Gåtur 
 
Gåtur 
 
Div. aktiviteter, 
husarbeid og 
kveldsrutiner 
 

1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 

  

 
lørdag 
 
 
 

 
11.00-
13.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 

 
Gåtur 
 
Gåtur/kjøretur 
 
Aktiviteter og 
kveldsrutiner 
 

 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 

  

 
 
søndag 
 
 

11.00-
13.00 
16.00-
18.00 
18.00-
22.00 

Gåtur 
 
Gåtur/kjøretur 
 
Aktiviteter og 
kveldsrutiner 
 

1 ansatt 
 
1 ansatt 
 
1 ansatt 
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Hjelpebehov 1:1, 24 timer 

Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke med 

kommentar 

Mandag  
 
 
 

08.00. – 
21.00 

Bruker hjemme, 
ansatte med hele 
tiden,  

1  Personlig trening, 
handling, 
husarbeid, sosiale 
aktiviteter, ADL 
trening, tur til 
Birtavarre for å 
besøke bestemor 
o.l 

Tirsdag 
 

08.00. – 
21.00 

Dagtilbud fra kl. 08.30 
– 13.30. Resten bruker 
hjemme 

1  Ansatt med på 
dagtilbudet, ellers 
personlig trening, 
lekser,  ADL trening 
sosialt samvær o.l. 
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Onsdag  
 
 
 

08.00 – 
09.00 

Forberedelse til skolen 1   

 
 
 
 

09.00. – 
11.30 

Bruker på 
voksenopplæring 

 X Ansatte i boligen 
har møter, 
hovedkontakter 
driver profilarbeid, 
støvsuger 
leiligheten og 
annet forfallent 
arbeid. Lang vakts 
møte 
 

 11.30. – 
21.00 

Bruker hjemme 1  Bocca trening, 
svømming, 
husarbeid, o.l. 

 
Torsdag 
 
 

08.00 – 
21.00 

Dagtilbud fra kl. 08.30. 
– 13.30 resten bruker 
hjemme 

1  Handling, 
husarbeid, sosiale 
aktiviteter, ADL 
trening, personlig 
hygiene 
 

 
Fredag 
 
 
 

08.00 – 
21.00 

Bruker hjemme, 
ansatte med hele 
tiden, 

1  Trening, handling, 
husarbeid, sosiale 
aktiviteter, ADL 
trening 

 
Lørdag 
 
 

08.00 – 
21.00 

Bruker hjemme, 
ansatte med hele 
tiden 

1  Fritidsaktiviteter, 
sosiale aktiviteter, 
turer, fellesmåltid 

 
Søndag 
 
 
 
 

08.00 – 
21.00 

Bruker hjemme, 
ansatte med hele 
tiden, 

1  Fritidsaktiviteter, 
sosiale aktiviteter, 
turer, fellesmåltid, 
personlig hygiene 
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Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke med 

kommentar 

Mandag 
Fridag 
 
 

07:30 – 
08.00 
 

Sjekk at medisin er 
inntatt 
Oppfordre til 
morgenstell / frokost 

1  Tid: ca. 30 min 

 
 
 
 

Kl.10.00- 
11.00 

Vaske soverom og 
skifte på sengen 
Gjøres sammen med 
bruker 

1  Ca. 1 time 
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 Ta ut til middag  1  Ca. 5 min 

 
 
 
 

Kl.12.00 Hjelpe til med 
tilbereding av lunsj og 
spising  

1  Ca. 30 min 

 
 
 
 

 Trim/tur   
 

1  Ca.30 min 

 
 
 
 
 

 Forefallende arbeid; 
vaske klær, brette 
klær o.l. 

1  Ca. 30 min 

 
 
 
 
 

 Rense oppvaskmaskin 
1. Mandag i mnd.  

1  Ca. 5 min 

Mandag 
arbeid 
(annenhver 
mandag) 
 
 
 
 
 

Kl.07.30- 
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
 

1  Ca. 30 min 

 
 
 
 
 

Kl.07.40 -
08.00 

Starte bil og skrape 
ruter. 
Kjøre beboer på 
arbeid  
 

1  Ca. 35 min 

 Kl.08.00-
14.30 

Arbeid / dagtilbud 
 
 

 X Personalet er ikke 
med 

 
 
 
 
 

Kl.14.20 – 
14.40 

Starte (evt. klargjøre) 
bil og hente beboer på 
jobb  
 

1  Ca. 20 min 

 
 
 
 
 

Kl.15.15-  
16.45 

Begynne med middag, 
dekke bord, spise, 
rydde. Sammen med 
bruker.  

1  Ca. 1,5 time 

 
 
 

 Vask av soverom pluss 
sengeskift, sammen 
med bruker 

1  Ca. 1 time 
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Kl.18.00 – 
19.00 

Trening på RT  1  Ca. 1 time 

 
 
 
 
 

Kl.20.00 –  Kveldsmat/medisin og 
kveldstell/dusj  

1  Ca. 1 time 

Tirsdag 
arbeid 
(annenhver 
tirsdag) 
 
 
 
 

Kl.07.30 – 
08.00 
 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
 

1  Ca.30 min 

 Kl.07.40- 
08.00 

Starte bil og skrape 
ruter. 
Kjøre beboer på 
arbeid  
 

1  Ca. 20 min 

 Kl.08.00-
14.30 

Arbeid / dagtilbud 
 
 
 

 X Personalet er ikke 
med 

 
 
 
 
 

Kl.14.20 – 
14.40 

Starte (evt. klargjøre) 
bil og hente beboer på 
jobb  
 

1  Ca. 20 min 

Tirsdag 
fridag 
 
 

Kl.07.30 – 
08.00 

Sjekk at medisin er 
inntatt 
Oppfordre til 
morgenstell / frokost  

1  Ca.30 min 

 
 
 
 

 Vaske bad  1  Ca. 1 time 

 
 
 
 

 1. Tirsdag i mnd. 
avrime fryser  

1  Ca. 1 time 

  Hjelpe til med lunsj  
 
 
 

1  15 min 

  Trim / tur 1  Ca. 30 min 
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Kl.15.15 Lett «middag» for 
eksempel suppe  
 

1  Ca. 20 min 

 
 
 
 

Kl.17.00 Vaske bad (hver 
arbeidsuke) 

1  Ca. 1 time 

 
 
 
 

Kl.18.00 Kafébesøk 1  C. 1,5 time 

 
 
 
 

Kl.19.30 Handling 1  Ca. 30 min 

 
 
 
 

Kl.20.00 Medisin, kveldsmat, 
kveldsstell/ dusj 
 
 
 

1  Ca. 1 time 

Onsdag 
arbeid 
(annenhver 
onsdag) 
 

Kl.07.30-
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 

1  Ca. 30 min 

 
 
 
 
 

Kl.07.40-
08.00 

Starte bil og skrape 
ruter. 
Kjøre beboer på 
arbeid  

1  Ca. 20 min 

 Kl.08.00 – 
14.30 

Arbeid / dagtilbud  X Personalet er ikke 
med 

 
 
 
 
 

Kl.14.20 – 
14.40 

Starte (evt. klargjøre) 
bil og hente beboer på 
jobb  
 

1  Ca. 20 min 

Onsdag 
fridag 

Kl.07.30-
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
 

1  Ca. 30 min 

 Kl.11.00- 
12.00 

Vaske kjøleskap og 
rense kaffetrakter  
Ta ut middag 

1  Ca. 1 time 

 Kl.12.15 Lunsj 1  Ca. 15 min 
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 Kl.13.00 – 
14.00 

Forefallende arbeid; 
handle, vaske/brette 
klær, rydde i bod o.l. 

1  Ca. 1,5 timer 

  Trim/tur  1  Ca. 30 min 
 Kl.15.15 Forberede og hjelpe til 

med middag  
 

1  Ca. 1 time 

 Kl.17.10- 
20.15 

Gå til Boccia trening / 
sosialt samvær 

1:2  Ca. 3 timer 

 Kl.20.30- 
21.10 

Medisin og 
kveldstell/dusj 

1  Ca. 40 min 

Torsdag 
arbeid 
(annenhver 
torsdag) 

Kl.07.30- 
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
 

1  Ca. 30 min 

 Kl.07.40-
08.00 

Klargjøre bil og kjøre 
beboer på arbeid  

1  Ca. 20 min 

 Kl.08.00-
14.30 

Arbeid / dagtilbud  X Personalet er ikke 
med 

 Kl.14.20 -
14.40 

Klargjøre bil og hente 
beboer på jobb 

1  Ca. 20 min 

Torsdag 
fridag 

Kl.07.30 Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
 

1  Ca. 30 min 

 Kl.11.00-
12.00 
 

Støvsuge og tørke støv 1  Ca. 1 time 

 Kl.12.15-
12.35 

Lunsj og ta ut middag 
 
 
 
 

1  Ca. 20 min 

  Trim / tur 
 

1  Ca. 30 min 

 Kl.15.15 – 
16.15 

Hjelpe til med å lage 
middag  
Fra ca 17:00 egentid 
20:00 medisin, 
kveldstell/dusj ca 
40min. 
 

1  Ca. 1 time 

 Kl.17.00- Egentid 
 

   

 Kl.20.00 Medisin, kveldsstell / 
dusj 
 

1  Ca. 40 min 
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Fredag 
arbeid 
(annenhver 
fredag) 

Kl.07.30 – 
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og frokost 

1  Ca.30 min 

 Kl.07.40- 
08.00 

Starte bil og skrape 
ruter. 
Kjøre beboer på 
arbeid  
 

1  Ca. 20 min 

 Kl.08.00-
14.30 

Arbeid / dagtilbud  X Personalet er ikke 
med 

 Kl.14.20-
14.40 

Starte (evt. klargjøre) 
bil og hente beboer på 
jobb  
 

1  Ca. 20 min 

Fredag 
fridag 

Kl.07.30 – 
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og frokost 

1  Ca. 30 min 

 Kl.10.15-
11.15 

Vaske leilighet 
sammen med bruker 
Ta ut middag 

1  Ca. 1,5 time 

 Kl.12.15 Lunsj 1  Ca. 15.min 
 Kl.14.00 Forefallende arbeid; 

rydde, brette klær o.l 
1  Ca. 1 time 

 Kl.15.15 hjelpe til med middag  
 

1  Ca. 1 time 

 Kl.17.00 Vaske leilighet 
(annenhver uke) 
 

1  Ca. 1,5 time 

 Kl.20.00-
21.00 

Kveldsmat, og 
medisin, kveldsstell/ 
dusj 

1  Ca. 1 time 

Lørdag Kl.07.30-
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
16:00Egentid 

1  Ca. 30 min 

 Kl.10.00 Lage menyliste og 
handleliste 
 

1  Ca. 30 min 

 Kl.11.00 Trim / tur 
 

1  Ca. 30 min 

 Kl.12.15 Lunsj 
 

1  Ca.15 -20 min 

 Kl.13.30 Handle 
 

1  Ca. 1 time 

 Kl.16.00 Egentid 
 

1   

 Kl.15.15 Lage lett middag 
 

1  Ca. 30 min 

837



30 

 Kl.18.00 Hjelpe til med felles 
kveldskos  
 

  Ca.1,5 timer 

 Kl.20.00 – 
21.00 

Medisin, kveldsstell/ 
dusj 

1  Ca. 1 time 

 Kl.21.00- 
21.40 
 

Kveldsstell / dusj 1  Ca. 40 min 

Søndag Kl.07.30-
08.00 

Sjekk at medisin er 
tatt og oppfordre til 
morgenstell og 
frokost. 
 

1  Ca. 30 min 

  Ta ut middag 
 

1  5 min 

 Kl.12.00 Lunsj 
 

1  Ca. 15 min 

 Kl.15.15 – 
16.15 
 

Lage middag 1  1 time 

 Kl.17.00 Egentid 
 

   

 Kl.20.00 Medisin / Kveldsmat  
 

1  Ca. 20 min 

 Kl.21.00-
21.40 
 

Kveldsstell / dusj 1  Ca. 40 min 
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Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke 
med 

kommentar 

 
Mandag 
 
 

09.00-13.00 Dusj med hårvask og 
fotstell 
 
 
 
 
 
Medisin før/etter 
frokost 

1 ansatt  Det hender at 
bruker ikke står 
opp før kl 
11.00/11.30 
dusjingen tar ca 
2 timer. 
 
 
Ettersom når 
hun står opp. 

 
 
 
 

11.30-13.30  Frokost 1 ansatt  Tiden avhenger 
når hun står 
opp. Ansatt 
ordner til 
frokost og 
forlater 
leiligheta. 

 13.30-14.45 Vaske klær 1 ansatt  Veileder bruker 
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 15.00-16.00 Egentid/sosial på 

felles 
  Avhenger hva 

hun ønsker å 
gjøre. 

 
 
 
 

16.00-18.00 Lage og spise middag 1 ansatt  Hun sier fra når 
hun ønsker å 
spise.  

 
 
 
 
 

18.00-20.00 Skrive handleliste 
Og handle 

1 ansatt  2 timer 

 
 
 
 
 
 

20.00-21.00 Tv titting, sosial og 
kveldsmat 

tilsyn  Beregnet 1 
timer 

 
 
 
 
 

21.00-22.30 Medisin kl21.00 
tannpuss. 

1 ansatt  Tar medisin og 
får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30. 

 
 
 
 
 

22.30- 23.30 Legger seg  x Hun bruker å se 
på tv på 
kvelden og 
legger seg når 
programmet er 
ferdig. 

 
 
Tirsdag 
 
 

 08.00 - 08.30 Morgenstell 1 ansatt  Beregnet tid 30 
minutter. 

 
 
 
 
 

08.30- 09.30 Medisin og frokost 
Lager matpakke til 
jobben 

1 ansatt  Beregnet tid 
1.0 timer 

 
 
 
 
 

09.30- 09.45 Kler på seg og drar 
med drosje til jobb 

1 ansatt  Beregnet tid 15 
minutter 

 
 
 

09.45-12.15 Jobb på Reisa Vekst 
drosje hjem 

1 ansatt  Beregnet tid 
2.5 timer 
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12.15-15.00 Slapper av etter jobb tilsyn x Tilsyn hver 
halve time og 
når hun har 
behov for hjelp 
 

 
 
 
 
 

15.00 -16.00 Kommer ofte inn på 
fellesen, men det 
hender at hun ønsker 
å slappe lengre av. 

tilsyn x   

 16.00-17 Fysisk trening / p.stol 
 
 

1 ansatt  Beregnet 1 
time 

 
 
 
 
 

17.00-20.00 Ta ut penger og dra 
på kafe sammen med 
andre brukere. 
 
 
 
 
 
 

1 ansatt  3 timer 
tilsammen 

 
 
 
 

21.00-22.30 Medisin kl 21.00 
tannpuss. 
 

1 ansatt  Tar medisin og 
får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30. 
 

 
 
 
 

22.30- 23.30 Legger seg  x Hun bruker å se 
på tv på 
kvelden og 
legger seg når 
programmet er 
ferdig. 

 
Onsdag 
 
 

08.00-08.30 Morgenstell 1 ansatt  Beregnet 30 
minutter. 

 
 
 
 

08.30-09.15 Frokost og medisin 1 ansatt  Beregnet 45 
minutter  

 
 
 
 

09.15-09.45 Kler på seg og drar 
på jobb, innom 
bakeriet og kjøper 
bagett. 

1 ansatt  Beregnet tid 45 
minutter 

 
 

09.45-12.15 jobb på Reisavekst 
Drosje hjem 

1 ansatt  Beregnet tid 
2,5 timer 
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12.15-16.00 Slapper av etter jobb tilsyn x Tilsyn 1 gang 
hver halve time 
og når hun har 
behov for hjelp. 

 
 
 
 

Oddetallsuker 16-
17.30 

Sengetøyskift og vask 
av badet 

1 ansatt  Beregnet tid  
1,5 timer 

 
 
 
 
 

Partallsuker 
16.00- 17.45 

Vask av soverom og 
bad 

1 ansatt  Beregnet tid 1 
time og 45 
minutt 

 
 
 
 
 

18.00- 20.00 Lage og spise middag 1 ansatt  Beregnet tid 2 
timer 

 
 
 
 

20.00-21.00 Ser på tv eller sosial 
på fellesen 

tilsyn  Beregnet tid 1 
time 

 21.00- 22.30 Medisin og tannpuss 1 ansatt  Tar medisin og 
får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30. 

 22.30-23.30 Legger seg tilsyn  Hun bruker å se 
på tv på 
kvelden og 
legger seg når 
programmet er 
ferdig. 

Torsdag 08.30-09.00 morgenstell 1 ansatt  Beregnet 30 
minutter 

 09.00-10.00 Medisin og frokost 1 ansatt  1 time 
 10.00-11.00 Kaffepause tilsyn  1 time 
 Partallsuker11.00-

13.00 
 
 
Oddetallsuker 

Vaske stue, kjøkken 
og gang + støvtørking 
 
 
Støvsuge leilighet 

1ansatt 
 
 
 
 
 
 

 2 timer 
 
 
 
1,5 timer 

 13.00-15.00 avslapning/tv tilsyn  2 timer 
 15.00-16.00 Egentid/sosial på 

felles 
  1 time 

 16.00-18.00  Lage og spise middag 1 ansatt  2 timer 
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 18.00-20.00 Skrive handleliste og 
handle 

1 ansatt  2 timer 

 20.00-21.00 Sosial på 
fellesen/kveldsmat 

1 ansatt  1 timer 

 21.00 -22.30 Medisin og tannpuss 1 ansatt  Tar medisin og 
får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30. 

 22.30-23.30 Legger seg tilsyn  Hun bruker å se 
på tv på 
kvelden og 
legger seg når 
programmet er 
ferdig. 

Fredag 09.30-13.00 Dusj m/hårvask 1 ansatt  Dusjingen tar 
ca 2 timer. Det 
hender at 
bruker ikke står 
opp før kl 
11.00-11.30  

 13.00-14.00 Sette klær i 
vaskemaskin og 
rydde i skap. 

1 ansatt  1 time 

 14.00-15.00 Slapper av/ser tv tilsyn  1 time 
 15.00-17.00 Sosial på 

felles/egentid 
tilsyn  2 timer 

 17.00-18.00 Fysisk akt. P.stol/ 
trene på matta 

1 ansatt  1 time 

 18.00-20.00  Lage og spise 
middag 

1 ansatt  2 timer 

 20.00-21.00 egentid/tv Tilsyn 
 
 

 1 time 
 

 21.00-22.30 Medisin og tannpuss 1 ansatt  Tar medisin og 
får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30.  

 22.30-23.30 Legger seg 
 

tilsyn   1 time 

Lørdag 10.00-10.30 Morgenstell 
 

1 ansatt  30 min 

 10.30-12.00 Medisin og frokost 1 ansatt  Lager seg god 
frokost, 
beregenet tid 
1,5 timer 

 12.00-12.30 Brette klær og legge i 
skapet 

1 ansatt  30 min 
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 12.30-14.00 Aktivet ut på tur 1 ansatt  Ofte sammen 

med flere 
brukere og 
personal.  

 14.00-16.00 Felles lunsj og sosialt 
 

1 ansatt  2 timer. 

 16.00-18.00 Egentid 
 

tilsyn  2 timer 

 18.00-21.00 Felles kveldskos, 
tillaging og rydding.  

  3timer 
Noen ganger vil 
hun spise inne 
hos seg selv.  

 21.00- 22.30 Medisin og tannpuss 1 ansatt  Tar medisin og 
får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30. 

 22.30-23.30 Legger seg 
 

tilsyn  1 time 

Søndag 10.00-10.30 Morgenstell 
 

1 ansatt  30 min 

 10.30-12.00 Medisin og frokost 1 ansatt  Lager seg god 
frokost, 
beregenet tid 
1,5 timer 

 12.00-13.00 Fysisk akt. 
P.stol/trene på matta 
 

1 ansatt  1 time 

 13.00-15.00 Egentid/sosialt 
 

  2 timer 

 15.00-17.00 Lage og spise middag 1 ansatt  2 timer 
 17.00-21.00 Kino/besøk/ evt 1 ansatt  4 timer 
 21.00-22.30 Medisin og tannpuss 1 ansatt  Tar medisin og 

får hjelp til 
tannpuss før 
kveldsvakta går 
av mellom kl 
21.00 og 22.30. 

 22.30-23.30 Legger seg tilsyn  1 time 
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Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke 
med 

kommentar 

 
 
Måndag 
 

07.30-08.00 Morgon stell 1 ansatt   
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08.10-15.00 Jobb  X Hon går ditt  eller 
cycklar ditt  

 
 
 
 

16.00-17.00 Midda 1  Mycket væg 
ledning og 
nærings riktig 
kost  

 
 
 
 

17.00-18.00  husarbeter 1  Motivation og 
vægledning 

 
 
 
 

18.00- Aktiviteter  efter ønskan  1  Trenger mycket  
motivation før att 
vara med på ting 

 
 
 
 
 

20.00- Kvæls    1  Trenger 
motivation  

 
 

21.45 -22.15 Duch  tannpuss 1  Motivation  

 
tisdag 
 
 
 
 

0900-09.30 Morgon stell 1  Har fri dag  

 
 
 
 
 

11.00-12.30  Handling  1  Skriva handlins 
lista og vara med 

 
 
 
 
 

13.00  Lunch   x Køpt i affæren 

 
 
 
 
 

15.00 Aktivitet  1  Om tiden ræker 
til  

 
 
 
 
 

16.00-17.00 Husarbete 1  Mycket 
motivation og 
vægledning 
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18.00-19.30 Caffe (Biois) 1  Med personal og 
brukere for social 
samvær 

 
 
 
 
 

21.45-22.15 Kveldstell ,tannpuss,smøre 
kroppen osv 

1  Veileidning og 
motivasjon 

 
 
 
 
 

 Det kræver et tætt upføljning 
som  bør føljas .av 
personalen  til sammans med 
brukaren. 

   

 
 
 
 
 

 Æven om brukaren søker 
kontakt  så kan man få 
avbryta det og gå til anndra 
emellan åt og komma tillbaka 

   

 
Onsdag 
 
 

Kl 07.30-
08.00 

Morgenstell 1  Veigledning og 
motivasjon 

 
 
 
 

08.05-15.00 Jobb   x Går selv 
alternativt sykler 

 
 
 
 

16.00-17.00 Middag  1  Motivasjon og 
veileidning 

 
 
 
 

17.30-18.30 Husarbeid 1  Motivasjon og 
veiledning 

 
 
 
 

19.00-20.00 Aktivitet 1  Her skal det være 
aktivitet men pga 
for lite personel 
så finnes det 
sellan mulighet til 
det .En del 
brukare går til 
annen aktivitet 
,Boccia og det er 
ikke aktuellt før 
denne brukare 

 
 
 
 

20.00-20.30 Kveldsmat  x Dette ordner hun 
selv 
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21.45-22.15 Kveldstell 1  Veiledning og 
motivasjon 

 
 
 
Torsdag            
 

Kl 08.00-
08.30 

Morgenstell,tannpuss 1  Veiledning og 
motivasjon  

 
 
 

   09.20-
11.00 

Voksenopplærning  x Drosje henter  

 
 
 

16.00-17.00 Middag og evnt hvile 1  Veiledning og 
motivering i 
middagslagning 

 17.30-18.30 
 
 
 

Svømming eller annen fysiskt 
aktivitet 

1  Skal ha noe fysisk 
aktivitet og 
trenger personal 
med seg 

 18.45-20.45 
 
 
 

Gjøre lekser og husarbeid  
 
 
 

1  Veiledning med 
husarbeid samt 
hjelp med lekser 

 
 
 
 
 

21.15 
 
 
 
 
 
 
 

Kveldsmat 
 
 
 
 

 x Ordner selv 
 
 
 
 

 21.45-22.15 
 

Tannpuss,dusj ,smøre 
kroppen osv 
 

  Veiledning og 
motivasjon samt 
evnt 
hjelp(tannpuss 
og smøre 
kroppen 

Fredag 
 

07.30-08.00 Morgenstell 1  Veiledning og 
motivasjon 

 08.10-13.30 Jobb  x Går eller sykler 
selv 
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 16.00-17.00 Middag 1  Veiledning og 
motivasjon 

 
 

17.30-18.30 Husarbeid  1  Veiledning og 
motivasjon 

 
 
 

19.00-20.00 Aktivitet  1   

 
 

20.00-20.30 Kveldsmat  x  

 21.45-22.15 Kveldstell med dusj, 
tannpuss ,smøre kroppen osv 

1  Motivasjon og 
veiledning 

Lørdag Ca kl 10.00 Morgenstell,tannpuss,frokost  1  Står opp selv 
men trenger 
veiledning med 
morgenstell 

 
 

Ca kl 11.00 Aktiviteter 1  Diverse 
aktiviteter der vi 
ofte bruker 
lokalsamfunn 
,som 
loppemarked 
,kino feks 

 Ca kl 13 Lunsj 1  Veiledning for 
næringsriktig 
kost 

 Kl 18.00- 
19.30 

Felles middag 1  Sosial samvær 
med brukere og 
personell ,der 
alle deltar i 
matlagning etter 
sine 
førutsettninger 

 21.45-22.15 Kveldstell med tannpuss og 
smørre kroppen osv 

1  Veiledning og 
motivasjon 

Søndag Ca kl. 10.00 Morgenstell,tannpuss 
,frokost  

1  Veiledning til 
morgenstell  

 Ca kl 11.00-
13.00 

Aktivitet 1  Diverse aktivitet  
som kino,gå på 
tur,gå på ski feks 
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 Ca  kl 13.00 
-13.30 

Lunsj 1  Veiledning for 
næringsriktig 
kost samt at 
person har behov 
for jernrikt kost 
bla 

 Ca kl 17.00-
18.00 

Middag  1  Veiledning og 
motivasjon for 
næringsriktig 
kost  

  Evnt aktiviteter    

 21.45-22.15 Kveldstell ,tannpuss ,smørre 
kroppen osv 

1  Motivasjon og 
veiledning 
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Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke med 

kommentar 

Mandag 
 
 
 

06.30 Vekkes av nattevakt 1  10 min 

 
 
 
 

07.30 Tannpuss, greie hår, 
pusse briller, frokost 

1  40 min 

 
 
 
 

07.50 Transport til Reisa 
Vekst 

1  10 min 

 
 
 
 

08.00- 
15.00 

Reisa Vekst  X 7 timer 

 
 
 
 

15.00 Transport fra Reisa 
Vekst 

1  10 min 

 
 
 
 
 

15.00-
16.00 

Middagslaging med 
veiledning 

1  60 min 

 
 
 

16.30-
17.30 

Div husarbeid med 
veiledning 

1  60 min 
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18.00-
19.30 

Trening / aktivitet eks. 
svømming 

1  1,5 timer 

 
 
 
 
 

19.30-
20.30 

Kveldsmat, 
kveldsrutiner 

1  1 time 

 
Tirsdag 
 
 
 

06.30 Vekkes av nattevakt 1  10 min 

 
 
 
 
 

07.30 Tannpuss, greie hår, 
pusse briller, frokost 
 
 
 
 
 

1  40 min 

 
 
 
 
 

07.50 Transport til Reisa 
Vekst 

1  10 min 

 
 
 
 
 

08.00-
15.00 

Reisa Vekst  X 7 timer 

 
 
 
 
 

15.00 Transport fra Reisa 
Vekst 

1  10 min 

 
 
 
 
 

15.15-
16.15 

Middagslaging under 
veiledning 

1  60 min 

 
 
 
 
 

16.30- Div. husarbeid, 
handleliste, handle 

1  1 time 40 min 

 
 
 

18.00 Kafebesøk (felles) 1  1 time 50 min 
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20.00 Kveldsrutiner 1  1 time 

Onsdag 
 
 
 

06.30 Vekkes 1  10 min 

 
 
 
 

07.30 Frokost, 
morgenrutiner 

1  40 min 

 
 

07.50 Transport Reisa vekst 1  10 min 

 
 
 
 

08.00-
15.00 

Reisa Vekst  X 7 timer 

 
 
 
 

15.15 Middagslaging under 
veiledning 

1  1 time 

 
 
 
 

17.30 Aktivitet f.eks. spill 1  1 time og 30 min 

 
 
 
 

19.30 Kveldsrutiner 1  1 time 

Torsdag 
 
 
 
 

06.30 Vekkes av nattevakt 1  10 min 

 
 
 
 
 

07,30 Morgenrutiner 1  40 min 

 
 
 
 
 

07.50 Transport til Reisa 
Vekst 

1  10 min 

 
 
 

08.00-
15.00 
 
 

Reisa Vekst  X 7 timer 

 
 

15.15 Middagslaging under 
veiledning 

1  1 time 
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16.45 Husarbeid 1  1 time 

 
 
 
 

18.30 Aktivitet f.eks. 
svømming eller annet 

1  1,5 time 

 
 
 
 

20.00 Kveldsrutiner 1  1 time 

Fredag 
 
 
 

06.30 Vekkes av nattevakt 1  10 min 

 
 
 
 

07.30 Morgenrutiner 1  40 min 

 
 
 
 

07.50 Transport til Reisa 
Vekst 

1  10 min 

 
 
 
 

08.00-
14.00 

Reisa Vekst  X 6 timer 

 
 
 
 

14.15 Middagslaging under 
veiledning 

1  1 time 

 
 
 
 

16.30 Husarbeid 1  1 time 

 
 
 
 

17.30 Aktivitet 1  1-1,5 time 

 
 
 
 

19.30 Kveldsrutiner 1  60 min 

Lørdag 
 
 

08.00 Tatt medisin? 1  10 min 

 
 
 

09.00-
10.00 

Morgenrutiner og 
frokost 
 
 

1  1 time 
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11.00 Husarbeid 1  1 time 

 
 
 
 

12.00 Lunsj 
 
 
 
 

1  30 min 

 
 
 
 

13.00 Aktivitet / Tur 1  1-1.5 timer 

 
 
 
 

17.30 Felles middag 1  2 timer 

 
 
 
 

20.00 Kveldsrutiner 1  1 time 

 
Søndag 
 
 
 

08.00 Tatt medisin? 1  10 min 

 
 
 
 
 

09.00 Morgenstell / dusj 1  1 time 

 
 
 
 
 

12.00 Lunsj 1  30 min 

 
 
 
 
 

13.00 Aktivitet / tur 1  1-1,5 time 

 
 
 
 
 

14.00 
 
 
 
 
 
 

Middagslaging under 
veiledning 

1  1 time 

 
 
 

17.00 Aktivitet / 
fellesaktivitet 
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19.30 Kveldsrutiner 1  1 time 
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Dag Kl. fra-til Aktivitet Ansatt 
med 

Ansatt 
ikke med 
 

kommentar 

Mandag 07.30. – 
08.45 

Forberedelser til å dra 
på dagtilbud 

1  Vekking, mat 
påkledning, 
personlig hygiene 
o.l. 
 

 
 
 
 

08.45. – 
15.15 

Dagtilbud  X renhold av rullestol 

 
 
 
 

09.45. – 
11.45 

Svømming med annen 
bruker  

2  Ansatte må være 
med 

 
 
 
 

15.15. – 
20.30 

Bruker hjemme 1  Middag, gå trening, 
ADL oppgaver, 
personlig hygiene, 
prøve å komme ut 
en tur, husarbeid 
forberedelser 
legging 
 

Tirsdag  
 
 
 

07.30 – 
20.30 

Bruker hjemme 1  Vekking, mat, 
personlig hygiene. 
Gå trening, felles 
kafetur, sosiale 
aktiviteter, ADL 
oppgaver, husarbeid 
 

 
 
 
 

09.45. – 
11.30 

Bruker basseng 2   
 

 
Onsdag  
 
 
 

07.30. – 
08.45 

Forberedelser 
dagtilbudet 

1  Vekking, mat 
påkledning, 
personlig hygiene 
o.l. kjøres til 
dagtilbud 
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08.45 – 
15.15 

Dagtilbud  X Vask av leiligheten 
og annet husarbeid 
som må gjøres når 
bruker ikke er 
tilstede 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15.15. – 
20.30 

Bruker hjemme 1  Middag, gå trening, 
ADL oppgaver, 
personlig hygiene, 
prøve å komme ut 
en tur, husarbeid 
forberedelser 
legging 
 

Torsdag 
 
 
 
 

07.30. – 
08.45 

Forberedelser 
dagtilbudet 

  Vekking, mat 
påkledning, 
personlig hygiene 
o.l. kjøres til 
dagtilbud 
 

 
 
 
 
 

08.45 – 
15.15. 

Dagtilbud  X  

 09.45. – 
11.45 

Svømming med annen 
bruker 
 
 
 

1   

 
 
 
 
 

15.15. – 
20.30 

Bruker hjemme 1  Middag, gå trening, 
ADL oppgaver, 
personlig hygiene, 
prøve å komme ut 
en tur, husarbeid 
forberedelser til 
legging 
 

Fredag 
 
 
 
 

07.30. – 
20.30 

Bruker hjemme 1  Vekking, mat, 
personlig hygiene. 
Gå trening, felles 
sosiale aktiviteter, 
ADL oppgaver, 
husarbeid, prøve å 
komme ut en tur, 
forberedelse til 
legging 
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Lørdag 
 
 
 

07.30. – 
20.30 

Bruker hjemme 1  Vekking, mat, 
personlig hygiene. 
Gå trening, felles 
sosiale aktiviteter, , 
prøve å komme ut 
en tur, forberedelse 
til legging 
ADL oppgaver, 
husarbeid, 
forberedelse til 
legging 

 
Søndag 
 
 
 

07.30 – 
20.30. 

Bruker hjemme 1  Vekking, mat, 
personlig hygiene. 
Gå trening, felles 
sosiale aktiviteter, 
ADL oppgaver, 
husarbeid, 
forberedelse til 
legging 
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene 

Det er ønskelig med en tjeneste som gir tilpasset og mest mulig effektiv hjelp ut fra brukernes 
behov, at hjelpen gis i henhold til gjeldende lovverk og avdelingens tildelte rammer.  

Pr. i dag: 
 
Fra januar 2019 er det endringer i brukernes behov 
 
Gjeldende lovverk og retningslinjer: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven  
 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg 
 Stortingsmelding nr.45 Bedre kvalitet i de kommunale pleie – og omsorgstjenestene 
 Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening 
 Rundskriv: IS-10/2015: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte 

personer med psykisk utviklingshemming 
 Rundskriv 1-13/97: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 
 

Helse- og omsorgstjenestelovens formål er blant annet å 
 sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfull tilværelse i fellesskap med andre 
 sikre tjenestetilbudets kvalitet 
 sikre et likeverdig tilbud 
 sikre at tilbudet tilpasses den enkeltes behov og at tilbudet tilrettelegges med respekt 

for den enkeltes integritet og verdighet 
 

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap 3, § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har 
blant annet plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at 
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 
 
Pasientrettighetslovens formål er blant annet å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
helsehjelp av god kvalitet (§1-1). Helsehjelp er blant annet pleie- og omsorgs formål og som 
er utført av helsepersonell (§1-3) Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte 
helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan (§2-5) 
 
Kommunen har ansvar for å sikre at brukers rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt 
jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a og pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-1 
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Metode 
 
For å skrive bemanningsplanen er det tatt utgangspunkt i brukernes enkeltvedtak. Brukerne har 
sammensatte funksjonsnedsettelser. Vedtakene er gjort i h.h.t lov Lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester og lov om pasient og brukerrettigheter. Det vises også til veilederen for 
habilitering for barn og unge. 
 
Alle barn og unge har rett til omsorg, utvikling, læring og deltakelse i samfunnet. Det innebærer 
rett til å leve et fullverdig liv under forhold som sikrer deres verdighet og fremmer respekten 
for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og 
kroniske sykdommer har rett til nødvendig bistand. Barn og unge som har en 
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, må sikres livskvalitet og muligheter på lik linje med 
den øvrige befolkningen. Vår nasjonale politikk tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. 
Staten skal respektere de rettigheter og plikter foreldrene og andre foresatte har til å gi barnet 
veiledning og støtte (FNs barnekonvensjon artikkel 5). For å innfri barn og unges rettigheter, 
må det etableres gode samhandlingsrutiner mellom de ulike tjenesteyterne slik at brukerne 
erfarer god kvalitet i tjenestene.  

De fleste av våre brukere er mennesker med utviklingshemming. De har rett til et selvstendig 
liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Utviklingshemmede skal ha de samme 
valgmuligheter som andre. Det var hovedinnholdet i den såkalte ”HVPU-reformen” eller 
”ansvarsreformen” som ble vedtatt for 25 år siden. Dette gjelder fortsatt. Mennesker med 
utviklingshemming skal ikke diskrimineres.  
 
I prosessen har vi hatt informasjonsmøter og personalmøter hvor også verneombud har vært til 
stede. 
 
 
Enheten totalt sett pr. idag 
Pr 01.01.19 antall stillingshjemler: 25 personer i turnusen inkl.leder 
 
Bemanningsplan pr.01.01.2019 pr. uke (6 ukers turnus), ekstra nattevakt i uke 1, 3, og 4 
Guleng har avlastning  i 5 av 6 uker av turnusen. tillegg til 3 brukere bor her. 
 
Uke1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Dagvakt 4 pers 4 pers 5 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Nattevakt 1 pers 2 pers 2ers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 
Uke 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dagvakt 4 pers 4pers 5pers 5 pers 4 pers 3 pers 3 pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Nattevakt 2 pers 1 pers 1 pers  1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 
Uke 3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dagvakt 4 pers 5 pers 5 pers  4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Nattevakt 1 pers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 
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Uke 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dagvakt 4 pers 4 pers 5 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Nattevakt 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 2 pers 
Uke 5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dagvakt 4 pers 5 pers  4 pers 4 pers 4 pers 3 pers 3 pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Nattevakt 2 pers 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 
Uke 6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dagvakt 4 pers 5 pers 5 pers 5 pers 4 pers 3 pers 3 pers 
Aftenvakt 3 pers 3 pers 3 pers 3 pers 3 pers 3 pers 3 pers 
Nattevakt 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 

 
 I tillegg er det avdelingsleder 100 % fordelt på Guleng Avlastning og Guleng 3 
 Totalt 1 kontordager til hjelpepleier1 pr.uke er med i bemanningsplan 
 Totalt 1 kontordag til vernepleiere / sykepleiere pr. uke: Individuelle planer, 

basisgruppemøter, utarbeiding og evaluering av tiltaksplaner, 
medikamenthåndtering/adm. samarbeidsmøter o.l.  

 
 
1 Vernepleier i 100% stilling 

1 Vernepleier i 60 % stilling 

2 sykepleiere i 100% stilling 

3 hjelpepleiere/ omsorgsarbeider 100% stilling 

Vi har også 4 hjelpepleiere i deltidsstillinger. ( 1 x 87,7 %, 1x77%, 1x60%, 1x72,3 %) 

Vi har 11 personer uten formell utdannelse. Noen av assistentene holder på med fagutdanning, 
sykepleier/ helsefagarbeider ( Assistenter) 

 

Vi trenger den kompetansen vi har. Vi har brukere som trenger kontinuerlig tilsyn av 
sykepleiefaglig karakter. Vernepleiere og sykepleiere er hovedkontakter som hovedregel, men 
helsefagarbeidere kan også være hovedkontakter. Alle brukerne våre har egne hovedkontakter 
som ansvaret for dem. Disse skriver halvårsrapport, individuell plan, iplosregistrering, 
dokumentasjon i Profil, har kontakt med foreldre/ pårørende, leger, sykehus o.l. De har ansvar 
for at bruker har medisiner, bleier, klær. De administrerer evt reiser/ turer o.l   De har også tilsyn 
med den faglige oppfølgingen, skrive dagsplaner og passe på at disse blir fulgt opp. En har alltid 
ansvarsvakt. 

 

Sykepleiere og vernepleiere har har ansvaret med å fylle i dosetter og kontrollere disse. De har 
også ansvaret for oppdatering av medisinendringer i Profil, og å skrive ut nye oppdaterte 
medisinkort som skal signeres av lege. Opplæring av nytilsette og vikarer gjøres i samarbeid 
med helsefagarbeidere og oppfølging opp disse. 
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Hvor mange ansatte som må være på arbeid til enhver tid, varierer fra uke til uke avhengig av 
hvem som er på avlastning, og hvor mange som er på avlastning samtidig.  

  

 Guleng har også dagtilbud til en bruker alle ukedagene. De ukene brukeren er hjemme møter 
personen som har dagtilbudet her på Guleng, og blir med drosja som ledsager får å hente 
brukeren ned til Guleng.  

De andre 3 dagvaktene tar opp de som skal på skolen/ dagtilbud eller på jobb, og gir også 
medisiner.  De som skal på skolen blir hentet av drosje, ca kl 09.00, de som skal på arbeid på 
Reisa Vekst skal møte der kl. 10.30. og må ha personal fra Guleng  med seg på jobb. En av 
brukerne trenger to personer til morgenstell. Her må det også brukes takheis. Nattevakten gir 
medisin og setter i gang med sondeernæring. Det tas også slimmobilisering på bruker. 

En av dagvaktene som har stelt, gitt mat og gjort klar bruker, blir igjen på huset. Han/ hun går 
da inn og tar opp siste bruker som ikke skal noen plasser. Denne bruker er multihandicappet og 
tas opp med tak heis. I denne blir han ført på badet for morgenstell (dusj, barbering, eventuelt 
microlax) etterpå får vedkommende frokost. Frokost serveringen tar lang tid. Mye tid går til 
motivering. Når dette er gjort skal vedkommende masseres og gjøre øvelser på gulvet. Dette 
må den ansatte gjøre for bruker, da bruker ikke klarer å gjøre det selv. I ellevetiden tar personalet 
bruker i rullestol og triller han inn på fellesstuen hvor han sitter sammen med personalet, mens 
personalet spiser matpakka si. Bruker har ofte kraftige epilepsianfall og må ha kontinuerlig 
tilsyn. 

I matpausen må ofte personalet ringe etter vikarer og svare på telefoner. Etter matpausen er det 
ofte vask av fellesarealer, vask av leilighet hos bruker, vask i leilighet etter at 
avlastningspasienter er reist hjem, vask av klær og forberede middag. Det lages middag inne 
hos bruker- ikke innkjøpt fra Sonjatun. Personalet må også finne tid til å handle mat og 
forbruksvarer til bruker. 

Det skal dokumenteres i profil alt som er gjort i løpet av vakten. 

Kveldsvaktene begynner kl 15:00. Da gir dagvakten rapport. Det er delvis overlapping på turnus 
for rapport, ikke på alle vaktene- 

Kveldsvaktene går sammen gjennom dagsplanen og fordeler oppgaver. Brukere skal ha 
middag( lage) og de skal delta på aktiviteter, som bingo, kafebesøk o.l  

Brukerne har 1:1 bemanning fordi de er multifunksjonhemmet og må ha hjelp til alle 
dagliglivets gjøremål.  De fleste av de sitter i rullestol. Flere har også epilepsi og må være under 
kontinuerlig tilsyn. Noen må det lages mat til, mens 1 kjøper mat fra Sonjatun. De må ha hjelp 
til å spise/ bli matet. De trenger hjelp for å komme på WC. Vi må også sørge for at brukerne får 
frisk luft. En person kan ikke gå tur med to rullestolbrukere! Dette er ressurskrevende brukere 
og en del av kostnadene får vi tilbakeført fra staten. Hver fredag er det svømming, hvor to 
personale må være med en bruker. Onsdag ettermiddag har en bruker tilbud om å gå på kino. 
Hver torsdag og søndag ettermiddag er en bruker på bingo. 
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Utviklingen i korte trekk de siste årene  
 
Vi har fått økt avlastning de siste årene, i løpet av en 6 ukers turnus er det avlastning i 5 av 
ukene. Dette er noe kommunen først avslo, men brukerne fikk medhold hos fylkesmannen. 
Guleng Bo og Avlastning har også dagtilbud til 1 bruker de ukene personen bor hjemme, dvs 
at Guleng gir tilbud på dagtid alle ukene. Dagtilbudet ble startet opp 22.10.18.  
 
Guleng Bofellesskap og Avlastning er en avdeling som gir døgnkontinuerlig helsetjenester av 
varierende omfang til 5 brukere med psykisk utviklingshemming og / eller fysiske 
funksjonsnedsettelser. 
Mennesker med psykisk utviklingshemming har samme rettigheter som øvrig befolkning, 
men har behov for mer hjelp og tilrettelegging for å kunne ha valgmuligheter og delta aktivt i 
samfunnet. Vi har 4 såkalte ressurskrevende tjenester, dvs. at tjenestene er så omfattende 
(mange timer pr uke) og kostnadskrevende at de kommer inn under en ordning med noe 
refusjon fra staten. Alle brukerne har behov for 1-1 bemanning, og i mange situasjoner 2-1. 
De trenger jevnlig tilsyn og hjelp til dagliglivets aktiviteter gjennom hele dagen. 
Hjelpebehovet er økende.  

Problemstillinger og utfordringer: 

Brukernes kognitive funksjonsnivå. De fleste brukerne er alvorlig utviklingshemmet, det vil si 
at de har et kognitivt funksjonsnivå tilsvarende 6 år eller mindre. De fleste har lang 
livserfaring og har derfor erfart og lært seg f.eks. hva de skal si i ulike sosiale settinger eller 
hva de skal gjøre i ulike aktiviteter, men forståelsen av det som skjer er lik et kognitivt 
funksjonsnivå tilsvarende 6 år eller mindre.  

Alder: De brukerne som bor fast på Guleng bofellesskap er godt voksne. De som er inne på 
avlastning er i aldersgruppe 17 – 23 år. Vi opplever at det trengs mer oppfølging i forhold til 
helsehjelp, i tillegg til at de er psykisk utviklingshemmet. Dette byr på store utfordringer 
fordi de da har behov for mer hjelp og trygghet i sin bolig.  Det er derfor viktig med mye 
oppfølging fra personalet. 

Tilleggs sykdommer: Brukerne har tilleggs sykdommer som f.eks. kraftig epilepsi som trenger 
tett oppfølging av personale med medisinkompetanse. Må ha hjelp fra lege/ 
ambulansepersonell ca en gang i måneden. Det er bruker som må ha pustehjelp via 
trachostomi og ernæring via Pegsonde. Hickman (intravenøs inngang) for hurtig å kunne 
sette i gang behandling lokalt. Den må skiftes på og skylles gjennom ukentlig, kompetanse 
(sykepleier/vernepleier) Ingen av brukerne er i stand til å mestre dette uten hjelp fra 
personalet rundt dem.  Vi har brukere som har økende hjelpebehov i daglige situasjoner på 
grunn av svekket helse, økning i somatiske og psykiske sykdommer. Dette stiller 
kompetansekrav til den hjelp som gis. Vi ser økende behov for sykepleiekompetanse i et 
tverrfaglig samarbeid.  Flere brukere har epilepsi. 

Epilepsi: Det er nødvendig å ha døgnkontinuerlig bemanning som har medisinkompetanse 
for å gi akuttmedisin -og som er tilgjengelig på kort tid -og innen få minutter. 

Ledsagelse til UNN: Vi opplever økende behov for helsereiser til UNN, enten ved dagsturer 
eller innleggelse. Dette koster selvfølgelig kommunen ekstra. Ved behov for ledsager når 
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bruker er innlagt på UNN får kommunen refundert lønnsutgifter fra UNN. Behovet for 
ledsagelse under innleggelse vurderes av UNN. Vi må beregne 1:1 bemanning på helsereiser. 
Enkelte ganger må det være 2:1 bemanning i slike tilfeller. Det må være kjent personale med 
brukere som skal ledsages. I 2018 var 140 døgn med innleggelse på Unn. Guleng bofellesskap 
hadde ledsagere som jobbet på Unn over lange perioder. Det er en utfordring å kunne stille 
kvalifisert bemanning til UNN på kort varsel for å kunne dekke opp behovet ved akutte 
innleggelser. 

Mestring: Personalet skal sørge for at brukergruppen får delta mest mulig i dagliglivets 
aktiviteter ut fra funksjonsnivå og interesser. Det å få delta ut fra egne forutsetninger har 
stor betydning for selvbilde og opplevelse av livskvalitet. Det er viktig at brukernes ønsker og 
interesser kartlegges slik at de får mulighet til å utnytte sine evner og muligheter. 

 

 

 

 

Mulighet for samvær, sosial kontakt fellesskap og aktivitet: (jf. Rundskriv 1-13/97) 

Vi forsøker å fylle fritiden med meningsfylte aktiviteter og sosialt fellesskap innenfor de 
ressursene vi har til rådighet. Dersom brukerne skal på fritidsreiser må de dekke utgifter til 
personale (ut over vedtak) selv. I stortingsmelding nr.25 understrekes det at lovgivningen gir 
personer med behov for omsorgstjenester rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig 
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Videre understrekes det at 
Sosialtjenestelovens (Nå Helse- og omsorgstjenesteloven) hovedformål blant annet er å 
bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. I Omsorgsplan 2015 er aktiv 
omsorg en av regjeringens fem strategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer. En 
framtidsrettet og god omsorgstjeneste må legge større vekt på aktivisering både sosialt og 
fysisk, gjennom mer tverrfaglige tilbud og økt oppmerksomhet på brukernes sosiale, 
eksistensielle og kulturelle behov (St.meld. nr.29)  

Brukerne har behov for følge / ledsager til aktiviteter. F.eks. kafébesøk, kino, svømming, 
besøk, turer i nærmiljøet, andre tilstelninger som skjer i kommunen. Vi vil ikke ha mulighet 
til å følge opp dette når budsjettrammene endres, uten at noen av brukere får hjelp fra 
andre avdelinger innenfor helse og omsorg. 

Forutsigbarhet: Brukerne er svært avhengig av forutsigbarhet i sin hverdag. Vi må bruke mye 
tid på forberedelser og tilrettelegginger. 
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Oversikt kompetanse i virksomheten 

Fordelingen er slik: 
 
Stilling Kompetanse Funksjon 
100 % Vernepleier Avd.leder, går ikke 

turnus 
100 % Vernepleier Turnus/ 

Hovedkontakt 
100 %  Sykepleier Turnus/ 

Hovedkontakt 
100 % Sykepleier Turnus7 

Hovedkontakt 
60 % Vernepleier Turnus / 

Sekundærkontakt 
100 % Hjelpepleier Turnus / 

Hjelpepleier 1 
100 % Helsefagarbeider Turnus/ 

Verneombud 
100 % Hjelpepleier Turnus 

/Hovedkontakt 
87,7 %  Hjelpepleier Turnus / 

Hjelpepleier 1 
77 % Helsefagarbeider Turnus / Stor del av 

st. er nattevakt 
72.3 % Hjelpepleier Turnus / Stor del av 

st. er nattevakt 
60 % Hjelpepleier Turnus 
58.21 % Assistent Turnus 
50 % Assistent ( sykepleierstudent 2 år ) Turnus 
64,56 % Assistent  Turnus 
34 % Assistent Turnus 
44,13 %   Assistent Turnus 
42,71 % Assistent Turnus 
68,78 %  Assistent Turnus 
20,42 % Assistent Turnus 
19,24 % Assistent Turnus 
14 % Assistent Turnus 
14 % Assistent Turnus 
20,2 % Assistent Turnus 
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Vurdering av utvikling 
Vi må bare erkjenne at vi også framover vil ha behov for å gjøre en ekstra innsats for personer 
med nedsatt funksjonsevne slik at alle skal kunne bruke sin rett til å leve aktivt i samfunnet på 
lik linje med alle. Det kan være praktisk bistand til dagliglivets gjøremål, veiledning og hjelp 
til å leve et selvstendig liv og få individuell tilrettelegging på viktige steder som arbeidsplass, 
skole og nødvendige helse og sosial tjenester. DERFOR er det mange ansatte her i forhold til 
brukere. De fleste har 1:1 bemanning, noe som er lovpålagt når de har behov. Det er også 
behov for 2-1 bemanning spesielt i turnusuke 1, 3, og 4.   

Kompetansebehov 
 
Avdelingen har økende behov for sykepleiefaglig kompetanse og tettere oppfølging / veiledning 
fra UNN. Det fokuseres nå på å få faste kontaktpersoner i avdelinger på UNN som kan gi 
konkret veiledning til personalet, dette har til nå vært vanskelig å få på plass.  
I dag gis tjenester som egentlig er på grensen av faglig forsvarlighet, da det i perioder er svært 
vanskelig med tilstrekkelig utstyr og kompetanse. 
 
Ut over de behov som blir beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i avdelingen:   
 

Kompetansebehov i avdelingen 
Type situasjon   
 Hvilken type kompetanse kreves? Konklusjon 
Sykepleieroppgaver Det kreves at de har autorisasjon som 

sykepleier. Det er kun sykepleiere og 
vernepleiere som har autorisasjon til 
medisinhåndtering. De har ansvarsvakter 
og utfører pleie/stell / miljøarbeid. Vi har 
bruker som har track. Denne skal skiftes 
1 pr/uke og stelles daglig. Sondeernæring 
O2 metning, katerisering, skifting av 
bandasje på Hickman, steril prosedyre. 
Evt. koble opp for å gi intravenøs 
ernæring. O.s.v. De er hovedkontakter 
for brukere, deltar på 
ansvarsgruppemøter, skriver ukeplaner, 
individuellplan, Iplos registrer og har 
ansvar for å lære opp vikarer og veilede 
andre ansatte. 

 Vi trenger sykepleiere som 
faglige rådgivere og 
utførelse av 
sykepleieroppgaver. 

Vernepleieroppgaver  Det kreves at de har autorisasjon som 
vernepleier. Det er kun sykepleiere og 
vernepleiere som har autorisasjon til 
medisinhåndtering. De har ansvarsvakter og 
utfører pleie/stell / miljøarbeid.Vi har bruker 
som har track. Denne skal skiftes 1 pr/uke og 
stelles daglig. Skifting av bandasje på 
Hickman, steril prosedyre. De skal gi  
sondeernæring. O2 metning. De er 
hovedkontakter for brukere, deltar på 
ansvarsgruppemøter, skriver ukeplaner, 

  Vi trenger vernepleiere da det 
er de som har den beste 
faglige kompetansen på 
utviklingshemmede og 
funksjonshemmede. De 
bidrar til daglig omsorg, gi 
sosial støtte og veiledning 

 legger til rette for 
egenmestring, opplæring 
og trening. 
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individuellplan, Iplos registrer og har ansvar 
for å lære opp vikarer og veilede andre 
ansatte. Noen av vernepleierne er også leder 
i ansvarsgruppa. De skal da innkalle til 
ansvarsgruppemøtene og skrive referat fra 
møtet i Profil. Videre har de ansvar for å 
følge opp tiltak som ansvarsgruppa har 
vedtatt. 

 Vedlikeholde ferdigheter 
og etablere nye ferdigheter. 
De skal 

 gi råd og veiledning til 
kollegaer og 
samarbeidspartnere 

 De gir undervisning, og 
bidrar til fagutvikling.   

Hjelpepleieroppgaver Hjelpepleier/ helsefagarbeidere skal ha 
autorisasjon.  Hjelpepleierne hos oss utfører 
sykepleieroppgaver de egentlig ikke er 
kvalifisert for, men de har fått en god 
realkompetanse. Viser til sykepleier/ 
vernepleieroppgaver. De har ansvarsvakter 
og utfører pleie/stell / miljøarbeid. Alle har 
delegasjon til å gi medisin fra dosett. 

Det kreves at de har 
autorisasjon som hjelpepleier. 
Hjelpepleierne hos oss har 
god realkompetanse og må 
gjøre sykepleier/ vernepleier 
oppgaver. 

Hjelpepleier 1 
oppgaver   

I tillegg til alle hjelpepleieroppgaver har 
Hjelpepleier 1  ansvar for å ringe etter vikarer 
, tildele ekstravakter fra ekstravaktlisten, 
ajourføre fraværslister, fylle ut 
egenmeldingsskjema, registrere avvik i 
Notus. De har ansvarsvakter og utfører 
pleie/stell / miljøarbeid. 

  

 Prosedyrer for de forskjellige vaktene kan 
leses i kvalitetssystemet. 
 
Hos oss hjelper alle til med vask av 
leiligheter etter avlastning døgn, og vask av 
fellesarealer. 

 

 
 
 
 Medarbeidersamtale 

Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de blir 
riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av ansatte eller 
den enkelte enhet.  
 
 

Avgang ved aldersgrensen: Ingen av de ansatte på Guleng ligger an til avgang på grunn av 
alder. 

Vi har en ansatt som er 63 år i 2019, og har foreløpig ikke sagt ifra om pensjonering. 
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Hjemmesykepleien 
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Bakgrunn / Mandat 
Arbeidsgiver innkalte i mail datert 09.01.19 til drøftingsmøte med tema nedbemanning, jfr 
HA del B, punkt 1-4-1.  

Drøftingsmøtet er på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i desember 2018, sak 80/18 og 
sektorutvalgenes behandling av budsjett for 2019.  

Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19.  

 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  

Hjemmesykepleie etter gjeldende lovverk vurdert individuelt i forhold til den enkelte brukers behov. 

 

 
Metode 
Prosessen fram til planresultat. Møter i nedbemanningsgruppen, som informerer virksomhetsledere i 
berørte tjenester. Ros analyser fra alle berørte tjenester skal gjennomgås og tiltak som må på plass for 
å ivareta pasientsikkerhet og HMS skal jobbes aktivt med. Alle tjenester må se på arbeidsmetoder om 
det er mulig å organisere tjenestene mer effektivt uten at det går ut over pasientsikkerhet eller HMS for 
ansatte. Velferdsteknologiske løsninger skal innarbeides i tjenesten. 

 
Enheten totalt sett 
Pr 1.1.2019 årsverk 20,71 
 
Pr 1.1.2019 28 ant stillingshjemler inkl virksomhetsleder 
 
Tabell: 
Antall årsverk     20,71 
Stillingshjemler 28 
Ansatte 27(4 vakant spl varierende stillingsprosent primært helg, 1 vakant helsefagarbeider 100%) 

 

Utviklingen i korte trekk de siste årene 
Statistikk / aktivitetstall:  

OBS: Bemanningsplanen for 2016 har hjemmesykepleien en bemanning med 21.71 årsverk. 
Jeg har tatt utgangspunkt for det som er i Arena i dag 20.71. Har sendt en mail til Rita 
Thoresen angående dette men er ikke avklart enda. Turnus i Notus er laget etter en ramme på 
21.71 årsverk. 

Etter å ha sjekket det ut viser det seg at hjemmesykepleien hadde en oppbemanning i 2016 
med 1 årsverk, dette var begrunnet med at det var så stor venteliste på sykehjemsplass. Denne 
oppbemanningen ble tatt bort i 2017 men ser at Notus er satt opp med en bemanning etter 
21.71 årsverk. 

867



Antall pasienter som mottar tjenesten hjemmesykepleie varierer noe fra år til år, om man ser 
litt tilbake i tid har ca antall pasienter som mottar tjenesten hjemmesykepleie variert mellom 
70-100. Tallene historisk i Profil er ikke 100% pålitelig da registering på kjørelister ikke var 
startet opp. Pr i dag er det 96 pasienter som mottar hjemmesykepleie og tjenesten yter 377 t pr 
uke omsorgstid uten kjøretid. Hjemmesykepleien merker økning i pasienter som trenger mer 
oppfølgning i form av besøk opptil 6 x pr døgn. 
Av Hjemmesykepleien sine 20.71% årsverk er 18.71 årsverk igjen når jeg trekker ut de to 
administrative stillingene.  
377 t pr uke / 35.5 t = 10.61 årsverk i direkte pasientrettet arbeid uten kjøretid. 
10.61 årsverk x 100/18.71=56.70% av 18.71 årsverk er direkte pasientrettet arbeid uten 
kjøretid. 
Kjøretiden er ca anslått til 3 årsverk pr uke(skal regnes nøyaktig), med 3 årsverk i kjøring blir 
tiden personellet er ute i drift utafor bygget 72,74% pr uke. 
10.61 årsverk + 3 årsverk kjøring= 13.61 årsverk x 100/18.71 = 72.74% av arbeidstiden er de 
ansatte ute av bygget. 
 
Hjemmesykepleien har pr i dag opptil 9 personer på dagvakt, 3 på seinvakt, 1 på natt, helg er 
bemannet med 4 på dag og 3 på aften. 
 
Slik utviklingen er i kommunen med flere eldre og fokus på lengere hjemme i eget liv, må 
bemanningen i hjemmesykepleien endres.  
 
Den nye turnusen som nå skrives må skrives med 8 på dag mandag-fre, 3 av disse dagene må 
være 1 ekstra på grunn av sykepleier oppgaver inne, være 9 på dag minimum, det må nå være 
4 på aften alle dager. 
 
Når vi ser at slik tjenesten er satt opp i dag er 72.74% av 18.71 årsverk brukt, så er det en 
kapasitet på 27.25% av 18.71 årsverk igjen til å få økt seinvaktene til 4 personer. Da er ikke 
kontorfunksjonene med i utregningen. 
 
Når 72.74% er prosentandelen ansatte er ute i aktiv tjeneste utafor kontor, ser vi at det er litt 
knapt med resurser til å klare alle kontorfunksjonene som følger med dokumentasjon av 
helsehjelp, prosjekt vi er med på, klargjøre utstyr til pasienter, elektroniske kjørelister, 
medikamentadministrasjon (legge inn på medisinkort, godkjenne medisinkort, samhandle med 
lege, sette i gang multidose, hente på apotek, dosere ut, kontrollere, kontrollere multidose, 
følge opp INR behandling, opplæring, rydding, prosedyrer skal oppdateres). 
 
Når dere ser tallene over kommer det tydelig frem at hjemmesykepleien har ett tak på mellom 
80-100 pasienter slik tjenesten er satt opp og bemannet i dag. På grunn av at vi ikke har nok 
bemanning på aften, medfører det at pasienter må inn i institusjon tidligere. 
 
Det er satt i gang en prosess for å se om vi har noe å hente på andre arbeidsmetoder, endring 
av arbeidsmetoder tar tid spesielt i en tjeneste hvor endringene er fra uke til uke.  
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Oversikt kompetanse i virksomheten 
 
Eks: 
Sykepleiere     7.75 årsverk inkludert 2 administrative og 0.8 kreftsykepleier 
Hjelpepleiere :  12,96 
 
SUM ÅRSVERK  

 

I hjemmesykepleien (hjspl) varierer antall brukere, hjelpebehovet, hvor de bor og dermed 
hvor mye en bruker på kjøring, etter etterspørsel. Det er også variasjoner på brukere om en 
må være f.eks to hos en, dagsformen kan variere fra gang til gang en er innom. F.eks kan en 
bruker være selvhjulpen ved 1. besøk og neste gang være avhengig av rullestol eller en må 
være to hjelpere. Det er syke folk vi hjelper, og dermed vanskelig å forutse hva de trenger 
hjelp til. Det oppstår uforutsette hendelser der brukerne får «akutt sykdom» og også 
dødsfall i hjemmene er ting vi møter. 

Etter samhandlingsreformen ser vi at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus, og har behov 
for tettere sykepleier oppfølgning. De siste årene har det også vært en økning på pasienter 
med kreft, kreftsykepleier jobber ut fra hjemmesykepleien og det er ett stort behov for dette 
tilbudet. Hjemmesykepleien samarbeider med kreftsykepleier der pasienten trenger utvidet 
helsehjelp på kveld, natt og helg. Kreftsykepleier har mye henvendelser fra pårørende i 
forhold til behov for informasjon men også behov for hjelp til koordinering av 
spesialisthelsetjeneste oppfølgning, hjelpemidler, og andre økonomiske utfordringer. 
Kreftsykepleier gir også cellegiftkurer på Sonjatun sykestue, i forbindelse med kurer er det 
blodprøver, annet for og etterarbeid. 

Vi betjener trygghetsalarmene. Det er sjelden vi vet hva som møter en når en kommer. Vi 
må ofte være to som rykker ut. Pr 22.02.19 er det 67 aktive trygghetsalarmer som 
hjemmesykepleien betjener. I gjennomsnitt rykkes det ut på min 5 alarmer pr døgn. 

Hjelpebehovet hos hver enkelt bruker varierer også mye. Hos enkelte klarer ikke brukeren å 
gjøre noe i huset, det være klesvask, handling, koppvask, bestille drosje, legetime, 
tannlegetime. Det er ikke alle brukere som har pårørende som stiller opp og er behjelpelig 
med dette. Her må tjenesten være behjelpelig. Selv om en tenker at enkelte av oppgavene 
er hjemmehjelps (hjhj) oppgaver er det ikke dermed sagt at det er hensiktsmessig at disse 
oppgavene blir utført av hjhj bl.a pga kommunens bosetningsmønster. Er hjspl innom i en 
utkant med medisiner etc er det mange gang mer hensiktsmessig at de gjør disse 
«småoppgavene» enn at det i tillegg sendes en hjhj også dit for kanskje mindre enn ½ t 
arbeid. 

Selv om en har prøvd å planlegge inn de ulike oppgavene for eksempel å hente medisiner på 
apoteket x 1 pr uke skjer det ukentlig opptil flere ganger at det er medisinendringer som ikke 
kan vente til fredag. Disse medisin endringene skal både doseres ut, kontrolleres og endres 
på elektronisk medisinkort, en må dermed innom apoteket flere x pr uke for å få gjort disse 
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endringene. Selv om vi har dialog med apoteket må en påregne ventetid når vi har ærender 
der.  

Multidose er noe hjemmesykepleien prioriterer til alle pasienter som er stabil i medisinering. 
Før pasient går over på multidose må legen skrive en forordning på multidose til apotek, 
apotek skal da sørge for at resepter er oppdatert til enhver tid. Når det nå er mye 
leveringsvansker på enkelt preparater skapes det grunnlag for feilmedisiner da apotek som 
leverer multidoser ikke ordner med erstatningspreparat. Sykepleierne gir tilbakemelding om 
at slik multidosesystemet er i forhold til organisering på apotek siden skaper mye merarbeid 
for dem. 

Etter at Sonjatun hoved kjøkken ikke leverer ut mat til hjemmeboende er det flere pasienter 
som vi hjelper med å få bestilt inn matvarer til. I fleste tilfeller er det hjemmehjelpene som 
leverer varer, men er også en oppgave vi må ta om det ikke er noen andre som kan hjelpe 
pasient med dette. Vi jobber med å involvere pårørende o.l i slike oppgaver. Er de innlagt 
eller borte de dagene de har hjelp til handling må vi være behjelpelig med at de får mat i 
huset inntil ny handledag. Flere av pasientene er multisyk, eller har en blanding av kognitiv 
svikt og nedsatt generell helse. Hjemmesykepleien har 19 pasienter pr dag som vi hjelper å 
varme opp ferdig middag til, denne tjenesten hjelper hjemmehjelpene oss med når dem har 
kapasitet. Flere av disse pasientene har også medisinoppfølgning x 3 eller x 4 pr dag, derfor 
må personellet som tilrettelegger middag for dem ha medisindelegasjon. 

Andre oppgaver som hjspl har daglig er: -skrive sykepleier rapport ved innleggelse UNN, SST 
innleggelse, korttidsopphold, langtidsopphold, avlastningsopphold. Videre å holde 
journalene/tiltaksplanene ajour, det være medisinkort, hovedkort(rette opplysninger til 
brukerne), tjenestebildet, (hva brukeren får av tjeneste, hvordan jobbmetode en bruker 
osv). Hjemmesykepleien jobber nå med at alle kjørelister skal være elektronisk på ipad. Det 
er spesielt viktig at alle medisinopplysninger er oppdatert slik at før medisin gis skal det 
sjekkes opp mot medisinliste på ipad. 

Videre har de ansatte ulike oppgaver tillagt hver enkelt. Her nevnes bestilling av 
hjelpemidler utenom syn-/hørsels hjelpemidler. Dette må tas når brukere har meldt inn 
behovet for hj.midler. Det er her snakk om enkelte hj.midler. I større saker er kommunens 
ergoterapeut involvert. Ansatte som har slike oppgaver må ha opplæring og tid til å bistå 
pasienter med søknadsskjema for hjelpemidler, dem skal også være med å levere ut og evt 
veilede pasient. 

Noen ansatte har til oppgave å bestille inn medisinske forbruksvarer, dette blir gjort etter 
behov, og det er ikke satt opp faste dager. 

Noen ansatte har ansvaret for nøkkelskapene med brukers nøkler, dette blir gjort etter 
behov, og det er ikke satt opp faste dager. 

Noen ansatte har ansvaret for arkivering, dette blir gjort etter behov, og det er ikke satt opp 
faste dager. 

Hjemmesykepleien har to ansatte som er med i hverdags rehabiliteringsprosjektet. 
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Det er 4 ansatte med i nettverk/legemiddel gjennomgang  

Ansatte skal sette seg inn i velferdsteknologi og flere har deltatt på ABC 

Verneombudene / PTV jobber etter behov, det er ikke satt opp faste dager. 

Kompetansebehov 
 
I tabell under er det satt opp hvordan tjenesten er satt opp i dag, det er noe og hente på dag for 
å få 4 på aften alle dager men det vil gå ut over viktig dokumentasjons/kontor oppgaver i 
forhold til helsehjelpen som gis. 
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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Ansatte på vakt dag 9 stk minimum 2x 

spl 
10 stk minimum 3 
x spl 

11 stk minimum 3 
x spl 

8/9 stk min 2 x spl 8/9 stk min 2 spl 4 stk min 1 spl 4 stk min 1 spl 

Begrunnelse 
 
 
 
 
 
 
 

Tidligvakta 
(begynner kl 7.30 
pga rapport fra n-
vakt må ut på fast 
oppdrag før da 
andre ansatte 
kommer på jobb kl 
8) 
Medisindosett / 
multidose kjøres 
ut til de som 
håndterer å ta 
medisiner selv når 
de er ferdig dosert 
Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, noen 
bad, toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 

Medisindosering 
Storslett sone (1 
spl(sykepleier) 
doserer, 1 spl 
sjekker- dobbel 
kontroll) 
Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, bad, 
toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 
Hente post 
Ta ut søppel 
Klesvask 
Sengetøysskift 
(knyttet opp mot 
dusjedag) 
Møter med 
fastlegene til 
brukerne x 1 lege) 

Tidligvakta 
(begynner kl 7.30 
pga rapport fra n-
vakt må ut på fast 
oppdrag før da 
andre ansatte 
kommer på jobb kl 
8) 
Medisindosering 
Distrikt sone (1 spl 
doserer, 1 spl 
sjekker- dobbel 
kontroll) 
Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, bad, 
toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 
Hente post 

Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, bad, 
toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 
Hente post 
Ta ut søppel 
Klesvask 
Sengetøysskift 
(knyttet opp mot 
dusjedag) 
Møter med 
fastlegene til 
brukerne x 2 leger) 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 
 
 
 

Tidligvakta 
(begynner kl 7.30 
pga rapport fra n-
vakt må ut på fast 
oppdrag før da 
andre ansatte 
kommer på jobb kl 
8) 
Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, bad, 
toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 
Hente post 
Ta ut søppel 
Klesvask 
Sengetøysskift 
(knyttet opp mot 
dusjedag) 

Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, 
toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag (flere 
middager å kjøre 
ut pga hj.hjelpene 
ikke jobber helg)) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 
Hente post 
Ta ut søppel 
 

Medisinutlevering 
x flere, gjelder de 
som må ha hjelp til 
å få tatt medisin til 
rett tid 
Sårskift (andre 
som trenger dette) 
Personlig hygiene 
(morgenstell, 
toalett hjelp) 
Ernæring (frokost, 
middag (flere 
middager å kjøre 
ut pga hj.hjelpene 
ikke jobber helg)) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
på seg) 
Ta ut søppel 
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Hente post 
Ta ut søppel 
Klesvask 
Sengetøysskift 
(knyttet opp mot 
dusjedag) 
Kardexmøte 
(annen hver uke 
på hver sone) 
Møter med 
fastlegene til 
brukerne x 2 leger) 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 
 

Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 
 
 
 

Ta ut søppel 
Klesvask 
Sengetøysskift 
(knyttet opp mot 
dusjedag) 
Handling (skrive 
handleliste og 
ringe inn bestilling) 
Møter med 
fastlegene til 
brukerne x1 lege) 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
Hjelpemiddel dag 
1 ansatt i forhold 
til syn- og hørsel 
hj.middel. Pålagt 
oppgave for 
kommunen 
 

Rapportering (få, 
skrive, gi) 
Hente medisiner 
på apoteket (1 spl 
fra hver sone) 
 
 
 

Ansatte på vakt kveld 3 stk 1 må være 
spl 

3 stk 1 må være 
spl 
 

3 stk 1 må være 
spl 
 

3 stk 1 må være 
spl 
 

3 stk 1 må være 
spl 
 

3 stk 1 må være 
spl 
 

3 stk 1 må være 
spl 
 

Begrunnelse 
 
 
 
 
 
 
 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 

Ernæring x flere 
runder 
Medisiner x flere 
runder 
Personlig hygiene 
(kveldsstell, 
toaletthjelp) 
Støttestrømper 
(hjelp til å få disse 
av seg) 
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Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 

Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 

Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 

Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 

Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 

Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 
 

Tilsyn 
Rapportering (få, 
skrive, gi) 
 

Ansatte på vakt natt 1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 

1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 
 

1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 
 

1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 
 

1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 
 

1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 
 

1 stk minimum 
helsefagarbeider 
kompetanse 
 

Begrunnelse Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, frokost 
Utrykning på 
trygghetsalarmer 

Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, frokost 
Utrykning på 
trygghetsalarmer 
 
 

Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, 
frokost,Utrykning 
på 
trygghetsalarmer 

Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, frokost, 
Utrykning på 
trygghetsalarmer 

Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, frokost, 
Utrykning på 
trygghetsalarmer 

Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, frokost, 
Utrykning på 
trygghetsalarmer 

Tilsyn x flere på 
vakta. Påse at 
brukere er 
kommet i seng, 
ikke er 
ute(demente), 
Hjelpe brukere til 
sengs om de 
trenger hjelp 
Medisiner 
Hjelpe brukere 
som skal avgårde 
tidlig til for 
eksempel lege, 
UNN osv med 
personlig hygiene, 
medisin, frokost, 
Utrykning på 
trygghetsalarmer 
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Kompetansebehov 
Type situasjon kompetanse Konklusjon  
Medisindosering og 
legemiddel 
gjennomgang 

Sykepleieroppgaver Autorisasjon som sykepleier, gode it 
kunnskaper, kunne jobbe selvstendig, 
jobbe godt i team. 

Sårskift sykepleier/helsefagarbeider Autorisasjon som sykepleier, Sykepleiere i 
avdelingen har faglig oppfølgnings ansvar 
etter legens forordning. Hjelpepleiere og 
helsefagarbeidere følger også opp sår i 
samarbeid med sykepleiere. 

Møter med legene,  sykepleier/avdelingsleder  
Personlig hygiene sykepleier/helsefagarbeider  
Ernæring og 
ernæringskarlegging 

Sykepleier/helsefagarbeider  

Injeksjoner og 
blodprøver 

Sykepleier  

Oppfølging av 
medisiner, 
medisinutlevering 

Sykepleier/helsefagarbeider 
med delegasjon 

Autoriserte sykepleiere har faglig 
lederansvar i avdeling i forhold til 
medikamentoppfølgning. Hjelpepleiere 
og helsefagarbeidere har delegert ansvar 
for medisin oppfølgning. Hjelpepleiere og 
helse fagarbeidere gir ut medisin fra 
ferdig dossert dobbel kontrollert dosett. 

Profil oppdateringer: 
tiltaksplan, 
hovedkort, tjenester, 
pårørende, midlertid 
opphør, kjørelister, 
medisinkort, logg 
medisin ved behov 
o.s.v. Det er viktig at 
alle ansatte kan de 
elektorniske 
verktøyene godt. 

Sykepleier/helsefagarbeider Kravene til dokumentasjon av 
undersøkelse og behandling utført av 
helsepersonell ble skjerpet fra 1.1. 2001 
med ny helsepersonellov og ny 
pasientrettighetslov. Alle som yter 
helsehjelp har dokumentasjonsplikt. 
Plikten til journalføring sier også noe om 
at det skal lages oppfølgingsplaner for 
målrettet behandling, slik at pasienten 
skal få den helsehjelpen han/hun har krav 
på. 

IPLOS Sykepleier/helsefagarbeider Lovbestemt helseregister for kommunale 
helse- og omsorgstjenester, alle som 
mottar helsehjelp skal IPLOS klarlegges. 

Kartlegging av 
helsehjelpsbehov 

Sykepleier/helsefagarbeider  

Førekort klasse B Alle  
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Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det. 
 

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de 
blir riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av 
ansatte eller den enkelte enhet.  
 

Handlingsrom 
 
Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2019: 
 
 Årsverk Merknad 
100% Spl1 står som vakant i Arena, permisjon til 1 okt. 
35% Vak Helsefagarbeider 
75% Vak Helsefagarbeider gitt på 6 mnd kontrakt til xxx 
75,83% Vak Helsefagarbeider git på 6 mnd kontrakt til xxx 
50%  Spl stilling langtids permisjon, skal lyses ut 
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Bemanningsplan 

 
Helse og omsorg 2019 
Hjemmehjelpstjenesten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  
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Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene. Videre hjelp i hjemmene etter gjeldende 
lovverk vurdert individuelt i forhold til den enkelte brukers behov.  

 

 
Metode 
 

 
Enheten totalt sett 
Pr 04.03.19 5.75 årsverk i Arena 
 
Pr 04.03.19 stillingshjemler 8 
 
 
Tabell: 
Antall årsverk    5.75 
Stillingshjemler 8 
Ansatte 5 

 

Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 

Statistikk / aktivitetstall:  

Antall brukere har variert lite de siste årene.  105 brukere pr i dag. Hvor mye hjelp hver enkelt 
har varierer, men en tar utgangspunkt i minstestandarden i kommunen som er 2 timer hver 3. 
uke. De fleste har hjelp hver 2.-3. uke. Noen har hjelp x 2 pr uke. 

Pasient/brukertall (Statistikk som synliggjør produksjonsbehovet) 

 
 

 
Oversikt kompetanse i virksomheten 
 
Hjemmehjelp: 5 
 
SUM ÅRSVERK  

 

Vurdering av utvikling siden 2019 
Tjenesten gir hjelp til ulike brukergrupper som personer med demenssykdom, brukere med 
diagnoser innenfor rus og psykiatri, kreftsyke, og andre somatiske sykdommer. I enkelte 
tilfeller er det to ansatte som er inne samtidig for å ivareta sikkerheten til de ansatte eller da 
det er så mye å ta tak i at det trengs å være to for å komme igjennom oppgavene.  

879



Tjenesten er også mer inne i forhold til middagskjøring og enkle bad (trygghets bad) enn 
tidligere. Dette som ledd i å få variasjon i arbeidsoppgavene med tanke på tilrettelegging / 
forebygging i et tungt yrke. Dette skjer i nært samarbeid med hjemmesykepleien, for å få til 
en mest mulig effektiv bruk av personalet. Da hjemmehjelpene er med på å gi helsehjelp er de 
også dokumentasjonspliktig, og har også oppgaver i forhold til rapportskriving. 
 
Hjemmehjelpene starter dagen hjemmefra. Dette gjør også til at de tar de brukerne som bor 
nærmest og jobber seg ut fra det. En setter opp arbeidsrutene med tanke på mest mulig 
effektiv kjøring. Dette kan gi utslag som at brukerne ikke har fått brøytet / måket opp vei slik 
at de ansatte må omprioritere hvem en tar når. Det skjer at ansatte ikke kommer seg ut til 
enkelte av brukerne på grunn av uvær, stengte veier osv. eller at dette gjør at det blir 
forsinkelser slik at en ikke rekker over alle oppgavene den dagen. En prøver da å omrokere 
listene slik at en får gitt disse hjelp en annen dag.  
 
 
 
Kompetansebehov 
 
Ut over de behov som blir beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i 
administrasjonen:   
 
Tjenesten varierer i antall brukere og hvor mye hjelp som gis. Hj.hj har også noen oppdrag for 
hjemmesykepleien (hjspl) i forhold til enkle bad og ernæring. Dette for å effektivisere av bl.a 
kjøring slik at en ikke trenger ansatte inne fra begge tjenestene. 
Videre er tjenesten inne og gir hjelp i helgene med 3 ansatte. Disse har jobb hver 3. helg og 
regnes som turnusarbeider med 35,5 timers uke mot 37,5 timer uke på de som ikke jobber 
turnus.  
Hjemmehjelpene trenger grunnleggende kompetanse om de ulike brukergruppene de er inne 
hos, samt veiledning i forhold til enkelt diagnoser slik at de er best mulig rustet i forhold til 
brukeren de møter i hjemmene. 
Hjemmehjelpene trenger også kunnskap om dokumentasjon, taushetsplikt, og kjennskap til 
fagprogrammet som brukes til dokumentasjon.  

 

Kompetansebehov 
Husvask Hjemmehjelp Fagbrev som renholder, basiskunnskap om 

brukergruppene 
Klesvask Hj.hj  
Koppvask Hj.hj  
Bad (trygghets)   
Middagsutkjøring   
Assistent hos bruker   
   
 
Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det. 
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Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de 
blir riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av 
ansatte eller den enkelte enhet.  
 

Handlingsrom 
 
Vakant 50 % 
Vakant 10% 
Vakant 59.5 % 
 
Handlingsrommet må settes i turnus, hjemmehjelpstjenesten må øke vedtak hos flere 
brukere, slik at hjemmesykepleien ikke bruker ressurser på praktisk bistand. 
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal 
bemanningsplanen oppdateres og justeres. 
 
Vurdering av en mulig reduksjon på 1,7 årsverk i 2019. Årsverk: 14,22 pr nå, nytt årsverk 
etter reduksjon: 12,52 
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene 

Det er ønskelig med en tjeneste som gir tilpasset og mest mulig effektiv hjelp ut fra brukernes 
behov, at hjelpen gis i henhold til gjeldende lovverk og avdelingens tildelte rammer.  

 
Gjeldende lovverk og retningslinjer: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven  
 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg 
 Stortingsmelding nr.45 Bedre kvalitet i de kommunale pleie – og omsorgstjenestene 
 Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening 
 Rundskriv: IS-10/2015: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte 

personer med psykisk utviklingshemming 
 Rundskriv 1-13/97: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. 

 
 

Helse- og omsorgstjenestelovens formål er blant annet å 
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfull tilværelse i fellesskap med andre 
 Sikre tjenestetilbudets kvalitet 
 Sikre et likeverdig tilbud 
 Sikre at tilbudet tilpasses den enkeltes behov og at tilbudet tilrettelegges med respekt 

for den enkeltes integritet og verdighet 
 

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap 3, § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har 
blant annet plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at 
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 
 
Pasientrettighetslovens formål er blant annet å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
helsehjelp av god kvalitet (§1-1). Helsehjelp er blant annet pleie- og omsorgs formål og som 
er utført av helsepersonell (§1-3) Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte 
helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan (§2-5) 
 
Kommunen har ansvar for å sikre at brukers rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt 
jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a og pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-1 
 
 
Avdelingen før nedbemanning 
14,3 årsverk pr 01.02.19 Etter 01.04.19: 12.52 årsverk 
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Pr 01.02.19 antall stillingshjemler: 21 stillingshjemler i turnusen inkl.leder 
 
Bemanningsplan pr.01.01.2019 pr. uke (6 ukers turnus) 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Dagvakt 4pers 4pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 5 pers 4 pers 3 pers 3 pers 3 pers 
Nattevakt 1 pers* 1 pers* 1 pers* 1 pers* 1 pers* 1 pers* 1 pers* 

 
 Avdelingsleder jobber i underkant av 50 % i avdelinga, resterende administrativt 
 Totalt 1 kontordager til hjelpepleier1 pr.uke se oversikt over oppgaver s. 11-18 
 Totalt 10 kontordager til vernepleiere / sykepleiere pr. 6 uker: Individuelle planer, 

basisgruppemøter, utarbeiding og evaluering av tiltaksplaner, 
medikamenthåndtering/adm. samarbeidsmøter o.l. se oversikt over oppgaver s.11-18 

 
Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 
Høgegga omsorgsboliger er en avdeling som gir døgnkontinuerlig hjemmetjenester av 
varierende omfang til 11 brukere med psykisk utviklingshemming og / eller fysiske 
funksjonsnedsettelser. I løpet av 2019 vil en avlastnings-/kortids-/ botreningsleilighet være 
ferdig og klar til bruk da kommunen har fått forespørsler om å kunne tilby dette til 
hjemmeboende personer som vil kunne trenge tilbudet. 

Mennesker med psykisk utviklingshemming har samme rettigheter som øvrig befolkning, 
men har behov for mer hjelp og tilrettelegging for å kunne ha valgmuligheter og delta aktivt i 
samfunnet. Vi har 1 såkalte ressurskrevende tjenester, dvs. at tjenestene er så omfattende 
(mange timer pr uke) og kostnadskrevende at den kommer inn under en ordning med noe 
refusjon fra staten. De fleste brukerne trenger mye hjelp uten at de har behov for 1:1 
bemanning. De trenger jevnlig tilsyn og hjelp til dagliglivets aktiviteter gjennom hele dagen. 
Hjelpebehovet er økende.  

 

Problemstillinger og utfordringer: 

Brukernes kognitive funksjonsnivå. De fleste brukerne er alvorlig utviklingshemmet, det vil si 
at de har et kognitivt funksjonsnivå tilsvarende 6 år eller mindre. De fleste har lang 
livserfaring og har derfor erfart og lært seg f.eks. hva de skal si i ulike sosiale settinger eller 
hva de skal gjøre i ulike aktiviteter, men forståelsen av det som skjer er lik et kognitivt 
funksjonsnivå tilsvarende 6 år eller mindre.  

Alder: De fleste brukerne er godt voksne i alder. Vi har flere brukere over 70 år. Vi opplever 
at stadig flere utvikler demens i tillegg til at de er psykisk utviklingshemmet. Dette byr på 
store utfordringer fordi de da har behov for mer hjelp og trygghet i sin bolig. Det kan være 
fare for at de går ut om natten eller utsetter seg for annen fare når de er alene. Vi opplever 
mye angst og depresjon. Redsel for hva som skjer og det de opplever (hører og ser ting som 
vi andre ikke ser). Det er derfor viktig med mye oppfølging fra personalet. 
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Tilleggs sykdommer: Brukerne har tilleggs sykdommer som f.eks. diabetes, kols, slag og 
demens, som allerede nevnt. Ingen av brukerne er i stand til å mestre dette uten hjelp fra 
personalet rundt dem. At brukerne begynner å bli gamle gir også andre utfordringer som 
aldersrelaterte plager. Vi har brukere som har økende hjelpebehov i daglige situasjoner på 
grunn av alderdom og svekket helse, økning i somatiske og psykiske sykdommer. Dette stiller 
kompetansekrav til den hjelp som gis. Vi ser økende behov for sykepleiekompetanse i et 
tverrfaglig samarbeid.   

Ledsagelse til UNN: Vi opplever økende behov for helsereiser til UNN, enten ved dagsturer 
eller innleggelse. Dette koster selvfølgelig kommunen ekstra. Ved behov for ledsager når 
bruker er innlagt på UNN får kommunen refundert lønnsutgifter fra UNN. Behovet for 
ledsagelse under innleggelse vurderes av UNN. Vi må beregne 1:1 bemanning på helsereiser. 
Enkelte ganger må det være 2:1 bemanning i slike tilfeller. Det må være kjent personale med 
brukere som skal ledsages. 

Mestring: Personalet skal sørge for at brukergruppen får delta mest mulig i dagliglivets 
aktiviteter ut fra funksjonsnivå og interesser. Det å få delta ut fra egne forutsetninger har 
stor betydning for selvbilde og opplevelse av livskvalitet. Det er viktig at brukernes ønsker og 
interesser kartlegges slik at de får mulighet til å utnytte sine evner og muligheter. 

Mulighet for samvær, sosial kontakt fellesskap og aktivitet: (jf. Rundskriv 1-13/97) Vi 
forsøker å fylle fritiden med meningsfylte aktiviteter og sosialt fellesskap innenfor de 
ressursene vi har til rådighet. Dersom brukerne skal på fritidsreiser må de dekke utgifter til 
personale (ut over vedtak) selv. I stortingsmelding nr.25 understrekes det at lovgivningen gir 
personer med behov for omsorgstjenester rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig 
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Videre understrekes det at 
Sosialtjenestelovens (Nå Helse- og omsorgstjenesteloven) hovedformål blant annet er å 
bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. I Omsorgsplan 2015 er aktiv 
omsorg en av regjeringens fem strategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer. En 
framtidsrettet og god omsorgstjeneste må legge større vekt på aktivisering både sosialt og 
fysisk, gjennom mer tverrfaglige tilbud og økt oppmerksomhet på brukernes sosiale, 
eksistensielle og kulturelle behov (St.meld. nr.29)  

Brukerne har behov for følge / ledsager til aktiviteter. F.eks. jobb, kafébesøk, kino, 
svømming, besøk, turer i nærmiljøet, andre tilstelninger som skjer i kommunen.  

Forutsigbarhet: Brukerne er svært avhengig av forutsigbarhet i sin hverdag. Vi må bruke mye 
tid på å forberede de på hva som skal skje og spesielt endringer i hverdagen. Det går mye tid 
til dette både fordi brukerne på grunn av sin kognitive svikt har lang latenstid, (Latenstid er 
den tiden som går fra en påvirknings begynnelse, og til reaksjonen kommer. Etter en 
hjerneskade kan det i mange tilfeller oppstå forlenget latenstid) (www.betydning-
definisjoner.com/Latenstid) og fordi brukerne har behov for ulike hjelpemidler i 
kommunikasjon. Det er ikke nok å bare gi en muntlig beskjed, beskjeden må gjentas mange 
ganger i tillegg til at vi må bruke tegn evt. bilder, piktogram (stiliserte bilder), memoplannere 
(elektroniske dag/ukeplaner) osv. osv. ut fra den enkeltes forståelsesramme.  

885



5        

Tid: Ikke minst trenger brukerne TID, masse TID i de aller fleste situasjoner i hverdagslivet for 
å kunne være deltakende og for å oppleve mestring. For eksempel kan et tilsyn med hjelp til 
dusj, påkledning og frokost ta inntil 2 timer. Dette passer veldig dårlig sammen med at 
personalet har det travelt og dermed ikke kan gi brukerne nok trygghet og tid. Dersom 
brukerne opplever stress skaper det lett kaos og kan føre til at en ikke klarer å få hjulpet 
brukeren med å få dekt de grunnleggende behovene. En viktig grunnstein i det faglige 
arbeidet er å arbeide mest mulig med «hendene på ryggen» og la brukerne få delta aktivt i 
eget liv. Vi vet at trygghet og deltakelse i daglige aktiviteter gir glede og opplevelse av 
mestring og selvfølelse. Det forebygger blant annet ensomhet, angst og depresjoner. 

Utfordrende atferd: Utfordrende atferd, som for eksempel utagerende atferd mot andre 
mennesker, ting eller selvskadende atferd kan være brukerens måte å si fra om at den 
hjelpen vi gir ikke er bra nok. Det kan for eksempel handle om samspill –eller TID til samspill 
med personalet eller tilrettelegging i miljøet. Dersom vi ikke har ressurser til å følge opp 
brukerne ut fra deres funksjonsnivå vil vi kunne oppleve stor frustrasjon hos brukere, noe 
som ofte viser seg i form av utagerende / utfordrende atferd, økt angst og depresjon. Dette 
kan bli en vond sirkel. Vi har tidligere opplevd å måtte styrke bemanning på grunn av slike 
forhold. I dag opplever vi lite utagerende og selvskadende atferd, noe som gir oss signaler 
om at tjenesten er tilrettelagt for den enkelte bruker og at personalet er lydhør overfor 
brukerens behov. 

Skadeavvergende tiltak: Høgegga har pr. i dag ett vedtak om skadeavvergende tiltak. Slike 
vedtak må overprøves og godkjennes av fylkesmannen. Slike vedtak stiller også krav til 
bemanning og kompetanse. I dette tilfellet dreier seg om bruk av døralarm hos en bruker. 
Døralarm brukes for å forebygge at brukeren går ut alene om natten uten at personalet får 
beskjed. Vi vurdere kontinuerlig om flere av brukerne vil ha behov for døralarm, spesielt 
med tanke på at flere brukere utvikler demens og har vansker med å skille mellom natt og 
dag og kan gå ut i kulde med fare for alvorlige konsekvenser. Det er nødvendig å ha 
nattevakt som rykker ut på kort varsel. Det er også samarbeid med nattevakt i 
hjemmetjenesten for øvrig ved slike tilfeller. Ved ny bemanning vil det bli færre nattevakter 
å samarbeide med da nattevakta til brukerne i avdelinga vil dele på nattevakta med 
hjemmeykepleien. 

Vi har, for noen få år tilbake erfaring med at for lite tilsyn og hjelp skapte stor utrygghet hos 
en bruker som reagerte med påfølgende utagerende og selvskadende atferd. Det ble 
iverksatt skadeavvergende tiltak og påfølgende oppbemanning for å sikre brukeren. I 
ettertid ser vi at atferden var en konsekvens av at brukeren var utrygg og at vedkommende 
ikke fikk kommunisert dette til personalet annet enn gjennom atferd. Situasjonen endret seg 
når brukeren fikk nødvendig hjelp og trygghet rundt seg. 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Tjenesten har godt samarbeid med 
Habiliteringsenheten UNN i forbindelse med utredninger og veiledning i forhold til ulike 
problemstillinger tilknyttet brukere. Bruker må henvises fra fastlege til Habiliteringsenheten 
UNN i hvert enkelt tilfelle. Vi har fremdeles godt voksne brukere som ikke er utredet. Det 
kan være problematisk og vanskelig å få til utredning av personer dersom de ikke er villig til å 
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være med på slike undersøkelser. Det blir dermed vanskelig for kommunen å få registrert 
faktiske hjelpebehov hos hjemmeboende brukere. 

Medvirkning: Vi forsøker å legge vekt på brukernes medvirkning i tjenesten. Dette gjør vi ved 
at de er deltakende i valg av aktiviteter og at deres synspunkt blir vektlagt, enten ved at de 
selv sier fra eller ved kontakt med pårørende. Alle brukerne har en hovedkontakt og en 
sekundærkontakt og en basisgruppe som skal ivareta brukerens interesser ved å jevnlig ha 
samarbeidsmøter for å, blant annet evaluere tiltak i tjenesten. I tillegg har brukerne verge. 

Opplæring: Det går mye ressurser og tid til opplæring av vikarer og nytilsatte. Generelt går 
det 1 dagvakt og 1 aftenvakt til opplæring hos den enkelte bruker, avhengig av hvor mye 
hjelp de trenger. I tillegg kreves mye veiledning og oppfølging til det nye personalet blir 
kjent. Det er viktig med detaljert opplæring i hvordan man hjelper den enkelte bruker best 
mulig, slik at den nytilsatte vet hva brukeren kan gjøre selv og hva han trenger hjelp til – og 
hvordan dette må tilrettelegges av personalet. Dette gjelder særlig i de tilfeller vi bruker 
alternative kommunikasjonsformer. Brukerne kan ikke selv forklare hva de trenger hjelp til 
og riktig hjelp og veiledning er viktig for å forebygge utfordrende atferd. Gode 
arbeidsbeskrivelser og et godt første møte med brukerne er av stor betydning. 

Dagaktiviteter / dagtilbud: 2 brukere har arbeidstilbud på Reisa Vekst pr. i dag. 1 bruker har 
arbeidstilbud på kafé. 1 av brukerne må ledsages av personalet til arbeid. Ut over dette 
prøver personalet å tilrettelegge aktiviteter i dagliglivet ut fra de ressurser vi har til rådighet. 
Et samlokalisert dagtilbud for brukergruppen er et stort savn! 

Ferier og fritidsreiser: Vi prøver å tilrettelegge for at de brukerne som ønsker det kan reise 
på ferie / fritidsreiser ledsaget av personalet. Utgifter i forbindelse med bruk av ekstra 
ressurser / personell må selvfølgelig brukerne dekke selv. Vi ser at det er av stor betydning at 
brukerne, som ønsker dette, har mulighet for å reise på tur. 

 

Statistikk / aktivitetstall:  

F.o.m. 01.01.19: 11 brukere  

Antall timer pr. uke jf. enkeltvedtak: 

Antall timer pr. uke 0-10 10-20 21-26 40-55 65-75 105-168 
Antall brukere 3 1 2 3 1 1 

 

I praksis har flere av brukerne med færrest timer ofte behov for mer hjelp og tilsyn enn de har 
timer på vedtak. Dette har sammenheng med endringer i brukernes behov, som nevnt over. 
Personalet strekker seg så langt de kan ut fra tilgjengelige ressurser. 
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I budsjettplanen for 2019 skal det samarbeides med hjemmesykepleien om 1 nattevakt, 
dvs at det blir tatt ned med 1 nattevakt i disse avdelingene. Hva vil dette bety for 
tjenesten og brukerne?  

Ny bemanningsplan pr. uke (6 ukers turnus) 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Dagvakt 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4 pers 4pers 
Aftenvakt 4 pers 4 pers 5 pers 4 pers 3 pers 3 pers 3 pers 
Nattevakt 1pers* 1pers* 1pers* 1pers* 1pers* 1pers* 1 pers* 

 
*Betyr at 1 nattevakt betjener brukerne i hjemmesykepleien og på Høgegga.  

I dag er nattevakt på Høgegga knyttet opp mot en bruker jf. enkeltvedtak. Dersom det på 
grunn av nedbemanning må gjøres endringsvedtak (færre timer) vil dette etter all 
sannsynlighet bli anket av bruker/verge. En slik anke går til fylkesmannen.  Ingen av brukerne 
har fått mindre hjelpebehov, det er stikk motsatt, slik at grunnlaget for å sette ned timer på 
vedtak blir vanskelig – om ikke urimelig. Vedtak kan ikke begrunnes med kommunens 
dårlige økonomi eller nedbemanninger. Ved tildeling av tjenester må vi forholde oss til Helse- 
og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven som sier noe om rettighetene til 
brukerne og vurdere dette opp mot omfang og ressursbruk. 

Når det gjelder å ta i bruk velferdsteknologi til denne brukergruppen er det tiltak som omfattes 
av Helse- og omsorgstjeneste loven kapittel 9 og skal godkjennes av fylkesmannen, som 
tidligere nevnt.   

Ressurskrevende tjenester: Dette er tjenester som er omfattende og medfører store kostnader 
på grunn av brukerens hjelpebehov og behov for bemanning store deler av dagen / døgnet. 
Kommunen får noe refusjon på lønnsutgifter fra staten, det er likevel en høy egenandel for 
kommunen. Refusjon av kommunens kostnader har sammenheng med hvor omfattende den 
enkelte tjeneste er. Det er antall timer tjenester jf. enkeltvedtak som ligger til grunn. Endringer 
i natt tjenesten (nedbemanning av nattevakt på Høgegga) kan medføre at vedtakene må 
endres: Det blir færre timer på vedtak, noe som medfører at den enkelte tjenesten ikke når 
«kostnadstaket» for kommunens egenandel. Det betyr tilsvarende mindre refusjon fra staten 
til kommunen. Her kan det bli snakk om betydelig mindre refusjon fra staten, slik at den reelle 
innsparingen med ikke å ha stedlig nattevakt på personalbasen på Høgegga 52 blir minimal.  
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I tillegg vil en reduksjon av timeantall være svært betenkelig med hensyn til brukernes 
hjelpebehov. Pr. i dag får brukere med ressurskrevende tjenester hjelp alene –og sammen med 
andre. De får hjelp nok til å dekke sine behov samtidig som personalressursene utnyttes så 
godt som mulig ved at personalet kan bistå andre brukere i ulike situasjoner. 

Oversikt kompetanse i virksomheten før nedbemanning 
 
Pr. 01.02.2019 
 
Sykepleiere: 3 
Vernepleiere: 2 inkl. leder 
Hjelpepleiere / Omsorgsarbeidere / Helsefagarbeidere: 8 
Aktivitør:1 
Barne- og ungdomsarbeidere: 1 
Assistenter: 6, hvor flere er under utdanning.  
 
SUM ÅRSVERK: 14,22  
 
Fordelingen er slik: 
 
Stillings% Kompetanse Funksjon 
100 Sykepleier Avdelingsleder, 

jobber turnus 
100 Vernepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Vernepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Sykepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
50 Sykepleier Turnus / 

Hovedkontakt 
100 Hjelpepleier Turnus / 

Hjelpepl.1 
100 Hjelpepleier Turnus / 

Hjelpepl.1 
100 Hjelpepleier Turnus 
   
72,77 Nattevakt (Helsef.arb) fordelt 

på 2  
Turnus 

80 Assistent Turnus 
76 Hjelpepleier Turnus 
75,4 Aktivitør Turnus 
88,45 Barne- og ungdomsarbeider Turnus 
70 Assistent Turnus 
60 Assistent under utdanning Turnus 
56,1 Hjelpepleier/Helsefagarbeider Turnus 
23% Assistent under utdanning Turnus 
23% Assistent Turnus 
20% Hjelpepleier/Helsefagarbeider Turnus 
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20% Hjelpepleier/Helsefaarbeider Turnus 
7% Assistent  

 

Etter nedtrekk med 1,7 % stillinger er fordelingen i forhold til de ulike stillingene uavklart. 
For nærmere konsekvenser for brukerne vises til ROS-analysen «Høgegga, 1 fellesnattevakt 
hjemmesykepleien og Høgegga» som ligger på følgende linke: 

https://adfs.ntroms.no/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fkfadfs.kommunefor
laget.no%2fadfs%2fservices%2ftrust&wctx=bc5cab61-7dfb-4313-85be-4581b276c68e 

 

 

Vurdering av utvikling siden 2013 

Brukergruppen eldes, som tidligere beskrevet. Det er behov for stadig mer helsefaglig 
kompetanse. Det går mye tid til å hjelpe den enkelte bruker, både med hensyn til kognitivt 
funksjonsnivå og når det gjelder svekket helse som følger alderdom. Det er svært viktig at 
brukerne får den tida de trenger! Vi har erfart at dersom brukerne ikke får den tid de trenger 
blir det ofte konflikter og utagerende / selvskadende atferd.  
 
Flere brukere er utredet for demens og andre sykdommer (psykisk og fysisk). Det betyr at 
hjelpebehovet øker og brukerne det gjelder må følges opp mye tettere enn før. Personalet må 
ha kunnskap og kompetanse for å kunne se og følge opp endringer i brukergruppa og møte 
brukerens behov. Vi har hatt veiledning fra spesialisthelsetjenesten gjennom flere år og 
fortsatt samarbeid rundt brukere som er under utredning. 
 
Vi ser det som svært viktig at tjenesten i fortsettelsen er tverrfaglig sammensatt med både 
vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere /hjelpepleiere /omsorgsarbeidere og barne- og 
ungdomsarbeidere.  
 
Det er langt flere somatiske problemstillinger tilknyttet brukerne nå enn tidligere. Det er 
derfor ønskelig med fortsatt sykepleiere i tjenesten.  
 
Økt kompetanse og tverrfaglig samarbeid er viktig for å kunne gi en best mulig tjeneste, 
spesielt med tanke på knappe ressurser. 
 
For at personalet skal kunne samarbeide og følge opp tjenesten på en best mulig måte er det 
viktig at vi bruker ressurser på detaljerte og informative tiltaksplaner (vernepleier og 
sykepleiers oppgave). Dette er spesielt viktig fordi brukergruppen har liten mulighet til å si fra 
selv om hva slags hjelp de trenger og hvorfor (liten innsikt i egen helsesituasjon og 
oppfølgingsbehov). Atferdsproblematikk kan ha årsak i sprikende oppfølging og manglende 
forståelse av brukerens behov. 
 
Kompetansebehov 
 
Sykepleier -  
Vernepleiere 
Hjelpepleiere / omsorgsarbeidere / Helsefagarbeidere 
Hjelpepleier1 –  
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Aktivitør 
 
I tillegg ser vi at det er svært positivt med tilskudd av andre faggrupper i et tverrfaglig 
samarbeid, som for eksempel Barne – og ungdomsarbeidere.  
 
 

Oppgaver i avdelingen og kompetansebehov 
 

Type situasjon Kompetansekrav  Hva må endres / konsekvenser 
ved reduksjon av 1,7 % natt 

Kartlegge hjelpebehov hos brukerne, 
vurdere tilpasset hjelp 
 

Vernepleier / Sykepleier  

Administrering av medisiner til 
brukerne:  
Oppdatere medisinkort Profil / perm 
Bestille og hente medisiner på apoteket, 
Legge ut medisiner i dosetter 
Kontrollere dosetter 
Holde orden i medisinskap; regnskap 
og renhold 
 

Vernepleier / Sykepleier   

Dele ut medisiner Vernepleier / Sykepleier og 
andre som har medisinkurs 
og delegasjon kan dele ut 
medisiner til brukerne 
 

 

Oppdatere kvalitetsperm for 
legemiddelhåndtering 
 
 

Vernepleiere / sykepleiere i 
samarbeid med leder 

 

Hovedkontakt (primærpleier) oppgaver 
Individuell plan 
Pleieplan / Tiltaksplan 
Evaluering av tiltak 
Halvårsrapporter 
Oppdatering av teknisk utstyr, f.eks 
memoplannere (fortløpende og 
tidkrevende) 
Samarbeid med leger 
Dokumentasjonsplikt! 
 

Vernepleier / Sykepleier  

IPLOS- registrering 
 (Individuell plei- og omsorgsstatistikk 
som sendes inn sentralt for å få en 
oversikt over tjenestene og ressursbruk 
i kommunen) 
Dokumentasjonsplikt. 
 

Vernepleiere og sykepleiere i 
samarbeid med 
sekundærkontakt og 
basisgruppa til den enkelte 
bruker 
 

 

Daglig rapportering etter endt vakt. 
Hver og en bruker ca. 15-30 min til 

Alle.  
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skriftlig og muntlig rapport i løpet av 
vakta. 
Totalt pr. dag: 2,5 -5 timer går til 
skriftlig og muntlig rapport 
Dokumentasjonsplikt! 
 
Sårstell: Pr. i dag kun ved behov. 
Viktig med god hudpleie for å unngå 
sår 
 
 

Vernepleier / sykepleier 
 

 

Observasjoner og vurderinger av 
helsetilstand til brukerne 
Kontinuerlig 
 
 

Alle medvirker, men 
vernepleier / sykepleier 
har et spesielt ansvar  

 

Hjelpe brukerne med personlig stell / 
hygiene (vask, dusj, tannpuss, på-og 
avkledning m.m) 
Morgenstell tar ca. 1-1,5 time avhengig 
av hjelpebehov. Brukerne oppfordres 
og har rett til å gjøre mest mulig selv og 
dette tar tid. Aktiv deltakelse er et 
viktig prinsipp i tjenesten, det betyr 
likevel at personalet må være tilstede å 
veilede / hjelpe. 
 
 

Alle som har opplæring 
 

 

Hjelpe brukerne med matlaging og 
måltider; frokost, lunsj, middag og 
kvelds 
Stort sett alle brukerne trenger hjelp og 
tilrettelegging. Ett måltid kan ta fra 30 
min til 1,5  time avhengig av 
hjelpebehov og helsetilstand. De fleste 
må ha hjelp til å hente middag på 
Sonjatun og trenger hjelp undervegs i 
måltidet.  
Aktiv deltakelse er et viktig prinsipp i 
tjenesten, det betyr likevel at personalet 
må være tilstede å veilede / hjelpe. 
 
De fleste har ferdig middag fra 
Sonjatun. Her er det lite å spare av tid. 
Det må vurderes at alle brukerne får 
middag fra Sonjatun. 

Alle som har opplæring  

Hjelpe brukerne med renhold i huset 
Aktiv deltakelse er et viktig prinsipp i 
tjenesten, det betyr likevel at personalet 
må være tilstede å veilede / hjelpe. De 
fleste brukerne kan bare utføre 
delaktiviteter (hjelpe til å bære ut 
matter o.l.)  
 

Alle som har opplæring  
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4 av brukerne har hjemmehjelp fra 
hjemmetjenesten pr. i dag.   
 
 
 
Hjelpe brukerne med vask av klær og 
tøy. Aktiv deltakelse er et viktig 
prinsipp i tjenesten, det betyr likevel at 
personalet må være tilstede å veilede / 
hjelpe, både til å sette på maskiner og 
henge opp klær. De fleste brukerne må 
ha hjelp for å komme i gang med 
gjøremålene og til å vurdere behov for 
klesvask 
 

Alle som har opplæring Ved behov har nattevaktene 
kunnet satt på vaskemaskinen 
når det har vært behov for det 
(nattevakta er tilstede og kan 
følge med). Ser at det vanskelig 
lar seg gjøre etter ny 
organisering. Mer å vaske på 
dag- og ettermiddagstid. 
Problemer med å få tøyet tørt, 
brukerne må kjøpe inn flere 
dyner, sengtøy, klær 
 
 
 

Hjelpe brukerne med handling av 
dagligvarer De fleste brukerne ser 
fram til å gå i butikker o.l. Aktiv 
deltakelse er et viktig prinsipp i 
tjenesten, det betyr at personalet må 
være tilstede å veilede / hjelpe. 
Brukerne må ha hjelp til all handling 
(mat, klær osv.) 
Handling av matvarer tar ca. 1-1,5 time 
med én bruker: Personalet hjelper 
vedkommende med å lage handleliste 
og drar sammen med brukeren til 
butikken. Brukeren utfører handling 
mest mulig selvstendig, ut fra egne 
forutsetninger.  
En tur til butikken sees også på som en 
trimtur i frisk luft når været og 
personalressursene tilsier det 
-eller at man benytter tjenestebilen når 
den er ledig mot at brukeren dekker 
utgifter til kjøring. 
 
Pr. i dag opplever personalet at det 
mange ganger er et puslespill for å få til 
handling på brukerens premisser (tid 
nok!) 
 
 
 
 

Alle som har opplæring  

 
Følge / ledsage brukerne til f.eks. 
Frisør, fotpleie, tannlege, optiker, 
tannpleie, legebesøk, fysioterapi m.m 
Dette tar mye tid. 

 
Alle som har opplæring 
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Hjelpe brukerne med å få oversikt 
over daglige gjøremål / dagens 
aktiviteter 
(dagsplaner / forutsigbarhet) Sørge for 
at dagsplaner til enhver tid er oppdatert 
og skaper mening for den enkelte 
bruker. Gjennomgang av dagsplaner er 
svært viktig for de aller fleste brukerne, 
for å unngå frustrasjoner hos brukerne 
og skape god samhandling mellom 
bruker og personal. Her kan det gå mye 
tid og ofte må man gjenta / «minne 
om» gjennom hele dagen. 
 
 

 
 
Alle som har opplæring 

 
 

Følge brukere til arbeid 
3 av brukerne har arbeid, hvor 
forutsetningen 1 av dem er at brukeren 
ledsages av personalet. Arbeidet / 
aktivitet er av stor betydning og viktig 
for den enkeltes mestringsfølelse og 
livskvalitet. Vi har opplevd at 
meningsfylt innhold i hverdagen har 
motvirket utfordrende og destruktiv 
atferd.  
 

Alle som har opplæring  
 

Følge brukere i fritidsaktiviteter.  
De aller fleste brukerne trenger nå hjelp 
/ ledsagelse for å kunne delta i ulike 
fritidsaktiviteter.   
Eksempel på aktiviteter. 
Aktivitetskvelder (ulike 
formingsaktiviteter), spill, bingo, turer i 
nærmiljøet, kafébesøk, sangstunder, 
julebord, grillfester, osv. 
 

Alle som har opplæring  

 
Nattevaktoppgaver: 
*Stedlig tilsyn til brukere  
*Rykke ut ved alarmer: røykalarmer, 
epilepsialarm, døralarm 
*Renholdsoppgaver personalbasen; 
toaletter, medisinrom, møterom, 
korridorer, garderober 
*Hjelpe til med kveldsstell ved behov 
*Vekke én bruker, morgenstell og 
frokost 
*Rydde lager 
*Registrere avvik i Notus turnussystem  
*Diverse forefallende skriveoppgaver 
*Flere av brukerne er i perioder mye 
våken om natten og har behov for ofte 
tilsyn og hjelp for å kjenne seg trygg, 

 
Den som har opplæring 
Må ha sertifikat 
 
 

Må prioriteres. Det forutsettes 
at nattevakten har base på 
Høgegga omsorgsboliger og 
gjør tilsynsrunder ute hos 
brukerne. Det er mange 
brukere som må ha jevnlig 
tilsyn og trygghet på grunn av 
kognitivt funksjonsnivå og 
forvirring som følge av 
helsetilstand. 
 
Ved endring i natt tjenesten må 
an ansvar for renholdet flyttes 
til renholdsavdelingen.   
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spesielt med tanke på brukeren 
kognitive funksjonsnivå.  
 

Ved nedtrekk av nattevakts 
stilling på 1,7 % vil oppgaver 
overføres felles nattevakt med 
hjemmesykepleien. Det 
forutsettes at det som 
fremkommer under ROS 
analysen som ble gjort medio 
januar 2019 er på plass. Det er 
knyttet usikkerhet rundt det å 
skulle få godkjent vedtakene 
etter helse- og omsorgstjeneste 
loven kapittel 9. 

Hjelpepleier 1 oppgave 
Registreringsarbeid tilknyttet 
ressurskrevende tjenester 
 

Pr. i dag gjøres dette av 
hjelpepleier1 som har 
spesiell opplæring på dette 
 

 

Ledsage brukere til UNN / 
spesialisthelsetjeneste: 
Alle brukere må ha minimum 
1personale hver med seg når de skal til 
UNN 
 

Den som kjenner brukeren 
godt 

Mange ganger er det 
nattevakten som må starte å 
klargjøre brukeren for reise til 
f.eks UNN med tanke på 
personlig hygiene, ernæring og 
medisiner. Ser at det kan bli 
vanskelig når det blir felles 
nattevakt. Det må da evt leies 
inn ekstra pesonell eller 
forskyve personell til å starte 
tidligere. Den som følger 
brukeren vil i utgangspunktet 
ha en lang dag på ca 12 timer så 
ser at det ikke er realistisk at 
denne starter tidligere. 
(Morgenrutiner med motivering 
kan ta opptil 2 timer ) Om 
annet personell starter tidligere 
vil vedkommende måtte 
avslutte tidligere og dette går 
utover andre ting som skal 
gjøres på slutten av dagen. 

Skape trygghet og ro ved tilsyn og 
tilstedeværelse, lydhør, håndtere 
konflikter og usikkerhet. Være en god 
og lydhør samtalepartner. 
Det nytter ikke å stresse inn til brukerne 
på tilsyn. De fleste reagerer negativt på 
stress og mas rundt seg; de forstår ikke 
hva som skjer (de må ha god tid til å få 
beskjeder og lignende p.g.a. kognitivt 
funksjonsnivå og lang latenstid). Ved 
stress og mas forverres situasjonen og 
brukere blir frustrert og utrygg noe som 
igjen kan føre til utfordrende atferd. 
 

Alle som kjenner brukerens 
behov 

Personalet vil få mindre tid hos 
den enkelte. Kan medføre mer 
uro og usikkerhet. 
Angst, tilbaketrekking og 
isolasjon er også en 
konsekvens. 
Utfordrende atferd kan 
medføre behov for økte 
ressurser, i så tilfelle vil en 
reduksjon av tilstedeværelse 
virke mot sin hensikt. 
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Bestilling av vikarer 
 

Hjelpepleier 1 Som før 
 
 

Bestilling av vikar – akutt på vakt 
 

Den som er på vakt, 
ansvarsvakt er ansvarlig 
 

Som før 

Registrering av avvik i Notus 
(turnusprogram) 
 

Hjelpepleier 1  Som før 

Føre dagsavtaler 
 

Hjelpepleier 1 Som før 

Føre fraværslister 
 

Hjelpepleier 1, leder Som før 

Gjennomgang av arbeidsavtaler før 
lønnskjøring, evt. hjelpe til med 
lønnskjøring 
 

Hjelpepleier 1  

Legge inn personal i Profil 
 

Avdelingsleder  

Følge opp vedlikehold og service på 
tjenestebil 
 

Hjelpepleier 1 evt. den som 
får tildelt ansvar 

 

Bistå ved IPLOS registreringer 
 

Hjelpepleier 1, 
sekundærkontakter og 
basisgrupper 

 

Diverse forefallende administrativt 
arbeid som blir delegert fra leder 
f.eks. møteplaner, ringelister, m.m. 
 

Hjelpepleier 1  

Når det gjelder lederoppgaver vises 
generelt til stillingsbeskrivelse for 
avdelingsleder/virksomhetsleder. 

Leder  

Skrive enkeltvedtak i henhold til Helse- 
og omsorgstj.loven kap 3 (den enkelte 
brukers tjeneste) 
Hjemmetjenester 
Vedtak om middag 
Andre vedtak vedtalk ved behov 
 

Leder   

Skrive enkeltvedtak ved bruk av 
skadeavvergende tiltak (Helse- og 
omsorgstjenesteloven kap.9) 
 
 
 
 

Leder   

Kontroll av dagsavtaler, Lønnskjøring 
 

Leder  

Månedlige driftsrapporter 
 

Virksomhetsledereder  

Årsmelding 
 

Leder  
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Medarbeidersamtaler (20 personer i 
turnus og ekstravakter) 
 

Leder  

Personalmøter Høgegga månedlig 
 

Leder  

Samarbeidsmøter internt og eksternt 
 

Leder  

Koordinering av internopplæring 
 
 

Leder  

Kartlegging av opplæringsbehov 
 

Leder  

Skrive arbeidsavtaler 
 

Virksomhetsledereder  

Diverse utredningsoppgaver fra helse- 
og omsorgsleder, helse- og 
omsorgsutvalget 

Leder evt. sammen med 
andre 

 

Budsjett og regnskaps ansvarlig 
 

Virksomhetsledereder  

Oppdatere rutinebeskrivelser / 
kvalitetssikring  

Leder i samarbeid med 
Kvalitetsgruppa 

 

Skrive turnuser, helligdagsturnuser, 
sommerturnuser 
 

Leder  

Rekruttering av personell 
Samtaler og oppfølging av nyansatte og 
andre ansatte 
 

Leder  

Oppfølging av sykemeldte 
 

Leder  

Tilstedeværelse i rapporter, kjennskap 
til brukernes situasjon. 
 Leder går 35,5 t/u (turnus) og deltar ut 
fra turnusplan. 

Leder  

Går til / fra Sonjatun  evt.  
Kommunehuset opptil flere ganger pr. 
dag til samarbeidsmøter og samtidig 
hente post. Å gå tar tid, men er 
selvfølgelig bra for helsa  Det er 
viktig at leder har kontor på Høgegga 
(nærhet), dette er kun tatt med for å 
påpeke at å gå tar tid…  
 

Leder  

Bestilling av forbruksvarer  
Henting av forbruksvarer fra lager på 
Sonjatun 
(Hentes mange ganger med privat bil 
uten å kreve kjøregodtgjørelse. Det er 
pr. i dag ingen avtale om utkjøring av 
varer) 
 

Leder, hjelpepleier 1 evt. 
andre 

 

Deltakelse personalmøter 
20 ansatte x2 timer = 40timer pr.mnd 

Alle  
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(møtetid i turnus i stillinger over 23% 
gjelder for noen) 
 
Deltakelse Basisgruppemøter (ca. 3 
møter pr. halvår) 
11 brukere x 1 time x 4 ansatte i gruppa  
 

Alle  

Andre samarbeidsmøter / kontakt: 
Pårørende 
Verge 
Veiledning (internt og eksternt) 
Opplæring 
Hjelpemiddelsentralen 
Nybo 
ASVO 
Fagmøter 
Administrere: Bestille timer til 
legebesøk, tannlegebesøk, frisør, annen 
personlig pleie, fysioterapi, fotpleie 
m.m 
 
Totalt går det inntil 20  timer pr. uke til 
slike gjøremål 
 

Leder, vernepleiere, 
sykepleiere og andre 

 

Måke snø av trapper og inngangsparti 
til brukere og personalbasen 
 
 
 

Alle personale (i noen 
tilfeller kan brukere hjelpe 
til) 

 

Renhold av fellesarealer (støv tørking 
og vask av gulv m.m.) 
 

Alle personalet (faste dager) 
 
Renholdsavdelingen etter 
nedtrekk natt 

Høgegga omsorgsboliger 
personalbase har ikke egne 
renholdere. 
Med nedtrekk natt er det 
stipulert til at det trengs ca 20% 
stilling som renholder 
 

Klargjøre skitten tøy til vask på Reisa 
Vekst x 2 pr uke 
 
 
 
 

Nattevakt pr i dag pga tidlig 
henting av Reisa Vekst 

Må gjøres kvelden før og 
tidligvakta må sette klærne ut 
for henting. Innarbeide nye 
rutiner 

Tillitsvalgtmøter ca. 2-4 timer pr. uke, 
også andre avdelinger, ikke bare 
Høgegga 
Ressursene tas fra Høgegga 
 

Plasstillitsvalgt 
 

 

Verneombud ca. 2-4 timer pr. uke på 
Høgegga, ressursene tas fra Høgegga 
 

Verneombud  

 
Der det står leder er det et samarbeid mellom avdelingsleder og virksomhetsleder
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  

 
Enheten totalt sett 
 
Legekontoret i Nordreisa 
 
Per 1.1.2019 antall årsverk: 11,725 stillinger fordelt på legesekretærstillinger, 
sykepleierstillinger og legestillinger (til sammen 17 ansatte). 
 
Legesekretærer:     Sekretær 100% stilling 
                               Sekretær  75%  stilling 
                               Sekretær  75%  stilling 
                               Sekretær  50%  stilling,  
           
                            Samlet antall legesekretærer: 3,0 stillinger. 
             
                   
Laboratoriesykepleiere:  sykepleier 100% stilling  
                                        Sykepleier 100% stilling 
                                        Sykepleier 100% stilling 
                                        Sykepleier 100% stilling 
                                        Sykepleier 80% stilling 
                                        Sykepleier 30% stilling 
 
                                        Samlet antall sykepleierstillinger: 5,35 stillinger. 
 
 
Legestillinger: LIS 1 lege (turnuslege)     100% stilling 
                        Kommuneoverlege            100% stilling 
                        Lege                                   37,5% stilling 
                        Lege                                   37,5% stilling 
                        Lege            37,5% stilling 
                        Lege            12,5% stilling 
                        Lege                                   12,5% stilling 
 
                        Samlet antall kommunalt ansatte leger: 3,375 stillinger 
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Per 01.01.19 har 1 lege permisjon fra 37,5% stilling tom 31.03.19 og det er engasjert vikar 
20% stilling for å avhjelpe noe med kommunalt arbeid tom 28.02.19.  
 

 

 
Utviklingen i korte trekk de siste årene 
 

Ved legekontoret gis nødvendig helsehjelp til kommunens innbyggere og andre som trenger 
det og det er ikke noe store endringer i rutiner eller måte å jobbe på de seneste år. De 
kommunale legestillingene brukes til arbeid ved sykestua, sykehjemmene, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste, kommuneoverlegejobb mm. Laboratoriet utfører i tillegg til 
laboratoriearbeid for legene også dette for sykestue, sykehjemmene, DPS og 
spesialisthelsetjenesten. Sykepleierne på laboratoriet går 2-delt turnus og betjener 
legevaktsentralen ukedager på kveld og i helgene på dag og kveld. Sykepleierne besvarer 
henvendelser på Nødnett for innbyggerne i Nordreisa og Skjervøy. Vi merker jevnt økende 
etterspørsel etter våre tjenester her ved legekontoret fra år til år. Det er et stabilt, høyt antall 
konsultasjoner og henvendelser per år. Det er stadig mer oppgaver som tilkommer fastleger 
og det merkes i arbeidsmengde. På laboratoriesiden er det også stadig flere sårskift, stadig 
flere blodprøver som taes og som analyseres, det er økt etterspørsel etter å sette vaksiner osv. 
Når det gjelder sekretærene så har det de senere år vært en økning i administrative oppgaver 
der en bl.a. forsøker å delegere en del ansvar fra kommuneoverlegen. Det går også mye tid 
med til å dokumentere henvendelser fra pasienter. Vi har lagt vekt på at all kontakt med 
pasienter skal dokumenteres der det gis råd, veiledning etc.  

 
 
 
oversikt kompetanse i virksomheten 
 

 

Vurdering av utvikling og Kompetansebehov 

Godt arbeidsmiljø, god stabilitet og faglig godt kvalifiserte ansatte. Særlig trivsel og godt 
arbeidsmiljø trekkes frem av de ansatte. Jeg vil si at kvaliteten ved legekontoret er veldig bra 
og at det holder seg stabilt fra år til år, særlig ettersom vi har veldig stabil arbeidskraft med 
svært lite utskiftninger. Når vi har behov for vikarer så benytter vi oss i tillegg ofte av 
tidligere ansatte ved legekontoret som er gått av med pensjon så det er høy kvalitet på 
vikarene også. Vi er ved legekontoret særdeles godt fornøyd med å ha fått på plass 
legevaktsykepleier på laboratoriet også på kveld og i helgene. Det er et ønske om at også 
Kåfjord kommune i likhet med Skjervøy etter hvert skal benytte seg av tilbud om at vi i 
Nordreisa betjener Nødnett for dem.  
 

Kompetansebehov 
Stilling Situasjon Hvilke type kompetanse kreves 
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laboratoriet Sykepleier Sykepleier, gjerne med kompetanse innen 

akuttsykepleie, diabetes, kols, hud/sårstell mm 
    
Skranken Sekretærer Helst legesekretær, evt. annen sekretærutdanning 
   
legestillinger 4 spesialister i 

allmennmedisin 
2 som ikke er 
ferdig 
spesialister 

Autorisasjon som lege. 
ønskelig med spesialitet i allmennmedisin. 

   
   
 
Jobbrotasjon 
Både i skranken og på laboratoriet så roterer de ansatte på hvilke arbeidsoppgaver 
de utfører, men noe rotasjon i selve stillinger har vi ikke ved legekontoret. 
 
 
 
 
 
Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de 
blir riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av 
ansatte eller den enkelte enhet.  
Jeg har nok hatt samtaler med alle ansatte opptil flere ganger årlig, men på sikt er det ønskelig 
å få til et mer formalisert opplegg med tilbud om medarbeidersamtale til alle ansatte ved 
legekontoret.  
 

Handlingsrom 
Eldste ansatte ved legekontoret er født i -58, fylt 61 år.  Ingen som nærmer seg pensjonsalder 
de nærmeste år.  
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene.  Vi skal følge lovverket. 
Helsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven og Lov om helsepersonell. 

 
Metode 
I prosessen har vi hatt informasjonsmøter og et personalmøte hvor også verneombud har vært 
til stede. For å skrive bemanningsplanen har jeg tatt utgangspunkt i pasientenes behov.  
Vedtakene er gjort i h.h.t Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Lov om pasient og 
brukerrettigheter.  
 
I 2000 åpnet Sonjatun Omsorgssenter, som er et sykehjem med to avdelinger spesielt 
tilrettelagt for personer med demens. Det er 8 plasser på hver avdeling. En av plassene skulle 
brukes til avlastning /korttidsplass og demensutredning, men er nå brukt som langtidsplass.   
Sonjatun Omsorgssenter har sansehage med terrasser og vandrestier. Til Omsorgssenteret 
kommer alle pasientene, som er urolige og utagerende på grunn av demenssykdommen, og 
som de andre avdelingene ikke klarer å gi et godt tilbud. Sonjatun Omsorgssenter har 
ønsketurnus og har 16,8 årsverk i turnus. Her jobber sykepleiere, vernepleier, 
helsefagarbeidere og assistenter. Tilsynslege 4 timer pr. uke med legevisitt hver onsdag. 

 
Enheten totalt sett 
16,8 årsverk fordelt på 27 stillinger: 
 
3 x 100 % sykepleierstilling (inkludert leder 25 % i avdelingen + 75 % Adm.) 
1 x 100 % vernepleier 
1 x 80 % sykepleier 
1 x 86,06 % sykepleier 
1 x 28,40 % sykepleier 
1 x 25% sykepleier helgestilling  
4 x 100 % helsefagarbeider (hvorav to er hjelpepleier 1 med til sammen 20% kontor.) 
3 x 80 % helsefagarbeider 
2 x 50 % helsefagarbeider 
2 x 53,52 % helsefagarbeider natt. 
1 x 65,00 % assistent natt 
1 x 31,22 % assistent helgestilling. 
1 x 26,76 % assistent helgestilling natt 
1 x 25 % helsefagarbeider (helgestilling annenhver helg) 
2 x 17,50 % helsefagarbeider/assistent (helgestilling) 
1 x 17,60 % helsefagarbeider (helgestilling.) 
1 x 20,60 % helsefagarbeider (helgestilling) 
 
 
 
SUM ÅRSVERK. 16,8 
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Sonjatun Omsorgssenter har 2 nattevakter hver natt. Det er nødvendig for å ivareta sikkerheten 
til pasientene og til de ansatte. Vi har 4 aftenvakter, to på hver avdeling. I helgene har vi 4 
dagvakter med 2 på hver avdeling. Alle helgestillingene har korte vakter, utenom nattevaktene. 
I ukedagene er vi 2 ansatte på hver avdeling på dagvakt og av og til er det 3 på en avdeling og 
2 ansatte på den andre avdelingen. Onsdager med legevisitt er prioritet. 

Vi trenger den kompetansen vi har og har behov for flere sykepleiere og helsefagarbeidere med 
videreutdanning i eldreomsorg. Vi har pasienter som trenger kontinuerlig tilsyn. 

 

Utviklingen i korte trekk de siste årene 
Sonjatun Omsorgssenter er et sykehjem som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. 
Det har 16 plasser, hvor en plass var beregnet til avlastning/korttid/utredning av demens. På 
grunn av stort behov for langtidsplasser, brukes alle plassene i dag til langtidsplass.  

Pleiefaktoren er på 0,99. 

Ansatte har deltatt på flere prosjekter gjennom Utviklingssykehjemmet i Troms, Kroken 
sykehjem. Det jobbes kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø. Sonjatun Omsorgssenter har hatt et 
lavt sykefravær gjennom flere år. I 2015 ble vi nominert til IA-prisen. 

 

 
Oversikt kompetanse i virksomheten 

3 sykepleiere i 100% stilling. En med videreutdanning i aldring og helse. 

1sykepleier i 80 % stilling  

1 sykepleier i 86,06 % stilling 

1 Sykepleierstilling 28,40 ledig. 

1 sykepleier i 25 % helgestilling. 

1 Vernepleiere i 100% stilling 

4 hjelpepleiere i 100% stilling. To med videreutdanning i eldreomsorg. 

7 hjelpepleiere/helsefagarbeidere i deltidsstillinger. 

1 assistent i nattevaktstilling 65 % 

3 assistenter i helge-stillinger. 

4 helsefagarbeiderstillinger helg. Ledig. 

Mange ansatte har gjennomført Demensomsorgens ABC og eldreomsorgens ABC. 

Nå er det 5 ansatte som gjennomfører Velferdsteknologiens ABC. 
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Vurdering av utvikling siden 2013 

Sonjatun Omsorgssenter har to avdelinger skjermet enhet for personer med demens. I 2013 fikk 
vi en nedskjæring på bemanningen med en 40% stilling. Fra høsten 2014 til våren 2015 ble 
pårørenderommet brukt til avlastning og langtidsplass. Pårørenderommet ligger utenfor 
avdelingene og vi klarte ikke å gi god oppfølging til pasientene der. Vi må alltid ha dørene fra 
avdelingene lukket for å unngå at pasientene forlater avdelingen uten tilsyn. 

Vår jobb i sykehjem er å sikre et godt tjenestetilbud for de eldre. Dette innebærer at den 
enkelte skal få en verdig alderdom og gis muligheter til en livsutfoldelse i samsvar med den 
enkeltes muligheter og grunnleggende behov. På samme måte som andre brukergrupper, er eldre en 
uensartet gruppe med ulike behov og ønsker. Det er derfor viktig at vi bygger opp tjenesten vår og 
ikke ned, nettopp for å sikre den enkeltes integritet og verdighet.  

Verdighetsgarantien er en kvalitetsforskrift som kom i 2011. Den sier at eldre skal kunne beholde 
retten til privatliv, retten til selvbestemmelse, retten til individuelt tilpassende tjenester og mulighet for 
aktiv medvirkning og retten til kvalitativ gode tjenester. Vårt mål er derfor å sikre den enkeltes 
trygghet og muligheten for et meningsfylt liv.  

Med en økning i antall eldre vil behovet for sykehjemsplasser øke i tillegg og vi har flere og flere 
yngre også i sykehjem. I fremtiden vil antall yngre pasienter øke kraftig og vi vil da stå ovenfor helt 
nye utfordringer i dagens sykehjem.  

I 2016 ble Sonjatun Omsorgssenter nedbemannet med 125 % stilling. Dette har medført at dagvaktene 
er redusert til et minimum. Alle aftenvakter og helgevakter har alltid vært minimumsbemannet.  

Det er i dag, i 2019, flere pasienter med et stort behov for oppfølging, dette som følge av demens med 
tidlig debut. Disse pasientene har andre og større behov for tilrettelagt og individuell oppfølging, som 
fører til økt arbeidsbelastning for personalet. Med dagens bemanning er det ikke mulig å oppfylle dette 
behovet. Arbeidsbelastningen til de ansatte er også økt, som følge av økte krav til dokumentasjon, 
innføring av flere faste måltider, bestilling av varer o.l. 
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Kompetansebehov 
 
Ut over de behov som blir beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i 
administrasjonen:   
 
 

Kompetansebehov 
Type situasjon   
 Hvilken type kompetanse kreves? Konklusjon 
Virksomhetsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sykepleieroppgaver 
/ 
Vernepleieroppgaver 

 
Se stillingsinstruks. 
 
 
 
 
 
 
 
Det kreves at de har autorisasjon som 
sykepleier/vernepleier. Det er kun 
sykepleiere og vernepleiere som har 
autorisasjon til medisinhåndtering. 
Sykepleiere og vernepleier har ansvar for 
medisinsk oppfølging og all 
medikamentadministrering. Sykepleiere 
og vernepleiere har også med å fylle i 
dosetter og Sørge for at pasienten får rett 
medikamentell behandling. 
Medisinoppfølging. Gi medisiner, tabletter, 
insulin, øyedråper, kremer og salver. Å gi 
medisiner til personer med demens krever 
ofte mye motivering og tar lang tid. 
 
Behandle og ha tilsyn ved alvorlig eller akutt 
sykdom. Ha legekontakt og utføre legens 
forordning. 
Ta blodprøver o.l. Bestille medisiner.  Legge 
ut medisiner i dosett og kontrollere disse. Ta 
imot og registrere mottak av medisiner. Føre 
kontroll og A- og B-preparater. Kontroll av 
O2-apparat. 
 
Holde orden på medisinrom. Vask og rydding 
av benker, skap og kjøleskap på medisinrom. 
Kontroll av holdbarhetsdato på 
medikamentene. Sørge for kassasjon til 

Offentlig godkjenning som 
sykepleier. 
Videreutdanning innen 
ledelse er i foretrekke. 
Praktisk erfaring og 
personlig egnethet 
vektlegges.  
 
 
Vi trenger 
sykepleiere/vernepleier 
som faglige rådgivere og 
utførelse av 
sykepleieroppgaver. 
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apoteket. Ansvar for at medisinlagret er 
tilfredsstillende oppdatert.  
Tilrettelegge og gjennomføre legevisitt 
sammen med tilsynslegen. Etterarbeid etter 
legevisitt. 
Dokumentasjon i Profil og IPLOS. 
Fatte vedtak om tvangsmessig helsehjelp, når 
pasienten motsetter seg nødvendig 
helsehjelp. 
Ta kontakt med lege ved behov. God faglig 
oppfølging av syke pasienter og sørge for god 
terminal pleie. 
Samarbeid med andre avdelinger. 
 De har ansvarsvakter og utfører pleie/stell. 
De er primærkontakter for pasientene. De 
har ansvar for at alt dokumenteres i Profil 
og at dette Iplos- registrers. De har ansvar 
for å lære opp sykepleiervikarer og veilede 
ansatte. 

Hjelpepleier 1 
oppgaver   

I tillegg til alle hjelpepleieroppgaver i 
avdelingen har hjelpepleier 1, ansvar for å 
bestille inn vakter ved sykdom og fravær.  
Føre arbeidslister. Legge inn alle avvik i Notus 
turnusprogram på data. Sørge for å føre 
dagskontrakter. Gjennomgå alle ønsker og 
forberede ønsketurnusmøte. Ansvar for å 
gjennomgå ønsker og ny 6- ukers turnus på 
ønsketunusmøte. Være med å utarbeide 
ferieturnus og ta ut ferievikarer. Ansvar for at 
nye tilkallingsvikarer får opplæring. Påse at 
elver og studenter får kontaktperson i 
avdelingen. Skrive turnus. 
Sørge for at bestillinger blir utført.  
. 

 Offentlig godkjenning som 
helsefagarbeider/hjelpepleier
.  
Gode datakunnskaper. 
Praktisk erfaring og personlig 
egnethet. 

 
 
 

   

Hjelpepleieroppgave
r 
 
Sykepleieroppg. 
 
 
Vernepleieroppg. 
 
 
 

Helsefagarbeidere/sykepleiere/vernepleier
/ oppgaver:  
Alle ansatte skal gjennomgå 
brannvernopplæring i avdelingen.  
 
Noen hjelpepleierne/helsefagarbeiderne  
har opplæring og delegasjon i utdeling av 
medikamenter fra ferdig lagte medisin- 
dosetter eller multidose. 
Dokumentasjon av helsehjelp. 
Skrive avvik. 
Være veileder for lærlinger og studenter. 
Være veileder for personer med 
praksisplass/ arbeidstrening. 

Det kreves autorisasjon som 
hjelpepleier/helsefagarbeider
. 
 
Videregående utdanning 
innen, demens,  eldreomsorg, 
ernæring og andre aktuelle 
arbeidsfelt foretrekkes. 
 
Praktisk erfaring og personlig 
egnethet vektlegges. 
 
 
 
Gode datakunnskaper 
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Daglige gjøremål: 
Pasientrettet: 
Alle pasientene trenger hjelp eller 
tilrettelegging til personlig hygiene. 
Pasientene trenger hjelp til vask/dusj og 
påkledning. De skal vedlikeholde sine 
ressurser og det tar tid. Det kreves 
tillitsskapende arbeid og motivasjon. Bruk 
av tillitsskapende tiltak reduserer bruken 
av tvangsmessig nødvendig helsehjelp. 
Av- og påkledning. Hjelp og 
tilrettelegging. 
 
Tillitsskapende tiltak. 
Skape trygghet og trivsel. 
Ha god kontakt med pårørende. Ta imot 
og svare på telefoner fra pårørende og 
andre. 
 
Alle pasientene har primærkontakter. 
Primærkontakten lager tiltaksplan i Profil 
og oppdatering av denne og IPLOS-
registrering. Primærkontakten har kontakt 
med pårørende.  
 Disse har ansvar for å lage tiltaksplaner i 
Profil og holde de oppdaterte. 
 
Ernæring: Forberede måltidene. 
Tilrettelegge måltidene. Hjelpe 
til/tilrettelegge undermåltidene eller mate 
pasientene. Tilberede spesialkost, 
diabeteskost, glutenfri kost og 
laktoseredusert kost. Påse at pasientene 
får næringsrik mat og nok mat. Være 
tilstede under hele måltidet. Skape ro 
under måltidene. 
 
 Alle pasientene skal ernæringskartlegges. 
Det skal lages ernæringsplan for alle 
pasientene. Denne skal opp med 
vektkontroll hver måned og følge opp 
eventuelle endringer.  
 
Servere frokost, formiddagskaffe, lunsj, 
middag, ettermiddagskaffe og kveldsmat. 
De pasientene som ønsker det eller har 
behov for det, får senkvelds før de legger 
seg. 
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Hjelpe pasientene under toalettbesøk, 
vaske pasientene og skifte bleier flere 
ganger daglig. Det kan ta tid med 
motivering og avledning. Det må alltid 
være minst to pleiere undre stell o.l. når 
pasientene er utagerende mot personalet 
og andre pasienter for å ivareta 
sikkerheten. 
 
Det må være to pleiere når pasientene må 
vaskes og skiftes på i seng og til 
forflytting. 
Tilsyn til alle pasienter 24/7.  Vi har flere 
pasienter som vil ut og hjem til alle 
døgnets tider og det brukes mye tid til 
avledning og tillitsskapende arbeid. 
Pasientene er ofte våken på natten og 
trenger mye tilsyn og oppfølging både i 
forhold til mat og personlig hygiene.  
 
Gjennomføre medikamentell behandling. 
Ta blodprøver, urinprøver o.a.  Samarbeid 
med laberatoiet. Ta BT/p, urinstix, vekt, 
høyde, temperatur.  
 
Aktivisere pasientene. Være ledsager for 
pasienter til tannlege. Være ledsager for 
pasienter til sykehus. 
Hjelpe pasienten til diverse gjøremål 
utenfor institusjonen som f.eks. frisør, 
optiker, fotpleier.  
 
Dokumentere i pasientjournal og IPLOS. 
Skriftlig og muntlig rapport ved hvert 
vaktskifte. 
Bestille hjelpemidler til pasientene. 
Arrangere hyggekvelder for pasienter og 
pårørende. Ivareta pårørende og gjester 
når de kommer på besøk. 
 
Avdeling: 
Bestilling av matvarer fra kjøkken 
mandag, onsdag og fredag. Bestilling av 
tørrmat til matvarelager hver 14. dag.  
Sørge for at det blir mottatt og stablet inn 
på lageret. 
Bestilling av medisinske forbruksvarer 
hver 14. dag. Sørge for at det blir mottatt 
og stablet inn på lageret. 
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Det bestilles forbruksvarer til kjøkkenet 
og vaskerom ved behov. Varene blir 
levert på avdelingen og må sjekkes og 
legges på lager.  
 
Hente og levere post på Sonjatun 1 etg. 
 
Forbereder avdelingene og pasientene til 
andakt og «kirkekaffe». 
Vaske vaskerom og skyllerom. Rydde og 
vaske lagrene. 
  
Kjøkkenarbeid: Dekke på og av bordene. 
Koke kaffe/te. Skylle kopper og kar før de 
vaskes i oppvaskmaskin. Tømme 
oppvaskmaskinen og legge i skapene. 
Holde orden og vaske i skap. Vaske 
kjøleskapene og fryseboksene.  
 
Sortere søppel og føre til konteiner på 
søppelrom x 3 pr dag. Rense kaffetraktere 
og kaffekanner. Vaske melkedispenser. 
Sørge for god hygiene. 
Vaske middagsbakker som sendes opp 
med vaktmester. 
 
Vaske opp urin og avføring på golv i 
fellesareal og på pasientrom. Rydde og 
tørke støv på pasientrom. Vanne blomster. 
Sørge for at det er ryddig på rommene. 
Vaske og skifte på sengene.  Vi må ta 
vare på pasientens eiendeler og lete etter 
det som blir borte. Pasientene kan «pakke 
bort» eller hente fra andre pasientrom alt 
fra gebiss, høreapparat, klær vesker m.m. 
Enkelte pasienter pakker ned alt de har i 
skapene, klar til flytting og vi må legge alt 
tilbake på plass.  Vi pynter på 
pasientrommene og i fellesareal til alle 
høytider og sørger for at pasientene har 
pene klær klar.  
Innkjøp av klær og toalettsaker til 
pasientene er primærpleiers oppgaver. 
 
Sortere skittentøy som skal sendes til 
ASVO og sortere og legge i skap når de 
kommer rene tilbake. Ulltøy, sokker, 
longs, Bher med spile og klær som er 
umerket må vaskes på avdelingene. 
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Enkelte pasienter har lite klær og de må 
også vaskes på avdelingene.   
 
Vaske vaskerom og skyllerom.  
Kontrollere temperatur i oppvaskmaskin 
og kjøleskap. 
Sortere og legge på plass klær fra 
vaskeriet. Både privattøy og 
institusjonstøy. Fylle opp bad /rom med 
det som mangler av tøy og bleier.  Merke 
pasienttøy. 
Vaske sofa- og stoltrekk, trillebord, 
rullatorer, rullestoler. Skifte gardiner på 
pasientrom. 
 
 
På sommeren steller vi blomster og 
plenen. Vi planter blomster, klipper 
plenen og sørger for vedlikehold av 
hagen.   
 
 

Assistenter Stell og pleie av pasienter. Oppfølging av 
vedtatte planer. Tilrettelegging og servering av 
måltider. Mating av pasienter. Daglige 
aktiviteter i avdelingen. Kjøkken og 
vaskeromsarbeid. Dokumentasjon av 
helsehjelp i Profil. 
Alle skal gjennomgå brannvernopplæring. 
 
 

Praktisk erfaring og personlig 
egnethet vektlegges. Det er 
viktig med gode 
norskkunnskaper, både 
muntlig og skriftlig de må 
beherske våre datasystemer 
på grunn av 
dokumentasjonsplikten. Det 
er også viktig at de deltar på 
kurs og opplæring som  
tilbys. 
Gode datakunnskaper. 

 
 
Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er ønskelig, selv om stabilitet er viktig for pasientene. Det er tungt på jobbe her 
både psykisk og fysisk, slik at bytte av arbeidsplass på grunn av helsemessige årsaker kan 
kanskje redusere sykefraværet. . 
 
 Medarbeidersamtale 

Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de blir 
riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av ansatte eller 
den enkelte enhet.  
 
. 
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Handlingsrom 2019 
Vi har ikke handlingsrom for å ta ned på stillinger. I 2013 ble vi pålagt å redusere bemanningen 
med en 40 % stilling. Dette førte til at vi gikk med minimumsbemanning 2 ukedager utenom 
helgene. Lørdag og søndag er det minimumsbemanning. Minimumsbemanning er 2 personale 
på hver avdeling både dag- og aftenvakter. 
 
Etter nedbemanningen i 2016 er det nå 26 dagvakter med minimumsbemanning på begge 
avdelingene. Det er 12 dager med minimumsbemanning på en avdeling. Der er 4 dager hvor 
det er 3 personalet på hver avdeling. Alle aftenvakter har minimumsbemanning. Dette på en 6 
uker turnus. 
                                                                                                                                                                                       
Sonjatun Omsorgssenter er et sykehjem med 2 avdelinger skjermet enhet for personer med 
demens. Her er ofte uro og pasientene kan være utagerende og aggressiv mot både personalet 
og andre pasienter. Dørene er ofte låst for å forhindre at pasienter forlater institusjonen uten 
tilsyn.   
Vi har på personalmøter diskutert hvordan vi kan redusere noe på budsjettet Vi jobber for å 
spare på alt vi kan av forbruksvarer og medisiner. 
Virksomhetsleder går i dag 25 % sykepleier i avdelingen og 75 % administrativt. 
  
Avgang ved aldersgrensen:  

En sykepleier i 86.06 % stilling slutter i april 2019 

En sykepleier i 100 % blir 62 år i 2019 

En hjelpepleier i 100 % blir 62 år i 2019 

En hjelpepleier i 80 % blir 62 år i 2019 

En hjelpepleier i 53,52 % stilling blir 65 år i 2019 

Ingen av disse har meldt om at de slutter. 

 

 

 

Storslett 13.02.19 

 

 

Med hilsen 

 

Anita Jensen 

Virksomhetsleder Sonjatun Omsorgssenter. 

 

913



12 

 

  

 

 

 

914



Bemanningsplan 
Helse og omsorg 2019 

Stab 
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene. Bemanningsplan 
for 2016 er brukt som utgangspunkt for denne. 
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene. Avklaring av oppgaver og hvordan de skal 
kunne løses best mulig i organisasjonen. 

Metode 
Staben har hatt ett møte ang bemanningsplanen. 

Staben har ikke egen plasstillitsvalgt. Verneombud har deltatt i møtet. 
Staben er i et kontorlandskap, det er derfor ikke kritisk at alle er tilstede til enhver tid. Fravær 
betyr imidlertid at det tar lengre tid å få besvart henvendelser. Minimum 1 ansatt må være 
tilstede for å kunne besvare henvendelser fra kunder. Dette vil ikke være tilfredsstillende over 
tid. 
 
Enheten totalt sett 
Pr 1.1.2019: 4,6 årsverk. Sektorleder for helse og omsorg er ikke tatt med i dette. 
 
Pr 1.1.2019 antall stillingshjemler: 5, hvorav ei stilling i 60 %. 
 
Fra 15.1.19 er ei av konsulentstillingene i permisjon fram til 31.7.19.   
 
Tabell: 
Stillingshjemler   5 
Ansatte 5   
Pr 1.1.2019 årsverk  5 
 
Staben har 5 ansatte, ingen rekrutteringsstillinger (lærlinger, lærekandidater osv)  eller 
midlertidig ansatte på prosjekter. 
 
Utviklingen i korte trekk de siste årene 
Statistikk / aktivitetstall:  

Staben skal bistå de andre avdelingene med støttetjenester, i tillegg til egne 
oppgaver. Det stilles stadig større krav til dokumentasjon og vedtak på 
helsetjenester. Opplæring og oppfølging av andre ansatte innen virksomheter i 
helse og omsorg står sentralt. Det har foregått en stor endring i de siste årene,  
elektroniske meldinger har økt fra 1683 i 2013, 2518 i 2016, til 5130 i 2018. Iverksetting av 
nye tjenester endret seg fra 577 i 2013 til 779 i 2015 og 766 i 2018. 

Stabslederstilling ble omgjort til konsulent i 2018 i forbindelse med administrativ ny 
organisering av staben, en endring som trådte i kraft 1.10.2018. Samtidig ble det overført 60% 
sekretærstilling fra fysikalsk. Husøkonomstillinga ble tatt bort 1.10.2018. Staben fikk tilført 
noen av husøkonomens oppgaver, blant annet kapell og hybler. Enkelte andre oppgaver er 
ikke fastlagt ennå. 
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Av større faste oppgaver kan nevnes registrering av ressurskrevende tjenester, regnskap for 
beboere på sykehjem, egenbetaling (vederlag) på sykehjem og i hjemmetjenesten, oppfølging 
av avlastere, hjemmehjelpere, omsorgsstønad og støttekontakter. 
 

Årstall 2014 2015 2016 2017 2018 
Lønnskostnader pr år  3 354 226 3 315 700 3 484 310 3 749 450 3 505 461 
Regnskapstall pr år  3 271 731 2 960 643 3 716 858 3 774 048 3 724 586 

 

Sektorleder er med i lønnsutgiftene. 

Oversikt kompetanse i virksomheten 
Staben består av: 
Konsulent  1,0   Sosionom 
Konsulent   1,0    Sykepleier (i permisjon fra 15.1.19 
Konsulent 1,0    Økonomimedarbeider 
Konsulent 1,0  Merkantil 
Sekretær   0,6    Merkantil  
 
SUM ÅRSVERK : 4,6 

 

Vurdering av utvikling siden 2016 

Gjennomgang arbeidsområde for arbeidsområde.  
Kompetansebehov 
 
Mange av arbeidsoppgavene er i tråd med utviklinga endret i de senere årene. Ut over de 
behov som blir beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i administrasjonen:   
 
Sammensettinga av kompetansen i staben er i hovedsak hensiktsmessig. 
Saksbehandlerkompetanse er en mangelvare ellers i organisasjonen, det er derfor viktig at det 
er dekket i staben. I tillegg er oppfølging av brukere viktig, så høyskoleutdannet helse- og 
sosialfaglig kompetanse anses som nødvendig i de fleste stillingene. Oppgavene er svært 
varierte, det er derfor hensiktsmessig med en kombinasjon av ulike faggrupper, slik staben er 
sammensatt i dag.  
Det stilles stadig større kravene til dokumentasjon av og kvalitet på helse- og 
omsorgstjenestene. Det er behov for kompetanse innen økonomi, saksbehandling, inklusive 
juss, kundebehandling, og evne til å håndtere mennesker i vanskelige livssituasjoner. Mange 
interne forespørsler krever fokus på opplæring ansatte, IT- og nettverksrelaterte kunnskaper, 
oppfølging internt, i tillegg til oppfølging av støttekontakter, avlastere, omsorgsstønad og 
kontrakter. Flere brukere med store omsorgsbehov krever også god struktur i avdelinga, i 
tillegg til den oppfølginga de får av personell. Mange brukere med omfattende behov for 
tjenester, som dagtilbud er kommet til i det siste.  
Arbeidsbelastninga varierer mellom medarbeiderne, administrative oppgaver krever mye tid. 
Staben skal være et slags "lim" i enheten, slik at kommunikasjonen fungerer internt og mot 
resten av det kommunale systemet. 
Omorganiseringsprosessen høsten 2018 er ikke fullstendig fullført. Det gjenstår fortsatt 
avklaring av en del oppgaver. Opplæring til de som skal overta oppgavene har vært 
utfordrende å få til. I tillegg ble en konsulentstilling fjernet under budsjettprosessen høsten 
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2018, med virkning fra 1.1.19. Vakanse i en konsulentstilling skaper også store utfordringer 
for staben. Konsekvensen for staben er at en ikke kan være den koordinerende enheten i 
sektoren som er tiltenkt. På grunn av høyt arbeidspress, blir ofte oppgavene utført i høyt 
tempo, og med fare for at det blir feilregistreringer. Dette er ikke gunstig for kvaliteten. 
I forbindelse med OU-prosjektet i helse- og omsorg, er det vurdert at økonomimedarbeideren 
flyttes til økonomiavdelinga. Dette vil forandre organiseringa av arbeidet i staben ytterligere. 
Lista nedenfor er ikke fullstendig. Det tilflyter ofte nye oppgaver til staben som det ikke er 
gitt hvem som skal ta tak i. 
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Kompetansebehov 
Type situasjon  Konklusjon  
  Hvilken type kompetanse kreves? 
Intern organisasjon 
Fakturering  Ordregrunnlag, kunnskap om KOSTRA funksjoner. 
Økonomiforvaltning  Med økt fokus på kommunens vanskelige 

økonomi, trenges kompetanse her. 
Regnskap  Med økt fokus på kommunens vanskelige 

økonomi, trenges kompetanse her. 
Arkiv  Enheten har gått over til elektronisk pasientarkiv 

fra 1.1.19. Det er behov for kjennskap til 
elektronisk arkivering. 
Når det gjelder fagarkivet, håndteres det i 
hovedsak av Servicetorget. Kjennskap til 
fagprogrammet er imidlertid viktig. 

Boligkoordinering - 
omsorgsboliger 

 Tildeling av omsorgsboliger 

Dagtilbud – personer med 
psykisk utviklingshemming 

 Nye brukere ut av skolegang øker behovet for 
dagtilbud og kunnskap om tjenesten. 

Kontorrutiner, postrutiner, 
bestillinger, safe 

 Bestilling av rekvisita for avdelinga, kjennskap til 
avtaler. 

Saksbehandleroppgaver, 
klagebehandling 

 Krever gode kunnskaper i saksbehandling, 
kjennskap til lovverk 

Oppfølging av 
turnusprogram 

 Kunnskap om turnus og programvare 
(Ressursstyring) 

Innkalling av vikarer  Kompetanse i Ressursstyring 
Sommervikarer -   Kunnskap i Ephorte, saksbehandling og 

ansettelsesprosess 
Lønnskjøring  Kompetanse i Ressursstyring 
IT-relaterte oppgaver  Kunnskap om nettverk, kjennskap til datasystem 

og tjenesteproduksjon, registrering og oppfølging 
av ansatte i nettverk og datasystem. 
Systemansvarlig i Profil. Kjennskap til GDPR.  

Trygghetsalarm – 
programmering, brukere, 

 Tildeling, saksbehandling og kunnskap om 
dataprogram. 

TT-kort/parkeringskort, 
ledsagerbevis 

 Kunnskap om programmer og regelverk. 

Hjemmeside – helse- og 
omsorgstjenester 

 Krever kjennskap til organisasjonen og 
programvare. 

   
Refusjoner, prosjekter og 
fond 

 Nødvendig med muligheter for å søke på 
prosjekter, oppfølging av tilskudd 

Rapportering: KOSTRA, 
IPLOS, psykisk 
utviklingshemmede m.m 

 Innrapportering krever systematisk oppfølging i 
systemet, god kjennskap til kommunens 
organisasjon. 

Ressurskrevende tjenester  Omfattende kunnskap om dokumentasjon og 
tjenester 

Egenbetaling  Beregning egenbetaling sykehjem og 
fakturering/dokumentasjon. Kjennskap til lovverk. 

Utskrivningsklare pasienter  Oppfølging av avvik. Kunnskap om Profil. 
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Internopplæring andre 
virksomheter 

 Kjennskap til Profil, pedagogisk kunnskap 

Programvare: utvikling, 
intern struktur, support 

 Krever god kjennskap til programvare og 
organisasjon. En god del kontakt med support 

Overvåkning av 
elektroniske meldinger 

 Daglig oppfølging av meldinger på pasienter og 
brukere krever god kjennskap til organisasjonen 
og programvare 

Avvikshåndtering  Registrering og innsending av avvik krever god 
kjennskap til organisasjonen og prosedyrer. 

Arbeidstilsynet – tilsyn  Staben blir ofte involvert ved tilsyn, selv om 
tilsynet utføres annet sted. 

Brukere/pasienter 
Hjemmehjelp – personale 
og brukere 

 Godt kjennskap til organisering av tjenesten og 
kundebehandling. 

Støttekontakt –   Kjøring av lønn 
Avlastning  Kjøring av lønn 
Omsorgsstønad   Saksbehandling og koordinering 
Pasientregnskap  Kjennskap til program og regnskapsføring. 
Kundebetjening - "Lokalt" 
sentralbord 

 Service mot kunder av helse- og omsorgstjenester 
og intern service mot personalet i avdelingen.  

Hjelpemidler  Kjennskap til hjelpemidler som finnes og 
koordinering av utstyr 

Tildeling av tjenester  Kjennskap til organisasjonen, saksbehandling, 
koordinering, mv. 

 
Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det. Med de stadige endringer i 
arbeidsoppgaver er ikke rotasjon nødvendig, rotasjon gjøres i den stillinga du har. 
Medarbeidersamtale 
Det har vært gjennomført samtaler i 2018, men ikke formalisert som medarbeidersamtaler. 
 
Handlingsrom 
Om man tar utgangspunkt i dagens bemanning er det mulig å si noe om handlingsrommet for 
dimensjonering og utvikling fremover. Den øvre pensjonsalderen i stillinger er 62/67/70 år.  
 
Staben har fra i år 4,6 årsverk. I den senere tid har staben fått tilført flere oppgaver, men har 
fått redusert antall stillinger. Konsekvensen er blant annet at omorganiseringa ikke er 
gjennomført etter planen, noe som gjør at mange oppgaver blir liggende ugjort.  
 
Vi kan ikke se at vi vil være i stand til å løse nåværende oppgaver med dagens bemanning. 
Staben er blant annet ikke i stand til å ta unna den saksbehandlinga som det var lagt opp til i 
omorganiseringa, i tillegg til å ivareta kvaliteten på flere andre områder, som 
kvalitetssystemet, informasjon ut til virksomhetene, opplæring ansatte, mm.  
 
En effektivisering av stabens oppgaver vil man kunne se på, men det vil kreve at en fokuserer 
på dette. Man kan også se på om enkelte rutineoppgaver, som f eks fakturering kan overlates 
til andre. Det er for så vidt en svært begrenset oppgave, all den tid selv grunnlagene må 
produseres i avdelinga. Vi er i en posisjon der oppgavene blir utført hastig, der det også går ut 
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over kvaliteten. Vi klarer ikke å prioritere godt nok god opplæring, der man må sørge for at de 
presserende oppgavene blir løst noenlunde. 
 
Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2019: 
 
 Årsverk Merknad 
4,6 0 ant kjent avgang 2019 (1 stilling skal fjernes fra budsjettet 2019) 
4,6 0 still prioritert og lagt inn i budsjett 2019 
0 0 Still finansiert av prosjekter  

 

2016 - 2019 
I 2016 - 2019 ligger det an til 0 avganger for aldersgrensen. En ansatt vil være 63 år i 2019, 
og kan vurdere overgang til AFP senere.
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NAV Nordreisa 

Formålet med oppdaget for NAV Nordreisa er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til 
sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 
NAV Nordreisa skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

Gjeldende lover og retningslinjer 

Lov om sosiale tjenester i NAV  

Rundskriv Hovednr.nr. 35 - Lov om sosiale tjenester i NAV  

Partnerskapsavtalen mellom Nordreisa kommune og NAV Troms  

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (spesielt § 13) 

Gjeldsordningsloven (spesielt § 1-5) 

 

Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgaver Kompetanse for å løyse 
oppdraget 

årsverk 

Behandle søknader etter lov 
om sosiale tjenester i NAV 
med tilhørende rundskriv. 
Forebygge sosiale 
problemer, veiledning og 
oppfølging. 

Høyskoleutdannede; 
eksempelvis har vi ansatte 
med barnevernskompetanse, 
jurist, fengsels/psykiatri 
kompetanse. 
Veilednings- og 
Samhandlingskompetanse 
med brukere. 
Oppfølgingskompetanse. 

3 

Behandle gjeldssaker etter 
lov om sosiale tjenester i 
NAV § 17 og 
Gjeldsordningsloven § 1-5 

Høyskole utdanning med 
økonomiforståelse og 
veiledningskompetanse 

0,5 

  Totale årsverk 3,5 
 

Antall årsverk 

Oversikt alder: 

Årstall 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 70 år 
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Antall vedtak 

2013 701 
2014 711 
2015 729 
2016 753 
2017 772 
2018 945 

 

Kommentar 

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale stillinger. Av disse er 3 veiledere og 0,5 er 
gjeldsrådgiver. NAV Nordreisa har de siste år hatt stor pågang fra brukere og etterspørsel etter 
tjenester.  Økt bosetting av flyktninger har medført etterspørsel av tjenester som er kompleks 
og tidkrevende. Det er ingen kjent informasjon om avgang p.g.a. alder. 

Vurdering 

Det vurderes ikke å være rom til å endre bemanningen for NAV Nordreisa ved nedtrekk.  Det 
er også ett partnerskap med NAV Troms som avtaler hvilke ressurser og kapasitet kommunen 
skal ha i NAV Nordreisa.  Da avtalen om bemanning ble gjort i 2009 var det vurdert ut fra en 
langt lavere etterspørsel etter tjeneste. Eksempelvis ble det gjort 418 vedtak i 2010 versus 945 
i 2018. 
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Bemanningsplan 
 

Helse og omsorg 2019 
 

Rus – og psykisk helse 
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Bakgrunn / Mandat 
Med utgangspunkt i tjenestens behov og bruk av mulige alternative løsninger, skal det settes 
sammen nye bemanningsplaner i hht de nye rammene for de ulike sektorene.  
 
Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 
Budsjettmessig balanse og drift i tråd med inntektene, og i tråd med virksomhetsplanen.  

 

 
Metode  
I utformingen av bemanningsplanen har vi hatt informasjonsmøter/drøftingsmøter med 
personalet og tillitsvalgte og verneombud. 
 
Virksomheten har sitt arbeidsområde rus-og psykisk helse problematikk. Herunder gravide 
med mistanke om rus, barn og unge, familier og voksne med psykisk helse og rusutfordringer.  
Utgangspunktet for bemanningsplanen er brukernes vedtak, oversikt over alle 
samarbeidsmøter, veiledning, ressursgrupper som personell deltar i m.m. Vi jobber etter Lov 
om kommunal helse – og omsorgstjenester. Og Lov om folkehelsearbeid i kommunene.  

§ 1-1.Formål 

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet 
ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. helsehjelp: 
handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgs formål, og som er utført av helsepersonell; 

§ 1 . Formål 

Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale 
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode og 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykiske og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse. Loven skal legge til rette for ett langsiktig og systematisk folkehelse 
arbeid 

 
Virksomheten  
Virksomheten arbeider etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Folkehelseloven. 
Virksomheten er delt inn i en ute tjeneste og ett bo-fellesskap.  
Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og med fredag. Bofellesskapet Fosseng gir tilbud om 
oppfølging i 2-delt turnus. 
 
 
Virksomhetens hovedfokus skal ha folkehelse perspektivet i utøvelsen av tjenesten.  Vi er i gang med 
å systematisering tjenesten med fokus på primær og sekundær forebygging. Dette er for å sikre 
tjenestetilbudet tjenesten gir. Dette jamfør helsedirektoratets satsningsområde og 
kommuneplanenes samfunnsdel. 
 
Her henviser vi til avsnitt som berører kompetansebehov/ oppgaver 
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Utviklingen i korte trekk de siste årene 
Ved Fosseng bofelleskap bor det 6 personer, som har ulikt behov for oppfølging. Dette gis av 
ansatte ved Fosseng, under veiledning av fagkoordinator i tjenesten.  Beboerne i 
bofellesskapet har de siste årene blitt betydelig svekket i sin helse. Det være seg både den 
psykiske helse og somatiske helse. Pr. 2018/ 19 var det en av beboerne ved Fosseng som 
hadde oppfølging som ressurskrevende. De siste årene har beboerne i bofellesskapet hatt 
utvidet behov for somatisk oppfølging.  

Utetjenesten: Utviklingstrekkene fra 2013, da tjenesten ble slått sammen til en rus og psykisk 
helsetjeneste, til i dag er at brukernes utfordringer og behov for tjenester er mere kompleks 
enn tidligere. Vi har flere unge med omfattende psykiske utfordringer gjerne kombinert med 
rus. Vi har flere unge med selvmordsproblematikk. Samtidig ser vi at flere har behov for 
tilrettelegging, motivasjon og oppfølging av dagliglivets aktiviteter. Dette krever tett 
oppfølging med kontinuitet og forutsigbare avtaler. Videre ser vi at volds-/og trussel 
problematikken ser ut til å være økende i miljøet  

1.1.14 ble gamle psykiatritjenesten og gamle rustjenesten slått sammen til dagens rus –og 
psykisk helsetjenesten. Personalet jobber nå på tvers av utfordringene rus og psykisk helse. 
De siste års utvikling viser at utfordringene hos den enkelte bruker er mere komplekst enn 
tidligere. Se mere under avsnitt vurdering av utvikling siden 2013. Fosseng er inkludert i 
dette. 

Statistikk / aktivitetstall: Tjenesten har 30 brukere med aktive vedtak ( inkludert 6 beboere 
ved Fosseng Bofellesskap ) Tallet kan variere fra måned til måned pga ustabile søkere. 

Pasient/brukertall (Statistikk som synliggjør produksjonsbehovet) 

 
Oversikt kompetanse i virksomheten 
 
2 psykiatriske sykepleiere 100 % 
1 sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. 80% 
1 sykepleier 50 % 
1 vernepleier i 50 %  
1 sosionom 50 %  
7 hjelpepleiere/ barne-ungdomsarb/ helsefag i ulike st.prosenter 
 
Sum årsverk:  7 årsverk 100      % 
                              2 årsverk  50       % 
                              1 årsverk  80       % 
                              1 årsverk  17.61  % 
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Det pågår en nedbemanningsprosess og skriving av ny-turnus ved Fosseng Bofellesskap  
Pr. 04.03.19 er bemanningen slik: 
(Helsefagarbeider er : hjelpepleiere/omsorgsarbeidere) 
 
1 100 %     st helsefagarbeider 
1 100 %     st helsefagarbeider 
1 100 %     st helsefagarbeider 
1 100 %     st helsefagarbeider 
1 92 %       st helsefagarbeider 
1 50%        st høyskoleutdannet 
1 17.61 % st høyskoleutdannet 
 
 
 
Utetjenesten: 
1  100 % psykiatriske sykepleiere (innehar også funksjon som sykepleier 1) 
1  100 % fagkoordinator (psykiatrisk sykepleier) 
1  80  % sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid ( har permisjon fra 01.01.19 -
31.12.19 , for å jobbe i en annen kommune, vernepleier har pr i dag dette vikariatet, og jobber 
50 % til april -19, har 30 % permisjon ) 
1  50 % st. sosionom 
 
Tjenesten har 100 % st. virksomhetsleder , som pr 1.1.2019 er konstituert virksomhetsleder,  
med  grunnutdanning som sykepleier og videreutdanning i psykisk helse. 
Totalt er det pr 1.1.2019 ,  9 ansatte ved Fosseng Bofellesskap og 4 ansatte i ute-tjenesten. 
 

 

Vurdering av utvikling siden 2013/14 - (Da tjenesten ble 
sammenslått) fram til 2018/19 

Virksomheten er som kjent blitt større på grunn av sammenslåing som nevnt ovenfor. 
Hovedfokuset var tidligere på voksne brukere. Nå er tjenestens arbeidsoppgaver også 
forebygging og oppfølging både i forhold til gravide med rusutfordringer, barn og unge, 
familier og voksengruppa.  Det er samarbeid med helsesykepleier, jordmor og barnevern, PPT 
for å raskest mulig å fange opp denne målgruppen.  

Hovedperspektivet i rus -og psykisk helsetjenesten er mestring og evt rusfrihet, stabilisering 
av brukernes psykiske helse. Få de personer som sliter med psykiske lidelser til å utfordre seg 
selv og til å klare dagliglivet sitt. Så mange som mulig skal ha eller få tilbud om 
individuellplan. Dette er mål i perioder blir nedprioritert pga sykefravær og økt arbeidspress.  
 
Tjenesten har oppfølging av brukere i habilitering /rehabiliteringsprosess i forbindelse med 
psykiske og/eller rus utfordringer.  Her under er miljøterapautiske tiltak altså læring og 
mestringsstrategier for å mestre dagliglivets utfordringer en viktig del av tjenestetilbudet. 
Dette innebærer mestrings/støtte og strategisamtaler, og praktiske mestringsøvelser. Følge til 
samarbeidsmøter og institusjoner m.m.  
Kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte samtaler og hjemmebesøk. Individuell, 
helhetlig planlegging, koordinering på tvers av kommunale og spesialist-helsetjenesten, politi, 
fengselsvesen/kriminalomsorgen, LAR (legemiddelassistert rehabilitering) osv.  
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Oppfølging/tvang i henhold til lovens kap 10, herunder mistanke om rus i svangerskap 
og/eller ved fare for brukernes eget liv og helse. Forebyggende rusarbeid – foreldre/ungdom.  
Tett oppfølging av gravide på bakgrunn av melding fra jordmor og lege. 
Oppfølging, rådgiving og veiledning av foreldre og ungdommer i rusforebyggende gruppe i 
samarbeid med helsesøster og politi. Oppfølging av barnefamilier, rusrelaterte utfordringer i 
samarbeid med barnevern, helsesøster og lege.  
 
Vi ser at langtidsbrukere av tjenesten vår også har fått dårligere helse generelt, blant annet 
somatiske utfordringer som vi bruker store ressurser på. Vi opplever at rus og psykisk helse 
problematikken overskygger annet hjelpetiltak som brukeren kunne nyttiggjort seg av. Vi 
opplever at andre samarbeidsparter har andre forventninger til vår tjeneste enn det vi har 
ressurser til å oppfylle. Dette gjør at vi svært ofte må prioritere ressurser på somatisk 
oppfølging som igjen gjør at vi har mindre ressurser til andre med behov for rus og psykisk 
helsetjeneste. 
 
Tjenesten har i 2019 og fortsatt pr dags dato en 100 % psykiatrisk sykepleierstilling vikariat, som ikke 
har vært besatt. Dette er den opprinnelige stillingen som tilhører konst.leder i tjenesten. I 
februar 2018 til d.d og fram til juli 2019, ble psykiatrisk sykepleier konstituert som 
virksomhetsleder i tjenesten p.g.a leders langstidssykemelding . F.o.m sommer/høst 2019 blir 
rus og psykisk helsetjeneste en del av den ordinære hjemmetjenesten, med felles 
virksomhetsleder. Det er lyst ut 100 % adm.stilling som avd.leder i tjenesten. Dette kan bli 
utfordrende for å bevare den faglige oppfølgingen av brukerne i tjenesten. Både p.g.a 
nedbemanningsprosessen og sammenslåing av tjenestene. 

Utfordringer tilsier at det må være god fagkompetanse i tjenesten. Det er pr i dag 2 st, 50 % 
sykepleier og vernepleier ved Bofelleskapet. Det er viktig å få beholde denne 
fagkompetansen. Både med tanke å gi faglig forsvarlig oppfølging til beboerne på Fosseng og 
ellers i utetjenesten.   

Selv om rus – og psykisk helsetjenesten ikke er forespurt i planleggingen av bosetting av flyktninger, 
både voksne og enslige mindreårige vil det av erfaring være flyktninger som vil ha behov for tjenester 
fra vår virksomhet. Oppfølging av flyktninger, veiledning av personell i øvrige tjenester vil føre til økt 
behovet for vår tjeneste/kompetanse. 
Fagkoordinator er med i tverretatlig basisteam med møte 1 gang i måneden, noe som ved 
behov utløser oppfølging av familier. Oppfølging av disse barn, unge, familier er et 
lavterskeltilbud, og kommer i tillegg til de brukerne som har vedtak om tjenester fra rus og 
psykisk helse. I tillegg kommer veiledningsoppgaver som for eksempel overfor øvrig 
hjemmetjeneste og andre. 

Vedrørende Fosseng bofellesskap så har vi en bruker som får 1:1 bemanning, dag, aften og 
natt. Vi ser det siste året at det har vært fremgang i målsettingen for brukeren. Dette betyr at 
det er viktig at denne ressurskrevende tjenesten fortsatt kan være 1:1 fremover. Målet er 
selvfølgelig at dette kan reduseres etter hvert, men dette er sårbart og vi må gå sakte frem så 
vi ikke bryter ned noe som vi er i ferd med å bygge opp mot målet. Det utprøves nye 
tiltaksplaner på alle beboerne ved bofellesskapet utfra kartleggings-samtaler som har 
utgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Vedtak skrives for ca. 3 måneder og evalueres 
sammen med beboer, primærkontakt og faglig ansvarlig i tjenesten.       

 

 

928



MØTEPLASSEN « Doktorgården» 

Doktorgården ble bygget opp etter brann og ble tatt i bruk 1.november 2018.  Vår virksomhet 
er gitt ansvar for koordinering og drift av aktiviteter i bygget. Driftsgruppa for koordineringen 
av tilbudene er tverrsektoriell. Huset skal romme primær og sekundær aktiviteter/tilbud 
jamfør føringer i folkehelseloven og kommunens samfunnsdel. Det skal være ett lavterskel-
tilbud til kommunens innbyggere i alle aldergrupper. 

 
Oppgaver og kompetansebehov: 
 
Ut over de behov som blir beskrevet kan følgende kompetansebehov skisseres i 
administrasjonen:   
 
I skjema nedenfor er hva vi har av oppgaver og kompetanse i dag for å yte tjenestene: 

                  Oppgaver og kompetansebehov 
Type situasjon/oppgaver Personell Hvilken type kompetanse 

kreves? 
Virksomhetsleder oppgaver: 
●Holder på med oppbygging av 
ny tjeneste som tar tid. 
●adm.oppgaver: 
●Rapportering økonomi, 1 gang 
mnd 
●oppfølging sykefravær, 
●lønnskjøring,1 gang mnd 
●Personaloppfølging, 
●turnusarbeid 
●saksbehandling av utvalgssaker 
●ledermøter 1gang uka 
●samarbeidsmøter med leder og 
hj.tjeneste 1 gang uka 
●Fagveiledning,  
●uttalelser til salg og 
skjenkebevillinger 
 - Samarbeidsmøter med 
hjemmehjelpene 1 gang pr.måned 
●pårørende kontakt 
- Delta på ansvarsgruppemøter 
 

Psykiatrisk sykepleier  

Personell ute: 
Medisinadministrasjon(Bestilling 
og klargjøring av dosetter, 
veiledning og oppfølging av 
medikamentets 
virkning/bivirkning) 
 

Psykiatrisk sykepleier, 
sykepleier, vernepleier. 

Helsepersonell med 
høgskole utdanning. 
sykepleier/vernepleier da 
flere av de som mottar en 
tjeneste også periodevis har 
behov for støtte /hjelp og 
administrering  i forhold til 
bruk av medisiner. 
 

Forefallende arbeid på 
medisinrom. 

Psykiatrisk sykepleier, 
sykepleier, vernepleier 

Psykiatrisk sykepleier, 
sykepleier, vernepleier. 
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- Oversikt over beholdning 
av forbruksvarer. 

Skjema for bestilling-avvik etc. 
Samarbeid med behandler 
(fastlege, psykiater, psykolog, og 
institusjoner innen psykisk helse 
og rusbehandling i 2. og 3. linjen 
og.andre fagpersoner) 
Eksempel på dette er :  

- Møte sammen med 
bruker 

- Veiledning  
- Koordinering av tjenester. 

- Samarbeid med 

barnevern, skole og 

helsesøster. 

- Oppfølging av 

blodprøver/urinprøver. 

- Følge til 

institusjoner/samarbeid 

om videre oppfølging 

etter innleggelse fra 2. og 

3. linje) 

 

Psykiatrisk sykepleier, 
sosionom, sykepleier, 

vernepleier. 
I bofellesskapet; Fosseng er det 
også primærkontakt, som ikke 
alltid er en med 
høgskoleutdanning, - men 
hjelpepleier som  har arbeidet 
lenge i tjenesten/ og kjenner 
vedkommende godt. 

Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. 
Master i sosialt arbeid. 
 

Sosial trening/støtte og 
eksponeringstrening 
(ADL- trening) 
 

Psykiatrisk sykepleier, 
sykepleier, vernepleier, 
sosionom og 
hjelpepleier/miljøarbeider 

Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 
 

Fysisk aktivitet Helse og sosialfaglig personell Helse og sosialfag med   
kompetanse /forståelse av 
samspillet mellom fysiske  og 
psykiske helseutfordringer. 
Master i sosialt arbeid. 
Rus og psykisk helse 
 
 
 

Støtte, motivasjon og 
strategisamtale 

Psykiatrisk sykepleiere, 
sykepleiere, vernepleiere, 
sosionomer. 

Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
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helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 
 

Kollegaveiledning Vernepleier, sykepleier, 
psykiatrisk sykepleier, sosionom 

Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 
 

Administrative oppgaver. 
(saksbehandlermøter-vedtak, 
ukeplaner/avtaler med den enkelte 
bruker/klient. 

Psykiatrisk sykepleier, 
vernepleier, sosionom. 
sykepleier 

Helse-/sosialfaglig 
miljøpersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 
 

Iplos og Brukerplanregistrering Psykiatrisk sykepleier, 
vernepleier, sosionom 

Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 

Tverrfaglig samarbeid. 
BIR-samarbeid i kommunen, 
Forebyggende gruppe, Basis 
team, Nav. 

Psykiatrisk sykepleier, 
vernepleier, sosionom. 

Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 
 

Lavterskel tilbud 
Doktorgården, oppstart , oktober 
2018 
 

Helse-/sosialfaglig 
miljøpersonell. 

Personell med 
videreutdanning eller 
erfaring  fra arbeid i psykisk 
helse og rus tjenesten. 
Master i sosialt arbeid. 

Kartlegging og koordinering av 
tjenesten til den enkelte. 
 

Psykiatrisk sykepleier, 
vernepleier, sosionom, 
sykepleier 

Høgskolepersonell 
Høgskolepersonell med 
videreutdanning i psykisk 
helse og rus. Master i sosialt 
arbeid. 

Personell Fosseng bofellesskap: Her er personell 
helsefagarbeidere 
høgskolepersonell; 
50%sykepleier og 
50%vernepleier.                               
( Miljøpersonell) 

Helsefagpersonell, 2 med 
videreutdanning i rus og 
psykisk helse. 1 med fagskole 
i kreftomsorg og 
kompetanse programmet i 
gruppeterapi, modul 1.  
 

Vekking av brukere   
Veiledende arbeid ifht personlig 
hygiene, morgenstell, dusj etc. 

  

Være fysisk tilstede for veiledning 
og motivering til mestring av 
dagliglivet 

  

Praktisk bistand, ( motivere 
til/gjøre sammen med) eks. hente 
post,skifte på seng,ta ut søppel, 
husvask,klesvask m.m. 

  

Kjøre og ledsage beboere til 
helseavtaler,bestille timer 
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Gi medisiner,observere 
virkning,bivirkning, blodtrykk 
m.m. 

  

Medisinbestillinger,hente 
medisiner på apotek,dra til 
Sonjatun for klargjøring og legge 
i dosetter. Oppdatere 
medisinkardex,skrive 
sykepleierrapporter , Vernepleier 
på Fosseng er medisinrom 
ansvarlig  

Sykepleier,vernepleier  

Sosial 
trening,butikker,treningssenter,caf
e o.l. 

  

Veilede og motivere til individuell 
fysisk aktivitet 

  

Veilede og motivere i forhold til 
kost og ernæring 

  

Arrangere felles fysisk aktiviteter   
Ledsage brukere til sykehus   
Være tett på for å forebygge 
angst, paranoia, 
selvskading,selvmordsforsøk,depr
esjon o.l. med samtaler, aktivitet, 
o.l. 
realitetsorientering,lytte,motivere,
vise omsorg,sette grenser,gi ros 

  

Fortløpende forebyggende arbeid 
er den røde tråden;se signaler på 
sykdoms relaterte utløsende 
faktorer til for eksempel psykoser 
(gjentatte psykoser kan gi store 
skader i hjernen) 

  

Ved psykosetilstander,økende 
selvskading og truende atferd må 
sikkerhet være i fokus og 
personalet kan ikke være alene på 
vakt 

  

Ved tilgjengelig personell 
forebygger en at beboer/bruker 
blir til fare for seg selv eller andre 

  

Være megler og konfliktløser 
mellom brukerne 

  

Kontorarbeid: 
Innkalle til div 
samarbeidsmøter,skrive og sende 
ut referater,holde 
ukeplaner/individuelle planer 
oppdatert. 

  

Notus ansvarlig   
Profil og IPLOS ansvarlig   
Bestille inn vakter,føre logg og 
arbeidslister. Holde 
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arbeidsdagbok og outlook 
kalenderen oppdatert 
Hente forbruksvarer fra Sonjatun   
Rengjøring,vask av fellesareal   
Hente/bringe skittent-rent tøy til 
REISA VEKST 

  

   
 
 
Kompetansebehov fremover: tverrfaglig høgskolepersonell med ulik tilleggskompetanse både 
innafor voksen og barn/unge. 
 
 
 
Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det. 
 

 

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene kan være et verdifullt verktøy i organisasjonsutviklingen så vel som et 
verktøy som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler 
mellom en leder og en medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de 
blir riktig håndtert, kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av 
ansatte eller den enkelte enhet.  
 

Handlingsrom 
Om man tar utgangspunkt i dagens bemanning er det mulig å si noe om handlingsrommet for 
dimensjonering og utvikling fremover. Den øvre pensjonsalderen i stillinger er 62/67/70 år.  
 
I 2018 var det 1 100% st helsefagarbeider som gikk av med pensjon. Denne stillingen blir 
ikke besatt pga nedbemanningsprosessen. 
 
 
Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2019: 
 
 Årsverk Merknad 
  
  

  
 
Ut fra en helhetlig vurdering av blant annet statusen i tjenestens virkeområde/ressursbehov og 
utfordringene ovenfor, bes det om at begge 50 % høyskole personalet ved Fosseng 
Bofellesskap beholder sine stillinger i tjenesten.  
 

Forslag til alternative løsninger på innsparing:  
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Ansvar 323: Henviser til nedbemanningsprosessen, hvor det er ned tak av stillinger i 
tjenesten, og sammenslåing av nattevakter ved Fosseng Bofellesskap og Bofellesskapet for 
enslige mindreårige. 

Ressurser 1:1 bruker kan ikke reduseres. Søknad om økt ressurser til ny bruker med 1:1 
tjeneste kommer utenom dette forslaget. 

Fosseng praktiserer minimalt inntak av vikarer i ferier og ved sykdom. 

Utetjenesten tar ikke inn vikarer ved sykefravær, ferier. 

Ang forslag om evt reduksjon av virksomhetslederstillingen: Tjenesten er i en 
oppbyggingsfase hvor alt innafor virksomheten gjennomgås og evalueres, og to fagområder 
skal bygges sammen.  Dette er tidkrevende i tillegg til alle de andre opplistede oppgaver. En 
ser derfor ikke hva som evt kan gjøres annerledes i nåværende fase av da det er viktig med 
kontinuiteten av dette arbeidet. 

Vedrørende akutt-leiligheten ved Fosseng 6B, som kommunen leier av NYBO, og hvor leien 
pr måned er ca kr 4500,- i tillegg kommer driftsutgifter på strøm/vann m.m, hvor dette tas 
fra ansvar 323 , er det en mulighet å si opp denne leieavtalen og NYBO leier denne 
hybelleiligheten på lik linje med andre leiligheter. 

 

Utgifter vi har uten budsjettdekning: medisinsk forbruksmateriell, leasing kopimaskin. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.03.2019 
6/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Forskrift - tildeling av bolig i omsorg+ i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#§6 
 

 
Vedlegg 
2 Forskrift omsorg+ Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.03.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kapittel 1. Formål og virkeområde for Omsorg+ 
§ 2.Omsorg+ 
Omsorg+ er boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for eldre og med døgnkontinuerlig 
tjeneste. 
Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud om 
bolig 
i Omsorg+. 
Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune bestemmer hvilke botilbud som skal 
godkjennes 
som Omsorg+. 
§ 3.Målgruppe 
Målgruppen for forskriften er eldre med behov for varige døgnkontinuerlige tjenester og med 
behov 
for større trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap. 
Dersom ektefeller eller samboere søker om å bo sammen i bolig tilknyttet Omsorg+, er det 
tilstrekkelig at én i husstanden fyller grunnkravene i dette kapittel. 
§ 4.Søkers funksjonsevne 
Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne. Funksjonsevnen må 
likevel 
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være god nok til at søker med oppfølgning kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i 
aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Det skal i vurderingen av søkers funksjonsevne innhentes 
rapporter fra hjemmetjenesten eller annet helsepersonell som kjenner søkers helsesituasjon. 
§ 6.Prioritering 
Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det foretas en 
prioritering mellom de kvalifiserte søkerne. 
Prioritering 
1. Søkers grad av nedsatt funksjonsevne 
2. Søkere som har lang avstand til sentrum. 
3. Søkere som ikke har pårørende i nærheten. 
4. Søkere med kognitiv svikt; med et høyt aktivitetsnivå. 
Helse og omsorgsadministrasjonen i Nordreisa kommune har ansvar for å administrere 
eventuelle 
ventelister og informere om tilgjengeligheten av boliger i Omsorg+. 
§ 7.Søknad 
Søker skal sende søknad om leie av bolig i Omsorg+ til helse og omsorgsadministrasjonen i 
Nordreisa kommune. Søknadsskjema for Omsorg+ skal benyttes. 
§ 8.Vedtak 
Helse og omsorgsadministrasjonen fatter vedtak etter denne forskriften. 
Et vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal angi begrunnelsen for vedtaket, type bolig søker skal 
få, 
antall rom, kontraktstype og om søker trenger særlige fysiske tilpasninger i boligen søker skal 
tildeles. 
§ 9.Leietid 
Søker som har fått vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal gis en tidsubestemt leieavtale. 
§ 10. Bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+ 
Det skal fattes eget vedtak om bortfall av bolig dersom: 
a. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + faller bort 
b. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + får plass på sykehjem i Nordreisa kommune 
Ektefelle av tidligere leietaker som ikke fyller vilkårene, får 6 måneder å finne ny bolig, 
eventuelt 
med bistand av helse og omsorgsadministrasjonen. 
§ 11. Klageadgang 
Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Nordreisa kommunes klagenemnd. Klagen 
sendes 
den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket 
er kommet fram til søkeren. 
§ 12. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forskrift – tildeling av bolig i omsorg+ i Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 
 
Overskrift: 
Kapittel 1. Formål og virkeområde for Omsorg+  
 
§ 2.Omsorg+  
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Omsorg+ er boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for eldre og med døgnkontinuerlig 
tjeneste.  
Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud om bolig 
i Omsorg+.  
Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune bestemmer hvilke botilbud som skal godkjennes 
som Omsorg+.  
 
§ 3.Målgruppe  
Målgruppen for forskriften er eldre med behov for varige døgnkontinuerlige tjenester og med behov 
for større trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap.  
Dersom ektefeller eller samboere søker om å bo sammen i bolig tilknyttet Omsorg+, er det 
tilstrekkelig at én i husstanden fyller grunnkravene i dette kapittel.  
 
§ 4.Søkers funksjonsevne  
Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne. Funksjonsevnen må likevel 
være god nok til at søker med oppfølgning kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i 
aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Det skal i vurderingen av søkers funksjonsevne innhentes 
rapporter fra hjemmetjenesten eller annet helsepersonell som kjenner søkers helsesituasjon. 
 
§ 6.Prioritering  
Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det foretas en 
prioritering mellom de kvalifiserte søkerne.  
 
Prioritering  
1. Søkers grad av nedsatt funksjonsevne 
2. Søkere som har lang avstand til sentrum.  
3. Søkere som ikke har pårørende i nærheten.  
4. Søkere med kognitiv svikt; med et høyt aktivitetsnivå.  
 
Helse og omsorgsadministrasjonen i Nordreisa kommune har ansvar for å administrere eventuelle 
ventelister og informere om tilgjengeligheten av boliger i Omsorg+. 
 
§ 7.Søknad  
Søker skal sende søknad om leie av bolig i Omsorg+ til helse og omsorgsadministrasjonen i 
Nordreisa kommune. Søknadsskjema for Omsorg+ skal benyttes.  
 
§ 8.Vedtak  
Helse og omsorgsadministrasjonen fatter vedtak etter denne forskriften.  
Et vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal angi begrunnelsen for vedtaket, type bolig søker skal få, 
antall rom, kontraktstype og om søker trenger særlige fysiske tilpasninger i boligen søker skal 
tildeles.  
 
§ 9.Leietid  
Søker som har fått vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal gis en tidsubestemt leieavtale. 
 
§ 10. Bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+ 
Det skal fattes eget vedtak om bortfall av bolig dersom:  
a. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + faller bort  
b. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + får plass på sykehjem i Nordreisa kommune  
 
Ektefelle av tidligere leietaker som ikke fyller vilkårene, får 6 måneder å finne ny bolig, eventuelt 
med bistand av helse og omsorgsadministrasjonen. 
 
§ 11. Klageadgang 
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Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Nordreisa kommunes klagenemnd. Klagen sendes 
den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 
er kommet fram til søkeren. 

 
§ 12. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Helse- og omsorgsutvalget har i møte 8.10.18 vedtatt i sak 31/18 at vedlagte forslag til forskrift for 
omsorg+ skal ut på høring. Forskriften er hjemlet i kommunelovens §6. 
 
Høringsutkastet ble sendt ut 06.02.19 til politiske partier, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. 
Den ble også publisert på kommunens hjemmeside fra samme dato. Høringsfristen ble satt til 
04.03.19. 
 
Omsorg+ er i saken som er sendt ut på høring definert som boliger/omsorgsboliger som er fysisk 
tilrettelagt for demente og som skal være døgnbemannet med personell.  
 
I høringsnotatet foreslås det kriterier for å få tildelt bolig i Omsorg +. 
 
Det er mottatt 1 høringsinnspill. 
 
Høringsinnspillet er fra fungerende virksomhetsleder i hjemmetjenesten som anfører følgende: 
 
Natt tjeneste: 
"§ 2.Omsorg+ 
Omsorg+ består av boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for demente. Omsorg+ skal 
være døgnbemannet med personell." Er det tenkt at det skal være døgnbemannet? Dette vil oppfattes 
som at det er fast nattevakt på huset. 
 
Målgruppen: 
Det fremkommer i §3 målgruppen "hjemmeboende med behov for døgnkontinuerlig tjenester for 
eksempel personer med demens og kognitiv svikt som har behov for et botilbud med større trygghet, 
aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap". 
Jeg mener at dette blir for spesifikt rettet mot demens og kognitiv svikt. Omsorg+ burde være ett 
tilbud for alle med omfattende helseoppfølgningsbehov som ikke klarer og ivareta egen helse, men 
samtidig ikke behøver 24/7 tjeneste. Eks pasienter med hjertesvikt, nyresvikt, kols, diabetes, slag og 
andre respirasjonsdiagnoser. Mange eldre kan ha en kombinasjon av flere alvorlige diagnoser selv 
om dem ikke har kognitiv svikt. Pasienter som har flere kroniske diagnoser vil som regel ha behov 
for flere helsetjenester og tettere oppfølgning av helsepersonell, og burde absolutt være kandidater 
for å søke på tilbud i Omsorg+ bolig. 
 
Prioritering av søkere: 
"§ 7.Prioritering 
Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det foretas en 
prioritering mellom de kvalifiserte søkerne. 
 
Prioritering 
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1.Søker må ha lovlig opphold i Norge. 
2.Søkere som har lang avstand til sentrum. 
3.Søkere som ikke har pårørende i nærheten. 
4.Søkere med høyt aktivitetsnivå." 
 
Her burde det komme inn noe om sikkerhetsvurdering i forhold til helsetilstand, det bør fremkomme 
at den som er mest sårbar er den som får ledig plass, med sårbar mener jeg en samlet vurdering av 
situasjon til pasient, både diagnoser og muligheten til å tilby hjelp i hjemmet. 
Punkt 4‐ søkere med høyt aktivitetsnivå, hva menes med det? Burde det fremkomme aktive personer 
med kognitiv svikt? 
 
 

Vurdering 
Vurdering av høringsinnspillet fra fungerende virksomhetsleder i hjemmetjenesten: 
 
§2 Omsorg+ 
Rådmannen ser at definisjonen for omsorg+ i høringsutkastet er for snever.  Det foreslås derfor 
at «demente» blir byttet ut med «eldre» og at tilbudet defineres som en «døgnkontinuerlig 
tjeneste». Det betyr at det ikke er stedlig nattevakt i tjenesten, men at nattevakten i hjemmetjenesten 
ivaretar behovet på natt.  
 
§3 Målgruppen 
Rådmannen er enig om at målgruppen kan oppfattes som begrensende og foreslår derfor å ta ut 
eksemplene demens og kognitiv svikt. I stedet presiseres det at tilbudet er til eldre med behov for 
varige døgnkontinuerlige tjenester. 
 
§6 Prioritering 
Rådmannen ser at vurderingen av helsetilstanden til søkeren må tas med i prioriteringen. 
Det foreslås derfor at graden av nedsatt funksjonsevne skal vektlegges høyest. Det betyr at 
søkers helsetilstand skal vurderes opp mot risiko når funksjonsevnen graderes. 
Videre foreslås det å tydeliggjøre hva høyt aktivitetsnivå er relatert til (kognitiv svikt). 
  
Ellers er punktet om lovlig opphold i Norge tatt ut, da det ikke anses som nødvendig. 
 
I tillegg foreslås følgende endringer: 
 
Overskriften i kap 1 mangler og den foreslås slik: Formål og virkeområde for Omsorg+. 
 
 
I høringsutkastet mangler §4.  Derfor forskyves paragrafene tilsvarende. 
 
Ny §4 blir søkers funksjonsevne. Her foreslås det en presisering om at det ikke bare bør, men 
skal innhentes rapporter ved vurderingen av søkers funksjonsevne. 
 
I §§ 7 og 8 er riktig navn satt inn; helse og omsorgsadministrasjonen. 
 
I § 9 om leietid foreslås det en endring fra tidsbestemt til tidsubestemt.  
 
I §10 om bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+ er bare navnet på helse og 
omsorgsadministrasjonen som er endret. 
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Ellers er det i gjennomgangen av høringsutkastet oppdaget at klageadgang og ikrafttredelse ikke 
er tatt med. Det må legges til følgende ekstra paragrafer: 
 
§11 Klageadgang 
Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Nordreisa kommunes klagenemnd. Klagen sendes 
den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 
er kommet fram til søkeren. 

 
§12 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 
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Fra: Merete Karlsen (Merete.Karlsen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 11.02.2019 14:03:05
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Guro Boltås; Nina Bredesen

Emne: Uttalelse til høring av saksnr 2018/1154 
Vedlegg: 
Hei

Jeg ønsker å gi tilbakemelding på forskrift for tildeling av bolig i Omsorg+ i Nordreisa kommune.
Målgruppen:
Det fremkommer i §3 målgruppen "hjemmeboende med behov for døgnkontinuerlig tjenester for eksempel.
personer med demens og kognitiv svikt som har behov for et botilbud med større trygghet, aktivitet og
muligheter for sosialt fellesskap"(hentet fra forskrift). 
Jeg mener at dette blir for spesifikt rettet mot demens og kognitiv svikt. Omsorg+ burde være ett tilbud for
alle med omfattende helseoppfølgningsbehov som ikke klarer og ivareta egen helse, men samtidig ikke
behøver 24/7 tjeneste. Eks pasienter med hjertesvikt, nyresvikt, kols, diabetes, slag og andre
respirasjonsdiagnoser. Mange eldre kan ha en kombinasjon av flere alvorlige diagnoser selv om dem ikke
har kognitiv svikt. Pasienter som har flere kroniske diagnoser vil som regel ha behov for flere helsetjenester
og tettere oppfølgning av helsepersonell, og burde absolutt være kandidater for å søke på tilbud i Omsorg+
bolig.

Natt tjeneste:
"§ 2.Omsorg+
Omsorg+ består av boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for demente. Omsorg+ skal være
døgnbemannet med personell." Er det tenkt at det skal være døgnbemannet?, dette vil oppfattes som at det
er fast nattevakt på huset.

Prioritering av søkere:
"§ 7.Prioritering
Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det foretas en prioritering
mellom de kvalifiserte søkerne.
Prioritering
1.Søker må ha lovlig opphold i Norge.
2.Søkere som har lang avstand til sentrum.
3.Søkere som ikke har pårørende i nærheten.
4.Søkere med høyt aktivitetsnivå."
Her burde det komme inn noe om sikkerhetsvurdering i forhold til helsetilstand, det bør fremkomme at den
som er mest sårbar er den som får ledig plass, med sårbar mener jeg en samlet vurdering av situasjon til
pasient, både diagnoser og muligheten til å tilby hjelp i hjemmet.
Punkt 4‐ søkere med høyt aktivitetsnivå, hva menes med det? burde det fremkomme aktive personer med
kognitiv svikt?.

Vennlig hilsen
 
Merete Karlsen
Konstituert virksomhetsleder Hjemmesykepleien
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Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 8135
 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 8130 Bankkto: 4740

05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Forskrift tildeling bolig i Omsorg + Nordreisa kommune 

§ 1.Formål og virkeområde 
Forskriften regulerer rett til å leie bolig i Omsorg+. 

Tjenester og hjelpetiltak som ytes etter annen lov eller forskrift, faller utenfor virkeområdet til 
denne forskrift. Det samme gjelder aktivitetstilbud i Omsorg+. 

 
§ 2.Omsorg+ 
Omsorg+ består av boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for demente.   Omsorg+ 
skal være døgnbemannet med personell. 

Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud 
om bolig i Omsorg+.  

Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune bestemmer hvilke botilbud som skal 
godkjennes som Omsorg+. 

  
 
 
 
 

Kapittel 2. Grunnkrav for tildeling av bolig i Omsorg+ 
§ 3.Målgruppe 
Målgruppen for forskriften er hjemmeboende med behov for døgnkontinuerlig tjenester for 
eksempel. personer med demens og kognitiv svikt som har behov for et botilbud med større 
trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap. 
Dersom ektefeller eller samboere søker om å bo sammen i bolig tilknyttet Omsorg+, er 
det tilstrekkelig at én i husstanden fyller grunnkravene i dette kapittel. 

 
§ 5.Søkers funksjonsevne 
Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne. 
Funksjonsevnen må likevel være god nok til at søker, med noe oppfølgning, kan mestre 
å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Det bør i 
vurderingen av søkers funksjonsevne innhentes rapporter fra hjemmetjenesten eller 
annet helsepersonell som kjenner søkers helsesituasjon. 

 
§ 6.Nåværende boforhold 
Det må være forhold i eller rundt nåværende bolig som gjør den uegnet for å  yte 
tilfredsstillende tjenester til søkeren. 
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Boligen er uegnet dersom den ikke er tilstrekkelig fysisk tilrettelagt for søkers fysiske 
funksjonsnivå. Både den fysiske utformingen av selve boligen og den fysiske adkomsten 
til boligen skal vurderes.  

 

Vil også gjelde dersom søker er fysisk aktiv og ikke kan ta vare på seg selv. 

Nåværende bolig er også uegnet dersom søker opplever ensomhet eller utrygghet i 
boligen, og dette vurderes å medføre en reell risiko for forverring av søkers 
funksjonsnedsettelse, dersom søker blir boende,  eller at det er nødvendig med 
ytterligere sikkerhetstiltak for at søkeren skal ha et akseptabelt helsetilbud. 

 

Kapittel 3. Prioritering av søkere 
§ 7.Prioritering 
Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det 
foretas en prioritering mellom de kvalifiserte søkerne. 

Prioritering 

1. Søker må ha lovlig opphold i Norge. 
2. Søkere som har lang avstand til sentrum. 
3. Søkere som ikke har pårørende i nærheten. 
4. Søkere med høyt aktivitetsnivå. 

 

Helse og omsorg avdelingen  i Nordreisa kommune ansvar for å administrere eventuelle 
ventelister og informere om tilgjengeligheten på boliger i det Omsorg+ 

Kapittel 4. Regler om saksbehandling 
§ 8.Søknad 
Søker skal sende søknad om leie av bolig i Omsorg+ til helse og omsorgsavdelingen i 
Nordreisa kommune. Søknadsskjema for Omsorg+ skal benyttes. 

§ 9.Vedtak 
Helse og omsorg fatter vedtak etter denne forskriften. 

Et vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal angi begrunnelsen for vedtaket, type bolig 
søker skal få, antall rom, kontraktstype og om søker trenger særlige fysiske tilpasninger i 
boligen søker skal tildeles. 

§ 10.Leietid 
Søker som har fått vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal gis en tidsbestemt leieavtale. 

§ 11.Bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+  
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Det skal fattes eget vedtak om bortfall av bolig dersom: 

a. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + faller bort 
b. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + får plass på sykehjem i Nordreisa 

kommune 
Ektefelle av tidligere leietaker som ikke fyller vilkårene, får 6 måneder å finne ny bolig, 
eventuelt med hjelp av helse og omsorg 

 

945



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/1440-10 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Berit Kalseth 

 Dato:                 10.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 29.01.2019 
7/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Vedlegg 

1 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 

Økning i antall barnehageplasser ved samisk/norsk avdeling ved Leirbukt 
barnehage 

Henvisning til lovverk: 
Lov om barnehager 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling 

 Rådmann tilrår økning fra 14 til 18 barnehageplasser i samisk/norsk avdeling ved 
Leirbukt barnehage. 

 
Økning fra 14 til 18 plasser i samisk/norsk avdeling er nødvendig for at Nordreisa kommune 
skal oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til plass i barnehage. 
 

 Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas. 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har 5 kommunale barnehager og 4 private barnehager.  
Sonjatun barnehage opphørte fra 01.08.18 og samisk/norsk avdeling ble underlagt Storslett 
barnehage fra samme dato.  
Samisk/norsk avdeling tilbyr kun 14 plasser på grunn av arealbegrensninger i lokaler ved 
Sonjatun. 
 
I PS 40/18: Flytting av barnehageavdelinger til nye Høgegga barnehage 4-avdelinger, vedtas at 
de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flytter til Høgegga barnehage når barnehagen 
er ferdig utbygd med tilsammen 4 avdelinger høst 2020.  
Vedtaket innebærer at Storslett barnehage fra 2020 blir stående igjen med en avdeling; 
samisk/norsk avdeling. 
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Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Alle barn med rett på plass har ved 
hovedopptaket de to siste barnehageår fått tilbud om plass i barnehage. Også barn uten rett på 
plass er gitt tilbud om barnehageplass. Det har likevel vært ledig kapasitet både i private og 
kommunale barnehager. Leirbukt barnehage har hatt størst ledighet. 
Per 10.01.19 er det til sammen ledig 10 barnehageplasser innenfor kommunens totale 
barnehagetilbud. 
 
I PS 35/18: Budsjett oppvekst og kultur 2019, vedtas å legge ned av 1 avdeling ved Leirbukt 
barnehage fra høst 2019. I vedtaket fremkommer at samisk/norsk avdeling skal flytte til lokaler 
ved Leirbukt barnehage fra samme dato. 
 
Barnehager i Nordreisa kommune tilbyr per i dag tilsammen 318 plasser til barn mellom 0 – 6 
år. Å legge ned en avdeling ved Leirbukt barnehage, reduserer antall barnehageplasser til 300.  
 
Fødselstall/ befolkningsframskriving SSB i Nordreisa kommune 2018 – 2025: 
Oversikt antall 0-åringer: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
43 50 53 54 55 56 56 57 

 
Behov for barnehageplasser sett ift fødselstall/befolkningsframskriving i Nordreisa  
kommune 2019 – 2025: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
298 311 329 346 367 379 374 

 
Størrelse på barnekull som går over i skole: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
53 54 37 45 25 43 50 

 

Vurdering 
Ved å legge ned en avdeling ved Leirbukt barnehage, reduseres antall barnehageplasser som 
tilbys innenfor kommunens totale barnehagetilbud. Fra å per i dag tilby totalt 318 
barnehageplasser, reduseres antall plasser til 300 fra høst 2019. 
 
Befolkningsframskriving for Nordreisa kommune viser nedgang i antall fødsler for 2018. 
Fødselstall for 2018 sett i sammenheng med barn som går over i skole høst 2019, viser et lavere 
behov for barnehageplasser i 2019 enn det som per i dag tilbys innenfor kommunens totale 
barnehagetilbud.  
Ifølge befolkningsframskrivingen er det i 2019 behov for 298 barnehageplasser.  
 
Nordreisa kommune vil med 300 tilgjengelige barnehageplasser akkurat oppfylle retten til 
barnehageplass barnehageåret 2019/2020. Det er da ikke tatt høyde for tilflyttere. Ønsker 
Nordreisa kommune å være en attraktiv kommune å flytte til, er tilgjengelighet på 
barnehageplass viktig. 
 
Prognose i befolkningsframskriving viser at allerede fra 2020 vil Nordreisa kommune ikke være 
i stand til å oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til plass i  
barnehage. Befolkningsframskriving viser økende fødselstall, samtidig som antall barn som går 
over i skole går ned særlig fra 2021 – 2024. Nordreisa kommune vil måtte opprette flere 
barnehageplasser allerede i 2020 for å møte disse utfordringene. 
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Samisk/norsk avdeling tilbyr i dag kun 14 plasser på grunn av arealbegrensninger i lokaler ved 
Sonjatun. Å drive avdelinger med lave barnetall er hverken pedagogisk eller økonomisk gunstig.  
Leirbukt barnehage er godkjent for å drive tre fulle avdelinger, med til sammen 18 plasser per 
avdeling. Det er derfor mulig å øke antall plasser i samisk/norsk avdeling til 18 plasser. En 
økning i antall barnehageplasser ved samisk/norsk avdeling, vil også øke det totale antall 
barnehageplasser som tilbys i Nordreisa kommune, fra 300 til totalt 304 barnehageplasser.  
 
En økning fra 14 til 18 plasser ved samisk/norsk avdeling, vil ha betydning for det samiske 
innholdet i barnehagetilbudet ved avdelingen. Samisk/norsk avdeling har i alle år hatt 
utfordringer med å fylle avdelingens 14 plasser med barn som har samisk språk/tilhørighet. Per 
16.01.19 har avdelingen fortsatt en ledig plass.  
 
En økning til 18 plasser ved samisk/norsk avdeling, samtidig som antall barnehageplasser totalt i 
kommunen reduseres, vil med stor sannsynlighet føre til flere norske barn i avdelingen.  
Dersom det blir flere norske barn i samisk/norsk avdeling, vil aktiviteter, samlinger, samtaler 
mm i større grad måtte foregå på norsk. Det vil være nødvendig for å tilrettelegge for et 
inkluderende barnehagemiljø og for å ivareta både samiske og norske barn i barnegruppa. 
Samisk vil ikke lenger naturlig være dagligspråket på avdelingen, noe som vil ha betydning for 
utvikling av det samiske språkmiljøet. 
 
Lavt barnetall ved den samisk/norske avdelingen har i flere år gitt utfordringer i sammensetning 
av barnegruppa i forhold til alder, kjønn og fungering. Barnehageåret 2018/2019 har også det å 
ikke tilhøre et barnehagefellesskap betydning for barnehagetilbudet som gis i samisk/norsk 
avdeling. Beliggenheten i lokaler for seg selv, har gitt gode muligheter for å arbeide konsentrert 
med samisk språk og kultur. Men forholdene sett i sammenheng med svært få barn på 
avdelingen, gir betydelige utfordringer i forhold til å ivareta barns totale lærings- og 
utviklingsbehov/ muligheter i samisk/norsk avdeling.  
 
Det vurderes at økning i antall plasser ved samisk/norsk avdeling vil heve kvaliteten på det 
totale barnehagetilbudet til barn i samisk/norsk avdeling. Flere barn i avdelingen vurderes å ha 
positiv innvirkning på sammensetninga i barnegruppa i forhold til alder, kjønn og fungering, og  
utviklings- og læringsmiljøet for enkeltbarn og barnegruppa vil styrkes.  
Samisk/norsk avdeling vil fortsatt ha flertall av samisktalende ansatte og samiske barn. Og vil 
kunne styrke arbeid med det samiske språket, til tross for en barnegruppe med flere norske barn. 
Det vurderes at samisk/norsk avdeling også med 18 plasser fortsatt vil ha gode forutsetninger for 
å utvikle samisk språk, kultur og identitet.  
 
SSBs befolkningsframskriving viser et økende behov for barnehageplasser fremover. Det 
vurderes at økning fra 14 til 18 plasser i samisk/norsk avdeling er nødvendig for at Nordreisa 
kommune skal kunne oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til 
plass i barnehage.  
 
Arbeid med strategisk barnehageplan starter opp i januar 2019. Denne skal skissere fremtidig  
barnehagestruktur i Nordreisa kommune. Det innebærer også å ta stilling til kommunal og privat  
drift av barnehager i årene som kommer. Per høst 2019 dekker kommunale barnehager i 
Nordreisa kommune ca 58% av det totale barnehagetilbudet, private barnehager 42%.  
Befolkningsframskrivingen viser at nedtak av en avdeling i 2019 gir knapphet på 
barnehageplasser allerede fra 2020. Det vil i årene fremover være behov for flere 
barnehageplasser for å kunne oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12: Rett 
til plass i barnehage. Ønsker Nordreisa kommune å tilby flere kommunale barnehageplasser, 
eller legge til rette for økt privat drift av barnehagesektoren? 
 

948



Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist endret januar 2018. Det 
er behov for å justere vedtektene i forhold til lokalisering av samisk/norsk avdeling og økning i 
antall plasser ved avdelingen.  
 
Endringer i oversikt over de kommunale barnehagene i Nordreisa er som følger: 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn 1 avdeling 

(se sak til utvalget) 
0 – 6 år 

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger 
35 plasser 

0 – 6 år 

Høgegga barnehage Storslett 2 avdelinger 
36 plasser 

0 – 6 år 

Leirbukt barnehage 
Med samisk/norsk 
avdeling 

Storslett 3 avdelinger 
54 plasser 

0 – 6 år 

Sørkjosen barnehage Storslett 2 avdelinger 0 – 6 å år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 29.01.2019  
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Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) foreslo følgende: 
Samisk barnehageavdeling utvides ikke per dags dato. Det skal fortsatt arbeides for styrking av 
det samiske språket 
Dersom behovet for barnehageplasser viser seg å være større enn tilbudet etter opptak legges 
saken frem til ny behandling der flere alternativer utredes 
Det undersøkes om sametinget kan gi ekstra tilskudd til opprettholdelse av den samiske 
avdelingen slik den er i dag 
 
 

Vedtak: 
Forslag fra Siv Elin hansen (SV) ble vedtatt med fire mot en stemme 
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1. Den kommunale forvaltning 
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
 
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for 
kommunens barnehagevirksomhet. 
 

2. Formål 
Barnehageloven § l:  
 
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering." 
 

3.   Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Dok.id.:  
2016/7 
 

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 

Dokumenttype: 
Vedtekter 

Utgave 
8 

Skrevet av:  
Berit Kalseth, 
barnehagekonsulent 

Gjelder fra 
08.02.18 

Behandlet av:   
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04 
Kommunestyret, sak 002/06, 22.06.06 
Kommunestyret, sak 044/07, 20.12.07 
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13 
Kommunestyret, sak 26/14, 12.06.14 
Kommunestyret, sak 39/14, 04.11.14 
Kommunestyret, sak 7/16, 28.01.16 
Kommunestyrer, sak 7/18, 08.02.18 

Side nr: 
5 
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget. 
 
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
 

4.  Opptak 
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret. 
 
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer.  Rådmannen delegerer 
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage. 
De private barnehagene har egne opptakskriterier. 
 
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets. 
 
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen.   
Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til kommunens klageorgan, som er siste 
klageinstans i Nordreisa kommune. 
 
Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå 
på venteliste hit. 
 
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 
opp. 
 
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. 
 
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn regnes for å være over tre år fra 
og med august det året de fyller tre år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres 
opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som 
en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som 
nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. 
 
Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av full plass 
tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager. 
 
 
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en 
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det 
betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må 
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.  
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5.   Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager 
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden 
barnet fyller ett år. Barnehageloven § 12 a. 
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting av plass kan prioriteres foran "nye 
barn". 
 
Følgende barn prioriteres ved opptak: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:  

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved 
sosiale/medisinske institusjoner. 
 

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten. 
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet. 
 

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: 
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller 
funksjonshemming.  
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet. 
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet. 
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune 

 
Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter 
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. 
 

6.   Leke- og oppholdsareal 
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne. 
 

7.   Oppholdstid/åpningstid 
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ved behov kan barnehagene åpne fra 
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag. 
 
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. 
-         Barnehagen er stengt fire uker om sommeren 
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre  

og barn som trenger det 
- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. 
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00. 
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I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. 
 
 

8.   Samisk barnehagetilbud 
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere 
til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.  
Ved hovedopptaket vil barn som søker samisk barnehagetilbud prioriteres etter følgende kriterier i 
prioritet rekkefølge:  

1. Barn med samisk språk 
2. Barn med samisk tilhørighet 

 
Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være 
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 
språk, kultur og identitet. 

 

9.   Betaling av barnehageopphold 
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes. 
 
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.  
 
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på 
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag. 
 
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.  
 
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et 
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime. 
 

l O. Permisjon fra barnehageplass 
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen. 
 
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.  
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De kommunale barnehagene i Nordreisa 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling 

14 plasser 
0-6 år 

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger 
35 plasser 
35 plasser 

0-6 år 

Høgegga barnehage Storslett 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

Leirbukt barnehage med 
samisk/norsk avdeling 

Storslett 3 avdelinger 
54 plasser 

0-6 år 

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

 

Private barnehager i Nordreisa 
Kirkebakken barnehage Storslett 4 avdelinger 

72 plasser 
O-6 år 

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling, 
utvidet 
Inntil 24 plasser 

O-6 år 

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

Tømmernes l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/1440-11 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Berit Kalseth 

 Dato:                 10.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 29.01.2019 
8/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Økning i antall barnehageplasser ved Oksfjord barnehage 

Henvisning til lovverk: 
Lov om barnehager 
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 29.01.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Rådmann tilrår økning fra 14 til 18 barnehageplasser i Oksfjord barnehage 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

  
 Rådmann tilrår økning fra 14 til 18 barnehageplasser i Oksfjord barnehage 

 
Økning til 18 plasser i Oksfjord barnehage er nødvendig for at Nordreisa kommune skal 
oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12: Rett til plass i barnehage. 
 

 Rådmann tilrår omgjøring av en assistentstilling i barnehagens grunnbemanning for å 
øke pedagogtettheten i tråd med § 1: Norm for pedagogisk bemanning 

 
Nordreisa kommune omgjør en assistentstilling til stilling som pedagogisk leder fra 05.08.19. 
 
Inndekning på totalt 55 000 kr foretas innenfor eget budsjett. 
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 Rådmann tilrår å øke personaltettheten i Oksfjord barnehage slik at bemanningen er 

tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i tråd 
med lov og forskrifter. 

 
Det foretas økning i assistentressurs i Oksfjord barnehage: på til sammen 10% assistentressurs, 
fra 05.08.19. 
 
Inndekning på totalt kr 21 500 foretas innenfor eget budsjett. 
 

 Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa kommune vedtas 

Saksopplysninger 
Oksfjord barnehage er en distriktsbarnehage som ligger i Oksfjord oppvekstsenter. Barnehagen 
er 19.09.17 godkjent for 18 barn, med leke- og oppholdsareal 117,1 m2.  
 
I PS 5/18: Konsekvenser endring i pedagognorm for barnehager, vedtas at Oksfjord barnehage 
fra 01.08.18 reduserer antall barnehageplasser til 14 plasser. Bakgrunn er at barnehagen i mange 
år har hatt utfordringer med å fylle 18 plasser, i tillegg til nye krav til pedagogtetthet fra 
01.08.18. 
 
Ved hovedopptak til barnehage i mars 2018, var det flere søkere til Oksfjord barnehage, enn 
barnehagen hadde mulighet å ta inn. Barn med tilhørighet i Oksfjord er tilbudt barnehageplass i 
sentrumsbarnehager på Storslett. 
  
Per 10.01.19 står 2 barn (utgjør 4 plasser) på venteliste til Oksfjord barnehage.  
 
Nordreisa kommune har hatt full barnehagedekning de to siste årene. Per 10.01.19 er samlet 
ledig kapasitet i kommunale og private barnehager på 10 barnehageplasser. 
 
Befolkningsframskriving for Nordreisa 2018 – 2025: 
Oversikt antall 0-åringer: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
43 50 53 54 55 56 58 57 

 
Behov for barnehageplasser sett ift fødselstall/befolkningsframskriving i Nordreisa  
kommune 2019 – 2025: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
298 311 329 346 367 379 374 

 
Størrelse på barnekull som går over i skole: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
53 54 37 45 25 43 50 

 

Vurdering 
Ved å legge ned en avdeling ved Leirbukt barnehage, er antall barnehageplasser som tilbys 
innenfor kommunens totale barnehagetilbud redusert til 304 plasser fra 01.08.19. (Forutsatt at 
samisk/norsk avdeling vedtas å øke fra 14 til 18 plasser) 
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Befolkningsframskriving for Nordreisa kommune viser nedgang i antall fødsler for 2018. 
Fødselstall for 2018 sett i sammenheng med barn som går over i skole høst 2019, viser et lavere 
behov for barnehageplasser i 2019 enn det som per i dag tilbys innenfor kommunens totale 
barnehagetilbud.  
Ifølge befolkningsframskrivingen er det i 2019 behov for 298 barnehageplasser.  
 
Nordreisa kommune vil med 304 tilgjengelige barnehageplasser oppfylle retten til 
barnehageplass barnehageåret 2019/2020. Det er da ikke tatt høyde for tilflyttere. Ønsker 
Nordreisa kommune å være en attraktiv kommune å flytte til, er tilgjengelighet på 
barnehageplass viktig. 
 
Prognose i befolkningsframskriving viser at allerede fra 2020 vil Nordreisa kommune ikke 
lenger være i stand til å oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til 
plass i barnehage. Befolkningsframskriving viser økende fødselstall, samtidig som antall barn 
som går over i skole går ned fra særlig 2021 – 2024. Nordreisa kommune vil måtte opprette flere 
barnehageplasser allerede i 2020 for å møte disse utfordringene. 
 
Oksfjord barnehage tilbyr i dag kun 14 plasser. Å drive små barnehager med lave barnetall er 
kostbart og ikke pedagogisk eller økonomisk gunstig.  
 
Oksfjord barnehage er godkjent for å drive med full avdeling, med til sammen 18 plasser. Det er 
derfor mulig å øke antall plasser i avdelingen fra 14 til 18 plasser.  
En økning i antall barnehageplasser ved Oksfjord barnehage, vil også øke det totale antall 
barnehageplasser som tilbys i Nordreisa kommune, fra 304 (forutsatt at samisk/norsk avdeling 
vedtas å øke til 18 plasser) til totalt 308 barnehageplasser.  
 
Oksfjord barnehage er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Oppvekstsenteret har sfo-ordning for 
barn i skolen, som er tilknyttet barnehagen. Barnehagen har per i dag 10 barn i alderen 0 – 6 år 
og skole 1 – 4 klasse har til sammen 19 barn. Oppvekstsenteret har til sammen 29 barn i alderen 
0 – 10 år.  
 
Lavt barnetall ved Oksfjord barnehage gir utfordringer i sammensetning av barnegruppa i 
forhold til alder, kjønn og fungering. Det gir totalt sett utfordringer i forhold til å ivareta barns 
totale lærings- og utviklingsbehov/ muligheter i barnehagen.  
 
En økning i antall plasser ved Oksfjord barnehage vil heve kvaliteten på det totale 
barnehagetilbudet til barn i barnehagen. Flere barn i avdelingen vurderes å ha positiv 
innvirkning på sammensetninga i barnegruppa i forhold til alder, kjønn og fungering, og  
utviklings- og læringsmiljøet for enkeltbarn og barnegruppa vil styrkes.  
 
SSBs befolkningsframskriving viser et økende behov for barnehageplasser fremover. Det 
vurderes at økning fra 14 til 18 plasser i Oksfjord barnehage er nødvendig for å sette Nordreisa 
kommune i stand til å oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12a: Rett til 
plass i barnehage.  
 
Konsekvens av økning fra 14 til 18 barnehageplasser ved Oksfjord barnehage, er behov for å 
omgjøre en assistentstilling i barnehagens grunnbemanning for å øke pedagogtettheten slik at 
den er i tråd norm for pedagogisk bemanning.  
 
Etter særavtale SFS 2201 har pedagogisk personale krav på minimum 4 timer ubunden tid per 
uke. Der øvrige ansatte (ikke pedagogisk personale) gis ansvar for å gjennomføring av 
aktiviteter, skal det gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Økning i pedagogisk 
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personale i Oksfjord barnehage vil gi lavere personaltetthet, og gjøre det svært utfordrende å 
drive pedagogisk forsvarlig i barnehagens åpningstid 06.45 – 16.30. 
For å kunne møte alle de krav som stilles i lov og forskrifter og tilby barnehagetilbud med god 
kvalitet, vurderes det som nødvendig å øke personaltetthet med minimum 4 timer utover dagens 
grunnbemanning. 
Økning i assistentressurs for Oksfjord barnehage utgjør 10% assistentressurs fra 05.08.19. 
 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist endret januar 2018. Det 
er behov for å justere vedtektene i forhold til økning i antall plasser ved Oksfjord barnehage.  
 
Endringer i oversikt over de kommunale barnehagene i Nordreisa er som følger: 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn 1 avdeling 

18 plasser 
0 – 6 år 

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger 
35 plasser 

0 – 6 år 

Høgegga barnehage Storslett 2 avdelinger 
36 plasser 

0 – 6 år 

Leirbukt barnehage 
Med samisk/norsk 
avdeling 

Storslett 3 avdelinger 
54 plasser 
(se sak til utvalget) 

0 – 6 år 

Sørkjosen barnehage Storslett 2 avdelinger 0 – 6 å år 
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1. Den kommunale forvaltning 
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
 
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for 
kommunens barnehagevirksomhet. 
 

2. Formål 
Barnehageloven § l:  
 
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering." 
 

3.   Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Dok.id.:  
2016/7 
 

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 

Dokumenttype: 
Vedtekter 

Utgave 
8 

Skrevet av:  
Berit Kalseth, 
barnehagekonsulent 

Gjelder fra 
08.02.18 

Behandlet av:   
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04 
Kommunestyret, sak 002/06, 22.06.06 
Kommunestyret, sak 044/07, 20.12.07 
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13 
Kommunestyret, sak 26/14, 12.06.14 
Kommunestyret, sak 39/14, 04.11.14 
Kommunestyret, sak 7/16, 28.01.16 
Kommunestyrer, sak 7/18, 08.02.18 

Side nr: 
5 
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget. 
 
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
 

4.  Opptak 
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret. 
 
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer.  Rådmannen delegerer 
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage. 
De private barnehagene har egne opptakskriterier. 
 
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets. 
 
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen.   
Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til kommunens klageorgan, som er siste 
klageinstans i Nordreisa kommune. 
 
Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå 
på venteliste hit. 
 
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 
opp. 
 
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. 
 
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn regnes for å være over tre år fra 
og med august det året de fyller tre år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres 
opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som 
en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som 
nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. 
 
Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av full plass 
tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager. 
 
 
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en 
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det 
betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må 
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.  
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5.   Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager 
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden 
barnet fyller ett år. Barnehageloven § 12 a. 
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting av plass kan prioriteres foran "nye 
barn". 
 
Følgende barn prioriteres ved opptak: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:  

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved 
sosiale/medisinske institusjoner. 
 

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten. 
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet. 
 

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: 
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller 
funksjonshemming.  
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet. 
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet. 
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune 

 
Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter 
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. 
 

6.   Leke- og oppholdsareal 
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne. 
 

7.   Oppholdstid/åpningstid 
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ved behov kan barnehagene åpne fra 
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag. 
 
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. 
-         Barnehagen er stengt fire uker om sommeren 
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre  

og barn som trenger det 
- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. 
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00. 
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I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. 
 
 

8.   Samisk barnehagetilbud 
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere 
til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.  
Ved hovedopptaket vil barn som søker samisk barnehagetilbud prioriteres etter følgende kriterier i 
prioritet rekkefølge:  

1. Barn med samisk språk 
2. Barn med samisk tilhørighet 

 
Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være 
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 
språk, kultur og identitet. 

 

9.   Betaling av barnehageopphold 
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes. 
 
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.  
 
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på 
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag. 
 
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.  
 
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et 
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime. 
 

l O. Permisjon fra barnehageplass 
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen. 
 
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.  
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De kommunale barnehagene i Nordreisa 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling 

18 plasser 
0-6 år 

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger 
35 plasser 
35 plasser 

0-6 år 

Høgegga barnehage Storslett 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

Leirbukt barnehage med 
samisk/norsk avdeling 

Storslett 3 avdelinger 
54 plasser 

0-6 år 

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

 

Private barnehager i Nordreisa 
Kirkebakken barnehage Storslett 4 avdelinger 

72 plasser 
O-6 år 

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling, 
utvidet 
Inntil 24 plasser 

O-6 år 

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

Tømmernes l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1215-17 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 30.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Nordreisa formannskap 28.02.2019 
9/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Kostnad ombygging av kulturskolen og gymsal på Storslett samfunnshus 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Rom-akustikk Storslett Samfunnshus 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.02.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
• Formannskapet tar rapport og regnskap til orientering.  
• Overforbruk på kr 400 000 dekkes inn gjennom bruk av ubrukte lånemidler.  
• Rammen økes med kr 240.000 for å dekke gjenstående arbeider med kjøkken. Økt 

ramme finansieres med ubrukte lånemidler. 
• Rådmannen bes om å utarbeide bedre rutiner for både planlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjekter. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Formannskapet tar rapport og regnskap til orientering.  
 Overforbruk på kr 400 000 dekkes inn gjennom bruk av ubrukte lånemidler.  
 Rammen økes med kr 240.000 for å dekke gjenstående arbeider med kjøkken. Økt 

ramme finansieres med ubrukte lånemidler. 
 Rådmannen bes om å utarbeide bedre rutiner for både planlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjekter. 
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Saksopplysninger 
Ombygging av Samfunnshuset til kulturskole og nytt gulv i gymsal/energispareprosjekt ble 
vedtatt som to prosjekter i desember 2017. 

I kommunestyrets den 18.12.2017 sak 65/17 ble det gjort følgende vedtak: 

 Storslett samfunnshus ombygges til formål kulturskole. Vedlagte tegninger utgjør 
grunnlaget for videre planlegging. Tegningene brukes i samarbeidsmøter med brukere 
av kulturskolen, andre brukere og ansatte, og det skal trekkes inn ytterligere 
fagkompetanse som bidrar til estetikk, funksjonalitet og trivsel i lokalene. Målet er å få 
kulturskolelokaler som etter forholdene er optimalt tilpasset og gir kulturskolen en god 
skolehverdag.  

 Det beregnete budsjettet økes med 20% (erfaringskostnad) for ivareta dette kravet, slik 
at totalkostnaden blir inntil kr 600 000,-. Økningen dekkes inn ved bruka av disp fond  

 Valg og løsninger skal sees i sammenheng med renovering av huset for øvrig og bidra til 
at samfunnshuset får et mest mulig helhetlig uttrykk. Oppvekst- og kulturutvalget skal 
godkjenne tegningene og løsningene før ombygging iverksettes.  

 Toalettfasiliteter med tilgang til rullestolbruker må utredes og tas med i prosjektet.  
 Behov for tilgang kjøkken for kulturskolen må avklares.  
 Utforming av overflater skal være etter plan fra interiørarkitekt.  
 Prosjektet sees i sammenheng med EPC-investeringene og ombyggingen av svømmehall.  

   

I kommunestyrets den 18.12.2017 sak 69/17 ble det også gjort vedtak om kr. 500 000 til EPC 
investeringer i samfunnshuset. 

Tiltaket er nærmere beskrevet og behandlet i Miljø-plan og utviklingsutvalgets den 30.11.2017 
sak 92/17: 

Nytt dekke og enøktiltak i Samfunnshuset kr 0.5 mill. 

Gjenkledning og utskifting av vinduer i samfunnshuset/gymsal og innstallering av luft/luft 
varmepumper i samfunnshuset. Dette vi gi en årlig besparelse på ca 30-50.000,- i 
fyringsutgifter. Når en i tillegg tar med forslag til ombygging for kulturskolen er det bare gulvet 
i gymsalen/banedekket som står igjen. Når dette tas med blir hele Samfunnshuset renovert. 

 

Arbeidsmiljøutvalget gjorde den 13.03.2018 i sak 3/18 følgende vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner vedlagte planer for omgjøring av deler av Storslett 
Samfunnshus til Kulturskole. 

Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at alle faggruppers rettigheter og interesser, f.eks renholder og 
vaktmester, blir ivaretatt i prosessen. 

 

Oppvekst- og kulturutvalget gjorde 03.03.2018 i sak 14/18 følgende vedtak: 

Oppvekst- og kulturutvalget godkjenner løsningen for utbygging av Storslett samfunnshus som 
kulturskole samt skisserte planer for bruk av lokalitetene for andre aktører. 

a. Lokalene i kjelleren tas med i det videre arbeidet med løsninger i oppdraget til arkitekten 

b. Det gjøres akustikkfaglige vurderinger av arealene 

c. Det arbeides for at flest mulig av aktivitetene får innpass på Halti 

d. Musikkbinger utredes nærmere og søkes innarbeidet i budsjettbehandlingen i juni 
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e. Nordreisa kommune gjør avtale med aktørene på Solvoll skole om midlertidige øvingslokaler 
for band ved behov  

 

Etter vedtak i Oppvekst og kultur ble det innhentet en akustisk vurdering av kjelleren. Den ble 
levert av Multiconsult i juni 2018. Hele rapporten ligger vedlagt. 

 

  

Tiltakene er kostnadsberegnet til kr 80.000. I tillegg må det legges nytt gulvbelegg, samt maling 
og elektrisk arbeid; estimert til kr 220 000. Disse er ikke finansiert og heller ikke påbegynt. 

 

Gjennomføring av prosjektet 

Da renoveringen av samfunnshuset ble vedtatt var det planlagt med bruk at egne vaktmestre til 
det de fagfeltene der kommunen har kompetanse. Pga av forsinkelser med sluttføringen av 
ombygging av servicetorget, ble det et sterkt påtrykk for at arbeidet skulle gjøres med innleide 
handverkere, mens kommunen skulle koordinere og ha prosjektledelsen. Med den bakgrunn ble 
det innhentet tilbud og ombyggingen startet i oktober 2018. 

Arbeidet har pågått fram til februar 2019. Kulturskolen er ferdigstilt og det er nå delt opp i 3 
større lydisolerte rom, hvor det gamle kjøkkenet tatt i bruk som grupperom. Forslag fra 
interiørarkitekt er fulgt opp i fargevalg, nytt gulvbelegg og akustiske tiltak. 

Lokalene er blitt godt tilpasses aktiviteten som skal være der. Lyse, lydisolerte musikkrom med 
akustiske tiltak.  

I gangen er det lagd et nytt universelt utformet toalett. 

Gymsalen ble sett i sammenheng med kulturskolen, og samme bygningsentreprenør ble valgt for 
isolering/lukking av de gamle vinduene. Det ble valgt egen entreprenør for legging av 
sportsgulvet. Sportsdekke er tilpasset aldersgruppen som bruker den mest og tåler også bruk av 
ikke idrettslig aktivitet (loppemarked etc).  

Under legging av det nye dekket ble det avdekket fukt under eksisterende dekke. Planen var å 
legge det nye dekket oppå det gamle (slik det ble gjort i idrettshallen), men pga av fukt ble dette 
ikke gjort. Det ville medført tap av garanti på det nye dekket. Det eksisterende dekket ble fjernet 
og det måtte legges nytt undergulv før det nye dekket ble lagt.  
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Som følge AMU vedtak om å ivareta faggruppers rettigheter og interesser ble det i bakkant av 
gymsalen bygd en renholdsentral. 

 

Gjenstående arbeider 

Arbeidet med nytt kjøkken er stoppet pga av overskridelser av budsjettet. Det eneste som er 
gjort er at det er skjært hull i veggen til ei dør og lagt gulvbelegg. Rommet må males og 
innredes før en kan montere et enkelt kjøkken. Det anslås at dette vil koste ca kr 240 000. 

 

Rommet i kjelleren er ikke igangsatt. I rapporten om akustiske vurderinger, er det foreslått 
konkrete tiltak for å bedre akustikk. I tillegg kommer utskifting av det elektriske anlegget, 
maling, nytt gulvbelegg og innredning. Toalettene i kjelleren trenger også en oppgradering. 

Kostnaden for dette er stipulert til ca. kr. 300 000.  I tillegg kommer prisen for toalettene. 

 

Endringer/tillegg 

Fra starten av prosjektet til nå har det kommet til flere rom og funksjoner. Dette har medført 
økte kostnader i prosjektet for ombygging av kulturskolen. I forhold til delprosjekt energisparing 
og bytte av gulvdekke, lå det der an til at det skulle kunne gjøres innenfor budsjettet, fram til 
fuktskaden ble oppdaget. Avdekkingen av fukt i gymgulvet gjorde at det gamle gulvet måtte 
rives opp og det måtte legges et nytt undergulv til en kostnad på kr. 180 000. 

Av større kostnader som er kommet i tillegg er betongsaging (i forbindelse med vaskesentral og 
etablering av kjøkken), etablering av Handicap-WC og renholdsentral. Merarbeidet for byggfag 
og maling er også blitt større med den økte ombyggingen. 

 
Tippemidler 
I samarbeid med virksomheten kultur er det utarbeidet søknad om tippemidler til nytt 
sportsgulv. Det er søkt om kr 265.000. Søknaden er godkjent av Troms fylkeskommune. 
 
Regnskap 
I investeringsbudsjettet er det to prosjekt, men i praksis er samme bygg- og malings 
entreprenører brukt og det er derfor satt opp et samlet regnskap. 
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Ansvar 953 KULTURSKOLE GYMSAL
Prosjektledelse 100 000 50 000 50 000
Ekstrahjelp 8 845 8 845
Interiørarkitekt og akustisk konsulent 95 358 95 358
Håndverkere - -
Betongsaging 93 020 74 416 18 604
Elektrikker 180 195 144 156 36 039
Byggvask 16 000 3 200 12 800
Ventilasjon 4 830 2 415 2 415
Rørlegger 92 871 92 871
Bygg og malingsarbeid 600 957 550 861 50 096
Avfall 37 681 18 841 18 841

Ansvar 937
Lønn ekstrahjep 8 500 8 500
Sportsgulv og lukking av vinduer 395 751 395 751
Nytt undergulv pga fukt 178 631 178 631

Total kostnad 1 032 118 780 522
Budsjett 650 000 500 000
Netto kostnad 382 118-              280 522-         
Tippemidler 265 000

382 118-              15 522-           
Manglende finansiering 397 640-                                             

 
 
Det er et estimert overforbruk på kr 397.000,- på ombygging av kulturskolen og oppgradering 
av gymsalen på Storslett samfunnshus på. Da er også søkte spillemidler tatt med.  
 

Vurdering 
Utgangspunktet for ombyggingen av kulturskolen var en mindre ombygging ved at det 
opprinnelige musikkrommet skulle inndeles i tre mindre rom, og det eksisterende kjøkkenet 
beholdes. Mye av arbeidet skulle gjennomføres i egen regi med den kompetansen som da var 
tilgjengelig blant kommunens vaktmestre.  

I løpet av prosessen er det kommet til ønsker om Handicap WC og renholdsentral. Oppfølging 
av plan fra interiørarkitekt har også ført til økte bygg- og malingskostnader. 

 

Planlegging og gjennomføring av dette prosjektet har ikke vært god nok. Svikten har vært helt 
fra starten av planlegginga til gjennomføring og oppfølging av arbeidet.  

 

Planlegginga startet med altfor få involverte. Dette resulterte i at ikke alle forhold ble vurdert på 
et tidlig stadium, og det ble presentert et prosjekt med mindre omfang og mindre kostnad. 

Gjennom nye prosesser og politiske vedtak ble omfanget større uten at en stoppet opp og tok en 
nøyere gjennomgang og oppdaterte budsjett.  
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Gjennomføringa ble i starten planlagt med egne vaktmestre til bygg og maling. Pga kapasitet og 
forsinkelser på kommunehuset ble dette endret til kjøp av disse tjenestene etter timepris. 

Oppfølging av dette arbeidet har vært for dårlig fra drift og utvikling. Her skulle en ha stilt krav 
om oppdatert timeforbruk på hvert byggemøte, slik at prosjektleder kunne hatt et 
skyggeregnskap som til enhver tid var oppdatert (Dette er i ettertid innført for prosjekt 
ombygging av gamle kinoen). 

Oppsummert så har planleggingen og gjennomføringen av disse prosjektene ikke vært god nok.  

For de fleste prosjekter benytter kommunen en totalentreprise for å ha kontroll med kostnadene. 
Totalentreprise er vanskelig for denne type ombyggingsprosjekter pga usikkerhet ved 
ombygging av eldre bygg. Det er grunnen til prosjektet ble gjennomført på timebasis.  

For fremtiden må en nøye vurdere hvert enkelt prosjekt; både i hvordan det skal gjennomføres 
og følges opp. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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RAPPORT  

OPPDRAG Rom-akustikk Storslett Samfunnshus DOKUMENTKODE 10205724-RIA-RAP-001 

EMNE Rom-akustikk TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Nordreissa Kommune OPPDRAGSLEDER Ørnulf S. Amundsen 

KONTAKTPERSON Olaf E. Nilsen UTARBEIDET AV Ørnulf S. Amundsen  

  ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

  

 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført vurdering av etterklangstid i tilfluktsrom i Nordreissa Kommune som vurderes ombygd til 
øvingslokale for korps og andre kulturelle aktiviteter. Rommet er i stor grad utført i betong og er ikke egnet til slikt 
bruk uten akustiske tiltak. 

Det anbefales lydabsorbenter i himling og på vegg, samt montering av basshjørner for å oppnå demping av de laveste 
frekvensene. En trinnvis installasjonsprosess er å foretrekke. Mengde tiltak i himling er 50m2 Ecophon industry modus 
100 eller tilsvarende montert i mindre felt. Mengde basshjørner ca. 20 m2, eksempelvis montert mellom vegg og tak 
på en kortside og en langside. Mengde tiltak på vegg er 8-10m2 på en langvegg og 3-5 m2 på en kortvegg fordelt på 
mindre felt og montert ca. 1 meter over gulv. Absorbsjonsmateriale vegg må være av type Ecophon master gamma 
eller tilsvarende. 

Det går også an å ha sceneteppe på en langvegg og en kortvegg slik at man kan justere lydforholdene noe. Dette vil 
komme i tillegg til absorbenter på vegg, da rommet ikke er egnet til bruk når gardinen ikke er trukket for. 
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1 Innledning 

Multiconsult er engasjert av Nordreissa Kommune for å utføre vurdering av romakustiske tiltak ved 

planlagt ombygging av tilfluktsrom til øvingslokale for musikkorps, dans og andre kulturelle 

aktiviteter.  Se bilde av rom i Figur 1: Tilfluktsrom i Storslett samfunnshusFigur 1. 

 

 

Figur 1: Tilfluktsrom i Storslett samfunnshus 

2 Krav og retningslinjer 

2.1 Lydforhold i bygninger – NS 8175 

Norsk Standard NS 81751 er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK 17 der lydkravene 
angis som funksjonskrav. Alle bygningstyper som byggeforskriftens krav gjelder for er inkludert i 
standarden. NS 8175 fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av luftlydisolasjon, trinnlydnivå, 
etterklangstid og lydnivå fra innendørs og utendørs lydkilder. Kravene i TEK 17 anses å være oppfylt 
når grenseverdier etter NS 8175 for klasse C er oppfylt. 

2.2 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse – NS 8178 

NS 81782 fastsetter kriterier for lydforhold og egenskaper for lokaler som brukes til øving og 
musikkfremføring, enten dette er lokalets primære anvendelse eller om det er et flerbrukslokale.  
Kriteriene i standarden er differensiert ut fra tre musikkformer: forsterket musikk, lydsvak musikk og 
lydsterk musikk. Standarden angir en ideell etterklangstid for de forskjellige bruksområdene relatert 
til rommets volum.  
 

2.3 Anbefalte romakustiske krav 

Rommet som vurderes er tiltenkt øvingslokale for musikkorps på ca. 20 personer. Det vil i tillegg bli 

brukt til danse- og andre fysiske kulturelle aktiviteter. Ønsket bruk av rommet tilsvarer 

klassifiseringen mellomstort ensemblerom øvingsrom for lydsterk musikk iht. NS 8178. Mellomstore 

                                                                 
1  NS 8175 Lydforhold i bygninger 2012 
2 NS 1878 Akustiske kriterier for rom og lokale til musikkutøvelse 2014 
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ensemblerom øvingsrom for lydsterk musikk har en anbefalt takhøyde på mer enn 4.5 m og et 

romvolum på mer enn 360 m2. 

Tilfluktsrommet har en takhøyde på ca. 2.6 m og et romvolum på ca. 300 m3, dvs. takhøyden er for 

lav til å kunne oppnå gode forhold for korpsmusikkøving. Vegger, gulv og tak er hovedsakelig utført i 

harde materialer som betong. Uten absorberende materialer vil det derfor være uegnet til 

øvingslokale for musikkorps.  

For øvingsrom til lydsterk musikk med romvolum 300 m3 anbefaler NS-8178 en etterklangstid på     

0,7 – 1,0 sek. En lav etterklangstid demper romforsterkning som gjør det mer behagelig å være i 

øvingsrommet sammen med lydsterke instrumenter. 

 
Figur 1: Etterklangstid, T, i forhold til netto romvolum for forskjellige musikkformer. Grønt felt er elektrisk 
forsterket musikk, blått felt er akustisk lydsterk musikk og rødt felt er akustisk lydsvak musikk (NS8178). 
 

Anbefalt krav til etterklangstid i tilfluktsrommet er: Tm = 0,7 sek. med frekvensfordeling iht. 
anbefaling gitt i NS 8178 Fig. 2c, vist i Figur 2. 
 

 

Figur 2: Frekvensavhengig toleransegrense for faktor T/Tm for akustisk lydsterk og lydsvak musikk relatert til 
midlere etterklangstid ved frekvensbåndene 500 Hz og 1000 Hz, ref. NS 8178. 

Rommet må dempes akustisk slik at lydfokusering, ekko og flutterekko unngås. 
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3 Beregningsmetode 

Rommet er modellert i Sketchup og importert til Odeon 14.04 hvor beregninger av etterklangstiden 

er gjort. Beregningene er gjort uten møblement i rommet. Når et rom fylles av møbler og mennesker 

blir det mer diffust lydfelt slik at etterklangstiden vil synke noe.  

4 Romakustikk 

4.1 Etterklangstid i rommet uten tiltak 

Beregnet etterklangstid i tilfluktsrommet på frekvensnivå uten interiør og uten tiltak er vist i Figur 3 

sammen med anbefalt grenseverdi til etterklangstid. 

 

Figur 3: Beregnet etterklangstid i tilfluktsrom uten akustiske tiltak sammenstilt med anbefalt etterklangstid for 
øvingsrommet 

 

4.2 Tiltak i himling 

Rommet har lavere høyde enn anbefalt. Det er montert lysarmatur i himling fra før, slik at en rimelig 

og god løsning kan være å montere 100 mm mineralullsplater i himlingen der det er plass.  

4.3 Mulige tiltak på vegg 

 Sceneteppe langs en langvegg og en kortvegg 

Gardinen er i beregningene forutsatt montert med en avstand på 9 cm fra vegg og med en 

flatevekt på 0,3 kg/m2 eller mer. Fordelen med en gardin er at den kan trekkes til side når det 

foregår andre aktiviteter enn lydsterk musikk i rommet. Det vil være mulig å justere noen av de 

akustiske parameterne til rommet ved å justere hvor mye gardin som er trukket ut. Dette åpner 

opp for andre løsninger langs vegg. Det vil f.eks. være mulighet for å ha speil på samme vegg som 

gardinen, noe som er fordelaktig ved dansetrening. 
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 Flyttbare absorbenter på vegg skissert i Figur 5. 

Flyttbare absorbenter montert på skinner vil gi tilsvarende mulighet for å justere akustiske 

parametere i rommet. Absorbentene har bedre lyddempende egenskaper enn sceneteppe slik at 

man trenger færre antall kvadratmeter enn med gardin. Absorbenter er stive og litt mindre 

mobile enn en gardin.  

 

 Basshjørne, installasjon vist i Figur 4. 

De laveste frekvensene har maksimale lydnivå i hjørnene i et rom. Enten gulv-vegg, vegg-vegg 

eller tak-vegg kombinasjoner. Dermed er det også i hjørnene man demper basslyd mest effektivt. 

Basshjørner kan lages ved å fylle et hjørne med isolerende materiale 60 cm langs hver tilstøtende 

vegg, og kle igjen med 30% perforerte plater eller duk. Basshjørner kan være gode å kombinere 

med andre tiltak på vegg som ikke har like høy absorbsjonsfaktor i de lave frekvensbåndene, f.eks. 

gardin eller flyttbare absorbenter. 

  

Figur 4: Prinsipp basshjørne 

  

 Spilevegg 

En spilevegg med absorberende materialer bak er også en mulighet. Spilene vil være diffuserende 

samtidig som lyden dempes av absorbenter. Åpningsgraden på veggen med spiler bør være ca. 

30%. 

 

 

Figur 5: Prinsippskisse for tilfluktsrommet med absorbenter på vegg, i himling og med basshjørne. 
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4.4 Anbefalt tiltak 

I rommet som vurderes vil man oppnå best akustisk resultat ved å kombinere tiltak himling, vegg og 

basshjørner. Anbefalt mengde tiltak er listet i Tabell 1, og en utregning av forventet etterklangstid i 

Figur 6. Absorbenter i himling bør monteres i mindre felt og fordeles noenlunde jevnt i himlingen slik 

at man oppnår demping av flutterekko, samtidig som man beholder nok refleksjoner til å høre lyd fra 

eget instrument. Absorbenter på vegg bør monteres i mindre felt fordelt på veggene i høyde ca. 1 

meter over gulvet. Basshjørnene kan monteres der det passer best, enten langs tak, vegg, eller gulv.  

 

 

Figur 6: Beregnet etterklangstid med anbefalt mengde og akustiske tiltak 

 

Tabell 1: Anbefalt mengde akustiske tiltak 

Tiltak Mengde Absorbsjonsegenskaper 

Absorberende himling 50 m2 Ecophon industry 

modus 100 

Basshjørne 20 m2 Glava 100mm 

mineralull med 

duk/perforert plate 

Absorbent vegg 15 m2 Ecophon master gamma 

4.5 Utførelse av tiltak 

Det er mange usikkerheter i beregninger av etterklangstid i rom, og en optimal løsning er vanskelig å 

beregne. En trinnvis installasjonsprosess er derfor å anbefale: 

1. Bygge basshjørner i taket langs en kortvegg og en langvegg. 

2. Montere mineralullsplater i himling jevnt fordelt i mindre felt. 

3. Montere veggabsorbenter i mindre felt på en kortvegg og en langvegg. ca. 3-5m2 på en 

kortvegg, og 8-10m2 på en langvegg. Høyde over gulv ca. 1 meter. Gjerne montert på skinner 

slik at man kan tilpasse plassering etter eget ønske. 

4. Vurdere behov for flere bassabsorbenter i hjørner. 
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5 Lydisolasjon mot tilstøtende rom 

Det aktuelle rommet ligger i en kjeller der tilstøtende rom ikke har støyfølsomt bruksformål. 

Skilleveggene og etasjeskiller er av betong. Det er dermed ikke nødvendig med tiltak på etasjeskiller 

eller skillevegger for å ivareta bruksformålet til tilstøtende rom. 

6 Kostnadsoverslag for tiltak 

Ca. priser for de ulike tiltakene er vist i Tabell 2. Tabellen viser avrundede tall fra priser funnet på 

internett og i standard priser fra Norsk Prisbok.  

Tabell 2: Priseksempel ulike tiltak 

Tiltak Mengde Ca. pris (NOK inkl. mva) 

Absorberende himling 50 m2 30 000 

Sceneteppe til vegg 108 m2 20 000 

Basshjørne 20 m2 15000 

Absorbent til vegg 15 m2 15 000 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 28.02.2019 
10/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Rotsundelv skole -renovering 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 28.02.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Rådmannen bes å stoppe arbeidet med renovering av taket Rotsundelv skole. Forprosjekt ny 
skole i Rotsundelv gjennomføres som planlagt. 
 
 
Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen bes å stoppe arbeidet med renovering av taket Rotsundelv skole. Forprosjekt ny 
skole i Rotsundelv gjennomføres som planlagt. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen vedtok i 2018 å renovere taket på Rotsundelv skole. Arbeidet startet i august, men 
ble stoppet av Arbeidstilsynet i september pga asbest. Arbeidet ble da avsluttet og det ble lagt en 
presenning over den delen av taket som var berørt. 
 
I kommunestyrets budsjettbehandling for 2019 er det to vedtak.  

 Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende 
finansiering. (I budsjett for 2018 ble det satt av 250.000) 

 Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019 
 
 
Etter planen skulle arbeidet med taket starte opp igjen til sommeren, men etter at det nå også er 
vedtatt å starte arbeidet med et forprosjekt, så kommer spørsmålet opp om det er nødvendig 
reparere taket nå. 
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Rotsundelv skole blir 60 år i år og er i dårlig tilstand. Det er lagt inn forslag på hva som bør 
gjøres i økonomiperioden og samlet utgjør dette over 13 millioner. Dette er en stipulert sum med 
stor usikkerhetsmargin. 
 
Det ble høsten 2018 avklart at det er asbest i det gamle taket på Rotsundelv skole, noe som vil 
øke kostnadene for utskifting av tak, ved forespørsel til de firmaene som er godkjent for 
asbestsanering så vil de ikke gi fastpris på slike oppdrag, kun timepris. Etter en spørring til 
andre kommuner og bygg driftere må man ved asbestsanering anta opp til en fordobling av 
budsjettkostnad på renovering av taket. 
 
 

Vurdering 
Kommunen startet høsten 2018 arbeidet med renovering av taket ved Rotsundelv skole, men det 
ble stoppet pga asbest. Planen var å fortsette arbeidet i 2019. I kommunestyrets budsjettsak ble 
det vedtatt å gjennomføre et forprosjekt for ny skole.   
 
Det ønskes derfor en avklaring om en skal sette i gang arbeidet med renovering av taket eller 
ikke. Den midlertidige løsningen som er gjort i dag på taket vil kunne holde med noe 
forsterkning (ca 5.000,-kr/år) inntil et eventuelt nytt bygg er på plass innen 2-3 år. 
 
Administrasjonen tilrår derfor at arbeidet med renovering av taket stoppes, mens en 
gjennomfører forprosjektet. 

982



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/367-1 

Arkiv:                651  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 19.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Nordreisa formannskap 21.03.2019 
11/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Innkjøp av ny bil Byggdrift til erstatning for kondemnert bil 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.03.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Investeringsbudsjett for 2019 økes med inntil kr 126.000 for innkjøp av bil til byggdrift 
 
Investeringen dekkes av skadeoppgjør for den gamle bilen som ble kondemnert. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsbudsjett for 2019 økes med inntil kr 126.000 for innkjøp av bil til byggdrift 
Investeringen dekkes av skadeoppgjør for den gamle bilen som ble kondemnert. 
 
 

Saksopplysninger 
En av byggdrifts sine biler ble totalskadet i en kollisjon første uka i mars. Skaderapporten viser 
at biler blir kondemnert. Sist uke fikk kommunen bekreftelse fra KLP om at de utbetaler kr 
126.000 i erstatning. De holder igjen 10.000 til skyldspørsmålet er endelig avklart. For ordens 
skyld, ingen av sjåførene ble skadet. 
Byggdrift er nå organisert i en pool som tar seg av de mindre byggende, mens kun Sonjatun og 
Storslett skole har egen vaktmester. Dette er en effektiv drift, men det krever at vaktmesterne 
har arbeidsbiler. Det er derfor stor behov for å få kjøp inn ny bil til erstatning til den som ble 
kondemnert. 
Byggdrift har undersøkt markedet og har funnet aktuell bil. I kommunens miljø- og klimaplan er 
det et mål om innkjøp av El biler. Undersøkelsene viser at det er mulig å få kjøpt en brukt El 
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varebil innenfor skadeoppgjøret. Vi mener dette kan være et godt alternativ for byggdrift som 
kun kjører korte strekninger innenfor kommunens grenser. Det vil også være en test på hvordan 
El varebiler fungerer.  
 
 

Vurdering 
Byggdrifts vaktmestre kjører i dag mye rundt for å drifte og vedlikeholde kommunes 
bygningsmasse. Det er derfor stort behov for å erstatte den kondemnerte bilen. 
Kommunen har i dag ingen El biler, men vi mener det kan være et godt alternativ med en El 
varebil til byggdrift, spesielt pga av korte avstander og mye småkjøring. 
Det anbefales derfor at det investeres i en brukt El varebil. Kostnader dekkes fra skadeoppgjøret.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/547-7 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 19.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Nordreisa næringsutvalg 28.03.2019 
12/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Ny strategisk virksomhetsplan for Tornedalsrådet 

Rådmannens innstilling 
 
Nordreisa kommune tiltrer ny strategisk virksomhetsplan for Tornedalsrådet. 
 
 

Saksopplysninger 
Tornedalsrådet har vedtatt en ny strategisk virksomhetsplan for perioden 2019 – 2021. 

Planens visjon: Tornedalen er Europas mest integrerte grenseområde. Det betyr at innbyggerne i 
Tornedalen skal kunne leve, studere, arbeide og drive næringsvirksomhet i et 
grenseoverskridende trygt og rent miljø, som om grensene ikke skulle finnes. For å få dette til 
skal samarbeidet mellom landene intensiveres ytterligere. 

Planens formål: Tornedalsrådet er av sine medlemskommuner den foretrukne samarbeidsaktøren 
og interessevokteren. 

Medlemskommunene i rådet er: Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö (6 fra 
Finland), Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna (4 fra Sverige) og Storfjord, Kåfjord og 
Nordreisa (3 fra Norge).  

Det grenseoverskridende samarbeidet har 4 strategiske spydspisser: 

1. Utvikle infrastrukturarbeidsmarked for innbyggerne og foretak, uten unødvendig byråkrati  
2. Økt samarbeide innenfor næringsliv og turisme 
3. Styrke kulturen 
4. Økt samarbeid innenfor utdanning 

 
Denne strategien er en oppdatert versjon av den strategien som årsmøtet vedtok i 2017. Siden da 
er grenseoverstigende samarbeide tatt bort som egen spydspiss, men gjennomsyrer i stedet hele 
strategien. Tidligere var økt livskraft en egen spydspiss, nå fungerer dette som målet for alle fire 
spydspisser.  

Fremme av næringsliv og turisme er definert som en ny spydspiss. Rådet har en næringslivs-
arbeidsgruppe med fokus på livskraft, turisme og infrastruktur. Det er et mål å skape et nordisk 
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arbeidsmarked for både innbyggere og foretak, uten unødig byråkrati og grensehindringer. 
Særlig legges det vekt på å trygge finansieringen og ressurser til Nordkalottens 
grenserådgivning med filialer i Torneå og Skibotn. 

5 kulturer møtes i Tornedalen; finsk, svensk, norsk, samisk og kvensk kultur, med flere ulike 
språkvarianter. 

Nordisk ministerråd fungerer som den nest viktigste finansieringskilden for rådets arbeid. En 
primær påvirkningskanal består av parlamentarikere fra Lappland, Norrbotten og Troms.  

Gjennom samarbeid med utdanningsvesenet skal tilgangen til kompetent arbeidskraft sikres. 
Tornedalsrådet skal også bidra med idéer særlig til Interregprosjekter. Rådets virksomhet skal 
også bli mer synlig via informasjon og nettsider. 

I bilaget til strategiplanen inngår at det skal utvikles infrastruktur i forhold til jernbane, 
flytrafikk, veier, havner og datakommunikasjon. Innenfor flere av områdene pekes det på 
begrepet «from the Bothnian Bay to the Arctic Sea – Northern Lights Corridor», som bl.a. ender 
opp i Tromsø. Fortsatt nevnes Ishavsbanen Kolari-Skibotn, samt havneutbygging i Skibotn som 
del av dette prosjektet. Et eget punkt er viet til snøskuter i forhold til å kjøre skuter i et annet 
land, samt å utvikle snøskuterledene.  

Stikkord innenfor kulturen er læstadianismens store betydning, samt lanseringen av 
Læstadiusleden. Det skal også knyttes samarbeid med Tromsø kunstmuseum. 

Innenfor utdanningsområdet nevnes validering av yrkesutdanning, særlig innenfor el-, VVS- og 
byggebransjen, praktikantutveksling og matching av unge forretningsdrivere, samt samarbeid 
mellom regionens universiteter. 

Vurdering 
Denne virksomhetsplanen vurderes å berøre Nordreisa kommune i liten grad direkte, men 
enkelte arbeidsområder berører i stor grad det konkrete regionale samarbeidet i Nord-Troms. 
Arbeidet i Tornedalsrådet er således viktig å ta del i. 

Administrasjonen anbefaler at strategien godkjennes. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/599-6 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 27.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår: Svangerskap,- 
omsorg, - og fødselspermisjoner 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 107, kapittel 7. 
 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmann tilrår kommunestyret til å vedta følgende: 
Kommunen utbetaler differansen mellom det NAV utbetaler ift svangerskapspermisjon, 
omsorgspermisjon, fødselspermisjon og det folkevalgt fikk utbetalt i godtgjørelse før 
permisjonen.  
 
Nytt kulepunkt i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår –  
§ 10.6.1 Godtgjørelse til ordfører  

 Ordfører gis permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-
15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre 
vedkommende gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, 
fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom 
skal kommunen sørge at ordfører beholder godtgjøringen etter de samme reglene som 
gjelder for ansatte i kommunen. 

 

Saksopplysninger 
Ordfører er ute i omsorgspermisjon AML § 12-3 (2 uker).  Da han er å betrakte som frilanser har 
han ikke rett til ordførergodtgjøring i denne permisjonstiden. Nordreisa kommune er blitt 
anbefalt av KS kommunen dekker differansen mellom det ordfører får utbetalt av NAV (som 
frilanser) og den faktiske godtgjøringen i permisjonstiden.  
 
I ny kommunelov står følgende 
§ 8-10.Permisjoner 
Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som har 
vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 
12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. 
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Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir 
avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, 
foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom skal kommunen og 
fylkeskommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme 
reglene som gjelder for ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/83-2 

Arkiv:                172  

Saksbehandler:  Guro Boltås 

 Dato:                 26.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.03.2019 
15/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse natt tjenester helse- og omsorg 

 
 
Vedlegg 
1 ROS natt Fosseng 
2 ROS natt hjemmetjenesten 
3 ROS natt Høgegga, 
4 ROS-analyse natt sykehjem 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.03.2019  

Behandling: 
Inghild Birkelund Andersen (KrF), Herborg Ringstad (H) og Ann Kristin Thorheim 
(FrP)fremmet følgende forslag: 
Krf, Høyre og FrP støtter ikke rådmannens innstilling i sak 7/19 grunnet manglende 
forsvarlighet av nattjenesten i helse og omsorg. Pengene til forsvarlig nattvakt tjeneste dekkes 
av disp. fondet eller omprioriteres fra annen sektor. 
 
Fellesforslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. 4 stemte for fellesforslaget og 3 stemte 
for rådmannens innstilling. Fellesforslaget fra Krf, Høyre og Frp dermed vedtatt. 
 
Vedtak: 
Krf, Høyre og Frp støtter ikke rådmannens innstilling i sak /7/19 grunnet manglende 
forsvarlighet av nattjenesten i helse og omsorg. Pengene til forsvarlig nattvakt tjeneste dekkes 
av disp. fondet eller omprioriteres fra annen sektor. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Med bakgrunn i ROS analysene stadfestes vedtak om nedbemanning av nattjenesten, 
med unntak av Høgegga boliger. 
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 For å opprettholde nattevakt i Høgegga boliger ber Helse og omsorgsutvalget 
kommunestyret om å overføre budsjettmidler tilsvarende 1,7 årsverk fra sektor for 
oppvekst og kultur til sektor for helse og omsorg. 

 
 Nedbemanning av nattjenesten evalueres 6 måneder etter iverksettelse. 

 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med helse og omsorgsutvalgets møte 30.11.18, sak 46/18 (Budsjett 2019 – sektor 
for helse og omsorg – tiltak) ble det vedtatt nattvaktreduksjoner som forutsettes iverksatt i løpet 
av første kvartal 2019. Investering i velferdsteknologiløsninger, inkludert opplæring må 
innarbeides. Reduksjonene går ut på å ta ned 2 nattevakter ved å samkjøre nattvakt i 
hjemmetjenesten, Fosseng og Høgegga. I tillegg skal 1 nattevaktstilling reduseres på 
sykehjemmene, slik at sykehjemmene til sammen har 5 nattvakter mot dagens med 6 nattvakter. 
 
Siden konsekvensene ved redusert nattjeneste ikke var kjent da vedtaket ble gjort, er det 
utarbeidet ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) på de berørte virksomhetene. Ved å 
kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, 
feilmedisinering, personellmangel, er det avdekket risiko-områder som det er foreslått risiko-
reduserene tiltak for. ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig 
skjønn og erfaring. Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og 
konsekvensene av de uønskede hendelsene.  
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 
påkjenninger.  
 
ROS analysen viser sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurdert opp mot 
konsekvensene den får dersom den inntreffer. Det gis en skår for hvordan man vurderer 
konsekvensene og for sannsynligheten.  
 
Det har vært satt ned grupper på de enkelte virksomhetene for å utarbeide ROS analysene. 
Gruppene har bestått av virksomhetsledere, tillitsvalgte og verneombud. Videre i prosessen har 
det vært satt sammen arbeidsgrupper bestående av leder, plass tillitsvalgte og plass verneombud. 
Målet er å finne tiltak som løser utfordringene ved endringen -  til beste både for ansatte og 
brukere/pasienter. Gruppene har vurdert tiltak som må være på plass før gjennomføring av 
endring. Tiltakene tar utgangspunkt i de risikoområdene som kommer inn i «rød» sone i 
analysen.  
 
Generelle risikoforebyggende tiltak som må være på plass for å kunne gjennomføre en 
sammenslåing av nattevakt på Høgegga boliger/hjemmetjenesten: 

 Rutiner. Eksisterende rutiner må gjennomgås og endres. Det må lages nye 
samarbeidsrutiner for nattjenesten «ute». Eksisterende rutiner for hele nattjenesten i 
kommunen må gjennomgås og eventuelt endres. Rutiner må også inneholde 
sikkerhetsrutiner for ansatte, rutiner ved bilkjøring og rutiner for samtidskonflikter. 

 Lage gode prosedyrer på hva som skal skje når alarm utløses, responstid må komme 
med.  

 Det må tas vurderinger på hvilke velferdsteknologiske løsninger som kan være aktuelt på 
hver enkelt bruker.  

 Det må lages nye vedtak på hver enkelt bruker som omfattes av endringer. Både i 
forhold til endrede timetall og bruk av velferdsteknologiske løsninger. Vedtak må 
godkjennes av fylkesmannen. 
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 Det må lages en plan, organisering for en overlappingsperiode for å hindre for bråe 
enderinger for beboere. De som går nattvakter må få god informasjon/opplæring om hver 
enkelt bruker.  

 Nattevakt må være helsefagarbeider eller tilsvarende. 
 Brannalarm hos beboere må kobles opp mot nattevakts telefon og Sonjatun helsesenter. 
 Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å forebygge belastningsskader for ansatte. 
 Renhold fellesareal Høgegga må overføres til virksomhet for renhold. 
 Vurdere innføring av 5 km grense for utrykning på trygghetsalarm for hjemmetjeneste. 

De som er utenfor grense og ønsker trygghetsalarm blir koblet opp mot pårørende/andre 
nære. 

 Nattevakt som rykker ut på trygghetsalarm med ukjent/utrygg situasjon bør ha mulighet 
til å ha en medhjelper med seg. 

 
       

 
Generelle risikoforebyggende tiltak som må være på plass for å kunne gjennomføre nedtak av en 
nattevakt på sykehjemmene: 

 Rutiner. Eksisterende rutiner må gjennomgås og endres utfra nye behov. Det må lages 
nye samarbeidsrutiner for nattjenesten «inne». Eksisterende rutiner for hele nattjenesten i 
kommunen må gjennomgås og eventuelt endres. Rutiner må også inneholde 
sikkerhetsrutiner for ansatte og rutiner for samtidskonflikter. Nattevakt sykestue må også 
inngå i rutiner.  

 Lage gode prosedyrer på hva som skal skje når alarm utløses, responstid må komme 
med.  

 Det må tas vurderinger på hvilke velferdsteknologiske løsninger som kan være aktuelt på 
hver enkelt pasient for å redusere risiko. 

 Vurdere hvilke velferdsteknologiske løsninger som kan redusere risiko for personalet. 
 Mottak av trygghetsalarm må flyttes fra sykehjem til vakttelefonen på 

hjemmesykepleien. Slik det er nå er det kun de digitale alarmene som kan flyttes. Noen 
analoge alarmer kan byttes med digitale.  

 Alle nattevakter bruker «jobb mobil», for å kunne tilkalle hjelp raskt og motta alarmer. 
 Gjennomgå låssystemer på dører mellom avdelinger og ytterdører for å se på 

risikoforebyggende tiltak.  
 Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å forebygge belastningsskader for ansatte. 
 De som går nattvakter må få god informasjon/opplæring om hver enkelt pasient og på 

hver avdeling. 
 Nattevakt på avdeling med en nattevakt må ha helsefaglig utdanning. 

 
 

 
Generelle risikoforebyggende tiltak som må være på plass for å kunne gjennomføre nedtak av en 
nattevakt på Fosseng:  

 Rutiner. Eksisterende rutiner må gjennomgås og endres utfra nye behov. Det må lages 
nye samarbeidsrutiner for nattjenesten «ute». Eksisterende rutiner for hele nattjenesten i 
kommunen må gjennomgås og eventuelt endres. Rutiner må også inneholde 
sikkerhetsrutiner for ansatte og rutiner for samtidskonflikter. 

 Lage gode prosedyrer på hva som skal skje når alarm utløses, responstid må komme 
med.  

 Det må tas vurderinger på hvilke velferdsteknologiske løsninger som kan være aktuelt på 
hver enkelt pasient for å redusere risiko. Se på om dagens løsninger fungerer bra nok. 
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 De som går nattvakter hos brukere ved Fosseng må få god informasjon/opplæring om 
hver enkelt person og boligenhet. 
 

Fosseng boliger har ingen beboere per i dag som har behov for stedig nattevakt. På boliger for 
enslige mindreårige flyktninger (under sektor for oppvekst og kultur) er det kun behov for to 
brannrunder på natt (kl. 23.00 og kl. 03.00). De 9 som bor i fellesskapet er alle over 18 år, 3 av 
disse blir 20 dette året. 
 
Før nedbemanningsprosessen er ferdig må sektorleder/virksomhetsledere/avdelingsledere sørge 
for å få på plass de risikoforebyggende tiltakene som er skissert slik at avvik ikke oppstår. 
Ansatte som arbeider natt tilbys oppfølging av bedriftshelsetjeneste. Nedbemanningen bør 
evalueres slik at uønskede hendelser blir tatt hand om og tiltak iverksatt.  

 

Vurdering 
ROS analysene er gjennomgått og områder med stor risiko er viet spesiell oppmerksomhet. 
 
Det er sett på foreslåtte tiltak for å redusere risiko. I gjennomgangen er det kommet frem at det 
ikke er forsvarlig å ta bort nattevakt fra Høgegga boliger. Dette fordi foreslåtte tiltak krever 
endret vedtak som kommer inn under § 9 i helse- og omsorgstjenesteloven (tvang og makt). 
Begrunnelsen for tiltak i nytt vedtak kan bli vanskelig å få godkjent hos Fylkesmannen. 
Nedbemanning eller kommunens økonomi kan ikke brukes som en begrunnelse for å bruke 
teknologi som erstatning for stedlig personale.  
 
Det er vurdert at det ikke er behov for stedig nattevakt på Fosseng boliger eller bofellesskapet 
for enslige mindreårige flyktninger. Det anbefales at hjemmetjenesten utfører de tjenestene det 
er behov for her, med støtte av andre nattevakter i “ute” tjenesten.  
 
Det anbefales at det overføres en nattstilling på 1,7 årsverk fra bofellesskapet for enslige 
mindreårige flyktninger til helse- og omsorgssektoren. Det begrunnes med vurderingen om at 
nattevakten der kan erstattes med to nattlige tilsyn gjennomført av nattevakten i 
hjemmetjenesten. Slik kan helsesektor beholde nattevakta på Høgegga boliger og i 
hjemmetjenesten, samtidig som de ivaretar behovet for nattjenester på Fosseng/bofellesskapet 
for flyktninger.  
 
Det bør videre gjøres en vurdering av om km grense på uttrykning på trygghetsalarm, slik at 
tiden hjemmetjenesten er ute av «sentrum» ikke blir for lang.   
 
Etter møte i arbeidsgruppa er det anbefalt at nattjenesten på sykehjemmene blir redusert ved at 1 
av 2 nattevakter på Sonjatun sykehjem tas bort. Dette innebærer at den korte nattevakten på 8 
timer blir tatt bort, som utgjør en stilling på 1,58 årsverk. For å redusere belastninga til 
nattevakten på Sonjatun sykehjem må antallet sykehjemsplasser reduseres fra 21 til 16. Det vil 
da fortsatt være to nattevakter “på huset” siden det er en nattevakt på Sonjatun Sykestue.  
 
Det må gjennomføres en evaluering etter nedbemanningen 6 måneder etter iverksettelse, med 
vurdering av nye tiltak og evt endrede rutiner.  
 
 
 
 
 

992



 

993



1 nattevakt fjernes fra Fosseng
Opprettet: Mette.Johansen-Vik@nordreisa.kommune.no 11.01.2019

Oppdatert: Mette.Johansen-Vik@nordreisa.kommune.no 11.01.2019

Versjon: 2

Veldig lav Lav Middels Høy Veldig høy

Veldig høy

Høy

Middels Selvskading, vold,
aggresjon, uro på
nettene

Brann i
leilighetene/
fellesarealet

Lav

Veldig lav

Deltakere/Beskrivelse: Det ble opprettet en gruppe bestående av virksomhetsledere , tillitsvalgte,
verneombud for å lage ROS-analyse av nedtak av nattevakter/
sammenslåing av nattevakter i hjemmetjenesten, Høgegga/ Guleng og
Fosseng bofellesskap.

12
Hendelse: Brann i leilighetene/ fellesarealet

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Når det ikke er nattevakter på Fellesarealet på Fosseng, kan brannalarmen utløses

uten at dette blir oppdaget. Enkelte beboere kan høre brannalarmen, men beveger seg

ikke utav leiligheten hvis ikke nattevakter gjør de oppmerksom på brannalarmen.

Beboerne har rus  og psykisk problematikk som medfører at de i perioder er mer

våken på nettene, lager mat, røyker, er sosial.  Dette kan utløse brann, noe det i

mange tidligere tilfeller har gjort. I ytterste konsekvens kan beboere brenne inne.

Risikoforebyggende tiltak : Nattevakter må få god opplæring om beboerne , om brann

tavlen og om mulig, må brann tavlen kobles opp mot nattevakts-telefonen. Økt tilsyn

på nettene i urolige perioder.
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9
Hendelse: Selvskading, vold, aggresjon, uro på nettene

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Ved at det fjernes 1 nattevakt fra Fosseng Bofellesskap kan dette medføre uro,

utrygghet, fare for selvskading / aggresjon hos beboere. Det er da viktig å øke tilsyn på

nettene fra nattjenesten i kommunen. Viktig med god opplæring og informasjon om

beboerne , særlig på netter hvor det er fare for uro.
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Felles nattevakt for
hjemmesykepleien, Fosseng og
Høgegga
Opprettet: Britt.Bendiksen@nordreisa.kommune.no 27.11.2018

Oppdatert: Anne.Rita.Olaussen@nordreisa.kommune.no 10.01.2019

Versjon: 1

Veldig lav Lav Middels Høy Veldig høy

Veldig høy Avlyste besøk
praktisk
bistand/hjemmesyk
epleie

Høy

Middels Fall eller annen
skade hos
pasienter
Kompetansemange
l
Muskel/skjelett/bel
astningsskader
Voldstilfeller fra
brukere/pasienter
ovenfor ansatte

Lav Bruk av akutt
medisin
Demente brukere
går ut om natten
Faste oppdrag på
natt forskyves til D-
Vakt/ A-vakt
Psykisk belastning
for den ansatte å
være aleine på
nattevakt

Veldig lav Brann

Deltakere/Beskrivelse: Det er satt ned ei gruppe fra hjemmesykepleien, Fosseng og Høgegga
forrisikovurdere felles nattevakt. I dag har tjenestene til sammen 3
nattevakter.
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25
Hendelse: Avlyste besøk praktisk bistand/hjemmesykepleie

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Besøk til bruker/pasient blir avlyst i henhold til avtale av tjenesten. Dette gjelder ikke

hvis besøk blir avlyst av brukeren.

Det er 12 faste besøk pr. natt, men antallet varierer opp mot 20.

Mange syke brukere har faste besøk som innebærer leieforandring, medisinering,

hjelp til å legge seg, hjelp til å stå opp, hjelp til å gå på wc

Rykke ut på trygghetsalarmer (ca.5-10 pr.natt. (I perioder inntil inntil 20 hos samme

person). Flere beboere er så syke at de kan ikke bo hjemme dersom natt tjenesten

reduseres.

Nattevakta vil ikke ha mulighet til å hjelpe til på sykestua som i dag.

Risikoforebyggende tiltak:

-Vurdere de faste besøkene

trygghetsalarm

bruk av andre nattevakter

døralarm

1
Hendelse: Brann

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Veldig lav

Beskrivelse:

Det oppstår en brann i kommuens lokaler som kan medføre skade på lokalet og i

verste fall død for ansatte eller beboere.

 Det kan gå lengre tid før en brann blir oppdaget på Fosseng og Høgegga. Beboere på

Høgegga forstår ikke å begynne å slokke eller å komme seg i sikkerhet.

Risikoforebyggende tiltak:

- Røykvarslere og sikre seg at de fungerer

- Vurdere ulike typer brannvarslere / røykvarslere

- Vurdere alarmtelefoner

- Oppdaterte ringelister/regelverk
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4
Hendelse: Bruk av akutt medisin

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Lav

Beskrivelse:

Pasienten får ikke den akutt medisinen han skal ha.

Risikoforebyggende tiltak:

Alarm

Benytte nattavakta på Guleng

4
Hendelse: Demente brukere går ut om natten

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Lav

Beskrivelse:

Det blir færre tilsyn om natten. Brukere kan forlate boligen uten å finne vegen hjem

med fare for liv og helse. Nattevakta dekker et stort geografisk område.

Risikoforebyggende tiltak:

- Bruk av døralarmer og GPS

- Samarbeid med pårørende

9
Hendelse: Fall eller annen skade hos pasienter

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Ved fall hos pasienter er personalet avhengig av å være to for å hjelpe. Utrygghet om

natten kan medføre selvskadende atferd og at brukere kan bli suicidial. Noen brukere

forstår ikke å tilkalle hjelp selv om de har varslingsanlegg.

Risikoforebyggende tiltak:

- sengealarm

- døralarm

- trygghetsalarm

bruk av ambulerende nattevakt
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4
Hendelse: Faste oppdrag på natt forskyves til D-Vakt/ A-vakt

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Lav

Beskrivelse:

Med 1 nattevakt må pasientene legge seg for natten av A-vaktene. Dette medfører at

pasientene må legge seg tidligere og blir sengeliggende mange flere timer enn pr i

dag. Som igjen fører til sengeleiets komplikasjoner. Konsekvenser for dagpasienter

som f:eks skal til UNN og som er avhengig av hjelp til påkledning, medisinering,

ernæring av nattevakta kan ikke påregne å få denne hjelpa av nattevakta. Noe som

igjen medfører at pasientene må avlyse timen på UNN.

Risikoforebyggende tiltak:

Decubitusmadrasser som er selvbeveglige

utsette timen på UNN til senere på dagen

9
Hendelse: Kompetansemangel

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Nattevakta må ha fagkompetanse. Det er pr. i dag vanskelig å rekruttere nattevakt.

Dersom det blir større ansvarsområde og i tillegg at nattevakta må være alene på vakt

vil det kunne gjøre rekruttering enda vanskeligere.

Risikoforebyggende tiltak:

- Attraktiv lønn

- kunne tilby hele stillinger

Opplæring
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9
Hendelse: Muskel/skjelett/belastningsskader

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Ansatte får langvarige belastningsskader som skyldes arbeidssituasjonen. Større

distrikt, mye kjøring og belastning med ut og inn av bil.

Risikoforebyggende tiltak:

lage bedre rutiner slik at de får hjelp fra annen nattevakt.

jevnlig kursing i forflyttningsteknikker

4
Hendelse: Psykisk belastning for den ansatte å være aleine på nattevakt

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Lav

Beskrivelse:

Den ansatte som er aleine på nattevakt får ett mye større geografisk arbeidsfelt og

utfordrende fagområde å ha ansvar for enn pr i dag. F:eks kan det skje at nattevakten

må innom urolige pasienter innenfor rus og psykiatri, som nattevakten ikke kjenner ,

som igjen kan føre til økt utaggering og økt psykisk belastning på nattevakten

Risikoforebyggende tiltak:

Lage gode prosedyrer ift.utagering

bruk av andre nattevakter

tilkalle politiet
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9
Hendelse: Voldstilfeller fra brukere/pasienter ovenfor ansatte

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

De ansatte blir utsatt for vold fra bruker/pasient under et hjemmebesøk. Når personalet

har det travelt / dårlig tid / stress kan utløse irritasjon / sinne hos pasienter. Kan hende

at besøk må avlyses på grunn av at man ikke kan gå inn til buker / pasient på grunn av

trusler / vold.

Risikoforebyggende tiltak:

lage rutiner for å forlate situasjonen

alarm som kobles opp mot noen andre

GPS
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Høgegga, 1 fellesnattevakt
hjemmesykepleien og Fosseng
Opprettet: haldis.olsen@nordreisa.kommune.no 27.12.2018

Oppdatert: Britt.Bendiksen@nordreisa.kommune.no 15.01.2019

Versjon: 1

Veldig lav Lav Middels Høy Veldig høy

Veldig høy Forsinkede tilsyn /
oppdrag

Ikke utført
renholdsoppgaver
på personaldelen
og fellesdelen på
Høgegga 52
Økonomiske
konsekvenser

Høy Avlyste tilsyn/
oppdrag
Flere ukjente
ansatte å forholde
seg til for brukerne
Inkontinens/
eliminasjon
Klargjøring av
bilene for å nå ut til
brukerne/ flytting
av biler ved
snøbrøyting
Samtidskonflikt

Bilkjøring under
dårlige kjøreforhold
Brukere går ut om
natten
Rutineendring, fra
at nattevakta er
tilstede store deler
av natta til at
nattevakta ikke er
mye tilgjengelig

Middels Akutt oppstått
sykdom brukere,
f.eks
omgangssyke,
influensa

Fall

Lav Bilulykke med
tjenestebil
Brann
Teknisk utstyr
fungerer
ikke/mangel på
utstyr

Veldig lav Akutt oppstått
sykdom hos
nattevakt
Feil
medisinering/medik
amenthåntering

Innbrudd
Kompetansemange
l
Muskel/skjelett/bel
astningsskader

Voldstilfeller fra
brukere/pasienter
ovenfor ansatte

Deltakere/Beskrivelse: Det skal foretas risikoanalyse ved å ta bort nattevakt på Høgegga.
Risikovurdering skal gjøres av nedsatt gruppe: tillitsvalgte, verneombud,
ledelse ved Høgegga.
Høgegga gir tjenester til 5 brukere om natten. Brukerne har ulikt kognitivt
funksjonsnivå, det varierer fra dyp- til alvorlig utviklingshemning, der dyp
utviklingshemning betyr at brukerne har en forståelse på lik linje med barn
fra 0-3 år, mens alvorlig utviklingshemning betyr at brukerne har en
forståelse på lik linje med barn fra 3-6 år. Brukerne kan inneha ferdigheter
utover det en forventer gjennom livserfaring og læring. Høgegga har ikke
sprinkelanlegg i bofellesskapet. 1 rullestolbruker.
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12
Hendelse: Akutt oppstått sykdom brukere, f.eks omgangssyke, influensa

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Omgangssyke med feber og oppkast. Flere av brukerne har i utgangspunktet lavt

immunforsvar og har lett for å bli syk når det er omgangssyke på gang. De har ikke

mulighet til å påkalle hjelp om de har hatt oppkast eller diare på natt og det ikke er

noen her. Samme gjelder om de har høy feber som kan føre til feberkrampe om de

ikke får febernedsettende. De kan bli liggende i oppkast eller med diare.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Opprettholde antall tilsynsbesøk som i dag for å klare å fange opp
endringe allmenntilstanden hos brukerne

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Influensavaksine

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Leie inn ekstra nattevakt om det er kjent at bruker er syk med feber,
oppkast eller diare. Vanskelig om det oppstår akutt på natt.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

2
Hendelse: Akutt oppstått sykdom hos nattevakt

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Lav

Beskrivelse:

Dersom det blir vanskelig å finne vikar for nattevakt vil det kunne skje at andre ansatte

jobber flere eller lengre skift i forhold til det som lov. Det kan skje at ansatte må jobbe

dobbelvakt ved sykdom og der en ikke får inn annen vikar.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Sørge for å ha tilstrekkelig med vikarer

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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16
Hendelse: Avlyste tilsyn/ oppdrag

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Brukerne/pasienter mottar ikke de tilrettelagte tjenestene som de er innvilget i

vedtaket. Dette vil kunne føre til ikke ønskede hendelser som utagering fysisk og

verbalt på grunn av brukergruppas kognitive funksjonsnivå må endringer forberedes

og planlegges slik at brukeren forstår. Dette gjelder ikke hvis besøk blir avlyst av

brukeren/ pårørende.

Mulige konsekvenser utagering verbalt og fysisk. Utrygghet hos brukere. Bruker kan

gå inn i annen brukers leilighet og skape uro.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Prøve å få tak i en ekstra nattevakt

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

20
Hendelse: Bilkjøring under dårlige kjøreforhold

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Stor sannsynlighet for dårlige vær og kjøreforhold, særlig vinterstid, med forsinkelser

og stengte veier. Ansatte gir hjelp uansett vær- og føreforhold, sannsynlighet for uhell /

forsinkelser. Ved avlyste besøk se hendelse avlyste tilsyn/oppdrag.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Kontakte kommunal brøytevakt ved ufremkommelige veier

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Gode, høye biler med 4-hjuls trekk

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Vurdere egen risiko før kjøring

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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10
Hendelse: Bilulykke med tjenestebil

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Utsatt for uhell med alvorlig alvorlighetsgrad, personskade / død.

Risikoforebygging ikke mulig
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10
Hendelse: Brann

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Det oppstår en brann i kommunens lokaler som kan medføre skade på lokalet og i

verste fall død for ansatte/brukere. Vi har brukere som ikke vil klare å komme seg ut

ved brann, som ikke vil skjønne konsekvenser av at det går en brannalarm, og som

ikke vet hvordan de skal reagere på alarm.  Vi har en bruker som røyker. En bruker vil

kunne motsette seg å forlate leiligheta, det er da viktig med god kjennskap til brukeren

slik at en får vedkommende med seg ut.(brukeren er stor og tung). En bruker har

svært nedsatt hørsel og har bare vanlig røykvarsler. Brukeren vil ikke forstå annen sort

alarm. (lys eller viberasjonsmatte) Pr i dag er noen av røykvarslere koplet mot

alarmtelefon og Sonjatun(ikke hos alle),noen av brukerne har komfyrvakt(ikke hos

alle), det finnes ikke brannteppe/evakueringsteppe på H52, det fins ikke sprinkelanlegg

på H52

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Røykvarslere koplet mot telefon og Sonjatun

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: komfyrvakt

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: sprinkelanlegg

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: brannteppe/evakueringsteppe på H52

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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20
Hendelse: Brukere går ut om natten

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Bruker går ut om natta med særlige konsekvenser på vinterstid. Mangelfull påkledning.

Responstid vil avhenge av hvor nattevakta er når alarmen går. Bruker kommer seg

langt på få minutter. Bruker kan gå seg bort, kan lett forfryse seg som kan gi alvorlige

konsekvenser, bruker kan utnyttes av personer med uærlige hensikter, og kan falle og

skade seg og ikke komme seg opp slik at vedkommende blir liggende. (obs vinter)

Brukeren har døralarm etter Kap 9 vedtak, tiltak må godkjennes av fylkesmannen.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: GPS, sikre at bruker har GPS på seg. Vedtak må godkjennes av
fylkesmannen

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Sørge for kort responstid(3-5 minutt) på døralarm

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

15
Hendelse: Fall

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Brukere faller og kommer seg ikke opp ved egen hjelp, mulighet for bruddskader.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Fallsensor. Må godkjennes av fylkesmannen

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Sengealarm som gir beskjed om bruker forlater senga. Må godkjennes
av fylkesmannen

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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2
Hendelse: Feil medisinering/medikamenthåntering

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Lav

Beskrivelse:

Pasienter får utdelt feil medisiner eller ikke får medisinen de skal ha. Vi har pr i dag

ingen med faste medisiner på natt. Brukere står på eventuell medisin som

smertestillende.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Medisindelegasjon etter gjennomført medisinkurs.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

16
Hendelse: Flere ukjente ansatte å forholde seg til for brukerne

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Det er viktig at personalet som jobber mot brukergruppen er kjent for disse, og vi

etterstreber at det skal være færrest mulig hos disse. Ukjente ansatte kan føre til

stress og utagering hos brukerne, samt forvirring. Det er viktig at personalet som

jobber natt er godt kjent med tiltaksbeskrivelsene på natt og kjenner til brukernes

kommunikasjonsform

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Opplæringsvakter på Høgegga for aktuelle nattevakter

Kontaktperson: Dato: 08.01.2019

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Etterstrebe en turnus med færrest mulig ansatte på natt, dvs rene
nattevaktsstillinger.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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15
Hendelse: Forsinkede tilsyn / oppdrag

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Besøk til bruker/pasient blir betydelig forsinket i forhold til det som er avtalt tid.

Dette vil kunne føre til ikke ønskede hendelser som utagering fysisk og verbalt på

grunn av brukergruppas kognitive funksjonsnivå må endringer forberedes og

planlegges slik at brukeren forstår. Dette gjelder ikke hvis besøk blir avlyst av

brukeren/ pårørende.

Mulige konsekvenser utagering verbalt og fysisk. Utrygghet hos brukere. Bruker kan

gå inn i annen brukers leilighet og skape uro. Dersom brukerne informeres om

forsinkelsen vil brukerne ikke forstå informasjonen og det kan heller skape mer uro.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Prøve å få tak i en ekstra nattevakt

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

20
Hendelse: Ikke utført renholdsoppgaver på personaldelen og fellesdelen på

Høgegga 52

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Nattevakta har pr i dag ansvaret for renhold i personaldelen (personalrom, kontorer,

toaletter, dusj, korridorer, medisinrom) og fellesarealet på Høgegga 52. Ser ikke at en

fellesnattevakt vil kunne prioritere dette og om det ikke løses på andre måter vil det bli

svært uhygieniske forhold etter hvert.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Renholdsavdelingen i kommunen overtar renholdsoppgaver

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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16
Hendelse: Inkontinens/ eliminasjon

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Inkontinens for urin og avføring. Bruker blir liggende med avføring. Blir avføringen

liggende lenge kan det utvikle seg til sår. Brukere kan ikke tilkalle hjelp ved hjelp av

alarmsystem, men gir beskjed ved å rope på nattevakta eller henter nattevakta inn til

seg. Ved mye roping er dette forstyrrende for andre beboere. Bruker kan bli engstelig

om vedkommende ikke finner nattevakta og kan gå inn i andres leilighet for å leite etter

den ansatte. Dette skaper uro.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Skift av bleie ved behov og god hygiene. Vurdere andre typer
inkontinensutstyr.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Inkontinensalarm? Usikker om det fins. Må evt godkjennes av
fylkesmannen

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

3
Hendelse: Innbrudd

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Innbrudd i kommunens lokaler som medfører stjålet eller ødelagt utstyr.  Bruker kan

utnyttes av personer med uærlige hensikter.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Tilknytte seg vaktselskap

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Innbruddsalarm

Kontaktperson: Dato: 07.01.2020
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16
Hendelse: Klargjøring av bilene for å nå ut til brukerne/ flytting av biler ved

snøbrøyting

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Nattevakta klargjør bilene for dagvaktene slik at de ikke kommer for sent til brukerne

som skal tidlig av gårde. Mange vakter er det 1 som starter klokken 07 hos 1 bruker(3

dager i uken), 1 starter klokken 7.30 for mottak av rapport, 1 starter klokken 07.45 og

er ansvarsvakt og 1 eller 2 starter klokken 08. Brukerne har tjenester fra klokken 08 for

å nå seg på aktiviteter/jobb, få medisiner som skal fordeles utover dagen etc.

Nattevakt flytter også bilene når det må måkes etter store snøfall. De som brøyter

streber etter å nå å brøyte før ansatte kommer på jobb med sine biler. Konsekvenser

ved å ikke få gjort dette er forsinkede tjenester ut til brukerne, forsinkelser i

medisinutleveringen slik at det kan skje at enkelt bruker ikke når å få alle medisinene

han skal ha da det er viktig med rett tid mellom hver gang medisinen inntas. Videre at

bruker kommer for sent på jobb og aktivitet noe som forringer brukers livskvalitet.

Forsinkelser forårsaker stress hos ansatte så vel som hos brukere. Hos brukere kan

dette resultere i utagerende adferd.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Garasje / carport til leiebilene

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Få inn vaktmestertjeneste som kan utføre disse oppgavene fra ca
klokken 06.30.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Forandring på turnus slik at en ansatt starter tidligere på jobb,
konsekvens mindre tid sammen med bruker til planlagt aktivitet, mindre
mulighet til å delta på møter som oftere er lagt til slutten av dagen.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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3
Hendelse: Kompetansemangel

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Ansatte ved tjenesten må ha god kjennskap til brukernes rutiner. Alle må ha opplæring

i forhold til natt. Bli kjent med brukerne og viktige rutiner (tilrettelagte tjenester). For

mange ulike personale hos bruker kan medføre uro.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: opplærings vakt hos brukerne under Høgegga omsorgsbolig

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Etterstrebe en turnus med færrest mulig ansatte på natt, dvs rene
nattevaktsstillinger.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

3
Hendelse: Muskel/skjelett/belastningsskader

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Ansatte får langvarige belastningsskader som skyldes arbeidssituasjonen på natt.

Liten tid til hver enkelt bruker, stress for å nå alle oppgavene i løpet av natta kan føre

til stress, feilvurderinger i jobben, det skjer feil i jobben, en vet en ikke klarer å utføre

alle oppgavene, det kan oppstå uforutsatte hendelser. Samlet kan dette over en tid

føre til dårligere psykisk helse hos ansatte.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Evaluering og vurdering av tjenestene som gis på natt. Kan andre utføre
deler av tjenesten?

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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20
Hendelse: Rutineendring, fra at nattevakta er tilstede store deler av natta til

at nattevakta ikke er mye tilgjengelig

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Brukerne er avhengig av gode rutiner og ved endringer trenger de god tid til tilvenning

av nye rutiner. Aktuelle brukere kjenner til hvor de kan få tak i personalet på natt. En

kommer til personalbasen og henter nattevakta ved behov, mens den andre roper på

hjelp ved behov. Lite sannsynlig at de kan nyttiggjøre seg av andre måter å tilkalle

hjelp på.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Ved endring må en få testet at eventuelle hjelpemidler og teknisk utstyr
fungerer slik det skal over en viss periode.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Ved endring må en ha en overlappingsperiode med doble nattevakter
over viss tid for å observere endringer og brukernes reaksjoner på nye
rutiner.

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

16
Hendelse: Samtidskonflikt

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Flere brukere har behov for hjelp samtidig, den ansatte på jobb må prioritere hva som

er mest akutt. Brukere kan bli urolige, gå ut, bli liggende med våt eller avføring i bleie,

utsatte fast besøk, ikke kunne rykke ut på trygghetsalarm, ikke nå å rykke ut på

brannalarm,

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Må være mulighet for å få hjelp av annet personale på natt. Men denne
vil nødvendigvis ikke ha kjennskap til brukerne og rutiner. Se også
hendelse avlyste og utsatte tilsyn /oppdrag

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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10
Hendelse: Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

De ansatte i tjenesten får ikke utført sine arbeidsoppgaver på grunn av mangelfullt

utsyr eller at utstyr ikke fungerer. Ved feil i alarmer eller alarmtelefon vil dette kunne

medføre evt død ved brann eller at bruker går ut om natta uten å være kledt etter

forholdene

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Systematisk oppfølging av teknisk utstyr

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020

4
Hendelse: Voldstilfeller fra brukere/pasienter ovenfor ansatte

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

De ansatte blir utsatt for vold fra bruker/pasient under et hjemmebesøk.

Tiltak: Risikoforebyggende tiltak

Beskrivelse: Viktig med kjennskap til brukeren og kjenne til miljøskapende tiltak som
virker og trygger brukeren. Viktig med kjennskap til brukerens
kommunikasjonsform

Kontaktperson: Dato: 08.01.2020
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20
Hendelse: Økonomiske konsekvenser

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Nattevakten er knyttet opp mot en bruker (ressurskrevende tjenester). Dersom

nattevakta tas bort vil dette bety at kostnader av tjenesteomfanget til brukeren ikke når

innslags punktet for refusjoner av kommunens utgifter. Pr. i dag dekkes 80% av

utgifter til denne nattevakten gjennom refusjoner fra staten. Brukeren har omfattende

hjelpebehov som tilsvarer 1:1  24 timer pr. døgn jf. vedtak.  1,7 stilling nattevakt dekker

opp tjenesten. Kostnader for natt tjenesten til brukeren er ca.1.020 mill. Reelle utgifter

for kommunen er ca. 204.000 etter refusjon gjennom finansieringsordning for

ressurskrevende tjenester.
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Reduksjon nattevakt sykehjem fra 6 til
5
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Deltakere/Beskrivelse: I forbindelse med at drift skal tas ned er det et forslag på å redusere antall
nattevakter i sykehjemmene fra 6 til 5. ROS-analyse er foretatt i samarbeid
mellom ledere på sykehjem, verneombud og tillitsvalgte. Det er i dag 6
nattevakter, 2 på hvert sykehjem. To av sykehjemmene er i egne
boligkompleks utenfor Sonjatun helsesenter. Nattevakt på sykestua trekkes
også inn i vurderingen, da de er stasjonert innenfor Sonjatun helsesenter.
Pasientgrunnlag: Det er i dag 58 langtidsplasser og korttidsplasser. På
sykestua er det i dag 10 plasser, sannsynlig at disse plassene blir redusert
til 8 etter 2019.
Omsorgssenteret, 16 pasienter med demensdiagnose, 2 avdelinger.
Pasientgruppe hvor det er varierende uro/vandring også på natt. Også
immobile pasienter.
Bo- og kultur, 21 pasienter fordelt på 3 ulike avdelinger som er fysisk adskilt.
Det er både korttids- og langtidsplasser med varierende sykdomsbilde. En
avdeling er tilegnet personer med demens som kan være urolige. Mange
immobile pasienter.
Sonjatun sykehjem, 21 pasienter fordelt på to avdelinger. Det er både
korttids- og langtidsplasser. De fleste pasientene er immobile, har en
kognitiv svikt. Flere pasienter med et sammensatt sykdomsbilde. På grunn
av utforming er det lange avstander fra den ene enden av korridor til den
andre. Mottar trygghetsalarmene.

12
Hendelse: Alenearbeid

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Økt alenearbeid vil føre til uforutsigbarhet om når man får hjelp av sin kollega, som

igjen kan gi utrygghet i jobben. I akutte situasjoner trenger man hjelp raskt. Pleiere kan

også bli akutt syk på jobb.

Tiltak: Mulighet for å tilkalle hjelp, som har rask responstid.

Beskrivelse: Det er viktig ved alenearbeid at en kan være trygg på at en får hjelp
raskt ved behov. Alltid ha en mobiltelefon med seg.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: Unngå alene arbeid, for å unngå en stresset arbeidssituasjon.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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16
Hendelse: Assistanse til sykestua/føden/ambulanse/hjemmetjeneste

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Nattevakt på sykehjemmet må hjelpe til på sykestua når sykepleier der må assistere

ved fødsler, akutte hendelser, ulykker og lignende. Det kan også være at pleier på

sykehjemmet må hjelpe til på sykestua  ved behov for to personale for eksempel ved

fall, snuing og stell.

Tiltak: Mindre arbeidsmengde

Beskrivelse: Det må reduseres med hend hold til arbeidsoppgaver for de som er på
jobb, for eksempel færre sykehjemsplasser.

Kontaktperson: Dato: 17.01.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: For å ha en beredskap på dette er det viktig at det er tilstrekkelig
bemanning, uten at en avdeling blir uten tilsyn og uten at det går utover
sikerhet til andre pasienter.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Nattbemannet legevakt

Beskrivelse: Legevakt på natt blir i dag betjent av sykepleier som går natt på
sykestua. En egen nattbemannet legevaktsentral vil redusere denne
risikoen.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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20
Hendelse: Avdeling uten tilsyn

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Nedbemanning vil føre til at det alltid vil være en avdeling uten tilsyn. Flere av

pasientene er i god fysisk form, de klarer derfor lett å forflytte seg på kort tid. Med to

og tre avdelinger er det derfor vanskelig å forlate en avdeling uten tilsyn, noe en blir

nødt til å gjøre med en nattevakt tilstede.

Tiltak: Velferdsteknologi

Beskrivelse: Bruke bevegelsessensor for å overvåke pasientene. Døralarmer på alle
ytterdører.

Kontaktperson: Dato: 14.01.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: For å klare å ha oversikt over to avdelinger med til dels urolige pasienter
er det nødvendig med en nattevakt på hver avdeling.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Legge ned avdelinger

Beskrivelse: Legge ned en eller to avdelinger for å hindre at enkeelte avdelinger blir
uten tilsyn.

Kontaktperson: Dato: 14.01.2020
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10
Hendelse: Brann/katastrofe

Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Det oppstår en brann i kommuens lokaler som kan medføre skade på lokalet og i

verste fall død for pasienter eller ansatte

Om det skal komme noen for å hjelpe, må man forlate avdelingen for å låse opp dører

(gjelder Omsorgssenteret og Bo- og Kultur). På alle avdelinger er det en del pasienter

med liten bevegelighet, disse pasientene kan ikke forflytte seg selv, mange må ha

hjelp av to ved forflytning, evakuering raskt vil være vanskelig med en nattevakt

tilstede.

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning for evakuering av institusjon

Beskrivelse: For å klare evakuering av pasienter er det nødvendig med to personell.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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12
Hendelse: Bruk av tvang

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Bruk av tvang ovenfor pasienter der det ikke er fattet et vedtak om at tvang kan tas i

bruk. Ved lav bemanning er det mindre mulighet til å være i forkant av hendelser, for å

forebygge tvang og bruke miljøtiltak for å roe ned en situasjon. På natt kan det være

urolige og engstelige pasienter som trenger mye oppfølging.

Tiltak: Økt medisinering

Beskrivelse: Økt medisinering kan gi roligere pasienter, men er uønsket og ikke
anbefalt.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Miljøtiltak

Beskrivelse: For å bruke miljøtiltak, kreves det tid og tilstrekkelig bemanning.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: Gir tid og mulighet for å bruke miljøtiltak.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Bruk av velferdsteknologi og adgangskontroll

Beskrivelse: Ved hjelp av velferdsteknologi kan en hindre at pasienter har adgang til
andre pasienters rom, kan hindre konfrontasjoner og uønskede
hendelser.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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12
Hendelse: Epileptisk anfall/epilepsi alarm

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

En pasient på Sonjatun sykehjem har epilepsialarm. Pasient kan få anfall og må ha

raskt medisin.

Tiltak: Kvalifisert personell, nok personell

Beskrivelse: Det er viktig at det er nok personell med fag kompetanse for å i vareta
sikkerheten til pasienten.

Kontaktperson: Dato: 30.11.2020

9
Hendelse: Ernæringsoppfølging/oppfølging av pasienter med diabetes

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Pasienter får ikke i seg den næringen de trenger eller det blir for lang "nattfaste" for de

som trenger ekstra oppfølging. Nattfasten bør ikke være over 11 timer. Pasienter med

diabetes trenger ofte ekstra oppfølging på sen kveld/tidlig morgen for å hindre et

svingende blodsukker.

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: Diabetes pasienter trenger ofte ekstra oppfølging med
blodsukkerkontroll, spesielt sent på natt/tidlig på morgen, dette krever
tilstrekkelig bemanning og fagkunskaper.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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16
Hendelse: Fall/uhell med alvorlig skade

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Pasient faller eller blir utsatt for et uhell som medfører alvorlig skade.

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: Det er viktig at det er nok bemanning til å klare å ivareta pasienter som
er oppe om natten og at de får hjelp tidsnok.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Ha sensorer og hjelpemidler tilgjengelig

Beskrivelse: Bruke bevegelsessensorer for å få varsel når en person er i bevegelse,
men varsel krever at personell har mulighet til å behandle varslet raskt.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

16
Hendelse: Flere arbeidsoppgaver på natt

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Redusert bemanning på natt vil gi flere arbeidsoppgaver til de som er på jobb.

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: På natt skal det ikke være flere oppgaver  enn det som er helt
nødvendig. En må prøve å unngå at nattevakter oppleves stressende.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

1023



20
Hendelse: Immobilitet/liten bevegelighet

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Svært mange av pasientene på sykehjem er immobile, de trenger hjelp til det meste.

De er avhengig av hjelp for å snu seg, få i seg væske og lignende. De kan heller ikke

bruke ringesnor for å si i fra når de trenger hjelp. Da er man avhengig av at personell

har hyppige tilsyn, noe som vil bli vanskelig med ansvar for flere avdelinger og få

personell.

Tiltak: Tilsynsrunder/snurunder

Beskrivelse: Det er viktig at tilsyns- og snurunder blir fulgt opp for å forebygge
sykdom, ivareta pasientsikkerheten og gi pasientene den helsehjelpen
de har krav på.

Kontaktperson: Dato: 30.11.2020

Tiltak: Dekubitus madrasser som er selv bevegelig.

Beskrivelse: Selv bevegelige madrasser kan være med på å forebygge liggesår.

Kontaktperson: Dato: 30.11.2020
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16
Hendelse: Infeksjonsfare

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Mangel på ofte og regelmessig snuing, øker faren for infeksjoner, UVI,

lungebetennelse og liggesår. lange intervaller uten stell kan føre til at pasienter må

ligge lenge i egen urin/avføring, som også gir økt fare for trykksår og infeksjon. Dette

er også uverdig og meget kostbart i tid og ressurser. Viktig med gode fagkunnskaper.

Tiltak: Nødvendig stell og helsehjelp tidsnok

Beskrivelse: For å unngå infeksjoner og trykksår er det nødvendig med god
oppfølging også på natt.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: Tilgjengelig personalet der det er nødvendig ved stell og snuing.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Hyppig snuing

Beskrivelse: Pasienter som er immobil har ikke mulighet til å snu seg selv, dette
krever oftest to personale for å klare å utføre.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

4
Hendelse: Innbrudd

Sannsynlighet: Veldig lav Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Innbrudd i kommunens lokaler som medfører stjålet eller ødelagt utstyr.

Tiltak: Velferdsteknologi med adgangskontroll

Beskrivelse: For å hindre at uvedkommende skal få tilgang til nøkler til hoveddører
kan en bruke ny teknologi på låsesystem.

Kontaktperson: Dato: 07.12.2020
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12
Hendelse: Kompetansemangel

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Ved økt psykisk og fysisk belastning på personale må en regne med flere

sykemeldte/egenmeldinger. Det kan være vanskelig å få tak i vikarer med

fagkompetanse, vikarer uten fagkompetanse må tas inn, det gir dårligere kvalitet på

tjenestene. Vi kan også oppleve at fagfolk søker seg bort fra nattstillinger.

Tiltak: Tilstrekkelig personalet med relevant kompetanse

Beskrivelse: For å beholde personell med riktig kompetanse er det viktig at ansatte
ikke opplever økt psykisk og fysisk stress på arbeidsplassen.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Gode arbeidsforhold

Beskrivelse: Arbeidsforhold som oppleves belastende kan føre til at helsepersonell
søker seg bort.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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20
Hendelse: Muskel/skjelett/belastingsskader

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Ansatte får langvarige belastningsskader som skyldes arbeidssituasjonen.

Tiltak: Ha tilgjengelig nødvendige hjelpemidler

Beskrivelse: Personheiser, avlastningsmadrasser

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning ved forflytning

Beskrivelse: Ved snuing der det ikke er mulig å bruke heis er det nødvendig med to
personale for å utføre arbeidet.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Unngå økt arbeidsmengde på natt

Beskrivelse: Nattarbeid er krevende, det må unngås at arbeidsbelastningen blir for
stor/for mange arbeidsoppgaver.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning for betjening av personheis

Beskrivelse: Bruk av heis krever oftest to personale

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

16
Hendelse: Pasienter uten tilsyn i fellesareal

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Pasienter som er våken om natten kan oppholde seg i fellesareal. Pasienter uten tilsyn

kan være en risiko for seg selv og andre pasienter for eksempel fysisk utagering. De

kan gå inn på andre pasienters rom og skape ytterligere uro.

Tiltak: Økt bemanning

Beskrivelse: Dersom det er pasienter som er urolige og er oppe på natt kan disse bli
alene i fellesareal når pleiepersonell er inne på rom til andre pasienter.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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15
Hendelse: Pasient forlater institusjon

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Veldig høy

Beskrivelse:

Urolige pasienter uten tilsyn kan forlate institusjonen selv om dører er låste. Noen kan

klatrer ut vinduer eller åpne låste dører. Om man er alene som ansatt er det da

vanskelig å forlate avdelingen/institusjonen, og de resterende pasientene blir etterlatt

alene .Eksempel: En nattevakt hadde vert inne på et rom, i mellomtiden har en pasient

kommet seg ut uten at pleier hadde sett dette, dette var ved to nattevakter, noe som vil

være en enda større risiko dersom det kun er en tilstede.

Tiltak: Velferdsteknologi

Beskrivelse: En kan installere bevegelsessensorer og adgangskontroll, dette krever
at det er personell nok for å følge dette opp.

Kontaktperson: Dato: 07.12.2020

Tiltak: Tilstrekkelig bemanning

Beskrivelse: For å ha god nok oversikt over pasienter er det viktig med nok personell
også for å behandle varsel.

Kontaktperson: Dato: 07.12.2020
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12
Hendelse: Personalmangel

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Tjenesten mangler personale, det kan bli vanskeligere å få tak i vikarer når de må

jobbe alene. Dette kan føre til dårligere kvalitet og høyere risiko i tjenestetilbudet.

Tjenesten mangler allerede fagpersonell i dag.

Tiltak: Vikarbyrå

Beskrivelse: Det kan bli nødvendig å leie inn vikarer fra byrå, det vil bli en høyere
kostnad for kommunen.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Gode arbeidsforhold

Beskrivelse: Gode arebidsforhold fører til at ansatte oftere ønsker å ta ektravakter
ved behov.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Tilstrekkelig med vikarer tilgjengelig

Beskrivelse: Viktig med rekrutering og opplæring av vikarer kontinuerlig.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

16
Hendelse: Psykisk belastning på ansatte

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Økt belastning grunnet det store ansvaret med å gå alene på vakt, økt stressnivå,

Tiltak: Tilstrekkelig personale

Beskrivelse: For å unngå psykisk belastende arbeidssituasjon er det viktig at
peronalet føler trygghet og unngår alenearbeid som kan gi økt
sressnivå.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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16
Hendelse: Trykksår

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Pasienter blir liggende for lenge i sengene uten å bli trykkavlastet og utvikler trykksår.

Trykksår er forbundet med økte kostnader.

Tiltak: Ofte snuing

Beskrivelse: Forhindre langvarig belastning på vev som fører til sår

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Ligger tørr

Beskrivelse: Forhindre at pasienten ligger klam og med våt bleie.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

20
Hendelse: Urolige/aggressive pasienter

Sannsynlighet: Veldig høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Ved urolige og aggressive pasienter er det behov for et personale for å roe ned og

hindre pasient å vekke/skade andre pasienter og ansatt, dette vil være vanskelig med

bare ett personale. Uro/aggresjon kan være vanskelig å forutse.

Tiltak: Miljøtiltak

Beskrivelse: Miljøtiltak krever personale.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Medisinering

Beskrivelse: Dersom det ikke er tilstrekkelig med personale for å følge opp
uro/aggresjon kan det bli nødvendig å øke medisinering for å hindre
dette.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

1030



16
Hendelse: Utforming av bygningsmasser

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Tre sykehjem som er lokalisert separat fra hverandre. i tillegg er avdelingene skilt

fysisk fra hverandre innad. Utrykningstid ved behov vil være tidkrevende. Vanskelig å

komme raskt ved akutte hendelser ettersom noen sykehjem har låste dører, og den

ene ansatte ikke alltid har mulighet til å forlate syk/aggressiv/urolig pasient uten at det

er fare for liv/helse.

Tiltak: Nytt system med adgangskontroll

Beskrivelse: Pasienter får kun tilgang til eget rom, dette eliminerer behov for
sikkerhetslenke på ytterdør.

Kontaktperson: Dato: 07.12.2020

Tiltak: Nytt helsehus

Beskrivelse: Alle avdelinger under samme tak

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

16
Hendelse: Utløst trygghetsalarm

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Trygghetsalarmene blir i dag besvart fra Sonjatun sykehjem. Mindre personale på natt

vil gi økt responstid på trygghetsalarmer. Pasienter som bruker trygghetsalarmen får

ikke tidsnok hjelp.

Tiltak: Mottakerplattform utenfor kommunenn

Beskrivelse: Kjøpe mottaker tjeneste utenfor kommunen.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Flytte trygghetsalarm over til hjemmesykepleien

Beskrivelse: Trygghetsalarmer går direkte til hjemmesykepleien.

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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16
Hendelse: Voldstilfeller fra pasienter mot andre pasienter/ansatte.

Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Høy

Beskrivelse:

Pasienter eller ansatte blir utsatt for vold fra en pasient ved sykehjemmet

Tiltak: Miljøtiltak

Beskrivelse: Miljøtiltak krever perosnale

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

9
Hendelse: Økt medisinering

Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels

Beskrivelse:

Pasientene får mer medikamenter for å beholde ro på avdeling. Dette er ikke anbefalt

fra helsemyndigheter. Uetisk. Gir flere uheldige konsekvenser, for eksempel,

svimmelhet, dårligere matlyst, økt fallrisiko, forvirring.

Tiltak: Miljøtiltak

Beskrivelse: Miljøtiltak krever personalet

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020

Tiltak: Skjerming

Beskrivelse: Skjerming krever personalet

Kontaktperson: Dato: 26.11.2020
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1038-7 

Arkiv:                G05  

Saksbehandler:  Guro Boltås 

 Dato:                 26.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.03.2019 
16/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Omdisponering av investeringsmidler fra medisinkabinett til 
velferdsteknologi 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.03.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utredning av medisinkabinett utsettes og tas inn i budsjett for 2020. 
Midlene fra tiltaket: 1,2 millioner kroner, omdisponeres til velferdsteknologi og innkjøp av 
eventuelle andre hjelpemidler. Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Utredning av medisinkabinett utsettes og tas inn i budsjett for 2020.  
 
Midlene fra tiltaket: 1,2 millioner kroner, omdisponeres til velferdsteknologi og innkjøp av 
eventuelle andre hjelpemidler.  
 
Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.11.2018. Sak 44/18.  
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Vedtak: Det gjennomføres et forprosjekt før eventuell anskaffelse av medisinkabinett. I forprosjektet 
vurderes lønnsomhet, behov og tidsbruk. Forprosjektet gjennomføres innen 30.06.19. Forprosjektet 
finansieres med avsatte midler. Multidose innføres på sykehjemmene snarest.   
 
Det vises også til sak 35/17. 10.10.17 Der det blant annet ble vedtatt: Medisinkabinett utredes videre 
i henhold til pris og praktisk egnethet i forhold til beliggenhet på Sonjatun. Investering på kabinett 
på 1,2 millioner må utredes i forhold til lønnsomhet.   
 
Kommunestyret avsatte i budsjettet for 2018 1,2 mill til medisinkabinett. Det ble ikke foretatt en 
utredning, midlene ble ikke brukt i 2018 og ble derfor overført til 2019. 
 
Videre ble det avsatt i 1,2 millioner kroner til velferdstekonologi i 2018, av disse ble det overført ca. 
kr 900 000 til 2019.  
 
 
 

Vurdering 

I for bindelse med nedbemanning og ned tak av nattstillinger er det behov for midler til innkjøp av 
velferdsteknologi og eventuelt andre hjelpemidler for å redusere risiko, øke pasientsikkerhet og 
ivareta HMS for ansatte.  

Staben er redusert med en stilling, tillegg til at er det en vakant stilling, 
saksbehandlingskapasiteten er redusert. Vi vurderer det som vanskelig å få gjennomført 
utredning av medsinkabinett inneværende år. 
Samtidig vurderes behovet for investering til velferdsteknologi som større for 2019 enn de 
avsatte midler.  
 
Det foreslås at utredning av medisinkabinett utsettes og tas inn i budsjett for 2020. Midlene 
omdisponeres til velferdsteknologi og innkjøp av eventuelle andre hjelpemidler, det da vil det være 
ca. 2,1 millioner kroner til velferdteknologi tiltak i 2019. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1439-1 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 27.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Nordreisa kommunestyre 29.03.2019 

 

Søknad om industrikai i Bakkeby 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gir Ordføreren fullmakt til å inngå intensjonsavtaler med Olsen Verft as om: 
·        Deltakelse i nødvendige grunnlagsinvesteringer med inntil 10 mill 
·        Framtidig drift 
·        Festekontrakt om grunn 
  
Kommunen søker om offentlig finansiering til grunnlagsinvesteringen 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført et forprosjekt for en utvikling av Olsens Verft. 
 
Som resultat av dette forprosjektet ønskes det bygget en industrikai som del av verftsområdet, 
men med kommunen som eier av industrikaia. 
 
Kaia bygges på eiendommen til Olsens Verft AS. Eierskapet til kaia for Nordreisa kommune 
sikres gjennom en festekontrakt mellom Olsens Verft AS og Nordreisa kommune. Det inngås 
også en leieavtale mellom Olsens Verft AS og Nordreisa kommune, hvor Olsens Verft AS leier 
kaia fra kommunen og betaler en leie for dette. 

Vurdering 
En oppgradering og videreutvikling av Olsens Verft AS vil være en betydelig industriell 
satsning for Nordreisa kommune. Satsningen vil ha store direkte og indirekte positive resultater 
og effekter for kommunen og Nord-Troms regionen som helhet. Som maritim industriell aktør 
vil verftet etter dette henvende seg til havbruksnæringen og fiskeflåten som opererer langs hele 
kysten av Troms og Finnmark. Tiltaket bør derfor støttes slik det fremgår av rådmannens 
innstilling.
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