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1.0 Innledning 

 

Sørfold kontrollutvalg har i perioden 2020 bestått av følgende medlemmer: 

 

Jannike Moen, SV  leder 

Finn Arve Moen, Ap  nestleder til 16. september 2020 

Tor Ankjell, Ap  nestleder fra 16. september 2020 

Eirik Stendal, Rødt  medlem 

Eva Lund Pedersen, Sp medlem 

Eskild Pedersen, H  medlem 

 

Det har gjennomgående vært godt oppmøte i utvalget. Kun ved en enkelt anledning har det 

vært behov for å kalle inn varamedlem: Kristoffer Osbakk. 

 

Det er gjennomført 4 møter i kontrollutvalget i 2020.   

 

Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av kommunestyret for å 

forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret. 

Utvalgets arbeid foregår innenfor rammen av  

• Kommunelovens kapitel 23 Kontrollutvalgets virksomhet,  

• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

• Utvalgets virksomhetsplan 

 

Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger 

i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte 

sakene. Utvalget legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet rapport / fremstilling om 

kontrollutvalgets arbeid det enkelte år. 

 

 
 
2.0 Regnskap 

 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2019. Regnskapet er avlagt 

med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 780 312. Revisors beretning er avgitt med 

følgende konklusjon med forbehold om budsjett: 

 

Flere av regnskapslinjene har vesentlige avvik mot regulert budsjett. Årsberetningen 

har kommentarer/årsak til noen av de største avvikene.  

 

Kommunens ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av regnskap, og har 

besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, 

samt ytterligere informasjon fra denne. I kommunestyrets behandling av tidligere års regnskap 

er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side 

inneværende år. 

 

Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget har i 2020 ikke mottatt eller behandlet 

skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommunelovens § 24-7. 
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Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven  

§ 24-9. Tema for kontrollen var Pasientregnskap. Pasientregnskap er regulert i Forskrift om 

disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. 

Revisor opplyser at kommunen ikke fatter vedtak om disponering av kontantytelse, slik 

forskriften tilsier, og har gitt følgende påpekning etter sine undersøkelser: 

 

• «Kommunen bør be om skriftlig dokumentasjon når det er pasienter som har verge og 

kommer / flytter inn på institusjon. Dette bør også undersøkes der det er 

familiemedlemmer som har / overtar ansvaret, såfremt det ikke er ektefelle som har 

ansvaret.» 

 

Kontrollutvalget skal påse at revisors påpekning følges opp. Utvalget fikk i møte 12. 

november 2020 et notat og en orientering om en rekke tiltak iverksatt fra administrasjonen for 

å følge opp revisors påpekninger. 

 

 

 
3.0 Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i 

kommunelovens § 23-3. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger 

av kommunens virksomhet. Utvalgets innstilling med prioriteringer er oversendt til 

kommunestyret for sluttbehandling. Følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon 

ble vedtatt av kommunestyret: 

 

1. Sykefraværsoppfølgning 

2.Personvern høst 2022 

3. Eiendomsforvaltning 

4.Vannforsyning - brannberedskap 

5.NAV/sosiale tjenester 

6.Offentlig anskaffelse 

7.Salten Brann IKS  

 

Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av 

konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det 

legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter 

ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I 2020 er det gjennomført følgende 

behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon: 

 
Prosjektets navn Behandling i kontrollutvalget 

Ansettelsesprosesser og nedbemanning Behandling:  

Rapport levert i mai og behandlet i juni 2020 

med grunnlag i forrige periodes plan. På 

grunnlag av rapporten anbefalte revisor 

følgende:  

1. Sørfold kommune skal lage søkerliste 

ved alle utlyste stillinger 

2. Sørfold kommune skal dokumentere 
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hovedtillitsvalgtes syn på alle 

innstillingene til kommunedirektøren 

3. Sørfold kommune skal drøfte bruken 

av deltid med de tillitsvalgte minst en 

gang i året 

4. Bemanningsplanen bør behandles i 

AMU 

Kommunestyret behandlet rapporten oktober 

2020 (sak 75/20), og vedtok å be rådmannen 

merke seg revisors anbefalinger, og trakk 

frem at kommunen «skal drøfte bruken av 

deltid med de tillitsvalgte minst en gang i 

året». Oppfølgning av kommunestyrets 

vedtak planlegges gjennomført av 

kontrollutvalget i 2021. 

Sykefraværsoppfølgning  Bestilling: 

Kontrollutvalget har bestilt gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon med dette temaet som er 

prioritet nummer 1 i Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023. Revisor 

legger opp til at rapport ferdigstilles oktober 

2021. 

Oppfølgning: Iris Salten IKS – Selvkost og 

Offentlige anskaffelser  

Behandling / oppfølgning: 

Forvaltningsrevisjon gjennomført 2020 for 

samtlige 9 eierkommuner, som en 

oppfølgning av kommunestyrenes vedtak i 

opprinnelig revisjon fra 2019. Opprinnelig 

rapport påpekte en del svakheter ved 

selskapets håndtering av offentlige 

anskaffelser, mens oppfølgningsrapporten 

viste en betydelig forbedring.  

 

Utvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon har gitt gode bidrag til kunnskap om hvordan den 

kommunale forvaltningen fungerer, og forbedringspotensial for kommunens forvaltning. 

Rapport fra forvaltningsrevisjon i Iris Salten IKS har gitt god kunnskap om selskapet og det 

forbedringsarbeid som er gjort som oppfølgning av opprinnelig rapport. 

 

 
 
4.0 Eierskapskontroll / Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for eierskapskontroll, slik det er bestemt i  

kommunelovens § 23-4. Utvalget behandler planen med innstilling til kommunestyret i sitt 

første møte i 2021. 

 

 
5.0 Øvrig kontroll og tilsyn 

 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll 

med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har 
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bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i 

kommunen, saker som er tatt opp i media etc. 

 

I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, 

regelverk, forvaltningspraksis etc. I 2020 gjelder dette bl.a følgende områder: 

• Kommunen som reguleringsmyndighet  

• Svar på henvendelser til kommunen. 

 

 

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at kommunedirektøren og dennes administrasjon har 

bidratt med gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.   

 

 
 

6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget 

 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til formannskapet om budsjett 2021 for kontroll og tilsyn 

(revisjon, sekretariat og kontrollutvalg).  

 

Kontrollutvalget har gitt høringsuttalelse til styret i Salten kontrollutvalgservice i forbindelse 

med at det planlegges gjennomført endret organisasjonsform, samt opptak av ny kommune 

som deltager i samarbeidet. Kontrollutvalget har oversendt til kommunestyret et forslag til 

reglement for utvalgets virksomhet. 

 

I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon har kontrollutvalget et påse-ansvar i 

forhold til revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor 

frem en erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne 

behandles i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straumen, 12. november 2020 

 

 

 

Jannike Moen (s)   Tor Ankjell (s)   Eirik Stendal (s) 

leder     nestleder    medlem 

 

 

 

  Eskild Pedersen (s)   Eva Lund Pedersen (s) 

  medlem    medlem 
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Kontrollutvalget, Sørfold kommune, 
 

Virksomhetsplan 2021   Jnr 20/1247 Ark 419 1.4 
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INNLEDNING 
 
Kommunestyrets kontrollansvar:  
 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for 
å kontrollere kommunens virksomhet.  

 
Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller 
avgjørelse.  
 
Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte 
organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 
(k.lov § 22-1).  

 
Etter bestemmelsen i kommuneloven § 23-1 har kommunestyret valgt et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. 
 
Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke  
kommunens internkontroll etter kommunelovens kapittel 25, eller 
kommunedirektørens ansvar for internkontroll. 
 
 
 

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
 
Valg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av kommunestyret i møte den 15. oktober 
2019 - sak 64/19. Kommunestyret har i sitt møte 16. september 2020 foretatt nytt 
valg av kontrollutvalg, med den endring at Tor Ankjell  erstatter Finn Arve Moen so 
medlem og nestleder.  
 
Medlemmer i kontrollutvalget er: 
 
Medlem:      Varamedlemmer           : 
Jannike Moen, SV, leder     1.  Terje Nystabakk, SV 
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Eva Lund Pedersen, Sp,      1. Johan Carlsen, Sp 
       2. Eivind Nygaard Sande, Sp 
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Eskild Pedersen, H     1. Zoy Lillegård, H 
       2. Hege Didriksen, H 
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Tor Ankjell, Ap, nestleder    1. Kristoffer Osbakk, Ap 
       2. Anne Bakken 
       
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Eirik Stendal, Rødt     1. Stein Martinussen, Rødt 
       2. Kai Bråthen, Rødt  
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KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal påse at:  
 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte  

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak  

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)  

d) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Regnskapsrevisjon  
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, 
at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets 
instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer 
som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.  

 
Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i. 
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. 
Planen skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av 
kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som 
er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.  

 
Eierskapskontroll  
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap 
gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av 
kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i 
verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter eierskapskontroller.  
 

Budsjett for kontrollarbeidet  
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og 
kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med anbefaling om 
vedtak.  
 

Rapportering til kommunestyret  
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  
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Uttalelse om årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og kommunale foretak sine 
årsregnskap og årsberetning.   
 

Annet  
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig. 
 
 
 
ANDRE OPPGAVER 
Kontakten med kommunestyret  
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med 
kommunestyret, både gjennom sakene utvalget oversender, gjennom sin årlige 
rapportering og ved andre orienteringer om utvalgets virksomhet.  
 

Åpenhet 
Kontrollutvalgets møter er åpne og alle har rett til å være til stede under møtene, men 
med de unntak som følger av kommuneloven § 11-5. Åpenhet er viktig, også om 
kontrollutvalgets virksomhet. Innenfor rammen av kommunelov og 
offentlighetslovgivningen, vil utvalget legge til rette for at utvalgets møter i størst 
mulig grad kan gjennomføres som åpne møter. 
 
 

Henvendelser fra publikum  
Alle henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, 
som tar stilling til om henvendelsen gir grunnlag for undersøkelser og / eller sak med 
bakgrunn i henvendelsen.  
 

Oppfølging 
Kontrollutvalget følger opp vedtak som angår utvalgets arbeid, og vurderer om 
sekretariatsbistanden tilfredsstiller utvalgets behov. 
 

Utvalgets faglige oppdatering  
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger. 
 
Virksomhetsbesøk 
For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget 
har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være 
aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere 
kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets 
behov og ressurssituasjon. 
 
Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å: 

• Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i 
kommunen. 

• Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er 
kommunisert 

13



 
 

6 

• Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS, 
offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system 
og rutiner 

• Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid 

 
Høring 
Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre 
kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde. 
Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer. Høringer finner sted i forbindelse med 
møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak 
ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. 
Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å 
klarlegge saksforholdet så godt som mulig. 
 
Det er ikke planlagt høringer i kontrollutvalget i 2020. Kontrollutvalget gjennomfører 
høring ved behov. 
 
 

Rapportering 
Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 
 
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller 
rapporteres fortløpende i egne saker til kommunestyret. 
 
Skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommuneloven § 24-7, kan vurderes særskilt 
rapportert til kommunestyret. 
 
 
 

Høringsuttalelser 
Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen 
spesielt, avgi uttalelse til kommunestyret, i saker der kommunestyret selv avgir 
høringsuttalelse på vegne av kommunen.   
 
 

Kontrollutvalgets arkiv 

Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av 
kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter. 
 
 
 
 

KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT 2020 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 2.12.2019 – sak 24/19. Budsjettet legger rammer 
for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme er på kr 793 000. 
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PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2021 

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes så snart som mulig, basert på 
møteplan for kommunestyre og formannskap. 
 
 
 
 
  

 

Kontrollutvalgets årsplan 2021 
 

 
Møter 

Aktiviteter og saker 1 2 3 4 5 ? 
Protokoll X X X X  

Orienteringer fra revisjon og sekretariat X X X X  

Planarbeid eierskapskontroll X       

Rapport fra forvaltningsrevisjon     X  

Rapport fra eierskapskontroll     X  

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon skoleeierrollen 

 
X 

 
 

     

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 

  
X 

 
 

  

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon Ansettelsesprosesser og 
nedbemanning 

    
 

X 

 

Orientering fra revisor om overordnet revisjonsstrategi    X   

Etterlevelseskontroll     X    

Orientering om status for kommunens økonomi / 
regnskap 

 
X 

    
X 

 

Uttalelse til kommuneregnskapet 2020   X    

Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker X X X X  

Virksomhetsbesøk        

Revisors erklæring om egen uavhengighet    X   

Utarbeidelse av virksomhetsplan 2022    X  

Kontrollutvalgets årsrapport 2021    X  

Møteplan 2022    X    

Budsjett for kontroll og tilsyn 2022   X     
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Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 

Saksbehandler e-post:  kn@hmts.no 

  

 
 

 

Eierkommunene i HMTS 

Kopi til: Rådmann/kommunedirektør, kommuneoverlege 

 

   

 

Handlingsplan for HMTS 2021 

Det tas forbehold om løpende oppdatering bla knyttet til Covid 19 
 

1. Faglige basistjenester for eierkommunene  

1.1 Tilsyn og godkjenninger av virksomheter 

(tilsynsfrekvens er normalt hvert 4. år – jf egen tilsynsplan) 
 

- Plan- og driftsgodkjenning av barnehager, skoler og tatoveringsvirksomheter  

- Tematilsyn barnehager og skoler: Innenfor hygiene, smittevern, renhold, toalettforhold 

- Oppfølging tidligere tilsyn 

- Tilsyn hygiene, smittevern, renhold alle campingplasser  

- Tematilsyn tatoveringsvirksomheter 

- Tematilsyn badeanlegg, solarier etter tilsynsplan  

1.2 Robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole – tilsyn og veiledning 

Vurdere oppgavene i forhold til ny barnehagelov og ny forskrift mrhv barnehager og skoler: 

- Aktiv samarbeidspartner/medlem i ressursgruppa for inkluderende barnehage- og skolemiljø i Bodø 

- Tematilsyn (skoler/barnehager) og refleksjonsmøter barnehager i de andre eierkommunene 

1.3 Behandle klagesaker etter folkehelseloven med forskrifter 

- Løpende oppfølging av klagesaker. Samarbeid med andre etater og kommuneoverlege 

- Klagesaker vedrørende Covid 19-forskrift på virksomheter som inngår i basis 

1.4 Uttalelser til og bidrag i ulike planer og fora 

- Gjennomgang og ev uttalelse i medhold av folkehelseloven til kommunale planer på høring 

- Inneklimaforum i Bodø. Vurdere behov for lignende samarbeidsfora/nettverk  

- Delta i Folkehelsealliansen i Nordland 

1.5 Øvrige faste oppgaver 

- Samarbeid med kommuneoverlegene 

- Kommuneoverlegeforum: Mnd møter (ca 10) – utvides ved behov 

- Hygienesertifikat skip i Bodø og Sørfold (ekstern fakturering) 

- Samarbeid med folkehelsekoordinator 

- Faglig kompetansesenter for kommuneadministrasjon og publikum, informasjon og veiledning 

- Legionella-møter med kommunene  

- Presentasjon i eierkommunenes politiske organ 

- Løpende møter med administrasjonen i eierkommunene 

- Ny forskrift mrhv barnehager og skoler: Sette oss inn i den og vurdere tilsyn, veiledninger, samarbeid 

med kommunene, etc. 

 

 

 

Dato:   ........................................................ 05.01.2021 

Saksbehandler:   ...................................... Katalin Nagy 

Telefon direkte:   ....................................... 98 22 39 33 

Deres ref:   ...................................................................  

Løpenr.:   .......................................................... 5/2021 

Saksnr/vår ref:   ............................................... 2018/90 

Arkivkode:   ............................................................ J00 
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2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene (faktureres) 

- Oppfølging Covid 19-forskriften i virksomheter utover basis: Bla sjekklister, oppdatering i hht    

endring lovverk, retningslinjer, tilsyn virksomheter (butikker, serveringssteder, bensinstasjoner, mm) 

- Tilsyn, veiledning, klagesaker, oppfølging og møter utover oppsatt tilsynsplan 

- Kurs etter avtale for eksempel legionella, smittevern, hygiene, internkontroll og psykososialt miljø 

- Bidrag i arbeidsgrupper, prosjektgrupper i utarbeidelse av planer, etc 

- Ny barnehagelov: Se på kommunenes behov for bistand i forhold til tilsyn   

- Annet 

 

3. Faglige tjenester for andre kunder (faktureres) 

3.1 Markedsføring 

- Salg av tjenester 

3.2 Tilsyn av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm 

- Avtaler med kommuner, andre 

- Gjennomføre tematilsyn fysisk miljø (bygg/renhold/vedlikehold/lyd, toalett skoler, mm) og/eller 

godkjenningsprosess på skoler og barnehager  

- Gjennomføre tematilsyn på andre virksomheter (badeanlegg, campingplasser, asylmottak, solarier, 

sykehjem, mm) 

- Annet 

3.3 Saksbehandling etter folkehelseloven med forskrifter 

- Behandle klagesaker  

- Uttalelser til og bidrag i ulike planer 

3.4 Veiledning og kursing innenfor ulike tema 

- Kurs om Legionellaforebygging  

- Andre kurs etter avtale for eksempel smittevern, hygiene, internkontroll, psykososialt miljø 
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Thorstein Ouren 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 40458742 
 
 
 

 

 
 
 
Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til 
Leve hele livet 

Stortingsmeldingen Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre er regjeringens hovedsatsing 
for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal 
bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig 
samfunn. Reformen legger opp til at kommuner gjennom politiske vedtak, skal ta stilling til 
hvordan tiltakene i Leve hele livet kan utformes og gjennomføres lokalt, og deretter innarbeide 
dem i sitt planverk og sette reformen ut i livet.  
 
For å nå målene i reformen er vi avhengig av at kommunene gjennomfører reformen lokalt. 
Derfor er det i Prop. 1 S (2020-2021), jf. Innst. 11 S (2020-2021) vedtatt at de kommunene som 
omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante 
tilskuddsordninger fra og med 2021. Covid-19-situasjonen sin påvirkning på kommunenes 
planprosesser er belyst i Prop. 1 S (2020-2021). 
 
Helsedirektoratet oppfatter at det er stor interesse for dette i kommunene. Helsedirektoratet 
sender derfor ut informasjon om kriterier for tilskudd nå, slik at flere kan omstille seg i tide, og 
benytte seg av muligheten for relevante tilskudd allerede i 2021. 
 
Kommunene har stor frihet til å utforme og konkretisere hvordan reformen skal iverksettes 
lokalt, basert på egne utfordringer og behov. Samtidig må følgende fire krav innfris for å bli 
prioritert i tilskuddsforvaltningen, ref. s. 201 i Prop 1 S (2020-2021):   
 
 Kommunene skal enten ha vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal 

vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet. Det forventes at kommunene innen utgangen av 

2021 kan vise til politisk vedtatte planer for hvordan reformens innsatsområder og løsninger skal 

gjennomføres lokalt. 

 En plan innebærer at kommunestyret har tatt stilling til innsatsområdene og løsningene i reformen 

og vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. 

 Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er tenkt integrert i kommuneplanens samfunnsdel 

(etter § 11-2 i plan og bygningsloven). 

 Kommunene må vise til deltakelse eller planlagt deltakelse i regionale nettverk for Leve hele livet for 

erfaringsdeling og gjensidig støtte og bistand med andre kommuner. 

Alle landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 17/9653-57 
Saksbehandler: Thorstein Ouren 

Dato: 09.01.2021 
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Presiseringer av kravene 
- At planen er vedtatt innebærer at kommunestyret har politisk behandlet hvordan reformen skal 

gjennomføres lokalt, på bakgrunn av en kartlegging av egne utfordringer og behov.  

- Reformen legger opp til endringsprosesser med sterk medvirkning. Det ligger derfor en forventning 

at kommunene involverer innbyggerne i arbeidet med Leve hele livet. 

- Reformen legger opp til at Leve hele livet integreres i kommunens overordnede samfunnsdel. Det vil 

videre kunne være naturlig å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomiplan som 

revideres årlig. 

- Reformen legger opp til at kommuner kan lære av hverandre og inspirere hverandre. Det legges 

derfor til grunn at kommunene deltar i eller planlegger å delta i nettverk for samarbeid og 

erfaringsdeling på reformens områder.  

Målgruppen for Leve hele livet er eldre over 65 år og deres pårørende. Reformens områder 
angår imidlertid alle brukere i omsorgstjenesten uavhengig av alder og diagnose. Kommunene 
oppfordres derfor til å legge reformens satsingsområder til grunn for det generelle plan- og 
kvalitetsforbedringsarbeidet i omsorgssektoren. Kvalitetsreformen bør ses i sammenheng med 
langsiktig planlegging og dimensjonering både av kapasitet og kompetanse i tjenestene. 
 
Oversikt over gjeldende tilskuddsordninger 
Alle kommuner skal fortsatt kunne søke på tilskuddsordningene, men kommuner som har 
beskrevet en planprosess eller utarbeidet og vedtatt en plan for hvordan reformens 
innsatsområder skal gjennomføres lokalt vil bli prioritert. Formål og målgruppe for 
tilskuddordningene videreføres som i dag. 
 

Kap/post  Tilskuddsordning  

Kap 761, post 67 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved 
livets slutt 

Kap 761, post 67 
 

Tiltak for å øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene til 
personer med utviklingshemming 

Kap 761, post 67 
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Kap 761, post 68 
 

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd, med unntak av 
tilskudd til spredning av velferdsteknologi i kommunene (påbegynte 
utdanningsløp skjermes)  

Kap 761, post 68 Leve hele livet – økt kompetanse, kontinuitet og aktivitet 

Kap 761, post 79 
 

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver 

Kap 762, post 60 
 

Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 

Kap 762, post 63 
 

Lønnstilskudd til gjennomføring av utdanning innen avansert klinisk 
sykepleie 

 

Tilskudd til ansatte som allerede har påbegynt et utdanningsløp med tilskudd fra kompetanse- 
og innovasjonstilskuddet, fritas fra dette. Det innebærer at dette tilskuddet innfases gradvis i 
perioden 2021–2023. 
 
Parallelt med innføring av et plankrav for Leve hele livet, tas det også sikte på å innføre et 
plankrav for investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser i løpet av budsjettåret 2021. 
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Endelig innføringstidspunkt tilpasses tilsagnsrammen og situasjonen knyttet til covid-19. De to 
plankravene vil bli sett i sammenheng der dette er naturlig. 
 

Kap 761, post 63 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, rehabilitering 

Kap 761, post 69 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, netto tilvekst 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 

Thorstein Ouren 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
Alle landets statsforvaltere 
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Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)
Sendt: 11.01.2021 12:48:44
Til: 
Kopi: Thorstein Ouren

Emne: Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet
Vedlegg: 17_9653-57Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskudd 29918390_1_1.pdf

                                                                                                                               
Til landets kommuner
 
 
Se vedlagte brev ang. Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet
til
Leve hele livet
 
 
Med vennlig hilsen
 
Helsedirektoratet
Avdeling kommunale helse‐ og omsorgstjenester
Thorstein Ouren
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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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 
Avdeling for IT- og 
forvaltningspolitikk 

Saksbehandler 
Line Richardsen 
22 24 72 36 

Digitalisering i offentlig sektor 

Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2015 

definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og 

skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor. Strategien er felles for 

både kommunal sektor og staten. Arbeidet med å følge opp tiltak i strategien er godt i 

gang.  

Teksten nedenfor inneholder tema og tiltak som departementet finner særlig relevant for 

kommuner og fylkeskommuner i deres digitaliseringsarbeid.  

Oppfølging av Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 

2019-2025  
Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2015 er en 

oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål 

og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale 

transformasjonen i hele offentlig sektor. Dette er derfor en felles strategi for både kommunal 

sektor og staten.  

KS og regjeringen skal gjennomføre 13 av 28 tiltak sammen. I tillegg er det flere av de øvrige 

tiltakene som kan berøre kommunal sektor. Stat og kommune må samarbeide tett for å 

realisere målene i strategien. Oppfølging av tiltakene understøttes av felles handlingsplan for 

realisering av strategien, der Digitaliseringsdirektoratet og KS følger opp denne i fellesskap.   

 

I tillegg reguleres oppfølging av digitaliseringsstrategien i en samarbeidsavtale mellom KS og 

KMD om digitalisering. Et mål med samarbeidsavtalen er å avklare ansvarsforhold for å 

styrke samhandling og samstyring på digitaliseringsområdet. Avtalen er en del av 

konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren.   

 

Kommuner 

Fylkeskommuner 

KS 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/6792-1 

Dato 

15. januar 2021 
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Side 2 
 

 

 

 

Regjeringen og KS har ved å legge frem digitaliseringsstrategien i fellesskap gitt tydelige 

signaler om å styrke samhandling og samstyring mellom statlig og kommunal sektor. Et 

sentralt tiltak i digitaliseringsstrategien er å etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen 

for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor. Som del av 

konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren, er det etablert et årlig 

konsultasjonsmøte om digitalisering. Det første møtet med KS ble avholdt i september i fjor 

og ble ledet av distrikts- og digitaliseringsministeren. For øvrig deltok politisk og administrativ 

ledelse i ASD, BFD, HOD, FIN, og KD. Neste konsultasjonsmøte om digitalisering vil 

gjennomføres våren 2021. 

 

Samhandling og samordning av digitaliseringsarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og 

statlige virksomheter skal legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende tjenester til 

innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Digitaliseringsstrategien beskriver 

prinsipper for samarbeid som sikrer kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse. KS kan i sin 

medvirkning ta utgangspunkt i samstyringsmodellen etablert for kommunesektoren.  

 

Arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester 

Regjeringen har i digitaliseringsstrategien besluttet å utvikle sammenhengende tjenester 

innenfor de syv livshendelsene Å få barn, Alvorlig sykt barn, Miste og finne jobb, Ny i Norge, 

Dødsfall og arv, Starte og drive en bedrift og Starte og drive en frivillig organisasjon.  

 

Arbeidet med livshendelsene skal ta utgangspunkt i eksisterende prosjekter, der slike finnes 

og er relevante. Det er foretatt behovskartlegginger og innsiktsarbeid som har identifisert en 

rekke behov der digitaliseringstiltak kan bidra til mer sammenhengende tjenester. Etablering 

av sammenhengende tjenester krever involvering av en rekke aktører på statlig og 

kommunalt nivå. Det arbeides nå med å sikre tverrsektoriell forankring av arbeidet, samt å 

kartlegge eksisterende prosjekter. Arbeidet med å koordinere eventuelle sammenhenger 

mellom de syv livshendelsene er også startet opp. Digitaliseringsdirektoratet vil ha en viktig 

oppgave i denne sammenheng.  

 

Arbeidet med livshendelser innebærer bl.a at man må avklare forvaltningsansvar, involverte 

virksomhetsområder og behov for samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.  

Et av virkemidlene for å lykkes med utviklingen av sammenhengende tjenester, er deling av 

data. Digitaliseringsdirektoratet har etablert et ressussenter for deling av data. 

Ressurssenteret skal kunne bidra med kompetanse innenfor de juridiske problemstillinger 

knyttet til deling av data i sammenhengende tjenester 

 

Det er etablert en struktur for samarbeid for å understøtte utviklingen av sammenhengende 

tjenester. En tverrdepartemental arbeidsgruppe, ledet av KMD, og med deltakelse fra de 

ansvarlige departementer for livshendelsene, samt BFD og KS, er i gang. 

Digitaliseringsdirektoratet har en sekretariatsfunksjon for departementgruppen og har også 
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etablert en egen arbeidsgruppe på direktoratsnivå. Direktoratet, sammen med KS, har en 

viktig rolle i å støtte arbeidet med de sammenhengende tjenestene, som pådriver, 

metodeutvikler og forvalter av flere relevante virkemidler. Arbeidet med digitale løsninger for 

livshendelsene har brukeren i sentrum.  

 

Livshendelsene alvorlig sykt barn og starte og drive en frivillig organisasjon har fått tilskudd i 

StimuLab-ordningen til oppstart av innovasjonsprosjekter for å kartlegge utfordringer og 

identifisere behov og forbedringer. Kommunal sektor ved Flekkefjord kommune og eHelse 

Agder er mobilisert inn i arbeidet, og har med Oslo kommune i styringsgruppen. 

 

Livshendelsen dødsfall og arv har fått støtte av medfinansieringsordningen i Digdir til 

utvikling av tjenesten Oppgjør etter dødsfall. Livshendelsen starte og drive en bedrift har fått 

støtte av medfinansieringsordningen for prosjektet Selskapsetablering. Livshendelsen miste 

og finne jobb omfatter blant annet arbeidet med moderniseringen av systemer knyttet til 

behandling av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og styring av arbeidsmarkedstiltak. 

 

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling  

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle 

brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Det er igangsatt et arbeid 

med å etablere et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. 

FIKS-plattformen til KS er en del av økosystemet.  Statlige virksomheter som forbereder 

digitaliseringstiltak som berører kommunesektoren, skal i en tidlig fase drøfte tiltaket med 

KS. Dette omtales nærmere i Digitaliseringsrundskrivet. 

 

eInnsyn 

eInnsyn er en løsning som inngår i felles økosystem for nasjonal digital samhandling. 

eInnsyn er nå en allment tilgjengelig publiseringstjeneste for postjournaler i kommunale, 

fylkeskommunale og statlige organ og for møter og utvalg i fylkeskommunale og kommunale 

organ. Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvalting åpen og lettere tilgjengelig. 

Kommuner og fylkeskommuner betaler for bruken av eInnsyn. Les mer om bruksvilkåra for 

eInnsyn  og prismodellen for eInnsyn. 

Informasjonssikkerhet 

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for vellykket digitalisering. Dette er også en 

grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og 

offentlige digitale tjenester. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta krav 

til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte. Det handler om å styre risiko i 

oppgavene og tjenestene. 

 

Det er viktig at alle offentlige virksomheter arbeider godt med informasjonssikkerhet for å 

kunne levere effektive, brukervennlige og sikre tjenester til innbyggerne. 

Digitaliseringsdirektoratet har i samarbeid med andre veiledningsaktører utarbeidet 

veiledningsmateriell som kan benyttes av kommunene for å lykkes med 
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informasjonssikkerhetsarbeidet. KS og Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KINS) 

vil være sentrale samarbeidspartnere for kommunene. 

 

Det anbefales at kommunene fokuserer særskilt på 

• å ha på plass et system for styring av informasjonssikkerhet 

• systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet 

• gjennomføring av øvelser på området, minst en gang i året 

• informasjonssikkehetskompetanse- og kulturutvikling både hos kommunens ledelse 

og ansatte.  

 

Personvern 

Digitalisering av tjenester innebærer ofte behandling av personopplysninger. Det kan være 

nye opplysninger, eller behandling av eksisterende opplysninger på nye måter. All 

behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med reglene i 

personopplysningsloven og personvernforordningen. Innebygd personvern er et sentralt krav 

i personopplysningsloven og betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et 

system eller en løsning. Bruk av innebygd personvern og personvern som standardinnstilling 

er derfor virkemidler som kan bidra til å sikre at grunnleggende personvernprinsipper ivaretas 

og at personopplysninger behandles på en betryggende måte.  

 

Bruk av IT-standarder  

Endringer i forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning ble vedtatt 

16. oktober 2020. 

 

Reviderte forskrift tar blant annet sikte på å sikre at offentlige virksomheter skal vurdere bruk 

av åpne standarder, krav om bruk av både IPv4 og IPv6 (dual stack) i grunnleggende 

datakommunikasjon, samt krav om bruk av HTML ved publisering av nettleserbaserte 

tjenester. 

 

Referansekatalogen gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig 

sektor. 

 

Digihjelpen – kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse 

KS, Kompetanse Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortsetter 

samarbeidet i 2021 for å hjelpe kommunene med å etablere et lavterskel Digihjelpen-tilbud 

for innbyggere som har liten eller ingen grunnleggende digital kompetanse. Målet er at alle 

kommuner skal tilby innbyggere med svake digitale ferdigheter hjelp til å komme i gang med 

bruk av digitale verktøy, slik at de kan ta i bruk digitale innbyggertjenester fra hele offentlige 

sektor. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildelte i november i fjor to millioner kroner i 

engangsstøtte til 19 nye kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital 

kompetanse til sine innbyggere (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-kommuner-
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som-vil-lofte-innbyggernes-digitale-kompetanse/id2787040/). Siden 2017 har 124 kommuner 

fått tilskudd på totalt 15 millioner kroner for å etablere slike lavterskeltilbud. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av 2021 utvikle en ny strategi for 

digital kompetanseheving for innbyggere i et livsløpsperspektiv. KS vil inviteres til å delta i 

utviklingen av den nye strategien. 

 

Stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon 

Den store fremveksten av data representerer en viktig ressurs for Norge fremover. 

Regjeringen har lenge arbeidet for at offentlige data som ikke må skjermes, gjøres 

tilgjengelig for viderebruk. Økt deling og bruk av offentlige data vil bidra til effektivisering, 

innovasjon, næringsutvikling og et åpent og demokratisk samfunn. En undersøkelse 

gjennomført av Agenda Kaupang på oppdrag av KMD, viser at kommunene har flere og 

store utfordringer knyttet til å få delt data med næringslivet. Regjeringen vil i begynnelsen av 

2021 legge frem en melding til Stortinget om datadrevet økonomi og innovasjon, der formålet 

er å legge frem en nasjonal politikk for hvordan Norge skal bli bedre til å utnytte mulighetene 

som ligger i data som ressurs.  

 

Nytt folkeregister – nye muligheter for kommunene og fylkeskommunene 

Nytt folkeregister legger til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan få tilgang til 

opplysninger i sanntid og benytte opplysningene til å effektivisere egne forretningsprosesser. 

I tillegg kan bruk av det moderniserte folkeregisteret bidra til bedre datakvalitet, flere 

informasjonselementer og nye tekniske grensesnitt, slik at det kan utvikles nye 

innbyggertjenester. 

Skatteetaten samarbeider med KS om kommunal sektors behov for tilgang til opplysninger i 

et modernisert Folkeregister. I tillegg vurderes muligheten for at kommunal sektor skal kunne 

sende opplysninger til Folkeregisteret digitalt. KS har egne aktiviteter for å ivareta kommunal 

sektors behov opp mot modernisert Folkeregister. For at kommuner og fylkeskommuner skal 

kunne hente ut gevinster ved et modernisert folkeregister, bør den enkelte kommune og 

fylkeskommune selv kartlegge endringsbehovet og vurdere konsekvensene som følger av et 

modernisert register. Informasjon fra KS om nytt folkeregister kan leses her: 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/modernisert-folkeregister/.  

 

Digital planbehandling 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Direktoratet for Byggkvalitet 

(DiBK), Kartverket og KS etablert Fellestjenester PLAN - en digital regelverksplattform på 

Altinn som varsler planoppstart  og kontrollerer og sender inn planforslag til riktig kommune. 

Fellestjenester PLAN kommuniserer med FIKS-plattformen. Fellestjenester PLAN sjekker de 

innsendte planforslag mot gjeldende regelverk, og sikrer informasjonsflyt mellom partene i 

saken. Det blir enklere å levere komplette reguleringsplanforslag til kommunen. De første 

nettbaserte løsningene kommer på plass tidlig i 2021. 
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Kommunenes rapportering av geodata og geodatatjenester skal gå gjennom den nasjonale 

geoportalen «Geonorge». Datasettene blir da automatisk også tilgjengelig via felles 

datakatalog data.norge.no. 

 

Digital byggesaksbehandling 

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) har etablert Fellestjenester BYGG - en digital 

regelverksplattform på Altinn som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig 

kommune. Fellestjenester BYGG kommuniserer med FIKS-plattformen. Dermed er det blitt 

enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen. Fellestjenester BYGG sjekker 

innsendte byggesøknader mot gjeldende regelverk, og sikrer informasjonsflyt mellom 

partene i byggesaken. De første nettbaserte søknadsløsningene kom på plass høsten 2018.  

 

Flere kommuner er nå i gang med å anskaffe og ta i bruk nye digitale 

saksbehandlingssystemer. eByggesak  og ePlansak eies av KS og utvikles i samarbeid med 

DiBk, Kartverket, SSB og en rekke kommuner. eByggeSak og ePlansak består av en 

produktspesifikasjon som kommunene kan benytte når de skal digitalisere plan- og 

byggesaksområdet og anskaffe nytt fagsystem/sakstøtte for kommunal saksbehandling. Vi 

anbefaler at denne spesifikasjonen legges til grunn ved felles anskaffelser på området.  

 

KOBO – nytt system for kommunale boliger 

Kommunene disponerer om lag 109 000 boliger. Det finnes i dag få gode systemer for å 

søke, tildele og administrere disse kommunale utleieboligene. Søknad om bolig er ofte 

papirbasert. Regjeringen har tatt initiativ til et kommune-statprosjekt for å utvikle nye digitale 

løsninger for å søke, tildele og forvalte kommunale utleieboliger. Prosjekt KOBO utvikles av 

Husbanken i nært samarbeid med KS og dem som skal bruke tjenestene. 

 

Digitalisering i kommunal helse- og omsorgstjeneste  

Digitalisering i helse- og omsorgssektoren er et felles mål for kommunene og staten. Helse- 

og omsorgsdepartementet og KS inngikk derfor den 3. desember 2020 en samarbeidsavtale 

om innføring av nasjonale e-helseløsninger. Samarbeidsavtalen som Helse- og 

omsorgsdepartementet og KS har inngått handler om innføring av nasjonale e-

helseløsninger i kommunene, slik som kjernejournal og e-resept, der bedre tilgang til 

legemiddelinformasjon er høyt prioritert.  Dette er løsninger som vil gi gevinster i form av 

bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Samarbeidsavtalen finnes 

her (link).  

Kommunene har i 2020 gjort en betydelig innsats i arbeidet med digitaliseringstiltak under 

covid-19. Digitalisering bidrar til å styrke overvåking av epidemien, effektivisere testing og 

smittesporing, begrense smittespredning og til å understøtte vaksinasjon. Digitalisering har 

også understøttet pasientbehandling og oppfølging av pasienter under covid-19. I 2021 blir 

det viktig at kommunene har beredskap til å prioritere digitaliseringstiltak i forbindelse med 

vaksinasjonen mot covid-19. 

En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste forutsetter økt nasjonal koordinering, felles 

prioritering og felles innsats om nasjonale digitaliseringstiltak. Direktoratet for e-helse skal 
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bidra til en helhetlig digitalisering i helse- og omsorgssektoren og har etablert en nasjonal 

oversikt over digitaliseringstiltak i sektoren, nasjonal e-helseportefølje. Kommunene 

oppfordres til å forelegge planer om digitaliseringstiltak med nasjonal betydning for 

Direktoratet for e-helse. Med nasjonal betydning menes det at tiltaket har betydning for flere 

helseforetak eller flere kommuner, og at tiltaket i tillegg har potensial for gjenbruk i store 

deler av helse- og omsorgssektoren eller betydning for nasjonale e-helseløsninger.  

I arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren er det viktig med helhet og 

sammenheng. Nytten av de nasjonale e-helseløsningene er størst når de brukes av flest 

mulig. Skal vi lykkes er det viktig at innføringen av de nasjonale e-helseløsningene prioriteres 

og koordineres i fellesskap, og at kommunesektoren settes i stand til å understøtte disse. For 

å understøtte kommunenes arbeid med innføring av nasjonale e-helseløsninger, har 

Direktoratet for e-helse utarbeidet et veikart for nasjonale e-helseløsninger, som gir en 

oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av løsningene, og viser status, 

avhengigheter og risiko for arbeidet fremover. Målet er at veikartet skal fungere som et 

utgangspunkt når kommunal sektor foretar vurderinger og prioriteringer for innføring og bruk 

av nasjonale e-helseløsninger, i tråd med helsepolitiske mål. Veikartet finnes her (link). 

Flere av de nasjonale e-helseløsningene krever innføringsaktiviteter i kommunene de 

nærmeste årene. En del av løsningene vil kreve tilpasninger i kommunenes IKT-systemer, 

og etablering av nødvendig infrastruktur og sikkerhetsløsninger. Regjeringen har i 

statsbudsjettet for 2021 prioritert et historisk løft av digitalisering i helse- og 

omsorgssektoren. I 2021 vil det det i første omgang arbeides for å realisere komponenter i 

felles grunnmur som er nødvendige for å håndtere informasjonssikkerhet og personvern 

knyttet til mer utstrakt bruk av datadeling og dokumentdeling. Direktoratet for e-helse vil i 

2021 også gjennomføre et forprosjekt for helhetlig samhandling, som skal beskrive nasjonale 

samhandlingsløsninger i en helhet. Kommunene skal her ha en aktiv rolle og bidra inn i 

forprosjektet. For kommuner som ønsker en særlig aktiv rolle i forprosjektet, oppfordres de til 

å ta kontakt med KS.  

Stortinget har i tråd med regjeringens forslag bevilget midler til det videre arbeidet med en 

felles kommunal journalløsning, Akson journal. Det videre arbeidet er basert på forprosjektet 

Direktoratet for e-helse utredet i samarbeid med KS og med involvering fra utvalgte 

kommuner, fastleger og andre interessenter. Forprosjektet ble overlevert Helse- og 

omsorgsdepartementet i februar 2020 og var gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Det 

videre arbeidet med felles kommunal journalløsning vil skje under en kommunal ledelse av 

en styringsgruppe bestående av et utvalg kommuner, KS og departementet. Det viktigste 

arbeidet til styringsgruppen i 2021 vil være å forberede et kommunalt beslutningsgrunnlag 

med sikte på å etablere et selskap innen 1. juli 2021 som skal anskaffe, drifte og forvalte den 

felles kommunale journalløsningen. Kommunene som ønsker å engasjere seg i dette 

arbeidet bør kontakte KS for videre oppfølging. Mer informasjon om Akson journal finnes på 

nettsidene til KS. 

For kommuner som omfattes av Helseplattformen i Midt-Norge, innføres et felles 

journalsystem for sykehus og kommuner, inkl. fastleger i regionen. I tillegg til Helse Midt-
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Norge RHF og Trondheim kommune, har også Indre Fosen og Kristiansund vedtatt å ta 

Helseplattformen i bruk. Kommuner i helseregion Midt-Norge oppfordres til å utløse sin 

opsjon i Helseplattformen.  

Ny Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen  

Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen Framtid, fornyelse og digitalisering, ble lansert 

i 2017 og varer til og med 2021. Strategien har to 

hovedmål: 

1. Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og 

lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse 

2. IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke 

elevenes læringsutbytte 

 

Omtrent halvparten av tiltakene i digitaliseringsstrategien er allerede gjennomført og de 

resterende tiltakene er i god prosess. Utviklingen har imidlertid gått raskt, og det er behov for 

å styrke innsatsen på noen områder. Kunnskapsdepartementet lanserte derfor 2. desember 

2020 en ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen. I arbeidet med 

handlingsplanen har departementet innhentet innspill fra blant andre KS og representanter 

fra kommunesektoren. Med handlingsplanen ønsker regjeringen å svare på noen av de 

utfordringene kommunene har gitt innspill om. Handlingsplanen inneholder tiltak på følgende 

områder: 

• Samspillet om tilgang om digitale læringsressurser  

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Digital kompetanse hos skoleeiere, skoleledere og lærere  

• Kunnskapsgrunnlag for digitalisering i skolen 

 

Utdanningsdirektoratet vil følge opp de fleste av tiltakene i strategien på vegne av 

Kunnskapsdepartementet, og vil involvere KS i gjennomføringen av tiltakene. 

Handlingsplanen vil i tillegg sette i gang viktige prosesser som skal brukes videre i ny 

digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen som skal gjelde fra 2022. 

 

Tilrettelegging for sikker og fremtidsrettet fast og mobil bredbåndsinfrastruktur  

Bredbånd og mobilnett er blitt en vesentlig del av hverdagen vår, og infrastrukturen for 

elektronisk kommunikasjon (ekom) er en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering og 

nye tjenester. Ekomsektorens løsninger vil påvirke hvordan vi organiserer virksomheten i 

andre sektorer i fremtiden, som helse, omsorg, utdanning og samferdsel. Denne 

infrastrukturen har derfor stor betydning for fremtidig velferd og vekst, og det er viktig å sikre 

videre utbygging av både faste og mobile ekomnett i hele landet. 

 

Kommunal sektor har en svært viktig rolle i tilretteleggingen for videre utbygging av bredbånd 

og mobilnett. Kommunene er sentrale, blant annet som grunneier og myndighet. Spesielt vil 

kommunene ha en viktig rolle i forbindelse med utbyggingen av neste generasjons mobilnett 

(5G).  Med de økte kapasiteter og nye bruksområder som vil komme med 5G, vil det være 

nødvendig å etablere fiberkabler helt ut til basestasjonene. For å møte forventningene til 5G i 
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form av økt nedlastingshastighet og lavere forsinkelser, vil det også være behov for svært 

mange nye basestasjoner (spesielt i byene), både innendørs og utendørs. Behovet for 

fleksibel tilgang til bygg og master for plassering av basestasjoner, vil derfor bli enda 

viktigere enn i dag. 5G vil i større grad enn dagens mobilteknologi (2G, 3G og 4G) være en 

bærer av maskin-til-maskin-kommunikasjon, og vil være en sentral teknologi i utviklingen av 

«smarte» kommuner og fylkeskommuner. Stadig flere tilkoblede sensorer vil for eksempel 

legge til rette for velferdsteknologi, eHelse, optimalisering av teknisk drift og transport, 

førerløse kjøretøy, og utbredelsen av smarte hjem. Dette vil blant annet bidra til at 

kommunens innbyggere vil kunne få et tilbud om å bo hjemme lenger.  

 

Kommunene bør også gå i dialog med tilbydere av bredbånd og mobilnett for å identifisere 

sårbarheter lokalt og foreslå forbedringer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bidrar til 

styrking av mobilnettet i spesielt utsatte kommuner gjennom programmet forsterket ekom. 

 

Kommuner kan skape fremdrift i utbyggingen av bredbånd gjennom å gi tilgang til kommunal 

infrastruktur (for eksempel tomter, bygninger, master) til bredbåndstilbyderne. 

Kommuner må følge den nasjonale ledningsforskriften. Ifølge en undersøkelse av IKT Norge 

var det i 2018 bare 13 prosent av kommunene som følger ledningsforskriften. Det er ikke 

frivillig for kommunene å følge forskriften. 

 

Digitalisering og innovasjon 

Digitalisering og teknologi er viktige drivere for innovasjon. Samtidig er innovasjon en viktig 

komponent for å få til digital transformasjon. I Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig 

sektor — Kultur, ledelse og kompetanse peker regjeringen på tre prinsipper for å fremme 

innovasjon i offentlig sektor: 

• Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere. 

• Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke 
nytt og lærer av feil og suksesser. 

• Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid. 

Videre lanseres ti grep for økt innovasjon i offentlig sektor, hvor et av disse handler om å 

legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for 

innovasjon. 

 

Nye digitaliseringstiltak i 2021 

Regjeringens mål er å skape mer og inkludere flere. Digitalisering og ny teknologi åpner for 

helt nye muligheter for innbyggere, virksomheter og samfunnet gjennom økt velstand, bedre 

livskvalitet og en mer bærekraftig utvikling. Derfor foreslår regjeringen å bevilge over 1,5 

milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2021. Dette kommer på toppen 

av en allerede høy digitaliseringsaktivitet siden flere av de tiltakene som er startet opp de 

siste årene er større prosjekter som videreføres og får penger også i 2021 og påfølgende år. 

Flere av de nye tiltakene i 2021 får betydning for kommunal sektor. Dette gjelder for 

eksempel digital undervisning i kommunene, Nasjonal vegdatabank og etablering av 

infrastruktur for samvirkende intelligente transportsystemer (ITS), felles kommunal 

journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og bredbånd. 

Medfinansieringsordningen som forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet har fra 2016 til 2020 
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bidratt til realisering av digitaliseringstiltak som er beregnet å kunne gi samlede årlige 

gevinster for kommunene på over 670 mill. kroner. I 2021 er rammen for tildeling fra 

medfinansieringsordningen nesten 190 mill. kroner, noe som kan utløse offentlige 

digitaliseringsinvesteringer med samlet budsjett på mellom 218 og 379 mill. kroner, med 

store potensielle gevinster også for kommunene og deres innbyggere og næringsliv. 

 

Digitaliseringsrundskrivet for statlige virksomheter 

Digitaliseringsrundskrivet gjelder for statlig sektor, og er en helhetlig sammenstilling av 

pålegg, føringer og anbefalinger for staten. Siden rundskrivet viser til en rekke krav som er 

hjemlet i lover som også gjelder for kommunal sektor, kan deler av rundskrivet være relevant 

for kommuner og fylkeskommuner. Rundskrivet er vedlagt. 

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å gjøre seg kjent med kravene 

som stilles og anbefalingene som gis til statlige virksomheter på digitaliseringsområdet, og 

vurdere om noen av disse kan være relevante for digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Hjelle (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Katarina de Brisis 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 15.01.2021 10:08:56
Til: 
Kopi: 

Emne: 20/6792-1 Digitalisering i offentlig sektor
Vedlegg: Digitalisering i offentlig sektor (L)(1329247).pdf;Digitaliseringsrundskrivet 2020 utsendelse(1323744)
(1326462).pdf
Vedlagt følger brev til alle kommuner, fylkeskommuner og KS. Dette brevet og rundskrivet blir lagt ut på
regjeringen.no.
 
Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til fellesadressen / Any answer to
this letter, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@kmd.dep.no.      
 
Med hilsen / Yours sincerely
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet / Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation
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Rundskriv 
 

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@kmd.dep.no 

 

 

 

Departementene 
Underliggende forvaltningsorganer 
Statsministerens kontor 

 

 
 
 

Nr. Vår ref Dato 
H-7/20 20/3690  4 04.01.2021  

 

DIGITALISERINGSRUNDSKRIVET 

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i 
offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære 
forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.  

Rundskrivet erstatter rundskriv H-5/19, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes 
ut. 

Rundskrivet skiller på alle punkter mellom krav, anbefalinger og veiledning. Der 
veiledningsmateriell eksisterer, er det vist til med lenke.  

 

Vesentlige endringer fra fjorårets rundskriv  

De viktigste endringene fra rundskriv H-5/19 er: 

 Omtalen av digital inkludering er samlet i punkt 1.12. 

 Omtalen av samordning mellom statlig og kommunal sektor er presisert.  

 

 

 

Bakgrunn 
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Side 2 

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om 
å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for 
økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og 
offentlig sektor.  

Regjeringen og KS la frem Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig 
sektor 2019-2025 i juni 2019. Strategien definerer felles mål og innsatsområder for 
digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele 
offentlig sektor. Strategien er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for 
Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.1  

 

1. Hvordan skal virksomheten digitalisere? 

1.1 Sett brukeren i sentrum for tjenesteutviklingen  

Krav 

Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje gjennom 
digitale, nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være trygge, helhetlige, brukervennlige og 
universelt utformet. 

Målet er at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, 
som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av 
forvaltningsnivåer og sektorer både innenfor statlig og kommunal sektor. 
Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor vektlegger utvikling av sammenhengende digitale 
tjenester som tar utgangspunkt i livshendelser. I strategien pekes det ut syv livshendelser, der 
utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres i strategiperioden. Flere av 
virksomhetene kan forvente å bli involvert i dette arbeidet.  

Virksomheten skal sette brukerens behov i sentrum. Brukere kan være innbyggere, 
næringsdrivende, egne ansatte, frivillige organisasjoner, og andre offentlige og private 
virksomheter, etc.  

Brukere skal få hjelp og veiledning til å benytte virksomhetens digitale tjenester, for eksempel 
gjennom veiledning på nett, digital dialog eller direkte kontakt. 

Relevant regelverk må gjennomgås. Regelverk skal være teknologinøytralt. Det skal ikke 
lages nye regelverkshindringer, og eksisterende, utilsiktede hindringer skal fjernes. Det 
enkelte departement er ansvarlig for å gjennomføre de regelverksendringene som er 
nødvendige for å kunne oppnå gevinster ved digitalisering på eget område, eller bidra til 
utviklingen av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.. 

Virksomheten skal bruke et klart og godt språk i all tjenesteutvikling, brukerrettet informasjon 
og kommunikasjon. 

Altinn skal benyttes som hovedkanal for overordnet informasjon om rettigheter og plikter for 
etablerere og næringsdrivende. 

Anbefalinger  
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Virksomhetene anbefales å bruke tjenestedesign og andre metoder for brukerinvolvering og 
brukertesting for å sikre at tjenestene oppfyller brukernes behov. Virksomheter som deler 
ansvarsområder bør samarbeide, og gi brukerne et hensiktsmessig og helhetlig tilbud, 
uavhengig av måten forvaltningen er organisert på.  

Norge.no er en veiviser til offentlige digitale tjenester til innbyggerne på tvers av sektorer og 
nivåer, med en tjenestekatalog over statlige og kommunale digitale tjenester. Oversikt over 
tjenestene er blant annet organisert etter livshendelser. Statlige virksomheter bør fortløpende 
registrere sine tjenester her, for å sikre en helhetlig fremstilling av forvaltningens digitale 
tjenester til innbyggerne. 

Virksomheter som har utviklet kurs- og veiledningsmateriell for bruk av publikumsrettede 
digitale tjenester, bør dele dette på Kompetanse Norges Digidel-side, www.digidel.no. 
Ressurser fra Digidel-siden brukes av de kommunale Digihjelpen-tilbudene, som tilbyr kurs- 
og opplæring i grunnleggende digital kompetanse til sine innbyggere. 

Veiledning 

Et klart og brukertilpasset språk er en viktig forutsetning for at digitale tjenester blir tatt i 
bruk, og for at forvaltningens brukere forstår sine rettigheter og plikter. Gode språkråd finnes 
på www.klarspråk.no.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS har i fellesskap forpliktet seg til 
å legge forholdene til rette, slik at landets kommuner kan ha et veiledningstilbud i 
grunnleggende digital kompetanse for innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett, 
og bruke digitale tjenester. Et konsept for etablering av slike veiledningstjenester er utviklet i 
samarbeid mellom KMD og KS (Digihjelpen). Konseptet inkluderer hvordan statlige etater 
med digitale tjenester, som er rettet mot innbyggerne, kan bidra med opplæringsmateriell og -
ressurser for å styrke de kommunale veiledningstilbudene.  

Se veiledning om sammenhengende tjenester på Digitaliseringsdirektoratets hjemmeside. 

 

1.2 Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon 

Krav 

Den enkelte virksomhet skal ha tilstrekkelig oversikt over hvilke data den håndterer.  

Gjenbruk av informasjon bidrar til raskere og enklere saksgang både for brukerne og for de 
offentlige virksomhetene. Offentlige virksomheter skal ikke spørre brukerne på nytt om 
forhold de allerede har opplyst om. Dette omtales gjerne som "kun én gang", og er et 
langsiktig mål og en av hovedprioriteringene i IKT-politikken. Finnes data hos en annen 
virksomhet, skal data hentes derfra, forutsatt at det foreligger rettslig grunnlag. Se også pkt. 
1.5 om bruk av felles offentlige registre. Utvekslingen skal skje på en måte som bevarer 
dataenes autentisitet og integritet. Utveksling av data som andre offentlige virksomheter har 
krav på, skal prioriteres.  

Virksomheten skal registere datasett i Felles datakatalog(data.norge.no). Dette skal som et 
minimum gjøres når virksomheten endrer eller etablerer tjenester, herunder etablerer nye, eller 
oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester. Registrering av geodata via 
geonorge.no tilfredsstiller kravet. 
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Virksomheter som registerer/synliggjør datasett, må klargjøre forutsetningene for å dele 
datasettet med andre virksomheter. 

Data skal gjøres tilgjengelig i tråd med viderebruksbestemmelsene i Offentleglova og 
Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data.  

Virksomheten skal følge krav om deling og tilgang til geodata, og bruke infrastruktur for 
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE). 

Anbefaling 

Virksomheten bør sørge for at data skal kunne gjøres tilgjengelig i et langtidsperspektiv, med 
opprettholdt integritet, autentisitet, anvendbarhet og pålitelighet. 

Ved publisering bør offentlig produsert tekst inneholde bruksvilkår som åpner for innhøsting 
og gjenbruk til språkteknologiske formål. Disse vilkårene bør være videre enn for andre typer 
gjenbruk. Terminologi og begrepslister bør leveres til Felles begrepskatalog. Ved kjøp av 
oversettelsestjenester, bør avtalene inneholde krav om levering av oversettelsesminner 
sammen med det ferdige resultatet. Oversettelsesminnene bør leveres til Nasjonalbibliotekets 
språkbank. 

Veiledning 

For at virksomhetene skal kunne følge krav og anbefalinger foran, har 
Digitaliseringsdirektoratet  etablert et rammeverk for informasjonsforvaltning, som bør brukes 
av virksomheten for å oppnå en helhetlig tilnærming til sikring, kvalitet og optimal utnyttelse 
av data. 

Digitaliseringsdirektoratet har publisert veiledning til hvordan komme i gang med registrering 
av datasett. 

Språkdata som brukes som grunnlag for språkteknologi, omfatter ikke bare oversettelser og 
begrepslister, men også tekst, som for eksempel nettsider, rapporter og saksdokumenter. De 
språklige strukturene i tekst produsert av det offentlige, utgjør verdifulle data for 
språkteknologisk forskning og utvikling. Det er viktig å legge til rette for gjenbruk til dette 
formålet utover viderebruk av innholdet i tekstene. 

 

 

1.3 Følg opp informasjonssikkerheten 

Krav  

Departementene skal følge opp virksomhetenes informasjonssikkerhetsarbeid basert på 
vesentlighet og risiko, jf. økonomireglementet § 15 og Nasjonal strategi for digital sikkerhet 
kapittel 3 og Én digital offentlig sektor kapittel 9. 

I henhold til eForvaltningsforskriften § 15 skal virksomheten ha en internkontroll (styring og 
kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for 
styringssystem for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være en integrert del av 
virksomhetens helhetlige styringssystem. Omfang og innretning på internkontrollen skal være 
tilpasset risikoen.  

Anbefalinger  
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KMD har pekt ut Digitaliseringsdirektoratet til det organ som skal gi anbefalinger på området, 
jf. eForvaltningsforskriften § 15. En veileder finnes på Digitaliseringsdirektoratets nettsider. 
Denne veilederen understøtter virksomhetsledelsens arbeid med helhetlig internkontroll, blant 
annet ved å hjelpe virksomheten til å identifisere plikter etter annet regelverk, som 
personvernforordningen. (jf. nedenfor pkt 1.4).  

I tillegg til Digitaliseringsdirektoratets veileder, er også NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet et nyttig hjelpemiddel i virksomhetsledelsens arbeid med informasjonssikkerhet. 
NSM har i denne sammenheng definert et sett med prinsipper for hvordan IKT-systemer bør 
sikres for å beskytte verdier og leveranser. 

 

1.4 Bygg inn personvern 

Krav  

Virksomhetene skal følge kravene i Personopplysningsloven (POL), og gjennomføre 
nødvendige tilpasninger og endringer. Virksomhetene skal ha en risikobasert tilnærming til 
personvernarbeidet. Virksomhetene skal etterleve krav til innebygd personvern og 
personvernvennlige standardinnstillinger, slik at det tas hensyn til både risikoer for fysiske 
personers rettigheter og friheter, virksomhetsmål og gjennomføringskostnader, jf. 
forordningens artikkel 25. 

Veiledning  

Veileder for Personopplysningsloven finnes på Datatilsynets nettsider.  

 

1.5 Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger 

Krav  

Virksomheten skal følge regjeringens strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter. 
Disse gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene. 

Før virksomheten tar stilling til om felleskomponenten kan tas i bruk, må virksomheten selv 
foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet bruk av komponenten, og en 
personvernkonsekvensutredning2. Virksomheten skal ha en beredskapsplan for evt. nedetid 
e.l. knyttet til en felleskomponent. 

ID-porten: Virksomheten skal ta i bruk ID-porten for digitale tjenester som krever innlogging 
og autentisering. 

Altinn: Virksomheten skal i utgangspunktet ta i bruk Altinns infrastruktur og tjenesteplattform 
for produksjon av relevante tjenester. Virksomheter som på kort sikt ikke kan få dekket sine 
behov i Altinn på en hensiktsmessig måte, kan benytte løsninger i markedet eller utvikle 
løsningen selv. Virksomheten må kunne begrunne unntak. Aktuelle digitale tjenester rettet 
mot næringsdrivende skal gjøres tilgjengelige på Altinns portal. 

Meldingsboksen (DPV) i Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til 
næringsdrivende og andre virksomheter med organisasjonsnummer. 

                                                 
2 Privacy impact assessment (PIA) 
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Digital postkasse til innbyggere: Virksomheten skal bruke Digital postkasse til innbyggere 
som beskrevet i punkt 1.6. 

Felles datakatalog: Virksomheten skal registrere datasett i felles datakatalog (data.norge.no) 
som beskrevet i punkt 1.2. 

Kontakt- og reservasjonsregisteret: Virksomheten skal bruke kontaktinformasjon fra kontakt- 
og reservasjonsregisteret ved varsling av innbyggere om og utsendelse av enkeltvedtak og 
andre viktige digitale henvendelser, jf. eForvaltningsforskriften § 8. 

Felles offentlige registre: For å unngå dobbeltrapportering, sikre gjenbruk av oppdatert og 
korrekt informasjon om personer, virksomheter og eiendommer, skal statens virksomheter 
bruke folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen, så fremt vilkår for bruk er oppfylt. 

Oppgaveregisteret: Virksomheten skal melde nye eller endrede rapporteringsplikter som 
pålegges næringsdrivende til Oppgaveregisteret før de iverksettes. Virksomhetene plikter å 
samordne rapporteringsplikter der det er praktisk mulig. 

Bruk av eInnsyn er obligatorisk for de statlige virksomhetene omfattet av forskrift til 
offentleglova § 6. 

Anbefaling 

Virksomhetene bør  sørge for å gjøre nødvendige tilpasninger til nytt folkeregister i egne 
system. Les mer om det nye Folkeregister på Skatteetatens sider. 

Bruk av eInnsyn er anbefalt for kommunalsektor og de statlige virksomhetene som ikke er 
omfattet av forskrift til offentleglova § 6. Virksomhetene bør øke andelen dokumenter som 
fulltekstpubliseres på eInnsyn.  

For å forenkle tilknytning til eksisterende infrastrukturer for meldingsutveksling til andre 
offentlige virksomhet, innbyggere og virksomheter, bør eFormidling benyttes. 

Virksomheter bør bruke Maskinporten for sikker autentisering og tilgangskontroll for 
datautveksling mellom virksomheter. Løsningen garanterer identiteten mellom virksomheter 
og gjør det mulig å binde sammen systemer, fasilitere trygg deling av data, og utvikle nye 
tjenester på en effektiv måte.  

 

1.6 Bruk digital postkasse til innbyggere  

Krav 

Virksomheten skal bruke Digital postkasse til innbyggere for utsending av post til innbyggere 
som har valgt digital postkasse, og som ikke har reservert seg. Kravet om bruk av digital 
postkasse til innbyggere, gjelder alle tjenester hvor det sendes brev som har 
dokumentasjonsverdi for innbygger. Slike brev kan være både vedtak og andre viktige 
henvendelser. Virksomheten skal vurdere hvilke brev som har viktig dokumentasjonsverdi for 
innbygger. 

Formålet med Digital postkasse til innbyggere er å legge til rette for at innbygger skal kunne 
oppbevare dokumenter på ett sted i eget eierskap. Virksomheten må jobbe aktivt for at deres 
målgrupper oppretter digital postkasse.  
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Innbygger skal gis mulighet til å velge å få tilsendt kopi av skattedialogen (skattekort og 
skatteoppgjør) fra Altinn til sin digitale postkasse. Dersom innbygger ikke har valgt digital 
postkasse, skal innbygger tilbys mulighet for å opprette digital postkasse. 

Virksomheter som ved etablering av Digital postkasse til innbyggere  benyttet Altinns 
meldingsboks for utsending av post til innbyggere, skulle fra 1. oktober 2016 bruke Digital 
postkasse til innbyggere . Har innbyggeren ikke valgt postkasse og ikke reservert seg mot 
digital post, kan post fortsatt sendes til Altinns meldingsboks. 

Altinn skal benyttes for digital post til virksomheter. Se punkt 1.5 ovenfor. 

Anbefaling  
Alle virksomheter bør på sine nettsider gi informasjon om digital postkasse til innbyggere. 
Informasjon om digital postkasse til innbyggere finnes på norge.no. 
 

1.7 Følg krav om arkitektur og standarder 

Krav 

Virksomheten skal følge den til enhver tid gjeldende versjon av overordnede 
arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor Virksomheten må kunne 
dokumentere og begrunne eventuelle avvik.  

Virksomheten skal bruke obligatoriske standarder, slik de framgår 
av standardiseringsforskriften. 

Anbefalinger 

På områder som ikke dekkes av de obligatoriske standardene, bør virksomheten benytte de 
anbefalte standardene.  

Ved utvikling av digitale løsninger som skal samhandle med andre, bør Norsk 
arkitekturrammeverk for samhandling benyttes.  

Ved nyutvikling av løsninger for informasjonsutveksling, bør referansearkitekturene for 
eMelding og eOppslag benyttes. 

Veiledning 

Referansekatalogen gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig 
sektor.  

 

1.8 Grenseoverskridende tjenester  

Krav 

Digitale tjenester skal, når det er formålstjenlig, tilpasses til grenseoverskridende 
informasjonsutveksling, for å gi offentlige myndigheter, næringsdrivende og innbyggere 
mulighet til å utføre oppgaver digitalt på tvers av landegrenser innenfor EØS-området. 

Nasjonale felleskomponenter og tjenester skal, når det er hensiktsmessig, være forenlig med 
EUs digitale infrastruktur implementert gjennom EU-programmet CEF Digital, som Norge 
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deltar i. Det kan søkes om finansering av grenseoverskridende digitale løsninger fra CEF 
Digital. Digitaliseringsdirektoratet kan bistå med informasjon om søkemuligheter. 

Anbefaling 

Digitale tjenester kan, når det er formålstjenlig og innenfor gjeldende rett, tilpasses til 
grenseoverskridende informasjonsutveksling, for å gi offentlige myndigheter, 
næringsdrivende og innbyggere mulighet til å utføre oppgaver digitalt på tvers av 
landegrenser, også utenfor EØS-området. 

 

1.9 Ta i bruk digital anskaffelsesprosess 

Krav 

Virksomheten skal håndtere følgende steg i anskaffelsesprosessen digitalt: 

 Kunngjøring av konkurranser mv, direkte på Doffin, eller gjennom verktøy og 
løsninger som oppfyller de krav som er angitt i anskaffelsesforskriften kapittel 22.  

 Mottak av tilbud og forespørsel om deltakelse skal utføres i verktøy og løsninger som 
oppfyller de krav som er angitt i anskaffelsesforskriften kapittel 22. 

 Faktura 
o Virksomheten skal følge forskrift om elektronisk faktura i offentlige 

anskaffelser.  
o Virksomheten skal kreve elektronisk faktura i EHF-format for alle kontrakter 

uavhengig av kontraktens verdi.  

Anbefalinger 

KMD anbefaler virksomheten å benytte infrastrukturen Digitaliseringsdirektoratet forvalter 
for formidling av elektroniske handelsdokumenter (PEPPOL-nettverket). Virksomheten skal 
påse at kontaktinformasjon om elektroniske handelsdokumenter er oppdatert i Elektronisk 
mottakeradresseregister (ELMA).Virksomhetene bør sende elektroniske fakturaer i EHF til 
næringsdrivende som er registrert i Elektronisk mottakeradresseregister (ELMA) via 
PEPPOL-nettverket. 

Virksomheten bør benytte infrastrukturen «forsterket PEPPOL-nettverk» med tilhørende 
sikring av betalingsfiler, for betalingsinstruksjoner til bank, og benytte Bits versjonen av ISO 
20022-baserte betalingsmeldinger. 

Virksomheten bør ta i bruk løsninger som støtter standardene Elektronisk handelsformat 
(EHF). Dersom en slik løsning blir brukt bør oppdatert versjon av EHF implementeres senest 
6 måneder etter at de oppdaterte standardene er publisert i referansekatalogen for IKT-
standarder i offentlig sektor. 

 

1.10 Lag sourcingstrategi  

Krav 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=anskaffelsesforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=anskaffelsesforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-04-01-444?q=forskrift%20om%20elektronisk%20faktura%20i
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-04-01-444?q=forskrift%20om%20elektronisk%20faktura%20i
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Virksomheten skal, i det omfang det er relevant, utvikle en egen sourcingstrategi. Strategien 
må ta høyde for de risikovurderingene virksomheten har gjort som en del av sitt 
internkontrollsystem for informasjonssikkerhet (se punkt 1.3). 

Anbefaling 

Det offentlige skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer 
effektivt.  

Veiledning 

Ved utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger, må virksomheten ta stilling til hva de 
skal utføre selv gjennom intern organisering og ansettelser, og hva som helt eller delvis skal 
overlates til eksterne aktører. Effektiviteten av å bruke markedet vil variere mellom 
virksomhetene. 

Veileder er tilgjengelig på Digitaliseringsdirektoratets nettsider. 

 

1.11 Velg skytjenester 

Krav 

Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale 
tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere skytjenester på linje 
med andre løsninger.  

 

 

Anbefalinger 

KMD la i 2016 fram Nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Bruk av skytjenester kan gi 
økt fleksibilitet og mer kostnadseffektiv bruk av IKT. Spesielle hindringer for bruk av 
skytjenester kan for eksempel være særlige krav til sikkerhetsvurderinger, eller eksisterende 
systemer og infrastruktur som gjør at bruk av skytjenester ikke vil være kostnadseffektivt. Det 
er en forutsetning at valgt løsning tilfredsstiller virksomhetens krav til informasjonssikkerhet. 
Dette krever at virksomheten kjenner verdien av egne data og systemer, og at det 
gjennomføres en risikovurdering. 

Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir 
den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester. 
 

1.12 Sikre digital inkludering 

Krav 

Virksomheten skal følge krav til universell utforming av IKT-løsninger, slik de framgår av 
likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. 
Fra 1. januar 2021 skal alle nettløsninger og automater som er rettet mot allmennheten være 
universelt utformet, uavhengig av om de er nye eller eksisterende løsninger. Det er 
virksomheten som er ansvarlig for at kravene etterleves.  
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https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/effektivisering/ideer-til-effektivisering/sourcingstrategi/steg-2-kartlegg-nasituasjonen
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-bruk-av-skytenester/id2484403/
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Kravene i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger må følges i forbindelse med 
offentlige anskaffelser, se veilederen til anskaffelsesforskriften. For IKT-løsninger som ikke 
er omfattet av IKT-forskriften eller annen lovgiving, er det likevel et krav etter 
anskaffelsesregelverket om at virksomhetene skal ta hensyn til universell utforming i 
anskaffelser over EØS-terskelverdi. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.  
 

Anbefalinger 

Regelverket om universell utforming av IKT-løsninger oppstiller minstekrav. Virksomhetene 
står fritt til å sette strengere krav til IKT-løsningen. 
 
Det pågår arbeid med å innlemme EUs Web Accessibility Directive (WAD) i norsk rett. 
Gjennomføring av WAD vil medføre både lov- og forskriftsendringer. Ved nye anskaffelser 
av IKT-løsninger, bør virksomhetene i offentlig sektor stille krav til universell utforming av 
IKT, i tråd med reglene som følger av direktivet. 
 
Offentlige virksomheter bør tenke på universell utforming i alle utviklingsløp, også når det 
handler om redesign. 
 

Veiledning 

Veiledning om regelverket og hvordan kravene skal oppfylles, er tilgjengelig på nettsidene til 
Digitaliseringsdirektoratet.  
 
Veiledning om hvordan du skal ta hensyn til universell utforming ved IT-anskaffelser der 
nettsteder, apper eller automater er involvert, er tilgjengelig på www.anskaffelser.no. 
 
2. Hvordan skal prosjektene gjennomføres? 

2.1 Planlegging, styring og gjennomføring av digitaliseringstiltak  

Krav  

I gjennomføringen av IKT-prosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på mer enn 
10 millioner kroner, skal virksomheten bruke en prosjektmodell basert på god praksis. Kravet 
gjelder ikke digitaliseringsprosjekter med en kostnadsramme (P85) på over 300 millioner 
kroner, som må følge kravene til utredning, planlegging og kvalitetssikring i Statens 
prosjektmodell (KS-ordningen), jf. R-108/19. 

Anbefalinger 

Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell for alle tiltak. 

Følgende prinsipper bør legges til grunn for digitaliseringstiltak, enten det er mindre 
utviklingsaktiviteter styrt i linjeorganisasjonen, eller prosjekter som følger 
Prosjektveiveiseren: 

1. Start med behov 

2. Tenk stort – start smått 

3. Velg riktig samarbeidspartner 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/?ch=24#id0494
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
https://www.uutilsynet.no/webdirektivet-wad/eus-webdirektiv-wad/265
https://uu.difi.no/
www.anskaffelser.no
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_108_2019.pdf
https://www.prosjektveiviseren.no/
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4. Sørg for riktig kompetanse og god lederforståelse 

5. Lever hyppig – skap nytte hele veien 

Veiledning 

Veiledning om gevinstrealisering og prosjektgjennomføring finnes på nettsidene til 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Digitaliseringsdirektoratet.  

2.2 Samordning med kommunesektoren 

Krav  

Virksomheter som forbereder digitaliseringstiltak som berører kommunesektoren, skal i en 
tidlig fase drøfte tiltaket med kommunenes interesseorganisasjon KS.  

Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale 
tjenester, må ta høyde for endringene i kommunestrukturen, og sørge for at systemene er 
tilstrekkelig fleksible for å håndtere dette. 

For oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, skal statlige virksomheter ta 
et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger, som også kommunesektoren 
kan bruke. Statlige virksomheter skal i størst mulig grad ivareta kommunal sektors egenart og 
involvere KS tidlig i prosessen, blant annet for å avklare om løsningen er egnet for 
samhandling mellom forvaltningsnivåer. 

Anbefaling 

FIKS-plattformen er en del av felles økosystem for nasjonal digital samhandling og 
tjenesteutvikling. Statlige etater bør, sammen med KS, vurdere FIKS-plattformen som en del 
av løsninger i sin samhandling med kommunal sektor der dette er naturlig. 

Virksomheten oppfordres til å bruke Digitaliseringsdirektoratet og KS sin sjekkliste, med en 
enkel veiledning for involvering av kommunene i statlige digitaliseringsprosjekter. 
Sjekklisten og annen veiledning til involvering av kommunal sektor i statlige 
digitaliseringsprosjekter er tilgjengelig på Digitaliseringsdirektoratets nettsider. 

3. Finansiering 

3.1 KMDs vurdering av IT-relaterte satsningsforslag 

Krav 

Som ansvarlig for regjeringens IT-politikk, skal KMD vurdere departementenes 
satsingsforslag om utvikling av IT-løsninger, og deretter sende en uttalelse til 
Finansdepartementet for bruk i det videre budsjettarbeidet. 

Når fagdepartementet sender inn IT-relaterte budsjettforslag i regjeringens budsjettprosess, 
skal det også sende en kopi til KMD. KMD vurderer og prioriterer mottatte satsingsforslag, 
og avgir en administrativ uttalelse til FIN før regjeringens første budsjettkonferanse i mars. 
Fagdepartementene får kopi av KMDs uttalelse til FIN. 

3.2 Medfinansieringsordningen i Digitaliseringsdirektoratet 

45

https://dfo.no/fagomrader/statsforvaltningen/omstilling-i-staten/effektivisering
https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/prosjektveiledning/872
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/sjekkliste-involvering-av-kommunesektoren
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Veiledning 

Det er etablert en medfinansieringsordning for små til mellomstore digitaliseringsprosjekter i 
staten. Ordningen dekker deler av utgiftene i digitaliseringsprosjekter som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Fra 2020 er potten delt på:  
1. Små og mellomstore digitaliseringstiltak, og  
2. Tiltak som understøtter regjeringens digitaliseringsstrategi (fellesløsninger og 

tverrgående tiltak).  

Fordelingen av tildeling mellom de to pottene er fleksibel, og avhengig av mottatte søknader.  

Alle søknadene prioriteres først etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Modenhet, og for 
kategori 2, i hvilken grad de støtter opp under regjeringens digitaliseringsstrategi, skal også 
vektlegges i en samlet vurdering. Tiltak knyttet til de syv utvalgte livshendelsene i 
digitaliseringsstrategien prioriteres over andre livshendelser. 

 Medfinansieringsordningen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet. 

Se også informasjon om andre finansieringskilder på Digitaliseringsdirektoratets nettsider. 

3.3 StimuLab 

Veiledning 

StimuLab er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. 
Formålet er en bedre og mer effektiv offentlig sektor med mer relevante, treffsikre og 
samordnede tiltak for brukerne. StimuLab skal gjennom tilskudd og faglig veiledning til 
enkeltprosjekter øke innovasjonskapasiteten og kompetansen i offentlige virksomheter, samt 
bidra til å utvikle kunnskap og spre erfaringer om samordnede tjenester til beste for brukerne. 

3.4 Adgangen til å overskride driftsbevilgningene til investeringsformål mot tilsvarende 
innsparing på driftsbudsjettet følgende budsjettår 

Veiledning  

Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 gir forvaltningen adgang til å overskride 
driftsbevilgningene med inntil fem prosent til investeringsformål, mot tilsvarende innsparing 
på driftsbudsjettet i løpet av de følgende tre budsjettår. 

Som en prøveordning samtykket Stortinget i desember 2016 i at innsparingsperioden for 
budsjettårene 2017-2019 ble økt til fem år. Stortinget vedtok 13. desember 2019 å forlenge 
prøverordningen til 2022. Det er presisert at IKT-baserte tjenester og systemer også er 
omfattet. Ordningen vil derfor kunne brukes til å finansiere digitaliseringsprosjekter som kan 
effektivisere driften og gi innsparing i virksomheten. 

 

Med hilsen 
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https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/medfinansieringsordninga/1964
https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/finansiering/702
https://www.digdir.no/innovasjon/stimulab/1706
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/bevilgningsreglementet/id439274/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=77786
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Jan Hjelle (e.f.)  

ekspedisjonssjef       Katarina de Brisis 

avdelingsdirektør 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer 
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SALTEN
KOMMUNEREVISJON

Sørfold kommune

Deres ref.: * Vår ref.: 1410 9.E6.T6/rb Dato: 5.feb. 2021

UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE SKATTEM ELDING FOR
MERVERDIAVGIFTSKOM PENSASJON

Konklusjon
Vi har revidert Sørfold kommunes skatt emelding for merverdiavgiftskompensasjon for 6. t ermin 2020
som viser et kompensasjonsberett iget beløp på kr 1 456 467,-. Oppst illingen er utarbeidet av ledelsen
på bakgrunn av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og t ilhørende
forskrift .

Ett er vår mening er Sørfold kommune omfatt et av kompensasjonsordningen og det oppgitt e beløpet
kompensasjonsberett iget i henhold t il lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner og t ilhr ende forskri ft .

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gj ennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene Internat ional Standards on Audit ing (ISA-ene}. Våre oppgaver og
plikter i henhold t il disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisj on av
kompensasj onsoppgaven. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift , og har
overholdt våre øvrige et iske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfat ning er innhentet
revisjonsbevis t ilst rekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av skatt emelding for merverdiavgiftskompensasjon i samsvar
med lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og t ilhørende forskrift , og
for slik int ern kont roll som ledelsen finner nødvendig for amuliggjr e utarbeidelsen av en oppst illing
som ikke inneholder vesent lig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller ut ilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av skatt emelding for merverdiavgift skompensasjon
Vårt mål er aoppn bet ryggende sikkerhet for at skatt emeldingen som helhet ikke inneholder vesent lig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller ut ilsikt ede feil, og aavgi en revisjonsberet ning
som inneholder vår konklusjon. Bet ryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garant i
for at en revisjon ut ført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
allt id vil avdekke vesent lig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppst å som følge av
misligheter eller ut ilsikt ede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesent lig dersom den enkeltvis eller

Salten kommunerevisjon IKS

Hovedkontor Fauske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

www.salten-revisjon.no

Postboks 140, 8201 Fauske
Torggata 10, 2.etg.
75 61 03 80

Org. nr.: 986 655 271 MVA E-post: post@salten-revisjon.no

Avdeling Bodø
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

Postboks 429, 8001 Bodø
Posthusgården, Havnegata 9
75 61 03 8048



SALTEN
KOMMUNEREVIS JON

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslut ninger som brukerne foretar basert
på skattemeldingen.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utover vi profesjonelt skj nn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I t illegg:
• ident ifiserer og anslår vi risikoen for vesent lig feilinformasjon i skatt emelding for

merverdiavgiftskompensasjon, enten det skyldes misligheter eller ut ilsiktede feil. Vi ut former og
gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
t ilst rekkelig og hensikt smessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesent lig
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som
skyldes ut ilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser,
urikt ige fremst illinger eller overstyring av intern kont roll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kont roll som er relevant for revisjonen, for å ut forme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ett er omstendighetene, men ikke for å gi utt rykk for en
mening om effekt ivit eten av kommunens interne kont roll.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og t il hvilken t id
revisjonsarbeidet skal ut føres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om event uelle svakheter av betydning i den interne kont rollen.

Begrenset distribusjon
Skattemelding for merverdiavgift skompensasjon er utarbeidet for ahjelpe kompensasjonsberett igede
enheter med å oppfylle Skatt eetatens krav. Som et result at av dett e anses ikke skatt emeldingen
nødvendigvis å være egnet t il andre formål. Vår ut talelse er kun beregnet på Sørfold kommune og
Skatt eetaten.

Rune Bory
oppdragsansvarlig revisor

2
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Brugata 19 
Postboks 9076 Grønland 
0133 Oslo 

+47 23 15 60 00
human@human.no
human.no

Org.nr: 943 762 236 
Bankkonto: 1503 10 27400 

Medlem av  
Humanists International 

Nå kan kommunene ta over gravplassforvaltningen 
Ved nyttår trådte den nye loven om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) i kraft. Den 
nye loven erstatter Kirkeloven og to andre lover om tros- og livssynsamfunnene utenfor Den 
norske kirke. Den nye loven har også ført til viktige endringer i Gravplassloven.  

Disse endringene innebærer at alle kommuner nå kan ta over forvaltningen av gravplassene 
hvis de ønsker. Kirkelig fellesråd har tidligere hatt en lovfestet rett til å utføre denne oppgaven, 
uten at kommunene har hatt rett til å overprøve dette. Det har det nå blitt slutt på.  

I den nye loven fortsetter Den norske kirke å ha ansvaret for gravplassforvaltningen som en 
normalordning. Men hvis kommunen skulle ønske å overta ansvaret, er det Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark (Fylkesmannen) som avgjør saken (jf. brev fra Barne- og 
familiedepartementet av 3. desember 2020, departementets ref.: 20/4776)1, uten at kirken har 
noen vetorett. Oppgaven som regional gravplassmyndighet har blitt overført fra Den norske 
kirkes bispedømmeråd til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (for hele landet). 

Kirkelig fellesråd er ikke lenger et lovfestet organ etter lovendringene. Betegnelsen «kirkelig 
fellesråd» er i den nye Gravplassloven gjennomgående endret til «gravplassmyndigheten». Det 
er gjort nettopp for å åpne for at gravplassmyndigheten også kan ligge til kommunen.  

Human-Etisk Forbund er svært fornøyd med denne endringen. Vi mener at Den norske kirke 
ikke bør ha eneansvaret for en fellesoppgave som gravplassforvaltning i dagens mangfoldige 
samfunn. Slike fellesoppgaver bør ligge til kommunen, som uansett har finansieringsansvaret. 

Vi vil derfor anmode kommuneledelsen om å ta initiativ til et vedtak i kommunestyret der dere 
ber om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen.  

Et slikt vedtak vil styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre deres kommune til en 
foregangskommune når det gjelder likebehandling av tro og livssyn.  

Ta gjerne kontakt med oss i Human-Etisk Forbund for en prat rundt dette. 

Vennlig hilsen  

Lars-Petter Helgestad  
Politisk og internasjonal sjef, Human-Etisk Forbund 

Even Gran 
Seniorrådgiver 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/brev/brev-orientering-om-forholdet-mellom-den-norske-kirke-lokalt-og-
kommunen-etter-ny-trossamfunnslov/id2788731/ 

Til kommuneledelsen 

Deres ref.: Oslo, 8. februar 2021 
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Fra: Even Gran (even.gran@human.no)
Sendt: 08.02.2021 12:18:09
Til: Human
Kopi: 

Emne: Brev fra Human-Etisk Forbund angående gravplassforvaltning
Vedlegg: brev om gravplassforvaltning fra Human-Etisk Forbund.pdf
Brev til kommuneledelsen
 
Vedlagt finner dere et brev fra Human-Etisk Forbund angående gravplassforvaltning.
 
Vennlig hilsen
Human-Etisk Forbund v/Even Gran
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Even Gran
Seniorrådgiver, Politisk avdeling
Human-Etisk Forbund
Mob: +47 482 77 219
 
Følg oss på:
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Sørfold kommune 
Kultur 

 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

  

 
Notat 

 
Til: Stig Arne Holtedahl 
Fra: Bente Braaten 

 
 

Referanse Dato 

2020/11-37 12.02.2021 
 
 

Utfyllende informasjon i forbindelse med PS 12/21, opplegg for hjertestartere 

Det vises til PS 12/21 i kommunestyret, der det innstilles på at vi i samarbeid med lokale 
organisasjoner søker LHLs Hjertefond om to nye hjertestartere, til henholdsvis Røsvik og 
Elvkroken. 
 
Etter at saken ble skrevet og etter formannskapets behandling foreligger det nye opplysninger i 
saken: 
 
Idrettslaget Knubben har vært i kontakt med LHLs hjertefond, som med bakgrunn i covid-19 
ikke kan innvilge søknader nå. Det de imidlertid kan tilby, er å sponse alle som ønsker å anskaffe 
hjertestartere ved å redusere prisen pr. stk. ned til kr.9.990 inkl. mva, mot ordinær pris 15.000. 
 
Det er også avklart at man kan bruke samme type hjertestarter inne og ute, men til utendørs bruk 
bør det være en form for skap med strøm eller annen løsning som gjør at den ikke står for kaldt. 
Hvis man anskaffer eget varmeskap, vil dette koste drøyt kr. 6.000, og dette inngår ikke i LHLs 
støtteordning. 
 
LHL opplyser samtidig at søkere som ikke benytter seg av rabatt-tilbudet kan velge å vente til 
hjertefondet har gjenopptatt sitt arbeid som planlagt, men at tidsperspektivet for dette er uvisst, 
slik alt som avhenger av smittesituasjonen er. 
 
I saksframlegget drøftes ulike alternativer for plassering av hjertestarter i området Elvkroken. 
Etter å ha konferert med flere, vil vi anbefale søppelskuret ved Elvheim som den beste løsning. 
 
For å oppsummere har vi to alternativer når det gjelder finansiering av to nye hjertestartere, som 
begge forutsettes driftes av Sørfold kommune: Takke ja til rabatt-tilbudet fra LHL eller vente til 
deres drift er normalisert, med håp om å få tildelt to hjertestartere uten egenandel.  
 
 

52



 
 Side 2 av 2

En utfordring i forhold til førstnevnte alternativ (takke ja til rabatt-tilbud), er at mdler til 
anskaffelse av nye hjertestartere ikke er innarbeidet i budsjett 2021, og at vi pr. nå ikke kan vise 
til finansieringsløsning. 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Braaten 
Kultursjef 
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Sørfold kommune 
Arkiv:  

 Arkivsaksnr: 2021/43 - 1 

 Saksbehandler:     Kurt Peder Hjelvik 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 2/21 22.01.2021 

Kommunestyret 12/21 23.02.2021 

   
 
 

Fastsettelse av Forskrift farvannsavgift - Sørfold kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Det innstilles til formannskapet som havnestyre, jfr vedtatte Delegasjonsreglement 2020-2024, å 
vedta vedlagte Forskrift anløpsavgift for Sørfold kommune. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Det innstilles til formannskapet som havnestyre, jfr vedtatte Delegasjonsreglement 2020-2024, å 
vedta vedlagte Forskrift anløpsavgift for Sørfold kommune. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
I brev fra Kystverket datert 30.11.2020 orienteres kommunene om at de kommunale 
anløpsforskriftene og ordensforskriftene som følge av overgangsreglene til Havne og 
Farvannsloven oppheves fra 1.1.2021.  
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Anløpsavgiften er erstattet med farvannsavgift, og kommune som ønsker å fortsette og kreve inn 
farvannsavgift må derfor sørge for å fastsette ny forskrift etter reglene i Havne og 
Farvannsloven § 36 og den sentrale farvannsavgiftforskriften. 

Vurdering 
 
Administrasjonen vurderer det som nyttig å fortsette innkreving av farvannsavgift. Det er med 
bakgrunn i dette utarbeidet ny Forskrift for anløpsavgift for Sørfold kommune etter reglene i 
Havne og Farvannsloven § 36 og den sentrale farvannsavgiftforskriften.  
Forskriften fremmes for Havnestyre for vedtak, og deretter for kommunestyret for godkjenning. 
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Sørfold kommune 
   

 
 

 
 
 

Forskrift farvannsavgift for 
Sørfold kommune 

 
 
 
 
 
 
 

Vedtatt i Sørfold havnestyre: xx.xx.21 
Godkjent av Sørfold kommunestyre: xx.xx.21 
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Hjemmel 
 
Farvannsavgift er fastsatt med hjemmel i lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 og 
forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift 2019 -xx-xx nr XX. 
 
HFL § 36. Farvannsavgift 
 

Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper 
havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan 
det fastsettes rabatter. 
 
Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til: 

a) Nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten 
eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde 

b) Utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter 

c) Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier. 

 
Departementet kan gi forskrift om kommunenes administrasjon av farvannsavgiften. 
Departementet kan i forskrift også oppstille andre rammer for det nærmere innholdet i 
forskrifter som gis i medhold av første ledd. 

 
Departementet kan gi forskrift om at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler 
som er organisert som eget rettssubjekt, skal kreve inn farvannsavgift på vegne av 
kommunen mot dekning av kostnader ved innkrevingen. 

 
Farvannsforskrift 
 
Forskrift om innkreving av kommunal farvannsavgift etter lov om havner og farvann for 1845-
Sørfold kommune i Nordland fylke. 
 
Fastsatt av Sørfold havnestyre PS-XX/XX og godkjent av Sørfold kommunestyre med hjemmel i LOV-
2019-06-21-70 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Jf. FOR-2019-12-11-1838 
Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften). 
 
Vedtatt: xx.xx.21 
 
Ikrafttredelse: xx.xx.21 
 
Gjelder for: Sørfold kommune. 
 
Hjemmel: Lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 §36. 
 
§ 1. Virkeområde 
Denne forskrift er gjeldende for alle fartøy som anløper havn og innretninger for drift av 
akvakulturanlegg i Sørfold kommunes sjøområde. 
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Avgiftsområdet: 
 

 
Avgiftsområdet gjelder innenfor Sørfold kommunes til enhver tid fastsatte grenser.  
 
 
§ 2. Avgiftsplikt 
Fartøy som anløper havn i Sørfold kommune sitt sjøområde skal betale anløpsavgift 
(farvannsavgift fra 01.01.2020) til kommunen. Farvannsavgift skal ilegges per anløp. Med et anløp 
menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun 
en gang. Et døgn beregnes fra ankomst.  
Også ankring eller stopp innenfor havneområder i Sørfold kommunes sjøområde for landsetting av 
gods eller passasjerer, er definert som anløp og farvannsavgift beregnes på vanlig måte. 
 
Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er: 

• Fartøy med største lengde under 15 meter 

• Isbryterfartøy i forbindelse ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og 
farvannsloven § 6 

• Norske og utenlandske orlogsfartøy 

• Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet 

• Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med 
arbeid i farvannet på Svalbard 

• Bergingsfartøy i forbindelse med berging 

• Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser 
eller tar om bord passasjerer. 

• Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet 
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§ 3. (Kostnader som inngår i farvannsavgiften) 

• Nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare 
for ferdselen i kommunens sjøområde. 

• Utøvelse av offentlig myndighet 

• Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier. 

 
§ 4. (Beregning av farvannsavgift) 
Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets 
internasjonale målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 
1969.  
Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av administrasjonen i Sørfold 
kommune, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Det kan fastsettes en minimumsavgift 
istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT. 
Havnesjefen i Sørfold kommune kan etter fullmakt fra havnestyret når særlige grunner foreligger,  
fatte vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av påløpt farvannsavgift. 
 
For satser og øvrige detaljer: Det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ for Sørfold kommune. 
 
§ 5. (Opplysningsplikt) 
Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg skal gi Sørfold kommune 
tilstrekkelig opplysninger for riktig beregning (fakturering) av farvannsavgiften. For fartøys som delvis 
er unntatt skal det rapporteres til Sørfold kommune i forkant av de anløp som ikke er avgiftspliktige. 
 
Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel fra kommunen å fremlegge gyldig 
målebrev i henhold til målereglene i Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 
1969. 
 
§ 7. (Ansvarsforhold) 
Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av avgifter jfr. § 40 i HFL. 
 
Det kan kreves at fartøyets eier, reder eller agent sørger for at det stilles økonomisk sikkerhet for 
betaling av slike avgifter før tillatelsen gis eller tjenesten ytes. Krav om sikkerhetsstillelse kan omfatte 
forsinkelsesrenter. 
 
Krav som Sørfold kommune har satt mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i 
lov 24. juni1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Ved forsinket betaling av farvannsavgift svares 
forsinkelsesrente etter Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m 
 
§ 8. (Klagevedtak) 
Enkeltvedtak som treffes etter forskrift, kan påklages etter bestemmelsene i lov av 10. februar 1967 
om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet 
av Sørfold kommune. 
 
§ 9. (ikrafttredelse) 
Forskriften trer i kraft fra xx.xx.2021.
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Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 
Saksbehandler e-post:  kn@hmts.no

  
 

 

 
Eierkommunen 
 
 
   
 
 
 

Årsrapport for kommunen 2020 - miljørettet helsevern og arbeid 
med Covid 19 
 
Vedlagt følger årsrapport for HMTS sitt arbeid med lovpålagte oppgaver innenfor miljørettet 
helsevern for kommunen i 2020. I tillegg er satt opp en oversikt over tilsyn og oppfølging knyttet til  
Covid 19- pandemien og Covid 19 forskriften. 
 
Denne innsatsen vil legges fram for selskapets representantskap, og kan i tillegg gjerne synliggjøres 
i kommunens egen årsrapport.  
 
Handlingsplan for HMTS 2021 finner dere her: https://hmts.no/Styringsdokumenter-og-egne-
rapporter 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

 Katalin Nagy  
 Daglig leder  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
 
Kopi til: Kommunedirektør, kommuneoverlege  

 
 

Dato:   ...........................................................12.02.2021 
Saksbehandler:   ........................................Katalin Nagy 
Telefon direkte:   ..........................................98 22 39 33 
Deres ref:   ...................................................................... 
Løpenr.:   ...........................................................56/2021 
Saksnr/vår ref:   .................................................2018/90 
Arkivkode:   ...............................................................J00 
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Årsrapport miljørettet helsevern – Sørfold kommune – 2020 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 
 
HMTS har en hjemmeside hvor det legges ut nyheter løpende og hvor også fagområdene er 
beskrevet. Hjemmesiden er blitt revidert og framstår i ny drakt med oppdatert informasjon.  
Aktivitetsplanen for kommunene samt tilsynsplan har vært fulgt opp så langt det har vært mulig i 
forhold til Covid 19.  HMTS har en faglig beredskap og mottar jevnlig henvendelser og spørsmål 
vedrørende ulike forhold, som for eksempel om radon og fuktproblem i private boliger. I tillegg 
behandles klagesaker løpende. Basisoppgavene har vært påvirket av Covid 19-pandemien. 
Planlagte tematilsyn i hht tilsynsplanen ble utsatt fra mars. Driftsgodkjenningsbesøk på skoler og 
barnehager er gjennomført løpende. Det er jobbet med å følge opp pålegg knyttet til tidligere 
tilsyn.  
 
Kommuneoverlegeforum Salten: HMTS administrer og koordinerer dette forumet. Normalt 
avholdes det 4 slike møter i året. Fra mars ble det behov for oftere møter i forumet for å 
koordinere kunnskap og innsats knyttet til Covid-19 pandemien og forskrift/veiledere. Det er 
avholdt totalt 10 møter i 2020, alle elektroniske. 
 
Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS deltar i folkehelsealliansen i Nordland. Vi har deltatt på 3 
arbeidsmøter og ett fagmøte i 2020.  
 
 
Basis: 
 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 
 Alle skoler og barnehager er godkjent.  
 1 barnehage med avvik etter tidligere tilsyn er fulgt opp.  
 Psykososialt miljø i barnehager og skoler:  
o Det er gjennomført tematilsyn på psykososialt miljø ved Røsvik skole og Nordsia 

oppvekstsenter. 
o HMTS har utarbeidet to ressurspakker til barnehager og skoler på temaet «Inkluderende 

barnehagemiljø» og «Inkluderende skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst 
og kultur. 

 
Forskrift om miljørettet helsevern: 
 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern korona (Mørsvik, Øyra og 

Straumen). 
 Legionella: 1 møte med administrasjonen om internkontroll legionella er gjennomført. 
 Helsehensyn i plansaker: Det er mottatt og gjennomgått 2 større planer til høring. Helsehensyn 

var ivaretatt.  
 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v:  
Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 
forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. 2 salonger er registrert. 
 
Hygienesertifikat: 2 skip fikk oppdaterte sertifikat ved Elkem Salten. 
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Salg av tjenester – Covid 19: 
 
HMTS har løpende fulgt med på og satt oss inn i et regelverk med forskrift og en rekke veiledere 
som har vært i stadig endring. Covid 19 forskriften er hjemlet i bla folkehelselovens kap 3 hvor 
HMTS er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og arbeidet er gjort ut fra denne 
hjemmelen. I mars og april ble dette arbeidet gjort løpende uten fakturering. Det er utarbeidet og 
sendt ut informasjon og tilbud knyttet til oppfølging av Covid 19 i ulike virksomheter til alle 
eierkommunene. Alle tilsyn både telefoniske og fysiske er fulgt opp med rapporter.  
 
Det er gjennomført: 
- Telefonrunde smittevern til 3 dagligvarebutikker.  
- Veiledning smittevern barnehage. 
- Veiledning smittevern driftspersonell kommunen (bil, utstyr). 
 
 
 
Bodø 12.02.21 
 
Katalin Nagy 
Daglig leder 
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E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.11.2020  2019/7754 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mathilde Søreng, 75531520 
  
 
 
  

Sørfold kommune 
Strandveien 2 
8226 Straumen 
 
 

  

 

Rapport fra tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten 
samtykkekompetanse ved Sørfold sykehjem 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Sørfold kommune og besøkte i den forbindelse Sørfold 
sykehjem fra 22.10.2020 til 23.10.2020. Vi undersøkte om kommunen sørger for at helsetjenester 
med tvang til personer uten samtykkekompetanse blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at 
pasientene får trygge og gode tjenester. 
 
Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Sørfold kommune sikrer ikke at tvang somatisk helsehjelp planlegges, gjennomføres, evalueres og 
korrigeres i henhold til forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring.  
 
Sørfold kommune sikrer ikke at de ansatte får tilstrekkelig opplæring om tvang somatisk helsehjelp.  
 
Sørfold kommune sikrer ikke at relevante og nødvendige opplysninger i tilstrekkelig grad 
dokumenteres i pasientenes journal. 
 
Sørfold kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at helsetjenester til pasienter på sykehjem blir utført 
i samsvar med lovkravene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 og 4A. 
 
Dette er brudd på  
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 
- Helsepersonelloven §§ 39 og 40 og pasientjournalforskriften §§ 4 og 8  
- Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 
Kommunens praksis på dette området medfører en risiko for at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, ikke får nødvendig helsehjelp og at 
helsehjelpen blir gitt med tvang uten at dette skjer i henhold til regelverket. 
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1.  Tilsynets tema og omfang 

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet. 
  
Det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2020 er rettet mot 
kommunens praktisering av tvungen somatisk helsehjelp. 
 
Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at pasienter som mangler samtykkekompetanse 
får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang. 
 
Undersøkelsene har vært rettet mot kommunens sykehjemstjeneste og har omhandlet følgende 
områder: 
 

1. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp. 
2. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitsskapende tiltak. 
3. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang. 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden. 

 
Fylkesmannen har gjennomført tilsynet som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen har 
undersøkt hvordan kommunen styrer og leder helsetjenestens og helsepersonellets praktisering av 
tvungen somatisk helsehjelp og om de aktuelle lovkravene oppfylles. 
 
Kommunen har deltatt i samling i forkant av systemrevisjonen sammen med kommuner som har 
gjennomført egenvurderinger av sin praktisering av tvungen somatisk helsehjelp. Systemrevisjonen 
har sammen med samlingen hatt som formål å styrke kommunens eget arbeid med 
pasientsikkerhet og kvalitet på området tvungen somatisk helsehjelp. 
 
Pasientens meninger og erfaringer med kommunens helsetjeneste er viktig informasjon for 
tilsynsmyndigheten. Som følge av covid-19 ble det gjennomført intervju med pårørende på telefon. 

2.  Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4 andre ledd. For dette tilsynet er det 
undersøkt om kommunen oppfyller krav i: 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) 
Helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) 
Helsepersonelloven (hpl.) 
Forvaltningsloven (fvl.) 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
Forskrift om pasientjournal 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
 
Kommunens plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring 
Kommunen har en generell plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten 
slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med lov og forskrift, jf. hol. § 3-1 tredje ledd. Disse 
styringskravene må ses i sammenheng med internkontrollplikten etter helsetilsynsloven § 5. De må 
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videre ses i sammenheng med ansvaret for å tilby og yte forsvarlige helse- og omsorgtjenester og 
med plikten til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jf. hol. §§ 
4-1 og 4-2. 
 
Innholdet i styringskravene er nærmere regulert i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten. Internkontroll omtales i forskriften som styringssystem. Styringssystemet er 
summen av de aktiviteter, systemer og prosesser som kommunen tar i bruk for å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere tjenestene, jf. forskriftens §§ 6-9. Styringssystemet skal være 
tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er 
nødvendig, jf. forskriftens § 5. Tilsvarende gjelder for hvorvidt kommunen skal dokumentere 
styringsaktivitetene. 
 
I dette tilsynet har vi hatt fokus på følgende styringskrav: 
 
Kommunen har oversikt over områder innenfor tvungen helsehjelp hvor det er risiko for svikt eller mangel 
på etterlevelse av myndighetskrav, jf. § 6d 
Det inngår i plikten til å planlegge å ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt. Tvungen 
helsehjelp er et risikoområde som krever skjerpet bevissthet om risikostyring og risikohåndtering. 
For at kommunen skal ha grunnlag for å velge styringstiltak som reduserer risiko, må kommunen ha 
oversikt over hvor det er risiko og sårbarhet i egen virksomhet. 
 
Kommunen har klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet jf. §§ 6a og 7a 
Kommunen skal ha en klar organisering av helsetjenestene og organiseringen skal være kjent for de 
ansatte. Uklar organisering og fordeling av ansvar og oppgaver mellom ulike tjenester og mellom 
helsepersonell er en hyppig årsak til svikt i tjenestene. På området tvungen 
helsehjelp er det ofte flere helsepersonell som yter helsehjelp til samme pasient, men med ulik 
kompetanse. Det er da helt vesentlig å ha en klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet for å 
redusere svikt. 
 
Kommunen sikrer at helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver, jf. 
§§ 6f og 7b 
For å kunne organisere helsetjenesten og fordele ansvar og oppgaver, trenger kommunen kunnskap 
om hvilken kompetanse helsetjenesten har behov for og hvilken kompetanse de ansatte har. 
Kommunen har et ansvar for at helsepersonell har nødvendig kunnskap og kompetanse om tvungen 
somatisk helsehjelp for å kunne etterleve kravene i pbrl. kapittel 4 A og for å kunne utføre jobben sin 
på en faglig forsvarlig og god måte. Tiltak for å sikre kompetanse skal være tilpasset den enkeltes 
ansvar og oppgaver. 
 
Kommunen legger til rette for omforent praksis, samarbeid og informasjonsutveksling, jf. §§ 6c og 6d 
Tvungen helsehjelp er et område hvor det er behov for samarbeid, rutiner og 
informasjonsutveksling for å sikre forsvarlig og omforent praksis. Samarbeid og 
informasjonsutveksling mellom helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten, og samarbeid 
mellom disse og den som er ansvarlig for helsehjelpen, er videre en forutsetning for å sikre 
forutsigbarhet og kontinuitet i hjelpetilbudet til pasienten. Samarbeid og informasjonsutveksling er 
videre nødvendig for at helsepersonell har tilstrekkelig med informasjon til å gjøre forsvarlige 
helsefaglige vurderinger. 
 
Kommunen skal ha vurdert hvilke faglige og administrative rutiner, instrukser og avtaler som er 
nødvendige for å sikre omforent praksis, samarbeid og informasjonsveksling på området tvungen 
helsehjelp. I dette inngår at kommunen har rutiner for dokumentasjon i pasientenes journal, slik at 
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opplysninger som er av betydning for helsehjelpen er tilgjengelig for de som har tjenstlig behov for 
det og at opplysningene enkelt kan finnes. 
 
Følge med på at iverksatte tiltak følges i praksis, har effekt og eventuelt korrigeres, jf. §§ 6g, 7e og §§ 8 og 9 
Kommunen har ansvar for at iverksatte aktiviteter gjennomføres som planlagt og for å følge med på 
om de er hensiktsmessige og fungerer etter sin hensikt. Kommunens kontroll kan for eksempel skje 
gjennom intern rapportering, ved å ha oversikt over meldinger om svikt og mulige 
forbedringsområder fra ansatte, oversikt over klager fra pasienter og pårørende og ved å bruke 
resultat fra pasientundersøkelser og egne revisjoner. 
 
Kommunen skal ha utpekt hvem som skal være overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp. 
Den/de som er utpekt til å ha denne funksjonen, skal motta kopi av vedtak om tvungen helsehjelp 
som er fattet i kommunen, og får gjennom vedtakene viktig informasjon om kommunes praktisering 
av tvungen helsehjelp. Det forventes at kommunen benytter denne informasjonen i sin kontroll av 
praksis. 
 
Dersom kommunen gjennom sin kontroll avdekker mangler, skal kommunen iverksette nødvendige 
forbedringstiltak. 
 
Kravene som stilles til helse- og omsorgstjenesten 
I lovgivningen er det stilt en rekke krav til kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal 
gjennom sin styring og ledelse sikre at disse kravene blir oppfylt. Nedenfor er en oversikt over de 
kravene som er undersøkt: 
 
Nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester 
Pasienter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pbrl. § 2-1a andre 
ledd, og § 2-1 e. Kommunen har en tilsvarende plikt til å gi slik hjelp etter hol. § 3-1, og aktuelt for 
dette tilsynet er opphold på sykehjem, jf. hol. §§ 3-1 og 3-2 nr. 6 bokstav c og § 3-2a. 
 
Helsehjelpen som ytes skal være forsvarlig, jf. hol. § 4-1. Kravet om forsvarlighet er en rettslig 
standard. Dette innebærer at innholdet i kravet bestemmes av hva som til enhver tid er anerkjent 
fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet 
setter ikke bare krav til den faglige kvaliteten, men også til at tjenestene ytes i tide og har et 
tilstrekkelig omfang. 
 
Det følger av hol. § 4-1 at kravet om forsvarlighet også omfatter at tjenestetilbudet skal være verdig, 
helhetlig og koordinert. Dette må ses i sammenheng med kommunens plikt etter hol. § 3-4 første 
ledd til å legge til rette for samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen 
og med andre tjenesteytere. Fastlegene vil ofte være ansvarlig for, eller involvert i, prosesser om 
tvungen helsehjelp. I forskrift om fastlegeordningen i kommunene § 8 er det presisert at 
kommunens samarbeidsplikt i hol. § 3-4 også omfatter å legge til rette for samarbeid med fastlegen, 
og et slikt samarbeid må nødvendigvis omfatte situasjoner der fastlegen er ansvarlig for helsehjelp 
som kommunens helse- og omsorgstjeneste skal gjennomføre. 
 
Forutsetninger og krav i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A 
For at pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A skal komme til anvendelse er det enkelte 
forutsetninger som må være oppfylt. Helsehjelpen må være somatisk, pasienten må være over 16 år, 
mangle samtykkekompetanse og motsette seg helsehjelpen. Der forutsetningene er oppfylt, er det 
en rekke vilkår som må være oppfylt før helsehjelpen kan gjennomføres med tvang, og det er stilt 
særskilte krav til saksbehandlingen. 
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Samtykkevurderinger 
Hovedregelen er at pasienten skal samtykke til helsehjelpen, jf. pbrl. § 4-1. Der det er usikkert om 
pasienten forstår konsekvensene av å nekte helsehjelpen, skal den som har det faglige ansvaret for 
helsehjelpen vurdere om pasienten mangler samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-3. Dette vil ofte 
være den samme som skal gjøre de helsefaglige vurderingene etter pbrl. kapittel 4 A. Fordi 
avgjørelser om manglende samtykkekompetanse er en premiss for å benytte tvungen helsehjelp, er 
det helt vesentlig at pasientens samtykkekompetanse vurderes på en forsvarlig måte. 
 
Motstand mot helsehjelp 
Pasienter kan vise motstand mot helsehjelp på ulike måter. Helsehjelp som gjennomføres selv om 
pasienten motsetter seg den, er å anse som tvungen helsehjelp. Dersom pasienten mangler 
samtykkekompetanse, men ikke motsetter seg helsehjelpen, gir pbrl. § 4-6 helsepersonell hjemmel 
til å ta avgjørelser om helsehjelpen. 
 
Tillitsskapende tiltak 
Tillitsskapende tiltak er tiltak som blir satt i verk for å få pasienten til frivillig å ta imot helsehjelpen. 
Det er et vilkår om at tillitsskapende tiltak er forsøkt før helsehjelpen gjennomføres med tvang, med 
mindre det er åpenbart formålsløst å prøve slike tiltak, jf. pbrl. § 4A-3 første ledd. 
 
Helsefaglige vurderinger 
Ansvarlig for helsehjelpen skal gjøre helsefaglige vurderinger av om vilkårene i § 4A-3 andre og 
tredje ledd er oppfylt. Disse vurderingene omfatter om helsehjelpen er nødvendig, noe som 
innebærer at det omhandler helsehjelp som pasienten har rett på helsehjelpen etter pbrl. § 2-1 a 
andre ledd og om unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade. Videre skal 
vurderingene omfatte om det planlagte tvangstiltaket står i forhold til behovet for helsehjelpen og at 
tvungen helsehjelp etter en helhetlig vurdering fremstår som den klart beste løsningen for 
pasienten. 
 
Dersom tiltaket er å anse som et alvorlig inngrep for pasienten, som for eksempel tiltak som 
innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler, tvungen innleggelse og tilbakehold 
på sykehjem, skal ansvarlig for helsehjelpen samrå seg med annet kvalifisert personell, jf. § 4A-5 
andre ledd. Så langt det er mulig skal helsepersonell innhente informasjon fra pasientens nærmeste 
pårørende om hva pasienten ville ha ønsket, før avgjørelsen om tvungen helsehjelp blir tatt, jf. § 4A-
5 fjerde ledd. 
 
Evaluering av tvungen helsehjelp 
Tvungen helsehjelp skal etter § 4A-4 fjerde ledd evalueres fortløpende og avbrytes straks vilkårene 
ikke lenger er oppfylt. Det skal i evalueringen legges vekt på om helsehjelpen viser seg å ha ønsket 
virkning, eller ha uforutsette negative virkninger. 
 
Dokumentasjon 
Helsepersonell skal føre journal i henhold til de krav som stilles til journalens innhold, jf. hpl. § 39. 
Formålet med kravet om å føre pasientjournal er blant annet å sikre forsvarlig oppfølging av 
pasienten og ivareta pasientsikkerheten. Opplysninger knyttet til temaene i dette tilsynet er å anse 
som relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen. Slike opplysninger skal 
etter hpl. § 40 og pasientjournalforskriften §§4-8 dokumenteres i pasientens journal.  
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3.  Beskrivelse av faktagrunnlaget 

Sørfold kommune er en kommune med ca. 2000 innbyggere. Kommunen har et sykehjem 
bestående av to etasjer inndelt i avdeling 1 og 2. Avdeling 1 har 13 pasienter og avdeling 2 har 8 
pasienter. Avdeling 2, som er i første etasje, er en skjermet avdeling tilrettelagt for pasienter med 
demens.  
 
Kommunen er organisert med 2 kommunalsjefer under kommunedirektør. Kommunalsjef for 
oppvekst-, omsorg-, helse- og velferd har ansvar for blant annet sykehjemmet. Enhetsleder 
institusjon har overordnet ansvar for to institusjoner, og personalansvar for avdelingsledere og alle 
ansatte i avlastningsbolig.  
 
Kommunen har utarbeidet oppdatert organisasjonskart.  
 
Ledelsens styring 
Før tilsynet fikk Fylkesmannen tilsendt styrende dokumentasjon fra virksomheten, samt oppdaterte 
opplysninger på hvilke pasienter som har vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. 
Under tilsynet hadde kommunen 7 gjeldende vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 
4A. 
 
Kommunen ansatte en fagsykepleier i desember 2019. Det er avdelingsleder som har overordnet 
faglig ansvar for pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Ved gjennomgang av innsendte 
vedtak står avdelingsleder som overordnet faglig ansvar på enkelte vedtak, mens fagsykepleier står 
ansvarlig på andre vedtak. Under tilsynet fremkom det at det var uklart hvem som har det 
overordnede faglige ansvaret på området.  
 
Kommunalsjef gjennomfører jevnlige møter med enhetsledere. Enhetsleder for institusjon har møte 
med avdelingsleder for sykehjemmet. Det er jevnlige møter i helse og omsorg der både 
avdelingsledere og enhetsledere deltar. Det er uklart hvilke rapporteringskrav lederne har oppover i 
organisasjonen. Under tilsynet kommer det ikke frem om tvang er et fast tema som tas opp på 
møtene.  
 
Gjennom intervju fremkommer det at sykepleierne har faste møter der tvang somatisk helsehjelp 
blir diskutert. De øvrige ansatte har få eller ingen arena der temaet kan diskuteres. Flere av de 
ansatte uttrykte at de ønsket mer tid til refleksjon og opplæring på området.  
 
I forkant av tilsynet ba Fylkesmannen om å få tilsendt gjennomførte 
risikovurderinger/analyser/internrevisjoner på tvang somatisk helsehjelp, samt eventuelle 
evaluering(er) av tjenesten. I tilbakemeldingen fra kommunen opplyste kommunen at de planla å 
gjennomføre dette i løpet av august 2020. Planlagt ROS-analyse er ikke gjennomført.  
 
Kommunen har utarbeidet stillingsbeskrivelser. Tilsynet har fått tilsendt dette for assistent, 
hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, autorisert sykepleier, avdelingsleder institusjon og 
fagutviklingssykepleier. Det fremkommer ikke i noen av stillingsbeskrivelsene hvem som har ansvar 
for pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.  
 
Fra høsten 2020 ble sykehjemslegens oppfølging av pasientene endret fra visitt en gang i uken til 
telefonisk kontakt tre dager i uken. Sykehjemslegen kommer til sykehjemmet ved behov for direkte 
kontakt med pasient(er). 
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Fylkesmannen hadde i forkant av tilsynet intervju med pårørende. Flere av de pårørende informerte 
om at det ikke var regelmessig kontakt med sykehjemmet. Initiativet til kontakt ble i stor grad gjort 
av pårørende.  
 
Tilsynet ba om å få oversendt opplærings-/kompetanseplaner for tvang somatisk helsehjelp i 
forkant. I tilbakemeldingen fra kommunen opplyses det at de bruker nettbaserte kurs gjennom NHI 
til opplæring av personalet. Videre opplyses det at alle skal ha gjennomført e-læringskurs i tvungen 
somatisk helsehjelp og tillitsskapende tiltak. Tilsynet har ikke mottatt ytterligere dokumentasjon på 
hvor mange ansatte som har gjennomført kursene. Gjennom intervju fremkommer det at dette 
tiltaket i varierende grad er fulgt opp.  
 
Under tilsynet fikk vi overlevert opplæringsplan for assistenter, som blant annet inneholdt en 
sjekkliste med ulike opplæringspunkter. I sjekklisten er det opplistet e-læringskurs som de ansatte 
må gjennomføre. Et av kursene er tillitsskapende tiltak for å unngå tvang. Det er uklart hvem som 
følger opp at de nyansatte assistentene gjennomfører punktene på sjekklisten. 
 
Kommunen har ikke utarbeidet rutine som omhandler tvungen helsehjelp. Det er to sykepleiere som 
har ansvar for å skrive vedtak. Kommunen har ikke et journalsystem som sikrer at vedtak blir ført i 
pasientens journal. Gjennom intervju kommer det fram at informasjon om vedtak videreformidles 
muntlig.  
 
Kommunen har rutine for vurdering av samtykkekompetanse. Rutinen ligger i det interkommunale 
kvalitetssystemet DigiPro-helse.no.  
 
Kommunen har avvikssystemet QM+ og de ansatte melder fra om avvik som stort sett handler om 
tilsynets tema. Fylkesmannen fikk overlevert avviksmeldingene under tilsynet. Avviksmeldingene 
viser i hovedsak utfordringer med utagerende pasienter, manglende opplæring og oppfølging i 
etterkant av hendelsene. Avviksmeldingene for de siste 3 månedene hadde ikke blitt fulgt opp innen 
fristen. Kommunen har ikke et system som sikrer at avvikene varsles/følges opp av ledelsen i 
kommunen.  
 
Motstand 
I forkant av tilsynet etterspurte Fylkesmannen rutiner for dokumentasjon av motstand. I 
tilbakemeldingen fra kommunen opplyses det at slik dokumentasjon føres i Profil. Kommunen har 
også et skjema hvor det skal kartlegges om pasienten uttrykker motstand ved verbal eller fysisk 
utagering. Ved gjennomgang av pasientenes journal finner Fylkesmannen at motstand i liten grad er 
dokumentert.  
 
Gjennom intervju gis det uttrykk for at begrepet tvang og hvor grensene går i forhold til bruk av 
tvang er uklart for deler av personalgruppen. Videre informeres det om enkelte episoder der det er 
blitt utøvd tvang for å gjennomføres sosiale aktiviteter, uten at pasienten ønsker det. I 
avviksmeldingene fokuseres det på at pasientene er utagerende, og ikke at det er utøvd tvang.  
 
I intervju kommer det frem at en pasient motsetter seg inngrep i kroppen i form av PEG. Pasienten 
drar sonden ut og personalet setter den inn mot pasientens vilje. Det foreligger ikke vedtak på 
verken bruk av PEG eller skjult medisinering gjennom sonden. 
 
Tillitsskapende tiltak 
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Det kommer frem i intervju at personalet jobber med tillitsskapende tiltak, som for eksempel å bytte 
personale, utsette tiltak eller prøve ut ulike miljøterapeutiske tiltak. Det fremgår ikke av journal 
hvilke tillitsskapende tiltak som skal forsøkes, selv om det står beskrevet i vedtaket til pasienten. Ved 
gjennomgang av journal er tillitsskapende tiltak ikke beskrevet. I intervju fremkommer det at 
dokumentasjon av tillitsskapende tiltak i journalene blir nedprioritert på grunn av stort arbeidspress.  
 
Pårørende informerer gjennom intervju at de har kommet med flere forslag på tiltak som personalet 
kan forsøke, for å unngå å bruke tvang. Disse forslagene er lite kjent og ikke dokumentert i journal.  
 
Samtykkekompetanse 
Kommunen har rutine for vurdering av samtykkekompetanse, men det kommer frem i intervju at 
rutinen er lite kjent. I rutinen står det bl.a. at manglende samtykkekompetanse skal dokumenteres 
og begrunnes av lege i journalsystemets hovedkort/sammenfatning. I begrunnelsen skal det gå frem 
hvilke faktiske forhold avgjørelsen bygger på. Ved gjennomgang av pasientenes journaler finner 
tilsynet ikke denne informasjonen dokumentert eller lett tilgjengelig på pasientens hovedkort. 
 
Det er to sykepleiere som har vurdert samtykkekompetansen i seks av syv vedtak og en lege som 
har vurdert samtykkekompetansen i det syvende vedtaket.  
 
Helsefaglige vurderinger og vedtak  
Kommunen har ikke rutine for somatisk helsehjelp ved tvang. Den helsefaglige vurderingen er 
beskrevet i vedtakene, men vi finner den ikke dokumentert i pasientenes journal.  
 
I intervju og ved gjennomgang av vedtak ser vi at det i praksis er sykepleiere som er ansvarlig for å 
skrive vedtak. Ved fravær av sykepleier blir det ikke fattet vedtak om tvang somatisk helsehjelp, og 
det er lite kunnskap om hvem som kan fatte vedtak i slike situasjoner.  
 
I intervju opplyses det om at flere pasienter burde hatt vedtak, men at vedtak ikke er fattet.  

4.  Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2. 
 
Styring 
Fylkesmannen vurderer at kommunen ikke arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- 
og brukersikkerhet i virksomheten.  
 
Kommunen har jevnlige ledermøter, sykepleierne har fagmøter og sykehjemmet har avdelingsmøter 
en gang i måneden. Temaet for tilsynet blir ikke systematisk fulgt opp mellom og av de ulike 
ansvarsnivåene i organisasjonen. Gjennom intervjuene kommer det frem at det er lite 
kommunikasjon om tilsynets tema mellom nivåene. Det er positivt at sykepleierne har etablert et 
fast møtepunkt hvor tvang somatisk helsehjelp er tema.  
 
Kommunen har ikke rutiner eller stillingsbeskrivelser som synliggjør ansvarsfordeling på området. 
Intervju tydeliggjør denne usikkerheten. Rutiner som er utarbeidet er i varierende grad kjent for 
personalet.  
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På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er delegasjon av ansvar og oppgaver uklare og ikke 
tilstrekkelig kjent. Manglende oppfølging av tilsynets tema kan representere en risiko for at 
pasientene ikke får nødvendig helsehjelp. jf. §§ 6a og 7a.  
 
Tvungen somatisk helsehjelp er et særlig risikoområde, fordi konsekvensene av de vurderinger og 
avgjørelser som tas, har stor betydning for pasientene. Kommunen har et ansvar for å ha oversikt 
over områder hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav. Kommunen 
har ikke gjennomført regelmessige ROS-analyser, noe som kan medføre større risiko for svikt på 
området. 
 
Kommunen skal ha oversikt over og gjennomgå avvik, slik at uønskede hendelser kan forebygges, jf. 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§, 6g, 7c og 8e. Kommunen sikrer ikke at avvik blir 
håndtert fortløpende på en forsvarlig måte. Flere av avvikene omhandler samme forhold, uten at 
dette har ført til forbedring i virksomheten. Konsekvensene av manglende oppfølging er at 
personalet ikke skriver avvik. Videre sikrer ikke kommunen at alle ansatte har tilgang til eller fått 
opplæring i bruk av avvikssystemet (QM+). 
 
Opplæring 
Etter forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring §§ 6f og 7b skal kommunen ha oversikt over 
medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring. Kommunen har et ansvar for at 
helsepersonell har nødvendig kunnskap og kompetanse om tvungen somatisk helsehjelp for å 
kunne etterleve krav i pbrl. kapittel 4 A og for å kunne utføre jobben sin på en faglig forsvarlig og god 
måte.  
 
I avviksmeldingene kommer det frem at det er behov for generell opplæring på tvang somatisk 
helsehjelp, samt spesielt håndtering av utagerende pasienter. Kommunen sikrer ikke at 
personalgruppen får tilstrekkelig opplæring om tvang somatisk helsehjelp. Det er positivt at 
kommunen tilbyr e-læringskurs på området, men det er uklart om alle er informert om dette og om 
det følges opp av ledelsen.  
 
Journalføring 
Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg, skal dokumenteres i pasientens journal. 
Helsepersonell plikter å føre journal. Den som yter helsehjelp, skal skrive ned eller registrere 
nødvendige og relevante opplysninger om pasienten og helsehjelpen i en journal for den enkelte 
pasient. Det skal være en fortløpende dokumentasjon, og hvert tiltak og hver gjennomføring av 
tiltaket skal dokumenteres. Det må også komme frem hvilke tillitsskapende tiltak som har vært 
prøvd. Dokumentasjonsplikten skal bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, og gi mulighet til å 
etterprøve den helsehjelpen som er gitt. Dokumentasjonsplikten er spesifisert både i 
helsepersonelloven og journalforskriften. Plikten til å føre journal og hva journalen skal inneholde, 
går fram av helsepersonelloven §§ 39 og 40, samt pasientjournalforskriften § 8. Blant annet skal man 
registrere avgjørelsen om at pasienten ikke har samtykkekompetanse, hvem som samtykker på 
vegne av pasienten, og om pasienten har motsatt seg helsehjelpen. 
 
Ved gjennomgang av de vedtakene kommunen har fattet, ser vi at vurdering av tillitsskapende tiltak, 
motstand, samtykkekompetanse og om vilkårene for å yte helsehjelp under tvang er vurdert. 
Disse vurderingene finner vi ikke igjen pasientenes journal. Vedtak er ikke vedlagt journal. 
Manglende dokumentasjon av at for eksempel motstand, kan føre til at vedtak om tvang somatisk 
helsehjelp ikke fattes. Manglende beskrivelse av tillitsskapende tiltak kan føre til at det utøves 
uhjemlet tvang.  
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Vedtak  
Kommunen plikter etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A å fatte vedtak når somatisk 
helsehjelp må gjennomføres med tvang, og evalueres forløpende, samt avbrytes straks vilkårene 
ikke er oppfylt.  
 
Fylkesmannen vurderer at kommunen ikke følger reglene i pbrl. kap. 4A. Det fattes ikke vedtak for 
pasienter som burde ha vedtak. Videre evalueres ikke vedtak, med den følge at tvangen ikke 
avbrytes når vilkårene ikke lenger er til stede.  
 

5.  Fylkesmannens konklusjon 

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.  
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Sørfold kommune sikrer ikke at tvang somatisk helsehjelp planlegges, gjennomføres, evalueres og 
korrigeres i henhold til forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring.  
 
Sørfold kommune sikrer ikke at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring om tvang somatisk helsehjelp.  
 
Sørfold kommune sikrer ikke at relevante og nødvendige opplysninger i tilstrekkelig grad 
dokumenteres i pasientenes journal. 
 
Sørfold kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at helsetjenester til pasienter på sykehjem blir utført 
i samsvar med lovkravene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 og 4A. 
 
Dette er brudd på  
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 
- Helsepersonelloven §§ 39 og 40 og pasientjournalforskriften §§ 4 og 8  
- Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 
 
Kommunens praksis på dette området medfører en risiko for at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, ikke får nødvendig helsehjelp og at 
helsehjelpen blir gitt med tvang uten at dette skjer i henhold til regelverket. 
 

6.  Oppfølging av påpekte lovbrudd 

Fylkesmannen ber Sørfold kommune om å sikre at det blir gjort en forsvarlig vurdering av 
samtykkekompetansen og helsehjelpens nødvendighet, der helsepersonell identifiserer behov for 
helsehjelp hos en pasient som yter motstand. Videre at systematiske tillitsskapende tiltak blir prøvd 
og at vedtak blir fattet i tråd med regelverket, der frivillighet ikke oppnås. 
 
Påpekte lovbrudd er ikke fanget opp gjennom kommunens ordinære styringstiltak. Kommunen må 
derfor iverksette nødvendige tiltak for å ha kontroll med at tvungen somatisk helsehjelp blir gitt 
innenfor gjeldende regelverk, og at eventuelle svikt kan oppdages og rettes 
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For å vurdere om tjenesten er tilfredsstillende endret, ber vi om at dere innen en måned 
utarbeider og oversender en plan for: 

– Hvordan Sørfold kommune skal sikre at tvang somatisk helsehjelp planlegges, gjennomføres, 
evalueres og korrigeres i henhold til forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring  

– Hvilke tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres, tidsfrister for iverksetting og hvem 
som har ansvaret for disse 

– Hvordan ledelsen vil følge med på å følge opp at planlagte tiltak iverksettes og fungerer slik 
at praksis blir varig endret 

 
Videre ber vi om at dere innen seks måneder oversender:  

– Kompetanseplan som sikrer at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring tvang somatisk 
helsehjelp, herunder journalføring 

– Oppdaterte opplysninger om hvor langt kommunen er kommet i arbeidet som gjøres i 
henhold til forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring  

– Oppdaterte rutiner innenfor tilsynets tema 
– En oversikt over pasienter på sykehjemmet som har fått vurdert samtykkekompetansen 
– En oversikt over pasienter hvor det i journal er registrert motstand mot helsehjelp, samt kopi 

av journal for de aktuelle pasientene  
 
Fylkesmannen er innforstått med at den pågående pandemien kan innebære et stort påtrykk for 
kommunens helsetjeneste. Samtidig er vi av den oppfatning at tvungen somatisk helsehjelp 
omhandler en svært sårbar gruppe mennesker og at kommunen derfor må prioritere dette 
tjenesteområdet høyt. Ved særskilte utfordringer med tidsfristene kan vi kontaktes.  
 
Med hilsen 
 
Morten Juul Sundnes (e.f.) 
fylkeslege 

  
 
Mathilde Søreng 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet  
 
I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 
 
Varsel om tilsynet ble sendt 08.06.2020. 
 
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Sørfold kommune, og ble innledet med et kort 
informasjonsmøte 22.10.2020. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 
23.03.2020. Intervju med pårørende ble gjennomført per telefon 21.10.2020. Det ble ikke 
gjennomført befaring eller intervju med pasienter på grunn av covid-19.  
 
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og 
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som 
relevante for tilsynet: 

 Mal ROS-analyse HMS Sørfold sykehjem  
 Opplæringshefte for assistenter i pleien ved Sørfold eldresenter og Sørfold sykehjem  
 Referat fra HMS-møte 10.02.2020  
 Avviksmeldinger  
 5 journaler  
 Oversikt ansatte Sørfold sykehjem  
 Rutiner og prosedyrer for Sørfold sykehjem  

o Prosedyre for medisinsk oppfølging og navn på tilsynslege  
o Opplærings/kompetanseplaner for tvang somatisk helsehjelp  
o Rutine for vurdering av samtykkekompetanse 
o Rutine for dokumentasjon av motstand  
o Rutine for vurdering av tillitsskapende tiltak (manglende) 
o Rutine for fortløpende vurdering av behovet for tvungen helsehjelp (manglende) 
o Rutine for samarbeid og informasjonsutveksling med pårørende og andre som 

kjenner pasienten godt (DigiPro)  
 Liste over pasienter som har vedtak på tvang  
 Liste over pasienter som vurderes å ha behov for vedtak på tvang  
 Organisasjonskart  
 Stillingsbeskrivelse assistent pleie og omsorg  
 Stillingsbeskrivelse autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider  
 Stillingsbeskrivelse autorisert sykepleier  
 Stillingsbeskrivelse avdelingsleder institusjon  
 Stillingsbeskrivelse fagutviklingssykepleier 
 Skjema for registrering av utagering i forbindelse motstand  
 Prosedyre for primærkontakt institusjon (Saltdal sykehjem)  
 Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikakurs  

 
I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på 
oppsummerende møte ved tilsynsbesøket. 
 

Navn  Stilling Åpningsmøte Intervju  Sluttmøte  
Kristin Olsen  Sykepleier  X X X 
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Anne Pettersen  Vernepleier  X X  
Marthe Wold  Assistent   X  
Martine Moen  Sykepleier  X X X 
Samuel Girmay Helsefagarbeider  X  
Dag Løvmo Assistent/verneombud  X X 
Maria Evjen  Sykehjemslege   X  
Wanja Olsen  Avdelingsleder X X  
Margunn Skjevik Enhetsleder X X X 
Lisbeth Bernhardsen Kommunalsjef X X X 
Ailin Furnes Fagutviklingssykepleier X X X 
Victoria Alstad  Sykepleier  X  X 
Bente Paulsrud Sykepleier    X 
Gisle Hansen  Ordfører   X 
Stig A Holtedal Kommunedirektør    X 

 
Fylkesmannen intervjuet 4 pårørende per telefon.  
 
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:  

o Rådgiver/jurist, Mathilde Søreng, Fylkesmannen i Nordland, revisjonsleder under opplæring 
o Seniorrådgiver/spesialsykepleier, Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland, revisjonsleder  
o Seniorrådgiver/master i sosialt arbeid, Sita Grepp, Fylkesmannen i Nordland, revisor 
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E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  16.12.2020  2019/7754 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mathilde Søreng, 75531520 
  
 
 
  

Sørfold kommune 
Strandveien 2 
8226 Straumen 
 
 

  

 

Oversendelse av rapport fra landsomfattende tilsyn med pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4A 

Fylkesmannen i Nordland viser til tilsyn gjennomført 22.-23.10.2020 og utkast til rapport med 
svarfrist 16.12.20. Vi mottok tilbakemelding fra kommunen med endringer til det faktiske grunnlaget.  
 
Endringene er tatt med i den endelige rapporten.  
 
Vedlagt følger endelig rapport med de aktuelle tidsfrister.  
 
Kopi av rapporten sendes til Statens helsetilsyn for publisering.  
 
 
Med hilsen 
 
Morten Juul Sundnes (e.f.) 
fylkeslege 

  
 
Mathilde Søreng 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Endelig rapport Sørfold 
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Sørfold kommune 

 

0 
 

Sendt inn 23.12.20 av Enhetsleder Margunn Elise Skjevik på vegne av Sørfold kommune 
 

Sørfold sykehjem 
Tilbakemelding til Fylkesmannen etter tilsyn 21-23 oktober 2020 
 

Landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2020 er rettet mot kommunens praktisering 
av tvungen somatisk helsehjelp. 
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Handlingsplan lukking av avvik etter tilsyn  
 

 
1) Hvordan Sørfold kommune skal sikre at tvang somatisk helsehjelp planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i henhold til 

forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring. 
2) Hvilke tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres, tidsfrister for iverksetting og hvem som har ansvaret for disse. 
3) Hvordan ledelsen vil følge med på å følge opp at planlagte tiltak iverksettes og fungerer slik at praksis blir varig endret. 

 
 

Kommunens plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring  
 

Tilsynets funn/avvik Tiltak for å lukke avvik Kommentar  Frist Ansvarlig  Utført 
dato  

Sikrer ikke at tvang 
somatisk helsehjelp 
planlegges, 
gjennomføres, 
evalueres og 
korrigeres i 
henhold til forskrift 
om ledelse- og 
kvalitetsforbedring.  
 

Gjennomføre kurs i ledelse/ 
systematisk kvalitetsarbeid for alle 
ledere og fagsykepleier  
 

 Dette for å øke kompetanse blant 
ledere og fagsykepleier 

-------------- Kommunalsjef 07.12.20 

Utarbeide en skriftlig overordnet 
kvalitetshåndbok som beskriver 
hvordan kommunen skal jobbe med 
systematisk forbedringsarbeid i Helse 
og omsorgstjenesten.  

- Rutine for avikshåndtering 
- Avklare ansvar/roller 
- Rapportering og oversikt 
- Rutine og mal for 

rosanalyse for å få  
- oversikt over risikområder 

 
 
 
 

Dette for å sikre kommunens plikt til 
systematisk ledelse og 
kvalitetsforbedring  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.01.21 Kommunalsjef/ 
enhetsleder/ 
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Gjennomgang og oppdatering av 
stillingsbeskrivelser 
 
Avdelingsleder er faglig ansvarlig på 
avdeling, og overordnet faglig 
ansvarlig for pasient- og 
brukerrettighetsloven 4a ved Sørfold 
sykehjem. Dette skal stå i 
stillingsbeskrivelse. 
 
 
Fagfolk herunder sykepleiere, 
vernepleiere, helsefagarbeidere, 
fagarbeidere og hjelpepleiere ved 
Sørfold sykehjem som utøver 
helsehjelp, er ansvarlig for pasient og 
brukerrettighetsloven 4a, dette må 
inn i stillingsbeskrivelsen til 
sykepleiere, vernepleiere og 
helsefagarbeidere osv.  

 

 

 

 

Dette for å tydeliggjøre hvem som er 

overordnet faglig ansvarlig for pasient- 

og brukerrettighetsloven 4a ved Sørfold 

sykehjem. 

 

 

 

Dette for å tydeliggjøre 

stillingsbeskrivelsene, og hvem som er 

ansvarlig for pasient- og 

brukerrettighetsloven 4a. 

 

15.01.21 Kommunalsjef/ 
enhetsleder 

 

Innføre Rosanalyse fast 2 ganger hvert 
år (og ved behov) som omhandler 
bruk av tvang ved somatisk helsehjelp. 
Det opprettes kvalitetsgruppe som 
gjennomfører Ros x 2 per år.  
 

Rosanalyse presanteres på fastsatte 

avdelingsmøter. Fast punkt vår og 

høst. Legges til oversikten over 

planlagte avdelingsmøter for 2021.  

 
 

Dette for å sikre oversikt over 
risikoområder og hva som må forbedres  
 
For å sikre at ROS-analyser jevnlig blir 
gjennomført ved Sørfold sykehjem 

 
 

19.02.21  
Etter at maler 
/rutine er laget 

Avdelingsleder  
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Utarbeide en årsplan/årshjul med 

planlagte møter, blant annet 

personalmøter, avdelingsmøter og 

fagmøter. Sette i system slik at dette 

er forutsigbart for personal. Fastsatte 

tema for møtene skal også 

fremkomme her.  

 

Dette for å sikre at møter planlegges og 

gjennomføres, det blir forutsigbart for 

ansatte og man kan sette opp planlagte 

tema/fagdager til fastsatte møter i 

årsplan/årshjul 

Dette for å sikre at ansatte får 

tilstrekkelig opplæring om tvang 

somatisk helsehjelp. 

08.01.21 Avdelingsleder 
Isamarbeid med 
HMS og 
kvalitetsgruppe 

 

Sikrer ikke at alle 
ansatte får 
tilstrekkelig 
opplæring om 
tvang somatisk 
helsehjelp.  
 

Kartlegge ansattes kompetanse og 

behov for opplæring.  

- Lovverk 

- Rutiner 

-  Tvang somatisk 

helsehjelp 

- Avviksregistrering i Qm + 

- Dokumentasjon  

 

Ansattes tilganger i QM+ og Profil må 

gjennomgås 

 

Etter forskrift om ledelse- og 
kvalitetsforbedring §6f og 7b skal 
kommunen ha oversikt over 
medarbeidernes kompetanse og behov 
for opplæring 
 
Kommunen har et ansvar for at 
helsepersonell har nødvendig kunnskap 
og kompetanse om tvungen somatisk 
helsehjelp for å kunne etterleve krav i 
pasient – og brukerrettighetslove 4a og 
for å kunne utføre jobben sin på en 
faglig forsvarlig og god måte.  
 
Dette for å sikre at ansatte får 
tilstrekkelig kunnskaper og opplæring 
om tvang somatisk helsehjelp, samt 
avvikshåndtering 

08.01.21 Avdelingsleder/ 
Fagsykepleier 

 

Utarbeide en opplæringsplan for 2021 

om bruk av tvang, somatisk helsehjelp 

for ansatte og vikarer ved Sørfold 

sykehjem.  

Dette for å sikre at ansatte får 

tilstrekkelig opplæring om tvang 

somatisk helsehjelp 

 

12.02.21 Avdelingsleder/ 
fagsykepleier 
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All gjennomført opplæring og 

kompetanse skal 

dokumenteres 

Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 

Tilsynets funn/avvik Tiltak for å lukke avvik Kommentar  Frist Ansvarlig  Utført dato  

Kommunen mangler 
rutiner for 
dokumentasjon av 
tvang .  
Det brukes et skjema 
der det kartlegges om 
pasienter utrykker 
motstand , men det 
dokumenteres lite i 
pasientjournalen. 
 
Ansatte har uklar og 
ulik forståelse av 
begrepet tvang og hvor 
grensene går.  
 

Utarbeide rutine for dokumentasjon 
av tvang .  
 

Dette for å sikre at pasienters 
motstand blir fanget opp 

 
 

 

29.01.21 Fagsykepleier i 
samabeid med 
leder 
hukommelsesteam 
 

 

Gjennomføre årlig fagdag om tema  
hver vår for alle ansatte.  
 
Legge til rette for refleksjon om tema 
i det daglige eks midtrapporter og på 
fastsatte og planlagte fagmøter 

Økt kompetanse hos ansatte om 
tvang  
 

Planlegges i 
årshjul 

Avdelingsleder 
/fagsykepleier  

 

Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitsskapende tiltak.  

Tilsynets funn/avvik Tiltak for å lukke avvik Kommentar  Frist Ansvarlig  Utført dato  

Personalet jobber med 
tillitsskapende tilltak , 
men det dokumenteres 
ikke og det står i 
vedtaket men det blir 
ikke    

Utarbeide egne faner i det digitale 

dokumentasjonssystemet profil; 

forslag til områder 

- Tvang,dokumentasjon av 

motstand og 

dokumentasjon av 

tillitsskapende tiltak.  

-  

 

Dette for å sikre at relevante og 
nødvendige opplysninger i 
tilstrekkelig grad dokumenteres i 
pasientens journal. 

08.01.21 Fagsykepleier   
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• Utarbeide rutine på 
tillitsskapende tiltak  
- Beskrivelse av 

tillitskapende tiltak  
- Hvordan dokumentere 

                     Gjøres kjent for ansatte 

 29.01.21 Avdelingsleder/ 
Fagsykepleier 

 

Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang.  

Tilsynets funn/avvik Tiltak for å lukke avvik Kommentar  Frist Ansvarlig  Utført dato  

Kommunen har rutine 
for vurdering av 
samtykkekompetanse, 
men det kommer frem 
i intervju at rutinen er 
lite kjent for de 
ansatte. 
 

Ny samtykkekompetansevurdering 

på alle pasienter som har og bør ha 

tvangsvedtak. 

 

 Tilsynslege skal utføre denne i 
samarbeid med stkepleier på visitt.  
Skjema i digipro skal benyttes.  
Skjema scannes inn i journalmappe 
til pasient.  
Info om 
samtykkekompetansevurdering og 
nødvendig helsehjelp skal i tillegg 
også dokumenteres i pasientens 
sammenfatning og under området 
tvang i profil.  
 

Dette for å sikre at 

samtykkekompetansevurderingen 

vil gjennomføres på en forsvarlig 

måte, og at dette fremkommer 

tydelig i pasientens journal».  

 

Dette for å sikre at tvang 

somatisk helsehjelp planlegges, 

gjennomføres, evalueres og 

korrigeres i henhold til forskrift 

om ledelse og kvalitetsforbedring.   

 

Fortløpende 
på visitt  

Avdelingsleder  
 
 

 

Gjennomgå rutinen for 
samtykkevurdering /redigere ved 
behov 

- Ansvar  
- Dokumentasjon   

Gjøre rutinen for samtykkevurdering 
kjent for alle ansatte. Dette 
dokumenteres 
 

Dette for å sikre at 
samtykkekompetansevurderingen 
vil gjennomføres på en forsvarlig 
måte 
 
Dette for å sikre at alle som 
jobber ved Sørfold sykehjem skal 
være kjent med aktuelle rutiner  

29.01.21 Avdelingsleder/ 
fagsykepleier 
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Gjøre en fullstendig kartlegging av 

alle pasienter ved Sørfold sykehjem 

av hvem som behøver tvangsvedtak. 

Og vedtakene skal også fattes.  

 

 

Dette for å sikre at helsetjenester 

til pasienter på sykehjemmet blir 

utført i samsvar med lovkravene i 

pasient- og brukerrettighetsloven 

kapittel 4 og 4a 

 

29.01.21 Avdelingsleder i 
samarbeid med 
primærkontakter 

 

Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 

Tilsynets funn/avvik Tiltak for å lukke avvik Kommentar  Frist Ansvarlig  Utført dato  

Kommunen ikke følger 
reglene i pbrl. kap. 4A. 
Det fattes ikke vedtak 
for pasienter som burde 
ha vedtak. Videre 
evalueres ikke vedtak, 
med den følge at 
tvangen ikke avbrytes 
når vilkårene ikke 
lenger er til stede. 
 

• Lage en egen rutine for 
Sørfold kommune som 
omhandler bruk av tvang.  

• Utarbeide rutine for 
utarbeidelse av vedtak , 
hvordan dette skal 
dokumenteres og evalueres  
 

Denne skal sikre at tvang 
somatisk helsehjelp planlegges, 
gjennomføres, evalueres og 
korrigeres i henhold til forskrift 
om ledelse og 
kvalitetsforbedring».   

 

29.01.21 Fagsykepleier 
/avdelingsleder 

 

 

 

 

Innen 27.05.21 sender Sørfold kommune til fylkesmannen følgende dokumenter 

 

• Kompetanseplan som sikrer at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring tvang somatisk helsehjelp, herunder journalføring  

• Oppdaterte opplysninger om hvor langt kommunen er kommet i arbeidet som gjøres i henhold til forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring  

• Oppdaterte rutiner innenfor tilsynets tema  

• En oversikt over pasienter på sykehjemmet som har fått vurdert samtykkekompetansen  

• En oversikt over pasienter hvor det i journal er registrert motstand mot helsehjelp, samt kopi av journal for de aktuelle pasientene  
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Sørfold kommune 
Arkiv: 000 

 Arkivsaksnr: 2020/55 - 4 

 Saksbehandler:     Lisbeth Bernhardsen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Administrasjonsutvalget 2/21 22.01.2021 

Formannskap 6/21 22.01.2021 

Kommunestyret 1/21 23.02.2021 
 
 

Organisatorisk endring pleie og omsorg, helse og velferd 

Vedlegg 
1 Sammenslåing av habilitering barn miljøtjenesten rus- og psykisl helse 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar organisatorisk endring i omsorg, helse og velferd slik:  

 Det opprettes ny avdeling i enhet Helse og velferd med betegnelse «Habilitering og 
psykisk helse». Avdelingen skal bestå av tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, 
avlastningsbolig, rus og psykisk helse og miljøtjeneste. Det opprettes stilling som 
avdelingsleder.  

 Organisatoriske enheter «Institusjonsomsorg» og «Hjemmetjenesten» slås sammen til ny 
enhet «Pleie og omsorg». Enheten skal bestå av avdelingene: Sørfold sykehjem, Sørfold 
eldresenter og hjemmetjenesten. To enhetslederstillinger i pleie og omsorg reduseres til 
én.  

 Endringen finansieres innenfor budsjettet for pleie og omsorg, ansvar 3373.  
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 22.01.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar organisatorisk endring i omsorg, helse og velferd slik:  
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 Det opprettes ny avdeling i enhet Helse og velferd med betegnelse «Habilitering og 
psykisk helse». Avdelingen skal bestå av tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, 
avlastningsbolig, rus og psykisk helse og miljøtjeneste. Det opprettes stilling som 
avdelingsleder.  

  
 Organisatoriske enheter «Institusjonsomsorg» og «Hjemmetjenesten» slås sammen til ny 

enhet «Pleie og omsorg». Enheten skal bestå av avdelingene: Sørfold sykehjem, Sørfold 
eldresenter og hjemmetjenesten. To enhetslederstillinger i pleie og omsorg reduseres til 
én.  

  
 Endringen finansieres innenfor budsjettet for pleie og omsorg, ansvar 3373. 

  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar organisatorisk endring i omsorg, helse og velferd slik:  

 Det opprettes ny avdeling i enhet Helse og velferd med betegnelse «Habilitering og 
psykisk helse». Avdelingen skal bestå av tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, 
avlastningsbolig, rus og psykisk helse og miljøtjeneste. Det opprettes stilling som 
avdelingsleder.  

  
 Organisatoriske enheter «Institusjonsomsorg» og «Hjemmetjenesten» slås sammen til ny 

enhet «Pleie og omsorg». Enheten skal bestå av avdelingene: Sørfold sykehjem, Sørfold 
eldresenter og hjemmetjenesten. To enhetslederstillinger i pleie og omsorg reduseres til 
én.  

  
 Endringen finansieres innenfor budsjettet for pleie og omsorg, ansvar 3373. 

  
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet den 30.11.2020 kommunedelplan helse- og omsorg. Planen ble tatt til 
etterretning. Omorganiseringen som beskrevet i denne saken er tatt inn i helse- og 
omsorgsplanen punkt 4.4. «Helhetlige og koordinerte tjenester», og tiltaket og hovedtrekkene i 
omorganiseringen ble vedtatt.   
 
Detaljer og bakgrunn for forslaget var beskrevet i rapport fra arbeidsgruppe. Rapporten 
vedlegges også i denne saken til informasjon for kommunestyret.  

Vurdering 
Dages tjenester oppleves fragmenterte tjenester innenfor områder som naturlig hører sammen. 
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Det er også for lite kapasitet til å arbeide på overordnet nivå med plan og utviklingsarbeid 
Endret organisering gir bedre mulighet for å: 

 Implementere tiltakene i helse og omsorgsplan 
 Implementere kvalitetsreformen Leve hele livet 
 Videreutvikle dagtilbud til personer med demens 
 Utarbeide og iverksette plan for arbeidet med velferdsteknologi 
 Rekrutteringsarbeid og kompetansebygging 

 
 
Dagens organisering 

 
 

*Enhetsleder har overordnet ansvar for to institusjoner, og personalansvar for avdelingsledere og 
alle  ansatte i avlastningsbolig 
**Enhetsleder har overordnet ansvar for hjemmetjenesten, og personalansvar for BPA, leder 
hukommelsesteam,ergoterapaut, kreftsykepleier, fagsykepleier 
***Enhetsleder har overordnet og direkte personalansvar for ansatte innenfor legekontor, 
helsestasjon, flyktningetjenesten, barnevern, psykiatrisk sykepleier.  
 
Forslag ny organisering 

 

KSJ

Institusjon

*

Eldresenter

Avd leder

Sykehjem

Avd leder

Avlastningsbolig
(ikke egen avdeling)

Hjemmetj

**

Hjemmetjeneste 
nord og sør

inkl ergoterapeut og 

kreftsykepleier

BPA (ikke egen 
avdeling)

helse og velferd

***

Stab

Tildeling, vederlag, 
fakturering

KSJ
med tildeling, vederlag og 

system adm

Pleie og omsorg
demensteam,fagsykepleier og 

ergoterap

Sykehjem

inkl avd demens 

Eldresenter

Inkl ØHD

Hjemmetjeneste
sone nord og 

sør,kreftsykepleier dagtilbud

helse og velferd

lege, NAV, helsestasjon

Habilitering og 
psyk helse

miljøtj, rus og psyk helse, 
avlastn,  BPA
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Organisatorisk ansvar for demensteam må vurderes nærmere ut fra hvor det er mest hensiktsmessig.  
 
 
 
Bakgrunn for forslaget om endret organisering 
 
Statlige krav 
Dagens helse og omsorgstjenester er i store endringer. Krav fra statlige myndigheter medfører 
behov for økt fokus på:  
 Samordning av tjenester 
 Effektivisering 
 Krav om mer faglig utviklingsarbeid 
 Krav om økt kompetanse i alle tjenester 
 Flere oppgaver og tyngre brukere  
 Dagtilbud til personer med demens. Ny oppgave 
 Hverdagsrehabilitering, politisk vedtatt iverksatt fra 1.1.2020. Ny oppgave 
 
Dagens organisering og oppgaver 
Sørfold kommune har mange små enheter og avdelinger. Dette gir fragmenterte tjenester, og 
vanskeliggjør effektiv ressursutnyttelse og samhandling på tvers av fagområder som naturlig 
hører sammen.  
 
Enhetsleder hjemmetjeneste har overordnet budsjettansvar for hjemmetjenesten, oppfølging av 
avdelingsleder og direkte personalansvar og faglig oppfølging av BPA, demensteam og 
ergoterapeut. Stillingen som enhetsleder institusjon har overordnet budsjettansvar for 
institusjonsomsorgen, oppfølging av avdelingsledere, direkte personalansvar og faglig 
oppfølging av avlastningsboligen.  
 
Stillingen som enhetsleder institusjon er nå vakant, og alle oppgaver ivaretas av enhetsleder 
hjemmetjenesten. Erfaringer viser at dette ikke er en holdbar arbeidssituasjon. Det er for mange 
ulike fagfelt under samme enhetsleder. Dagens arbeidsfordeling gjør også at enhetsledernes 
muligheter til å arbeid på overordnet nivå med oppfølging økonomi, kompetanseutvikling og 
utviklingsarbeid (faglig og organisatorisk) blir skadelidende.   
 
Habiliteringsoppgavene blir større fremover (flere barn). Deres behov er sammensatte og både 
barn og familier vil ha behov for mer koordinerte tjenester. Samordning og samling av 
tjenesteutøvere vil gjøre dette arbeidet lettere og mer hensiktsmessig. Gjelder i hovedsak 
avlastning barn (i dag i institusjonsomsorgen) og helsestasjon (i dag i helse og velferd). 
 
Samordning av tjenestene rus og psykisk helse (i dag i helse og velferd) og miljøtjenesten (i dag 
i hjemmetjenesten) har vært etterspurt i lang tid. Manglende samhandling ble problematisert i 
Devold-rapporten fra 2015, og har også vært diskutert internt i tjenestene. Dagens organisering i 
to ulike enheter er uhensiktsmessig og motiverer lite til samhandling og kompetanseoverføring 
mellom ansatte.  
 
Utviklingsoppgaver som må arbeides med på overordnet nivå 
 Etablering av tjenesten hverdagsrehabilitering. Politisk vedtak på at vi skal arbeide og 

etablere i 2020.  
 Kvalitetsreformen Leve hele livet 
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 Delta i utarbeidelse av helse- og omsorgsplan 
 Velferdsteknologi implementeres i alle enheter 

 
Vertskommunesamarbeid om sosiale tjenester i NAV 
Oppgaver og ansvar for enhetsleder helse og velferd reduseres ved overføring av sosialtjenester, 
økonomisk rådgivning og økonomisk sosialhjelp til Fauske som vertskommune. Ble iverksatt fra 
9. november 2020. Det er dermed naturlig å tillegge enheten ansvar for å samordne tjenestene 
som i dag oppleves fragmentert.  
 
Ledelse 
I helse- og omsorgsplanen påpekes at det må sikret kapasitet og kompetanse til ledelse. Den 
foreslåtte endringen gir mindre ledelse på overordnet nivå (reduksjon enhetsleder), og økt 
kapasitet på ledelse nærmere ansatte og brukere av tjenestene (ny avdelingsleder). Samtidig  
rydder organiseringen i oppgaver slik at enhetsledere kan arbeide mer på overordnet nivå og 
ivareta utviklingsoppgaver, kvalitetssikring av tjenestene og følge opp tilsynsrapporter og 
brukerudersøkelser.  
 
Personalmessige konsekvenser 
Følgende stillinger i dagens organisasjon er berørt av forslaget: 
 
Får endrede ansvar/oppgaver:  

 Enhetsleder helse og velferd: Får ny avdelingsleder direkte underlagt seg. Får overordnet 
ansvar også for BPA, miljø, habilitering med avlastningsbolig 

 Enhetsleder hjemmetjenesten fratas ansvar for BPA. Tilføres overordnet ansvar for 
institusjonsomsorgen fra enhetsleder institusjon  

 Avdelingsleder hjemmetjenesten fratas ansvar for miljøtjenesten, tilføres ansvar for 
dagtilbud personer med demens, og som tidligere; kreftsykepleier  

 Enhetsleder institusjon legges ned.  
 
Overføres til helse og velferd – ny avdeling Miljø og habilitering: 

 Psykiatrisk sykepleie (1 årsverk): flyttes fra direkte underlagt enhetsleder til ny avdeling 
 Ansatte i avlastningsbolig for barn (3,5 årsverk) overføres fra institusjonsomsorg 
 Brukerstyrte personlige assistenter, 7,5 årsverk overføres fra hjemmetjenesten 
 Ansatte i miljøtjenesten (2 årsverk)( inkl prosjekt rundt bruker) overføres fra 

hjemmetjenesten 
 
 
 
Budsjettmessige konsekvenser 
Opprettelse av avdelingslederstillingen finansieres ved hjelp av ledige lønnsmidler grunnet 
vakanse i enhetslederstillingen (ansvar 3373). Lavere stillingsnivå gir økonomisk gevinst totalt 
sett. 
 
 
Kontorlokaler 
Det er behov for lokaler til den nye avdelingen. Må inneholde kontor til avdelingsleder, 
kontor/samtalerom til psykiatrisk sykepleier og fellesrom/møterom for miljøtjenesten. Alternativ 
vurderes av egen arbeidsgruppe som vurderer kontorfordeling i kommunen totalt sett.  
 
Avslutning 
Stillingsbeskrivelse for stillingen, blir tilnærmet stillingsbeskirvelsen for avdelingsledere i pleie 
og omsorg.  
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Detaljer om den nye avdelingen utarbeides etter at avdelingslederen er ansatt slik at 
vedkommende kan være med å påvirke oppgavefordeling osv.  
 
Endringen finansieres innenfor budsjet pleie og omsorg.  
 
Drøfting med tillitsvalgte 
Forslaget om organisatorisk endring har vært drøftet med hovedtillitsvalgte. Det var enighet i 
drøftinger i forbindelse med helse- og omsorgsplanen, og det er gjennomført to drøftinger 
særskilt om opprettelse av avdelingen. Det er ingen merknader fra tillitsvalgte.  
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Delprosjekt 

Vurdere sammenslåing av 
habiliteringtjenester for barn, 

miljøtjenesten og rus- og psykisk helse 
 

Kort beskrivelse av prosjektet: 

 Beskriv hvordan tjenestene er organisert.  
 Beskriv styrker og utfordringer med dagens organisering.  
 Beskriv hvilke utfordringer disse tjenestene står overfor i dag i fram 

mot 2030. 
 Fremme forslag til organisering, kompetanse- og ressursbehov  

   
 Lokalisering av tjenestene og omsorgstrappa er et sentralt punkt. 

Forslaget fra arbeidsgruppen skal begrunnes. 
 
Før oppstart utarbeides en milepælsplan. 

 

 
Sørfold kommune, 16.juli 2020 
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Organisasjon 
Prosjekteier  Sørfold kommune 
Oppdragsgiver og prosjektansvarlig: Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen  
Prosjektleder:  Gunnbjørg Olufsen 
Prosjektveileder: Ingvar Rolstad  

 

Arbeidsgruppe: 
Enhetsleder Gunnbjørg Olufsen (leder) 
Avdelingsleder Randi Langø 
Helsesykepleier Berill Dåbakk 
Fagforbundet Katrin Elvebakk 
Sykepleierforbundet Roy Larsen 
Kommunepsykolog Lin Voster 
 

Framdrift og rapportering 
Leder av arbeidsgruppen rapporterer til kommunalsjef 10.08.2020 
Utredningen skal være ferdig 10.09.2020 
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1. Status 
Kort oppsummering av hvorfor delprosjektet er et sentralt punkt i fbm med 
utarbeidingen av helse- og omsorgsplan. 

Sørfold kommune har i dag mange små enheter og avdelinger. Dette gir 
fragmenterte tjenester, mindre repertoar av faglighet på hver enhet og uklar 
ansvarsdeling. Tjenesteutøverne har uklare forventninger til hverandre, og 
effektiv ressursutnyttelse og samhandling på tvers av fagområder som naturlig 
hører sammen, blir vanskelig. Det er uhensiktsmessig med organisering i flere 
enheter, og dette motiverer lite til samhandling og kompetanseoverføring 
mellom ansatte. Det er også vanskelig å rekruttere til små og spesialiserte 
enheter. 

Når man har fragmenterte tjenester, blir det flere ledere på tjenester som 
naturlig hører sammen og griper inn i hverandre. Oppfølging av økonomi, 
kompetanseutvikling og utviklingsarbeid lider fordi lederne er spredt og fordi 
enhetslederne får både rollen som avdelingsleder og enhetsleder. 

 
Sørfold har et mål om å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester i 
kommunen i nåtid og for framtida. For å kunne gi oss handlingsrom til det, er 
det viktig å utvikle en felles strategi for hvorfor vi bruker ressursene som sikrer 
oss at vi har en bærekraftig omsorgstrapp.  

  

2. Mål og rammer 
 
Resultatmål for delprosjektet. 
 
Dagens organisering og ressursbruk. 
 
I dag er tjenestene organisert som følger: 

 Habiliteringstjeneste for barn (Avlastningsboligen) tilhører organisatorisk 
institusjonsomsorgen med enhetsleder for institusjon som nærmeste 
leder. Det er 3 årsverk fordelt på 5 personer 

 BPA tilhører organisatorisk hjemmetjenesten med enhetsleder for 
hjemmetjenesten som leder. Det er 5 årsverk fordelt på 6 personer 

 Miljøtjenesten er organisert under hjemmetjenesten med avdelingsleder 
for hjemmetjenesten som leder. Det er i dag ca 1 årsverk fordelt på 2 
personer i Miljøtjenesten, samt et prosjekt på 1 årsverk på en bestemt 
bruker 
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 Rus/Psykisk helse er  organisert under helse og velferd med enhetsleder 
for helse og velferd som leder. Det er 1 årsverk 

 
 
Framtidig behov for tjenester over målgruppen. 
 
Habiliteringsoppgavene fremover er økende. Det er flere barn med 
sammensatte behov, og både barna og familiene vil ha behov for koordinerte 
tjenester. Knyttet til samhandlingsreformen er det lagt opp til at habilitering i 
spesialisthelsetjenesten skal reduseres, og tjenesten i større grad skal tilbys i 
kommunene. Styrking av habiliteringstjenesten kan en bidra til en dreining fra 
kompenserende tjenester til mer tidlig intervensjon og forebyggende tjenester 
 
Det er et økende antall mennesker med rus/psykiske lidelser. Terskelen for å få 
behandling i spesialisthelsetjenesten er høy, ventetiden ofte lang og 
behandlingsperioden kort. Det er kommunene som må ivareta disse 
menneskene i større og større grad. Det handler om forebygging av 
selskadende atferd, forebygging av sykefravær og utdropping av 
skolegang/arbeidsliv. Rustesting og medisinering. Mange av disse har behov for 
oppfølging hjemme med boveiledning og ADL-trening, bygging av nettverk og 
sosial omgangskrets, hjelp med økonomi og oppfølging av både fysisk og 
psykisk helse.  
 
Forventningsavklaring til tildeling/utøving/bruk av tjenestene. 
 
Tildeling: 
Alle som mottar tjenester i kommunen skal ha skriftlige vedtak på dette, også 
når det gjelder psykisk helse. Vedtakene skal være avgrenset i tid 
(uker/måneder), og si noe om innholdet i tjenesten som skal tilbys 
(støttesamtaler, kognitiv terapi, eksponeringstrening, ADL, etc).  
Det er pasientens behov som er styrende for hvilke tjenester som skal gis. Det 
innebærer at det er behovet som skal beskrives når det søkes om tjenester, og 
ikke en avkryssingsrubrikk for hvilke tjenester som tilbys. Og man må sikre seg 
at det er pasientens ønsker/behov – ikke nødvendigvis helsepersonellets 
vurdering av behov. 
 
Det må settes et tak for hvor mange pasienter tjenesten kan ha, slik at man kan 
opprette venteliste med garanti for påbegynt behandling innen en tidsfrist. 
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Bruk av tjenestene: 
Det bærende prinsippet skal være «need-to-have», og ikke «nice-to-have». I 
tillegg må det legges til grunn at mennesker er ansvarlige for egne liv og de valg 
de tar, herunder at boligen er tilrettelagt for å kunne bo og motta hjelp der. 
Det gjelder også innkjøp av hyllevareteknologi. 
 
 
Utøving: 
Tjenesteutøverne skal forholde seg til vedtaket, og ikke yte tjenester utover det 
som er vedtatt. Dette fordrer jevnlig evaluering av tjenestene som ytes, og 
tiltak som iverksettes. Dersom pasienten har endrede behov, skal 
endringsskjema brukes. 
 
Ressursbehov/kompetanse og organisering. 
 
Ressursbehov: 
Det er umulig å oppgi eksakte tall for ressursbehov i fremtiden da dette vil 
variere med omfanget av tjenesten som søkes og antall søkere som har behov 
for tjenester. Det vil også avhenge av om søkeren trenger 1:1 bemanning, eller 
om det med økende alder vil være nødvendig med 2:1. Allerede i høst er det 
søkt om tjenester svarende til ca 2,2 årsverk på habiliteringstjenester for barn, i 
tillegg til de årsverkene som allerede er der. 
Vi ser også at behovet for Miljøtjeneste/psykisk helse er økende. I dag kjøper vi 
tjenester hos andre kommuner og private for ganske store summer. 
 
Kompetanse: 
Det vil være behov for følgende kompetanse fremover: 

 Psykiatrisk sykepleier 
 Vernepleier 
 Sykepleier  
 Miljøterapeuter 
 Helsefagarbeidere med videreutdanning i habilitering og psykisk 

helsearbeid 
 Fysioterapeut  
 Avdelingsleder 

 
Organisering: 
Vi tenker at habiliteringstjenesten for barn, miljøtjenesten, BPA og psykisk 
helse legges under helse og velferd med egen avdelingsleder. 
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Habiliteringstjenestene bør være samlokaliserte slik at man kan utnytte 
stordriftsfordeler på bemanning. 
 
 
Effektmål  

 Rett tjeneste på rett nivå til rett tid (omsorgstrappa). 
 Tjenestetilbudet skal reflektere den enkeltes behov, og omsorgstrappa 

viser til en sammenheng der økende behov møtes med økende 
tjenestetilbud. De ulike trinnene i omsorgstrappa utgjør de forskjellige 
tjenestene.  

 Miljøtjeneste og Rus/Psykisk helsetjeneste er lavterskeltilbud (trinn 1 i 
trappa). Det er et tilbud til hjemmeboende med behov for støtte i 
hverdagen. 

 BPA ligger på trinn 2 – hjemmeboende med bistandsbehov. 
 Habiliteringstjenesten i Sørfold består i dag av en avlastningsbolig. I 

utgangspunktet skal en avlastningsbolig være på trinn 3, den også. Men 
omfanget av tjenester i denne boligen er i dag så stort at den defineres 
som institusjonsomsorg. 

 Bruke rett kompetanse og ressurser på tjenestene.  
 Sikre en tjenesteinnretning som «gagner» brukerne / effektiv og 

framtidsretta  
 Samsvar mellom vedtak og utøving av tjenestene.  
 Styrke hverdagsrehabilitering/forebygging/informasjon. 
 Behov for økt bruk av velferdsteknologi. 
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Sørfold kommune 
Arkiv: A10 

 Arkivsaksnr: 2020/1153 - 2 

 Saksbehandler:     Lisbeth Bernhardsen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 14/21 11.02.2021 

Kommunestyret 2/21 23.02.2021 
 
 

Revisjon vedtekter barnehager 2021 

 
Vedlegg 
1 Gjeldende vedtekter barnehagene 
2 Reviderte vedtekter barnehagene 2021 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for barnehagene som gjeldende fra 1.4.2021. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.02.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for barnehagene som gjeldende fra 1.4.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet og vedtok nye vedtekter for barnehagene i januar 2020. Det fremmes 
nå forslag om revisjon med bakgrunn i: 

 Endringer vedtatt i delegasjonsreglementet.  
 Tilpasning forskrift om bemanning og pedagogtetthet 
 Behov for presisering/frister for innmelding av ferie og kjøp av ekstradager 
 Få inn generell prisøkning gebyrer og ekstradager 

 
Endringsforslaget er behandlet i barnehagenes samarbeidsutvalg, og lagt frem for 
hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Merknader er tatt inn til slutt i 
dokumentet.  
 

Vurdering 
Det foreslås endringer på noen punkter i vedtektene. Dette er beskrevet nedenfor.  
 
§8 bemanning – endringsforslag 
 
Ny tekst som tas inn 
Barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks barn 
når barna er over tre år. Barna skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller 
tre år. Det skal også være minst en pedagogisk leder per 7 barn under 3 år og minst en pedagogisk 
leder per 14 barn over 3 år. Barn utover dette utløser en hel pedagogstilling. Pedagogtetthet ses i 
sammenheng med hele barnehagens bemanning.  
 
Begrunnelse for endret tekst  
Ny pedagognorm fra 1.8.2018.  
Barnehagene skal ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre 
år og én ansatt per seks barn over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med 
august det året de fyller tre år.  
 
Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 7 
barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er en skjerping fra 
tidligere da kravet var henholdsvis 9 og 18 barn per pedagogisk leder. Skjerpingen trådte i kraft 
1.august 2018. Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen tre-årig 
pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 
 
§ 9 Søknadsprosedyre – endringsforslag 
 
Endret tekst  
Setning om når barn regnes som tre år endres til: Barn regnes som tre år fra og med august det 
året de fyller tre år.  
 
Begrunnelse 
Se begrunnelse under §8.  
 
§ 15 Opptaksperioder/åpningstid - endringsforslag 
 
Endret tekst 
Setningen om at samarbeidsutvalgene fastsetter åpningstiden tas ut.  Det settes inn at styrer 
fastsetter åpningstiden.  
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Begrunnelse 
Kommunestyret vedtok i desember 2020 nytt delegasjonsreglement. I reglementets delegering til 
kommunedirektøren står følgende under annen delegering til kommunedirektøren:  
«Fastsette åpningstid og søknadsfrist for barnehager og SFO». 
 Kommunedirektøren har videredelegert dette til enhetsledere, jf administrativt 
delegasjonsreglement side 10. Det administrative reglementet var referert til Kommunestyret 
under behandling av saken. Det er vist til hjemmel vedtektene. Vedtektene må derfor oppdateres 
slik at de samsvarer med delegasjonsreglementets bestemmelser.  
 
Endret tekst 
Presiseres at de tre ukene ferie skal tas ut i perioden uke 26-33. Barnet ferie skal meldes inn før 
15. april hvert år.  
 
Begrunnelse 
Det er ønskelig at barn tar ut ferie i hovedferieperioden. Dette for å redusere vikarbehovet. Frist 
for å melde tidspunkt for ferie settes til april for å sikre at det er tilstrekkelig bemanning i 
barnehagen når der er flest barn, og forenkler avvikling av ansattes ferie uten å leie inn vikarer.  
 
 § 16 Betaling - endringsforslag 
 
Endret tekst  
Ved lav inntekt kan det søkes om redusert betaling. Inntektsgrensen pr august 2020 er på 
566 100 for hele husholdningen (583 650 kr fra 1.august 2021). Betaling av barnehageplass skal 
ikke overskride 6% av den samlende inntekten til husholdningen. Det er 20 timer gratis kjernetid 
pr uke for 2-5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt.  
 
Ved for sen henting faktureres gebyr på kr 200,- Reguleres jf generell økning fastsatt av 
kommunestyret i gebyrregulativ. Iverksettes fra 2022.  
 
Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200,- Reguleres jf generell 
økning fastsatt av kommunestyret i gebyrregulativ. Iverksettes fra 2022.  
 
(Ny setning) Forespørsel om kjøp av ekstradager må avklares med enhetsleder 2 dager i 
forveien.  

Begrunnelse:  
Endringer fra 1.august 2020 i inntektsgrensen til 566 100 kr. Fra 1.august 2021 (583 650 kr). 
Ellers kun endret ordlyd i teksten ikke innhold.  
 
Tidlig innmelding behov for ekstradager begrunnes med behov for forutsigbarhet ift 
bemanningsbehov. 
Det foreslås ingen økning i gebyrene i denne revisjon av vedtektene. Men det foreslås at man 
legger inn en økning som følger kommunestyrets gebyrregulativ som reguleres årlig. Iverksettes 
fra 2022.  
 
Merknader fra Samarbeidsutvalg Straumen barnehage 
Ingen merknader fra SU Straumen barnehage. 
 
Merknader fra Samarbeidsutvalg Løkta barnehage 
Representanter i SU (Finn-Arve Moen, Silje Sørfjordmo Paulsen, Renate Storeide, Viggo 
Andreassen og Aina Jeanette Amundsen) 
Innspill på forslag til reviderte vedtekter for barnehagene: 
 Representantene i SU har lest igjennom forslag til reviderte vedtekter for barnehagene. 
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 Ingen innspill eller kommentarer til vedtektene.  

Merknader fra Samarbeidsutvalg Nordsia oppvekstsenter 
Ingen merknader.  
 
Merknader fra Utdanningsforbundet 
Ingen merknader til forslaget.  
 
Merknader fra Fagforbundet 
I revidert vedtekt står det i § 15; Barnet skal ha minst 4 uker ferie i barnehageåret.  De tre ukene 
ferie skal tas i perioden uke 26 – 33. 
Siste setning bør formuleres på en annen måte eks; Tre av disse ukene skal tas sammenhengende 
i perioden uke 26 – 33. 
Dette er tatt inn i forslag til vedtekter. 
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Sørfold kommune 
 

 
 

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SØRFOLD 
 
 
Vedtatt i Sørfold kommunestyre 12.02.93, med endringer i Driftsutvalget 3.2.2015, 21.3.2017 
og Kommunestyret 28.01.2020. 
 
§ 1 Eier 
Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av Sørfold kommune. 
 
§ 2 Formål 
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 Rammer for driften 
Barnehagene skal drives i samsvar med LOV-2013-06-21-99 fra 01.08.2013 om barnehager 
med senere endringer, herunder også forskrifter og rammeplan for barnehager, kommunale 
vedtak og plan for den enkelte barnehage. 
 
§ 4 Helsefremmende barnehager 
God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena 
for god helseutvikling. 
Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, 
folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er godkjent etter forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Formål 
Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for 
barn og ansatte. 
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Gjennom tiltaksplan, ”Forebyggende/helsefremmende arbeid for barn og unge”, har Sørfold 
kommune vedtatt at statlige retningslinjer for kost skal følges. 
 
§ 5 Arealnormer 
Netto leke- og oppholdsareal pr. barn: 
Barn under 3 år: 5,3 m2 
Barn over 3 år: 4,0 m2, for friluftsavdeling gjelder 3,5m2 
 
§ 6 Den kommunal forvaltning av barnehagene 
Barnehagene i Sørfold er administrativt tilknyttet rådgiver oppvekst. 
Kommunestyret velger de politiske representanter til barnehagenes samarbeidsutvalg. 
 
§ 7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (barnehagelovens § 4). 
 
Utvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. 
 
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Ved avstemming i 
foreldreråd gis det en stemme for hvert barn. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. Det velges to representanter for hver gruppe 
hvis barnehagen har to eller flere avdelinger, ellers en fra hver gruppe. 
For barnehager og skoler i felles bygg skal det velges felles samarbeidsutvalg etter regler 
fastsatt i lover og forskrifter. 
 
§ 8 Bemanning 
Grunnbemanningen(minimum) i den enkelte barnehage fastsettes ut fra antall plasser på 
den enkelte avdeling, slik: 
16-18 plasser gir 300 % stilling 
13-15 plasser gir 250 % stilling 
10-12 plasser gir 200 % stilling 
Når barnehagen har daglig åpningstid ut over normalarbeidstiden på 7,5 t/dag eller 37,5 t/uke 
må det beregnes tillegg i grunnbemanningen som tilsvarer differansen mellom åpningstiden 
og normalarbeidstiden. 
Har barnehagen færre enn 10 plasser, må det til en særskilt vurdering av 
bemanningen. 
I tillegg kommer tid til administrasjon og nødvendig hjelp til barn med særskilte 
behov. 
Det skal være en pedagog for barnegruppen 0-3 år for inntil 7-9 barn. For barnegruppen 3-6 år 
skal det være en pedagog for inntil 14-18 barn. Overstiger det 7-9 barn for aldersgruppen 0-3 
år eller 14-18 barn for aldersgruppen 3-6 år, skal pedagogtettheten styrkes med en pedagog. 
 
Bemanningen skal følge Statens veiledende bemanningsnorm for pedagogtetthet og 
grunnbemanning.  
 
 
§ 9 Søknadsprosedyre 
Søknadsfrist 1.5 for inntak høst og 1.10 for inntak vår (1.1.), søknader blir ikke overført til 
neste inntak. 
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Hovedregelen er at det foretas opptak kun ved disse to opptakene. 
Administrasjonen i Sørfold kommune og styrer ved den enkelte barnehage innstiller til opptak 
av barn. 
Administrasjonen i Sørfold kommune foretar opptak til kommunens barnehager. 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 
har etter søknad om opptak rett til å få plass i barnehage fra august. 
Klage på opptaket sendes til Sørfold kommune, servicekontoret og blir behandlet av 
administrasjonen i Sørfold kommune. 
Ved opptak til avdeling for barn over 3 år, skal barnet som hovedregel være fylt 
3 år seinest 1. september i opptaksåret. 
Barnehageplasser som blir ledige i løpet av året tildeles fortløpende søkere på venteliste. 
Tildelingen foretas av styrer i samråd med administrasjonen i Sørfold kommune. 
 
 
§ 10 Opptakskriterier 
Barn med nedsatt funksjonsevne har etter barnehageloven fortrinnsrett til plass i 
barnehage. Barn med særlige behov for omsorg og/eller stimulering skal det tas spesielt 
hensyn til. 
 
Videre skal plasstildelingen skjønnsmessig vurderes etter følgende kriterier: 
Barn som har søsken i barnehagen. 
Barnets muligheter til lek og samvær med andre barn 
Barn med aleneforelder/enslig forsørger. 
Barn med foreldre/forelder under utdanning eller i arbeid 
Barn som det søkes utvidet plass for. 
 
 
§ 11 Oppsigelse – permisjoner - faste plasser 
Plass tildeles fast, og beholdes enten til den sies opp, eller til barnet begynner i 
skolen. Oppsigelsestid er minst 1 måned med virkning fra den 1. eller den 15. i påfølgende 
måned. 
Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres Servicekontoret. 
Dersom plassen sies opp med virkning i perioden 1. mai til uke 34, må oppsigelsen være 
mottatt eller poststemplet innen 1. april. 
Det må betales for opphold i oppsigelsestiden, og ved oppsigelse som har virkning etter 1. mai 
betales ut barnehageåret. 
Permisjon fra tildelt plass i barnehage skal til vanlig ikke innvilges. Betydelige endringer i 
foresattes økonomiske eller sosiale forhold som er utenfor deres egen innvirkning, gir 
grunnlag for å vurdere permisjon. Kommunalsjef innvilger permisjoner etter innstilling fra 
barnehagens styrer.  
 
 
§ 13 Klage 
Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass kan klage på vedtaket. 
Klagen skal behandles etter forvaltningslovens kapittel VI, og vedtak herfra kan ikke påklages 
videre. 
 
 § 14 Reserveplasser 
Det avsettes en reserveplass pr. avdeling i heldagsbarnehagene. Hvis klage på 
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avslag fører fram, benyttes disse plassene. Hvis ikke holdes plassene ledig fram til midten av 
august. Har det til da ikke kommet fram opplysninger om barn uten plass med spesielle behov 
for plass, tas det inn fra venteliste. 
 
§ 15 Opptaksperiode/åpningstider 
Barnehageåret begynner uke 34 og slutter uke 33. Hovedopptaket gjelder for samme tidsrom. 
Heldagsbarnehagene holder åpent innenfor tidsrommet kl. 06.30 og kl. 17.00, og holder stengt 
på lørdager. 
Samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage fastsetter barnehagens eksakte 
åpningstid. Fastsatt åpningstid skal overholdes om ikke annet er spesielt avtalt mellom 
foreldre og ansatte. 
Hvis barnet ikke hentes innen barnehagens stengetid, blir det skrevet ut ekstra regning til 
foreldrene. 
Julaften, nyttårsaften og onsdag i stille uke holdes barnehagene stengt.  
Barnet skal ha minst 4 ukers ferie i barnehageåret. Som hovedregel skal minst tre av dem tas 
sammenhengende i sommerferien. Barnets ferie skal alltid varsles barnehagen på forhånd. 
Nordsia oppvekstsenter har 4 ukers fellesferie. 
 
§ 16 Betaling 
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. 
Betaling starter fra den første i oppstartsmåned når barnet begynner i barnehagen.  

Betaling for barnehageplass skal skje månedsvis til økonomiavdelingen i Sørfold. Mislighold 
av betalingsplikten - ikke betalt for 2 måneder - medfører tap av plass, og at vurdering ved 
nytt opptak ikke foretas. 

Ved fravær ut over to uker pga. sykdom, behandling eller tilsvarende gis det etter søknad 50 
% reduksjon i betalingen. Fraværet kan kreves bekreftet av lege eller annet helsepersonale. 
I heldagsbarnehagene betales det for 11 mnd./år. 
Det gis 50 % søskenmoderasjon utover hel plass. 
 

Ved lav inntekt kan søkes redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 
6% av inntekten sin for barnehageplass. Følger Stortingets til enhver tids gjeldende sats.  

2-5 åringer som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis opphold pr uke. Pr 
1.8.2019 er denne inntektsgrensen 548 500 pr år. Følger Stortingets til enhver tid gjeldende 
sats. 
 
Ved for sen henting kan faktureres gebyr på kr 200,- 
Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200,-  
 
 
§ 17 Helse 
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse på tilsendt 
skjema. 
Barnehagens styrer avgjør om barn på grunn av sykdom ikke kan være i barnehagen av 
hensyn til barnet selv eller de andre barna. Ved smittsomme sykdommer skal barnehagen 
underrettes og barnet holdes hjemme. 
Vurderinger tas i samråd med helsestasjon.  
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For barn som trenger medisin i barnehagetiden, inngås kontrakt mellom foresatte og 
barnehagens styrer om medisinering. Sørfold kommune har egne skjemaer som barnehagene 
bruker til dette. 
 
 
Nødvendig opplæring/informasjon om medisineringen må skje ved helsepersonell til alle 
involverte ansatte. 
 
§ 18 Internkontroll 
Barnehagene i Sørfold er underlagt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetskontroll fastsatt ved kgl.res. FOR-2005-01-28-51 fra 2005-02-01 01 og Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler fastsatt ved kgl.res. FOR-2009-12-17-1720 fra 
2009-12-28. 
Dokumentasjon av arbeidet etter forskriftene skal oppbevares i den enkelte barnehage på en 
måte som gir god oversikt og finnes best egnet og i samsvar med barnehagens 
registreringssystem. 
 
 
§ 19 Planlegging 
Heldagsbarnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. To av dagene er mandag og tirsdag i uke 
34. 
 
Planleggingsdagene skal kunngjøres for foreldrene ved oppstart av nytt barnehageår. 
Barnehagene skal som hovedregel holdes stengt på planleggingsdagene, men kan benyttes til 
alternative løsninger etter behov. 
I hovedsak skal barnehagenes planleggingsdager følge skolenes planleggingsdager 
 
§ 20 Taushetsplikt 
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13. 
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til 
barnevernet, jf Barnehagelovens §22, jf også Barnevernslovens § 6-4 som omhandler 
opplysningsplikten til enhver som utfører tjeneste eller arbeider for et forvaltningsorgan.  
 
 
§ 21 Politiattest 
Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest til 
administrasjonen i Sørfold kommune ved ansettelse. Kommunen kan kreve politiattest også 
for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen. 
 
§ 22 Unntak 
Rådmannen gis myndighet til å fravike vedtektene i enkelttilfeller der det vil virke urimelig å 
følge vedtektene. 
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Vedtatt i Sørfold kommunestyre 12.02.93, med endringer i Driftsutvalget 3.2.2015, 21.3.2017, 
Kommunestyret 28.01.2020 og 23.2.2021. 
 

§ 1 Eier 
Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av Sørfold kommune. 
 

§ 2 Formål 
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 Rammer for driften 
Barnehagene skal drives i samsvar med LOV-2013-06-21-99 fra 01.08.2013 om barnehager 
med senere endringer, herunder også forskrifter og rammeplan for barnehager, kommunale 
vedtak og plan for den enkelte barnehage. 
 

§ 4 Helsefremmende barnehager 
God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena 
for god helseutvikling. 
Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, 
folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er godkjent etter forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for 
barn og ansatte. 
Gjennom tiltaksplan ”Forebyggende/helsefremmende arbeid for barn og unge”, har Sørfold 
kommune vedtatt at statlige retningslinjer for kost skal følges. 
 

§ 5 Arealnormer 
Netto leke- og oppholdsareal pr. barn: 
Barn under 3 år: 5,3 m2 
Barn over 3 år: 4,0 m2, for friluftsavdeling gjelder 3,5m2 
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§ 6 Den kommunal forvaltning av barnehagene 
Barnehagene i Sørfold er administrativt tilknyttet rådgiver oppvekst. 
Kommunestyret velger de politiske representanter til barnehagenes samarbeidsutvalg. 
 

§ 7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (barnehagelovens § 4). 
 
Utvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. 
 
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Ved avstemming i 
foreldreråd gis det en stemme for hvert barn. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. Det velges to representanter for hver gruppe 
hvis barnehagen har to eller flere avdelinger, ellers en fra hver gruppe. 
For barnehager og skoler i felles bygg skal det velges felles samarbeidsutvalg etter regler 
fastsatt i lover og forskrifter. 
 

§ 8 Bemanning 
Grunnbemanningen(minimum) i den enkelte barnehage fastsettes ut fra antall plasser på 
den enkelte avdeling, slik: 
Barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks 
barn når barna er over tre år. Barna skal regnes for å være over tre år fra og med august det 
året de fyller tre år. Det skal også være minst en pedagogisk leder per 7 barn under 3 år og 
minst en pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Barn utover dette utløser en hel 
pedagogstilling.  
Økt pedagogtetthet ses sammen med antall barn i barnehagen totalt sett.   
 
Når barnehagen har daglig åpningstid ut over normalarbeidstiden på 7,5 t/dag eller 37,5 t/uke 
må det beregnes tillegg i grunnbemanningen som tilsvarer differansen mellom åpningstiden 
og normalarbeidstiden. 
Har barnehagen færre enn 10 plasser, må det til en særskilt vurdering av 
bemanningen. 
I tillegg kommer tid til administrasjon og nødvendig hjelp til barn med særskilte 
behov. 
Det skal være en pedagog for barnegruppen 0-3 år for inntil 7-9 barn. For barnegruppen 3-6 år 
skal det være en pedagog for inntil 14-18 barn. Overstiger det 7-9 barn for aldersgruppen 0-3 
år eller 14-18 barn for aldersgruppen 3-6 år, skal pedagogtettheten styrkes med en pedagog. 
 
Bemanningen skal følge Statens veiledende bemanningsnorm for pedagogtetthet og 
grunnbemanning.  
 

§ 9 Søknadsprosedyre 
Søknadsfrist 1.5 for inntak høst og 1.10 for inntak vår (1.1.), søknader blir ikke overført til 
neste inntak. 
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Hovedregelen er at det foretas opptak kun ved disse to opptakene. 
Administrasjonen i Sørfold kommune og styrer ved den enkelte barnehage innstiller til opptak 
av barn. 
Administrasjonen i Sørfold kommune foretar opptak til kommunens barnehager. 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 
har etter søknad om opptak rett til å få plass i barnehage fra august. 
Klage på opptaket sendes til Sørfold kommune, servicekontoret og blir behandlet av 
administrasjonen i Sørfold kommune. 
Barn regnes som tre år fra og med august det året de fyller tre år.  

Barnehageplasser som blir ledige i løpet av året tildeles fortløpende søkere på venteliste eller 
søkere som har behov f eks ved flyttet til kommunen. Tildelingen foretas av styrer i samråd 
med administrasjonen i Sørfold kommune. 

§ 10 Opptakskriterier 
Barn med nedsatt funksjonsevne har etter barnehageloven fortrinnsrett til plass i 
barnehage. Barn med særlige behov for omsorg og/eller stimulering skal det tas spesielt 
hensyn til. 
 
Videre skal plasstildelingen skjønnsmessig vurderes etter følgende kriterier: 
Barn som har søsken i barnehagen. 
Barnets muligheter til lek og samvær med andre barn 
Barn med aleneforelder/enslig forsørger. 
Barn med foreldre/forelder under utdanning eller i arbeid 
Barn som det søkes utvidet plass for. 
 
 

§ 11 Oppsigelse – permisjoner - faste plasser 
Plass tildeles fast, og beholdes enten til den sies opp, eller til barnet begynner i 
skolen. Oppsigelsestid er minst 1 måned med virkning fra den 1. eller den 15. i påfølgende 
måned. 
Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres Servicekontoret. 
Dersom plassen sies opp med virkning i perioden 1. mai til uke 34, må oppsigelsen være 
mottatt eller poststemplet innen 1. april. 
Det må betales for opphold i oppsigelsestiden, og ved oppsigelse som har virkning etter 1. mai 
betales ut barnehageåret. 
Permisjon fra tildelt plass i barnehage skal til vanlig ikke innvilges. Betydelige endringer i 
foresattes økonomiske eller sosiale forhold som er utenfor deres egen innvirkning, gir 
grunnlag for å vurdere permisjon. Kommunalsjef innvilger permisjoner etter innstilling fra 
barnehagens styrer.  
 
 

§ 13 Klage 
Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass kan klage på vedtaket. 
Klagen skal behandles etter forvaltningslovens kapittel VI, og vedtak herfra kan ikke påklages 
videre. 
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 § 14 Reserveplasser 
Det avsettes en reserveplass pr. avdeling i heldagsbarnehagene. Hvis klage på 
avslag fører fram, benyttes disse plassene. Hvis ikke holdes plassene ledig fram til midten av 
august. Har det til da ikke kommet fram opplysninger om barn uten plass med spesielle behov 
for plass, tas det inn fra venteliste. 
 

§ 15 Opptaksperiode/åpningstider 
Barnehageåret begynner uke 34 og slutter uke 33. Hovedopptaket gjelder for samme tidsrom. 
Heldagsbarnehagene holder åpent innenfor tidsrommet kl. 06.30 og kl. 17.00, og holder stengt 
på lørdager.  
Styrer fastsetter åpningstiden innenfor tidsrommet nevnt ovenfor.  

Fastsatt åpningstid skal overholdes om ikke annet er spesielt avtalt mellom foreldre og 
ansatte. 
Hvis barnet ikke hentes innen barnehagens stengetid, blir det skrevet ut ekstra regning til 
foreldrene. 
Julaften, nyttårsaften og onsdag i stille uke holdes barnehagene stengt.  
Barnet skal ha minst 4 ukers ferie i barnehageåret. Tre av disse ukene skal tas ut 
sammenhengende i perioden uke 26-33. Barnet ferie skal meldes inn før 15. april hvert år.  

Nordsia oppvekstsenter har 4 ukers fellesferie. 
  

§ 16 Betaling 
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. 
Betaling starter fra den første i oppstartsmåned når barnet begynner i barnehagen.  

Betaling for barnehageplass skal skje månedsvis til økonomiavdelingen i Sørfold. Mislighold 
av betalingsplikten - ikke betalt for 2 måneder - medfører tap av plass, og at vurdering ved 
nytt opptak ikke foretas. 

Ved fravær ut over to uker pga. sykdom, behandling eller tilsvarende gis det etter søknad 50 
% reduksjon i betalingen. Fraværet kan kreves bekreftet av lege eller annet helsepersonale. 
I heldagsbarnehagene betales det for 11 mnd./år. 
Det gis 50 % søskenmoderasjon utover hel plass. 
 

Ved lav inntekt kan det søkes om redusert betaling. Inntektsgrensen pr august 2020 er på 
566 100 for hele husholdningen (583 650 kr fra 1.august 2021). Betaling av barnehageplass 
skal ikke overskride 6% av den samlende inntekten til husholdningen. Det er 20 timer gratis 
kjernetid pr uke for 2-5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav 
inntekt.  

Ved for sen henting faktureres gebyr på kr 200,- Reguleres jf generell økning fastsatt av 
kommunestyret i gebyrregulativ. Iverksettes fra 2022.  

 

 

111



Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200,- Reguleres jf generell 
økning fastsatt av kommunestyret i gebyrregulativ. Iverksettes fra 2022.  

Forespørsel om kjøp av ekstradager må avklares med enhetsleder 2 dager i forveien.  

 

§ 17 Helse 
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse på tilsendt 
skjema. 
Barnehagens styrer avgjør om barn på grunn av sykdom ikke kan være i barnehagen av 
hensyn til barnet selv eller de andre barna. Ved smittsomme sykdommer skal barnehagen 
underrettes og barnet holdes hjemme. 
Vurderinger tas i samråd med helsestasjon.  
 
For barn som trenger medisin i barnehagetiden, inngås kontrakt mellom foresatte og 
barnehagens styrer om medisinering. Sørfold kommune har egne skjemaer som barnehagene 
bruker til dette. 
 
Nødvendig opplæring/informasjon om medisineringen må skje ved helsepersonell til alle 
involverte ansatte. 
 

§ 18 Internkontroll 
Barnehagene i Sørfold er underlagt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetskontroll fastsatt ved kgl.res. FOR-2005-01-28-51 fra 2005-02-01 01 og Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler fastsatt ved kgl.res. FOR-2009-12-17-1720 fra 
2009-12-28. 
Dokumentasjon av arbeidet etter forskriftene skal oppbevares i den enkelte barnehage på en 
måte som gir god oversikt og finnes best egnet og i samsvar med barnehagens 
registreringssystem. 
 

§ 19 Planlegging 
Heldagsbarnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. To av dagene er mandag og tirsdag i uke 
34. 
 
Planleggingsdagene skal kunngjøres for foreldrene ved oppstart av nytt barnehageår. 
Barnehagene skal som hovedregel holdes stengt på planleggingsdagene, men kan benyttes til 
alternative løsninger etter behov. 
I hovedsak skal barnehagenes planleggingsdager følge skolenes planleggingsdager 
 

§ 20 Taushetsplikt 
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13. 
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til 
barnevernet, jf Barnehagelovens §22, jf også Barnevernslovens § 6-4 som omhandler 
opplysningsplikten til enhver som utfører tjeneste eller arbeider for et forvaltningsorgan.  
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§ 21 Politiattest 
Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest til 
administrasjonen i Sørfold kommune ved ansettelse. Kommunen kan kreve politiattest også 
for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen. 
 

§ 22 Unntak 
Kommunedirektør gis myndighet til å fravike vedtektene i enkelttilfeller der det vil virke 
urimelig å følge vedtektene. 
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Sørfold kommune 
Arkiv: A10 

 Arkivsaksnr: 2020/1153 - 7 

 Saksbehandler:     Lisbeth Bernhardsen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 15/21 11.02.2021 

Kommunestyret 3/21 23.02.2021 
 
 

Revisjon vedtekter SFO 

Vedlegg 
1 Vedtatte SFO-vedtekter 2019 
2 Reviderte vedtekter SFO 2021 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for SFO som gjeldende fra 1.8.2021. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.02.2021  
 
 
Behandling: 
Administrasjonen fremmet følgende opplysning i møtet: 
  
Ber om at det endres slik at de nye retningslinjene er gjeldende fra 1.4.2021, likt med PS 14/21 
Revisjon vedtekter barnehager. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for SFO som gjeldende fra 1.4.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet og vedtok nye vedtekter for SFO i 2019. Det fremmes nå forslag om 
revisjon med bakgrunn i:  

 Endringer i delegasjonsreglementet  
 Nye bestemmelser om tilbud til barn med spesielle behov.  
 Nye bestemmelser om maks foreldrebetaling er også innarbeidet.  

Endringsforslaget er behandlet i skolenes samarbeidsutvalg. Merknader er tatt inn til slutt i 
dokumentet.  

Vurdering 
Det foreslås endringer på noen punkter i vedtektene. Dette er beskrevet nedenfor. 
 
§1 Retningslinjer – ingen endringsforslag 
 
§2 Formål – ingen endringsforslag 
 
§3 Arealer – ingen endringsforslag 
 
§4 Ansvarlig styringsorgan – ingen endringsforslag 
 
§5 Ledelse, styring og ansvar – ingen endringsforslag 
 
§6 Bemanning - endringsforslag 
 
Tilleggstekst 
Stillingsprosent for leder SFO skal følge antall barn. Jf til enhver tid gjeldende sentral avtale 
SFS2201. 
 
Begrunnelse 
Utgangspunkt pr 2021 er 100% stilling pr 60 barn i SFO, jf sentral bestemmelse i SFS2201. 
Stillingsprosent fastsettes hvert år 1.5.2021 i drøftinger med Utdanningsforbundet etter at opptak 
for høsten er ferdig. Endret stillingsprosent gjelder fra nytt skoleår.  
 
§7 Opptak av barn –endringsforslag 
 
Endring 
Dagens punkter 3-5 tas ut.  
Nytt punkt 3: Barn som starter i 1.klasse, har frist til å søke SFO 1. mai, slik at man kan beregne 
ressursbehovet fra høsten, jf også lederressurs.  
 
Begrunnelse for endrede punkter 
Alle som søker får plass, er det ikke nødvendig med flere punkter der man bestemmer hvilke 
barn som skal prioriteres (pkt 3-5 tas ut). 
 
 
§ 8 Oppsigelse/endring av plass – ingen endringsforslag 
 
 
§9 Åpningstider - endringsforslag 
 
Endret tekst 
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De to første setningene om daglig åpningstid tas ut.  
Det settes inn at rektor fastsetter åpningstiden.  
 
Begrunnelse 
Kommunestyret vedtok i desember 2020 nytt delegasjonsreglement. I reglementets delegering til 
kommunedirektøren står følgende under annen delegering til kommunedirektøren:  
«Fastsette åpningstid og søknadsfrist for barnehager og SFO». 
 Kommunedirektøren har videredelegert dette til enhetsledere, jf administrativt 
delegasjonsreglement side 10. Det administrative reglementet var referert til Kommunestyret 
under behandling av saken. Det er vist til hjemmel vedtektene. Vedtektene må derfor oppdateres 
slik at de samsvarer med delegasjonsreglementets bestemmelser.  
 
 
§10 Foreldrebetaling – endringsforslag 
 
Tilleggstekst 
Foreldrebetaling skal ikke overstige 6% av foreldrenes inntekt for elever som går i 1. og 2. trinn. 
Søknad om redusert foreldrebetaling sendes Sørfold kommune. Dokumentasjon på inntekt må 
følge søknaden. Skjema for søknad er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
I skolefrie dager og ferier innenfor skoleåret betales det per time i skoletiden. 
 
Dersom sfo stenges for en lengre periode, for eksempel ved en pandemi, betales det ikke for 
plassen. 
 
Ved fravær ut over to uker pga. sykdom, behandling eller tilsvarende kan det gis 50 % reduksjon 
i betalingen, etter søknad fra foresatte. Fraværet kan kreves bekreftet av lege eller annet 
helsepersonale. 
 
Påmeldt plass i skolefrie perioder er bindende. Plass som ikke benyttes må derfor betales.  
 
Begrunnelse 
 
Sentral bestemmelse om at foreldrebetalingen ikke skal overstige 6% av foreldrenes inntekt. 
Dette er likt med bestemmelser i barnehagene.  
Tillegget for fravær og redusert betaling ved stengt SFO, tas inn for å samsvare med vedtekter 
barnehagene, og for å ha hjemmel til å redusere foreldrebetalingen dersom stengt slik det ble 
gjort i 2020.  
Av hensyn til forutsigbarhet om bemanningsbehov tas inn i vedtektene at påmeldte plasser må 
betales selv om de ikke benyttes.  
 
 
§11 Forsikring – ingen endringsforslag 
 
§12 (NY)  – tilbud til barn med særskilte behov 
 
Ny tekst 
Barn i 5.-7. trinn med særskilte behov kan gis tilbud om plass på SFO, jf forskrift til  
Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder bare for barn med særskilte 
behov, her definert som barn og unge med store og omfattende hjelpebehov. Dette dokumenteres 
med sakkyndig vurdering. Barnets beste skal også legges til grunn for vurderingen. Søknad 
rettes til kommunen og behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven med den kommunale 
klagenemnden som klageinstans. 
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Begrunnelse 
Det vises til forskrift til Opplæringsloven §1B-3: 
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.-7. 
årstrinn, jf opplæringslova §13-7 første ledd. Tilbudet på 5. – 7. årstrinn skal være gratis. 
Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.  
 
 
Endringsforslagene er behandlet i skolenes samarbeidsutvalg 
 
 
Merknad fra samarbeidsutvalg Røsvik skole 
Ingen merknader. 
 
Merknader fra samarbeidsutvalg Nordsia oppvekstsenter 
 
 
Merknader fra samarbeidsutvalg Straumen skole 
Ingen merknader.
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Vedtekter for skolefritidsordningene i Sørfold kommune  

(Gyldig fra 01.04.19) 

§ 1. Retningslinjer  

Skolefritidsordningene (SFO) i Sørfold kommune er hjemlet i Opplæringsloven og er en 
lovpålagt tjeneste. Skolefritidsordningene er knyttet til barneskoler/kombinerte skoler i 
Sørfold, og eies og drives av Sørfold kommune.  

  

§ 2. Formål  

Kommunens skolefritidsordninger er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den 
obligatoriske skoledagen for barn i 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. 
årstrinn.  Innhold og aktiviteter skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial 
læring. Innholdet utformes lokalt i samarbeid med skolen for øvrig, hjemmene og aktuelle 
kultur- og fritidstiltak i Sørfold.  

 

§ 3. Arealer  

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og 
benytter skolens øvrige arealer og rom etter behov.  

  

§ 4. Ansvarlig styringsorgan   

Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for skolefritidsordningene i kommunen.  

  

§ 5. Ledelse, styring og ansvar  

Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for skolefritidsordningen ved 
skolen. Skolens samarbeidsutvalg kan behandle saker som gjelder SFO ved skolen. 
Teamansvarlig/daglig leder har møterett og kan uttale seg om saker som vedrører SFO. Det 
bør velges en representant med vararepresentant til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) blant 
de foresatte til barn i SFO. Rektor kan delegere myndighet til en særskilt leder for 
skolefritidsordningen. Forholdet mellom tid i barnegruppene og tid til administrasjon drøftes 
på den enkelte virksomhet.  

  

§ 6. Bemanning   

Grunnbemanningen – utenom leder – bør utgjøre minimum en voksen pr. 12 hele plasser. 
Barn med spesielle behov for ekstra tilsyn og omsorg, kan utløse tilleggsressurser i SFO. 
Behovet vurderes på den enkelte virksomhet.  
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§7 Opptak av barn.  

Opptak av barn skjer via dataprogrammet Visma Flyt Skole. Barnet har da plass til det går ut 
av 4.klasse.  

1. Barn med særlige behov prioriteres foran andre søkere. 

2. Yngre barn prioriteres foran eldre barn, men det er ønskelig med en viss 

aldersspredning. 

3. Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og 

som alene fører tilsyn med barnet. 

4. Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning. 

5. Barn med behov for kort oppholdstid prioriteres etter barn med lengre daglig 

tilsynsbehov. 

§8 Oppsigelse/endring av plass.  

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden. 

Oppsigelse skal skje i Visma Flyt skole. Plassen kan ikke sies opp eller reduseres etter 1. april, 

unntatt ved flytting fra kommunen. Oppsigelse av plass i tidsrommet 1. april til 1. august, 

medfører at august blir oppsigelsesmåned. Melding om reduksjon av plass etter 1.april vil 

først gjelde fra 1. september.  

Endringer av plass må meldes i Visma innen den 15., med virkning fra den 1. i påfølgende 

måned. 

Permisjon fra SFO innvilges ikke. Det gis heller ikke permisjon med redusert betaling fra SFO-

plass. Det gis ikke adgang til oppsamling av timer som ikke er benyttet.  

§9 Åpningstider.  

Daglig åpningstid i Røsvik SFO er 07.15 – 16.00. Daglig åpningstid på Straumen SFO er fra 

06.30 – 16.30. I tiden 1600 – 1630 er tilbudet i Straumen barnehage.  

SFO er åpent alle virkedager med følgende unntak: 

 6 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager. Dato for disse dagene vil 

vanligvis være sammenfallende med skolenes planleggingsdager 

 Jul- og nyttårsaften og onsdag i stille uke. 

 SFO er stengt i juli måned i Røsvik. Straumen SFO har stengt i uke 29, 30 og 31. 
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Barnet skal ha minst 4 ukers ferie i året. Barnets ferie skal alltid varsles SFO på forhånd. 

§10 Foreldrebetaling  

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen. Det betales med fast betaling for 10 måneder 
(fra skolestart til skoleslutt) For sommerferien betaler man for det antall timer som brukes, 
men summen skal likevel ikke overskride full månedsbetaling. Sommerferietimer faktureres i 
september. 

Det tilbys følgende plasstyper: Hel plass - (5 dager pr. uke) eller halv plass (inntil 12 timer 

pr.uke)  

Priser og plasstyper vil gå fram av søknadsskjemaet. Ved utestående betaling for 2 måneder 

sies plassen opp med umiddelbar virkning. 

Ved for sen henting vil foreldre bli belastet et gebyr på kr 200.  

SFO har søskenmoderasjon på 50 % ved to eller flere barn. 

§11. Forsikring  

Barna er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det 

oppstår skader under opphold i SFO eller når barna deltar i aktiviteter arrangert av SFO.
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Vedtekter for skolefritidsordningene i Sørfold kommune  
 

§ 1. Retningslinjer  

Skolefritidsordningene (SFO) i Sørfold kommune er hjemlet i Opplæringsloven og er en 
lovpålagt tjeneste. Skolefritidsordningene er knyttet til barneskoler/kombinerte skoler i Sørfold, 
og eies og drives av Sørfold kommune.  
  

§ 2. Formål  

Kommunens skolefritidsordninger er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den 
obligatoriske skoledagen for barn i 1. – 4. klasse og for barn med særskilte behov på 1.-7. klasse.  
Innhold og aktiviteter skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. 
Innholdet utformes lokalt i samarbeid med skolen for øvrig, hjemmene og aktuelle kultur- og 
fritidstiltak i Sørfold.  
 

§ 3. Arealer  

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter 
skolens øvrige arealer og rom etter behov.  
  
§ 4. Ansvarlig styringsorgan   
Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for skolefritidsordningene i kommunen.  
  

§ 5. Ledelse, styring og ansvar  

Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for skolefritidsordningen ved 
skolen. Skolens samarbeidsutvalg kan behandle saker som gjelder SFO ved skolen. 
Teamansvarlig/daglig leder har møterett og kan uttale seg om saker som vedrører SFO. Det bør 
velges en representant med vararepresentant til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) blant de 
foresatte til barn i SFO. Rektor kan delegere myndighet til en særskilt leder for 
skolefritidsordningen. Forholdet mellom tid i barnegruppene og tid til administrasjon drøftes på 
den enkelte virksomhet.  
  

§ 6. Bemanning   

Grunnbemanningen – utenom leder – bør utgjøre minimum en voksen pr. 12 hele plasser. Barn 
med spesielle behov for ekstra tilsyn og omsorg, kan utløse tilleggsressurser i SFO. Behovet 
vurderes på den enkelte virksomhet.  
Stillingsprosent for leder SFO skal følge antall barn. Jf til enhver tid gjeldende sentral avtale 
SFS2201. Vurderes hvert år pr 1.5.2021 ut fra antall barn i SFO søkt plass fra høsten.  

123



 
 Side 4 av 4

§7 Opptak av barn.  

Opptak av barn skjer via dataprogrammet Visma Flyt Skole. Barnet har da plass til det går ut av 
4.klasse.  
Barn med særlige behov prioriteres foran andre søkere. 

Barn som starter i 1.klasse, har frist til å søke SFO 1. mai, slik at man kan beregne 
ressursbehovet fra høsten, jf også lederressurs. 

§8 Oppsigelse/endring av plass.  

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden. Oppsigelse 
skal skje i Visma Flyt skole. Plassen kan ikke sies opp eller reduseres etter 1. april, unntatt ved 
flytting fra kommunen. Oppsigelse av plass i tidsrommet 1. april til 1. august, medfører at august 
blir oppsigelsesmåned. Melding om reduksjon av plass etter 1.april vil først gjelde fra 1. 
september.  
Endringer av plass må meldes i Visma innen den 15., med virkning fra den 1. i påfølgende 
måned. 
Permisjon fra SFO innvilges ikke. Det gis heller ikke permisjon med redusert betaling fra SFO-
plass. Det gis ikke adgang til oppsamling av timer som ikke er benyttet.  

§9 Åpningstider.  

SFO er åpent alle virkedager med følgende unntak:  
 6 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager. Dato for disse dagene vil 

vanligvis være sammenfallende med skolenes planleggingsdager.  
 Jul- og nyttårsaften og onsdag i stille uke.  
 SFO er stengt i juli måned i Røsvik. Straumen SFO har stengt i uke 29, 30 og 31.  

 
Barnet skal ha minst 4 ukers ferie i året. Barnets ferie skal alltid varsles SFO på forhånd.  

Rektor fastsetter åpningstiden, jf kommunens delegasjonsreglement.  

§10 Foreldrebetaling  

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen. Det betales med fast betaling for 10 måneder (fra 
skolestart til skoleslutt) For sommerferien betaler man for det antall timer som brukes, men 
summen skal likevel ikke overskride full månedsbetaling. Sommerferietimer faktureres i 
september. 
Det tilbys følgende plasstyper: Hel plass - (5 dager pr. uke) eller halv plass (inntil 12 timer 
pr.uke)  
Priser og plasstyper vil gå fram av søknadsskjemaet. Ved utestående betaling for 2 måneder sies 
plassen opp med umiddelbar virkning. 
Ved for sen henting vil foreldre bli belastet et gebyr på kr 200.  
SFO har søskenmoderasjon på 50 % ved to eller flere barn. 
 
Dersom sfo stenges for en lengre periode, for eksempel ved en pandemi, betales det ikke for 
plassen. 
 
Foreldrebetaling skal ikke overstige 6% av foreldrenes inntekt for elever som går i 1. og 2. 
klasse. Søknad om redusert foreldrebetaling sendes Sørfold kommune. Dokumentasjon på inntekt 
må følge søknaden. Skjema for søknad er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

124



 
 Side 5 av 5

 
I skolefrie dager og ferier innenfor skoleåret betales det per time i skoletiden. 
 
Ved fravær ut over to uker pga. sykdom, behandling eller tilsvarende kan det gis 50 % reduksjon 
i betalingen, etter søknad fra foresatte. Fraværet kan kreves bekreftet av lege eller annet 
helsepersonale. 
 
Påmeldt plass i skolefrie perioder er bindende. Plass som ikke benyttes må derfor betales 

§11. Forsikring  

Barna er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det oppstår 

skader under opphold i SFO eller når barna deltar i aktiviteter arrangert av SFO. 

§12. Tilbud til barn med særskilte behov 

Barn i 5.-7. klasse med særskilte behov kan gis tilbud om plass på SFO, jf forskrift til 
Opplæringsloven §1B-3. 
Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. klasse gjelder bare for barn med særskilte 
behov, her definert som barn og unge med store og omfattende hjelpebehov. Dette dokumenteres 
med sakkyndig vurdering. Barnets beste skal også legges til grunn for vurderingen. Søknad rettes 
til kommunen og behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven med den kommunale 
klagenemnden som klageinstans.

125



Sørfold kommune 
Arkiv:  

 Arkivsaksnr: 2020/1538 - 1 

 Saksbehandler:     Sveinar Aase 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Ungdomsrådet 6/20 03.12.2020 

Kommunestyret 4/21 23.02.2021 
 
 

Kjønnsbalanse varamedlemmer 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Lovgrunnlag: 

LOV-2019-06-21-57 Kommuneloven § 7-7 Avtalevalg 

 
Antall varamedlemmer økes med ett, slik at det blir totalt fem varamedlemmer. Det nye 
varamedlemmet må være hankjønn. Utvidelsen gjelder ut valgperioden. Ungdomsrådet 
oppnevner kandidat. 

 
 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 03.12.2020  
 
 
Behandling: 

  

Ungdomsrådet utarbeidet en liste over kandidater som sekretariatet skal spørre. 
 
Vedtak: 
 
Lovgrunnlag: 
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LOV-2019-06-21-57 Kommuneloven § 7-7 Avtalevalg 
  
Antall varamedlemmer økes med ett, slik at det blir totalt fem varamedlemmer. Det nye 
varamedlemmet må være hankjønn. Utvidelsen gjelder ut valgperioden. Ungdomsrådet 
oppnevner kandidat. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
 

Saksopplysninger 
Kommuneloven har bestemmelser om kjønnsbalanse som også gjelder for ungdomsrådet. 

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet 
med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være 
representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første 
eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det 
underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. 
 
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges [altså det som står 
over]. 
 

Sammensetningen av medlemmene oppfyller kravet om kjønnsbalanse, da hvert kjønn er 
representert med minst 40%. Sørfold ungdomsråd består 3 gutter og 4 jenter, det vil si ca 42 og 
58 % av hver, og dermed innenfor lovens krav. 

Det viser seg at denne bestemmelsen gjelder også for varamedlemmer. Med fire varamedlemmer 
vil det i praksis si at det må være to gutter og to jenter. I Sørfold ungdomsråd er imidlertid 
guttene underrepresentert blant varamedlemmene. Varamedlemmene består av tre jenter og en 
gutt. 

 

Vurdering 
Kjønnsbalansen blant varamedlemmene har vært skjev hele tiden, men dette er ikke blitt klart 
før nå. For å få riktig kjønnsbalanse også blant varamedlemmene, står vi overfor to valg hvis vi 
skal holde oss på den riktige siden av kommuneloven. 

a) Enten må en av jentene velges ut av ungdomsrådet og en gutt velges inn i stedet.  
Begge deler gjøres av kommunestyret. Da vil det fortsatt være fire varamedlemmer, og to av 
hvert kjønn. 

b) Antall varamedlemmer økes fra fire til fem. Det nye varamedlemmet må være hankjønn. Da 
blir det tre jenter og to gutter. Fordelingen blir 60/40 og dermed innenfor kommunelovens 
bestemmelser. 

Kommunedirektøren anser det som mest hensiktsmessig å få inn et ekstra hankjønn som 
varamedlem, fremfor å la en jente fratre sin plass med mindre hun ønsker det selv.  
Med tanke på korona, kan det også være greit å ha et ekstra varamedlem ut valgperioden.  

Ungdomsrådet oppnevner selv kandidat og oversender saken til kommunestyret. 
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Sørfold kommune 
Arkiv: 033 

 Arkivsaksnr: 2019/2272 - 75 

 Saksbehandler:     Lillian Martinussen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 5/21 23.02.2021 

   
 
 

Søknad om fritak fra verv som meddommer, samt valg av ny meddommer til 
Salten tingrett 2021- 2024 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Med grunnlag i Domstolloven § 70 nr 4. innvilges Tove Stormdalshei fritak for verv som 
meddommer til tingretten. 
 
Følgende representant velges som meddommer til Salten tingrett: 
 

Saksopplysninger 
Tove Stormdalshei søker om fritak fra verv som meddommer til tingretten på grunn av flytting 
til annen kommune. Ved flytting til annen kommune opphører valgbarhetsvilkårene jfr 
domstolloven § 70 nr. 4. 
 
Følgende kriterier må være på plass ved valg av meddommer: 
 
 
For valg av representanter vises det til domstollovens §§70,71 og 72: 
 
§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet 
til oppgaven. 
 
I tillegg må vedkommende: 
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1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 
 
 
 
§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 
ansatte ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 
begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk 
styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller 
gjennomføringen av valget. 
 
Når det gjelder bestemmelsene i § 71 pkt 9 står det følgende i lovkommentar: 
Det er kommunene som velger lekdommere. Kommunens administrasjonssjef/medlemmene av 
kommunerådet i kommuner med parlamentarisk styringssystem, samt øvrige kommunale 
tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget, er utelukket 
etter nr.9. Det følger av dette at medlemmene av formannskapet eller det faste utvalget 
kommunen har gitt valgoppgaven til, ikke er valgbare, jf. § 68 første ledd første punktum. 
Dette er særlig for å unngå muligheten for mistanke om manipulering av valget. 
 
§72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start 
er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 
rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig. 
 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden 
av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg 
etter første ledd. 
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Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til tingretten, men ikke begge steder. De 
som velges enten til tingretten eller lagmannsrett, kan imidlertid velges til 
jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem. 
 
Til lagmannsretten er allerede følgende meddommere valgt: 
Anne Lise Nordvik Arntzen og Finn Arve Moen. Disse kandidatene er dermed ikke valgbare til 
tingretten i denne omgang. 

Vurdering 
I dialogmøte 18.04.2016, om utvalg av meddommere/skjønnsmenn med Salten tingrett og 
kommunene i Salten, ble det sagt at kommunestyret ikke er pålagt suppleringsvalg i de tilfeller 
der meddommere etter søknad eller endring i vandel får fritak fra utvalget.  Det er likevel en 
fordel av hensyn til belastningen for medlemmene i meddommerutvalget at det fastsatte antallet 
meddommere opprettholdes i perioden. Kommunene oppfordres derfor til å foreta 
suppleringsvalg når det finnes villige kandidater. 
 
Kommunestyret anbefales å velge ny kandidat som meddommer til tingretten.
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Sørfold kommune 
Arkiv:  

 Arkivsaksnr: 2019/2274 - 66 

 Saksbehandler:     Lillian Martinussen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 6/21 23.02.2021 

 
 

Valg av nytt medlem og varamedlem til Sørfold kontrollutvalg for perioden 
2019-2023 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Jf. Kommuneloven 23-1 og § 7-10 velges følgende representanter til Sørfold kontrollutvalg: 
 
Leder:  
Nestleder: 
Representant: 
Representant: 
Representant: 
 
Vararepresentant: 
 
 

Saksopplysninger 
Historikk i saken: 
Nestleder i Sørfold kontrollutvalg, Finn Arve Moen er innvalgt i styret i Salten 
kommunerevisjon IKS, og kan ifølge kommunelovens § 23-1 bokstav h, ikke sitte i 
kontrollutvalget. Styret i Salten kommunerevisjon IKS er valgt for perioden 2019-2023. Det ble 
derfor skrevet sak til kommunestyrets møte den 16.9.2020 angående nyvalg til Sørfold 
kontrollutvalg. 
 
I kommunestyrets møte ble kandidaten Tor Ankjell valgt som fast representant og nestleder av 
Sørfold kontrollutvalg. Tor Ankjell er medlem av styret i Siso vekst AS, Indre Salten 
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boligbyggelag og Strandmyra borettslag. Dermed er representanten utelukket for valg som 
nestleder av kontrollutvalget jf kommunelovens § 23-1 bokstav g. 
 
Det må dermed foretas nytt valg av kontrollutvalg.  
 
Følgende representanter ble valgt i møtet den 16.9.2020: 
 

Leder: Jannike Moen 
Nestleder: Tor Ankjell 
Representant: Eirik Stendal 
Representant: Eskil Pedersen 
Representant: Eva Lund Pedersen 

Ny vararepresentant: Anne Bakken 

 
 
Medlemmene i et kontrollutvalg velges etter bestemmelsene i kommuneloven § 23-1: 
 
§ 23-1.Kontrollutvalget 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på 
deres vegne. 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme 
gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Utelukket fra valg er 
 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 
 
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett 
eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 
 
De øvrige bestemmelsene i kommuneloven om valg av medlemmer i folkevalgte organer vil 
også komme til anvendelse.  
 
Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg. 
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Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 
medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre 
enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra 
det underrepresenterte kjønnet. 
 
Det er kommunestyret som velger både medlemmer og leder av kontrollutvalget, jf. § 23-1 
andre ledd. I § 23-1 fjerde ledd gis kommunestyret en rett til når som helst bytte ut medlemmer 
av kontrollutvalget, men da slik at alle medlemmene skal velges på nytt selv om det kun er 
ønskelig å bytte ut ett eller to medlemmer.  
 
Medlemmer av Sørfold kontrollutvalg for periode 2019-2023: 
 
Tor Ankjell – AP (nestleder) 
Jannike Moen – SV (leder) 
Eirik Stendal - Rødt 
Eskil Pedersen - Høyre 
Eva Lund Pedersen – SP 
 
Varamedlemmer: 
Kristoffer Osbakk - AP 
Anne Bakken - AP 
Terje Nystabakk - SV 
Stein Martinussen - Rødt 
Kai Bråthen - Rødt 
Zoy Lillegård - Høyre 
Hege Didriksen - Høyre 
Johan Carlsen - SP 
Eivind Sande - SP 
 
Vurdering 
 
Angående valg av medlem: 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme 
gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 
 
Angående valg av varamedlem: 
 
Hvis antallet varamedlemmer er blitt for lavt, kan kommunestyret velge nytt medlem. 
Varamedlemmet velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer 
(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne fremgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til kontrollutvalgets 
varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 
kjønnet.  
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Administrasjonen anbefaler ut i fra bestemmelsen om underrepresentasjon av kjønn, at det 
velges et nytt kvinnelig varamedlem til Sørfold kontrollutvalg. 
 

Vurdering 
Angående valg av medlem: 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme 
gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 
 
Angående valg av varamedlem: 
 
Hvis antallet varamedlemmer er blitt for lavt, kan kommunestyret velge nytt medlem. 
Varamedlemmet velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer 
(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne fremgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til kontrollutvalgets 
varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 
kjønnet.  
 
Administrasjonen anbefaler ut i fra bestemmelsen om underrepresentasjon av kjønn, at det 
velges et nytt kvinnelig varamedlem til Sørfold kontrollutvalg.
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Salten kontrollutvalgsservice: Omdanning til kommunalt oppgavefellesskap 
og tilslutning fra Rødøy kommune 

 
Vedlegg 
1 Utredning omdanning til KO pluss Rødøy 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar forslag til samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice Kommunalt 
oppgavefelleskap, som vedlagt, behandlet av styret i Salten kontrollutvalgservice 21.10.2020.  
 
 

Saksopplysninger 
Styret i Salten kontrollutvalgservice har utredet sak om Omdanning til kommunalt 
oppgavefellesskap og tilslutning for Rødøy kommune i møte den 21.10.2020.  
 
Utredningen ligger ved saken, og utfyllende saksopplysninger er å finne i utredningen. 
 
Hovedpunkter i utredningen: 
 

 Det gjennomføres en omdanning av Salten kontrollutvalgservice fra et § 27-samarbeid til 
Kommunalt oppgavefelleskap (ny kommunelov kap 19)  

 Utredningen skjer på bakgrunn av overgangsreglene i kommunelovens § 31-2, og det 
utredes dermed ikke alternative organisasjonsformer, som IKS, Samvirkeforetak etc  

 Gjeldende organisering og styring av samarbeidet har over tid vært hensiktsmessig og 
effektiv.  
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 Hovedtrekkene i gjeldende vedtekter videreføres derfor. Foreslåtte endringer er særskilt 
begrunnet.  

 Rødøy kommune tas opp som deltager i Salten kontrollutvalgservice KO  
 Styret sender utredningen på høring til kontrollutvalgene som i dag får levert tjenester fra 

samarbeidet. En oppsummering av høringsuttalelsene tas med i utredningen.  
 
  
 
På bakgrunn av henvendelse fra Rødøy kommune om å bli deltager, omfatter utredningen i 
tillegg utvidelse av Salten kontrollutvalgservice med Rødøy kommune som ny deltager. 
 

Vurdering 
Styret har oversendt utredning og forslag til samarbeidsavtale til kommunene, med anbefaling 
om vedtak av samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap. 

137



Utredning Salten kontrollutvalgservice KO 21.10.2020 Styrets anbefaling Side 1  

 
UTREDNING: 

1. OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
2. OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER 
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0.0 HOVEDPUNKTER  
 Det gjennomføres en omdanning av Salten kontrollutvalgservice 

fra et § 27-samarbeid til Kommunalt oppgavefelleskap (ny 
kommunelov kap 19) 

 Utredningen skjer på bakgrunn av overgangsreglene i 
kommunelovens § 31-2, og det utredes dermed ikke alternative 
organisasjonsformer, som IKS, Samvirkeforetak etc 

 Gjeldende organisering og styring av samarbeidet har over tid 
vært hensiktsmessig og effektiv.  

 Hovedtrekkene i gjeldende vedtekter videreføres derfor. Foreslåtte 
endringer er særskilt begrunnet. 

 Rødøy kommune tas opp som deltager i Salten 
kontrollutvalgservice KO 

 Styret sender utredningen på høring til kontrollutvalgene som i 
dag får levert tjenester fra samarbeidet. En oppsummering av 
høringsuttalelsene tas med i utredningen. 

 
 

1.0  OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
 

Bakgrunn: 
1. Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i samsvar med 

kommunelovens (1992) § 27 for å ivareta funksjon som sekretariat for kontrollutvalgene i 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og 
Sørfold. Samarbeidet ble etablert 1. januar 2005. 

2. Ny kommunelov (2018) innebærer at 1. organisasjonsformen § 27-samarbeid ikke 
videreføres, 2. kommunene som er deltagere i § 27-samarbeid må innen utgangen av 
inneværende valgperiode omdanne samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny 
kommunelov kap 19.   

3. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har siden opprettelsen i 2005 levert tjenester til 
deltagernes kontrollutvalg. Samarbeidets øverste organ er styret. Hver deltager har en 
representant i styret, etter vedtektene valgt blant deltagerkommunenes medlemmer av eget 
kontrollutvalg. Gjeldende organisering og styreform har vist seg hensiktsmessig og effektiv 
den tid samarbeidet har vært i funksjon. 

4. Styret fikk i 2019 en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å bli deltager i 
samarbeidet. Samarbeidets vedtekter § 2 åpner for at fylkeskommunen kan slutte seg til 
samarbeidet. Utredningen av dette spørsmålet ble lagt til side høsten 2019 ettersom 
fylkeskommunen besluttet å bli deltager i et annet sekretariatsselskap. 

5. Utredningen gjelder utelukkende en omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt 
oppgavefellesskap. Sekretariatsordning berøres ikke av utredningen i og med at både § 27-
samarbeidet og Kommunalt oppgavefelleskap er innenfor samme ordning: interkommunalt 
samarbeid. Alternative organisasjonsformer innenfor gjeldende sekretariatsordning 
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(Interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eller Samvirkeforetak 
etter Lov om samvirkeforetak, eller Aksjeselskap) utredes ikke.  

 

 

 

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO) 
Gjeldende kommunelov (1992) inneholder i § 27 en enkel regulering av hvordan kommuner kan 
samarbeide om å løse felles oppgaver. Samarbeidsformen er lite regulert i loven, og all 
reguleringen er samlet i én paragraf: To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et 
eget styre til løsning av felles oppgaver. Bestemmelsen videreføres ikke i ny kommunelov (2018), men 
departementet uttrykker i sin proposisjon at «det er behov for en enkel samarbeidsform for kommuner 
som ønsker å løse oppgaver i fellesskap». Ny lov kapittel 19 inneholder derfor rammer og regulering 
for en slik enkel samarbeidsform for kommuner (kapitelet tas med i sin helhet): 
 

§ 19-1.Kommunalt oppgavefellesskap 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt 
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å 
opprette et oppgavefellesskap. 

Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet 
kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til 
å forvalte tilskuddsordninger. 

Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 
oppgavefellesskap. 

 

§ 19-2.Deltakeransvar 

Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar 
for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre 
oppgavefellesskapets samlete forpliktelser. 

Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet. 
Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve 
den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har 
dekket sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt 
fra oppgavefellesskapet. 

En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel 
av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme 
gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses. 

 

§ 19-3.Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige 
deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert 
kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange 
varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger 
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at 
vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv fastsette at rådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 
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Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte 
ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og 
varamedlemmer velges for resten av valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. 
Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til slike organer. 

 

 

 

§ 19-4.Samarbeidsavtale 

Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 
alle deltakerne i oppgavefellesskapet. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd. 

Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av 
samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike 
endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner. 

Samarbeidsavtalen skal fastsette 

a) oppgavefellesskapets navn 

b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet 

e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for 
fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån 

h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om 

i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet 

j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret 
for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er 
oppløst. 

 

 

Kommuneloven (2018) fastsetter i tillegg bestemmelser om Budsjett, regnskap og årsberetning for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap: 
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§ 14-8.Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt 
oppgavefellesskap 

Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 
skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller 
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen 
årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av 
representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet. 

Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget 
rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd 
bokstav d. 

Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra 
bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen. 

 

 

 

Ny kommunelov inneholder i tillegg egne overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27: 

§ 31-2.Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992 

Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et 
interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 
senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak 
om omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen. 

Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, blir styrets eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser overført til det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet ikke er et 
eget rettssubjekt, overføres eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av 
deltakerkommunene. Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg 
overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at rettsforholdet opphører. 

Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok 
og andre offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene. 

 

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO): Endringer og videreføringer sett i forhold til § 27: 

Som for § 27-samarbeid skal samtlige deltakerkommuner være representert i det øverste eierorganet i 
et oppgavefellesskap. Det øverste organet er imidlertid representantskapet, og ikke styret. I et KO er 
det kommunestyrene selv som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I et 
§ 27-samarbeid er det anledning for at andre enn kommunestyret kan gis anledning til å peke ut 
styremedlemmer. For Salten kontrollutvalgservice sin del er det imidlertid gjennom vedtektene bestemt 
at det er kommunestyret som peker ut styrets medlemmer og dette har vært praktisert siden 
opprettelsen i 2005. 

Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet med 
minimum innhold som nevnt i § 19-4 punktene a) – j) over. Samarbeidsavtalen skal vedtas av 
kommunestyret i deltagerkommunene. 

Representantskapet i et KO kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet, for 
eksempel og mest praktisk et eget styre. Bestemmelsen inneholder ingen plikt til å opprette et eget 
styre. I så tilfelle vil representantskapet selv være det styrende organet. Salten kontrollutvalgservice 
har i tillegg til styret også bestemmelser om opprettelse av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har 3 
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medlemmer, og skal bl.a på vegne av styret påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og 
med styrets vedtak. I tiårsperioden 2010-2019 ble det gjennomført 2 møter i arbeidsutvalget.  

Deltakerne i KO vil hefte ubegrenset for oppgavefelleskapets forpliktelser. Dette tilsvarer gjeldende rett 
for § 27-selskap. 

Ved ny kommunelov er det bestemt at det i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet skal 
fremkomme om det er et selvstendig rettssubjekt. Utredningen av Salten kontrollutvalgservice i 2004 
la til grunn at samarbeidet ikke skulle være et eget rettssubjekt, men vedtektenes innhold innebærer at 
samarbeidet er å regne som eget rettssubjekt. Dette legges til grunn i forslag til samarbeidsavtale. 

 

Videre skal det i samarbeidsavtalen fremkomme hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet 
skal ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og 
oppløsning av oppgavefellesskapet. Salten kontrollutvalgservice sine vedtekter inneholder 
bestemmelser om de nevnte forholdene. Innholdet videreføres i samarbeidsavtalen 

 

Overgangsbestemmelsen 

Overgangsreglene inneholder praktiske regler som grunnlag for en enkel omdanning til KO. Reglene 
innebærer at § 27-samarbeid må omdannes til KO innen 4 år etter at loven trer i kraft. Loven trer i kraft 
ved konstituering i kommunestyrene etter kommunevalget 2019. Omdanning krever at kommunestyret 
selv treffer vedtak om omdanning, og samarbeidsavtale. I og med at Salten kontrollutvalgservice er et 
eget rettssubjekt vil samarbeidets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det nye 
samarbeidet.  

I utredningen av omdanning fra § 27 til KO legges det til grunn at det skal foregå en omdanning hvor 
eksisterende drift og organisering tilpasses ny organisasjonsform, i motsetning til en omorganisering til 
annen mulig organisasjonsform. Med mindre det er åpenbare grunner til endringer, f.eks lovkrav, 
videreføres innholdet i gjeldende vedtekter. 

 

Økonomi: 

Vedtektene fordeler utgiftene de 9 deltagerne imellom på følgende vis: 

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.  
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i 

de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene 
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9 

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.  
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas 

samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune. 
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i 

regnskapsåret og virkelig avholdte møter. 

Fordelingen er delvis aktivitetsbasert, og prosentvis har utgiftene hatt følgende gjennomsnittlige 
fordeling deltagerne imellom de siste 3 årene: 

Beiarn kommune: 6,3% 

Bodø kommune: 30,8% 

Fauske kommune: 12,6%  

Gildeskål kommune: 8,2% 

Hamarøy kommune: 7,2% 

Meløy kommune: 10,3% 

Saltdal kommune: 8,7% 
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Steigen kommune: 7,5% 

Sørfold kommune: 8,4% 

(Fra og med 1.1.2018 leverer Salten kontrollutvalgservice tjenester til Rødøy kommune v/ 
kontrollutvalget. Dette faktureres utenom fordeling av utgifter deltagerkommunene imellom.) 

 

Styret behandler årlig budsjett og økonomiplan for virksomheten, senest i styremøte 11. juni 2019 med 
følgende vedtak: 

Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette følgende budsjett for 2020. 
Totale utgifter for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535 
000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. 
Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.  
 
Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2020-2023 med følgende totale 
utgifter og inntekter:  
 

 

Hovedtyn
gden av 
utgifter er 
direkte 
tilknyttet sekretariatets virksomhet: lønn, sosiale utgifter, lisenser, kurs, styrehonorar, tjenestekjøp og 
andre driftsutgifter. Innenfor budsjettet gjennomføres det i tillegg kurs / fagsamlinger for folkevalgte 
med særskilte tema knyttet til tilsyn og kontroll. Fagsamlingene gjennomføres de først 3 årene i den 
enkelte valgperiode. 

 

Vertskommunen Gildeskål fører regnskap for § 27-samarbeidet. Det føres ikke eget regnskap, men 
samarbeidets regnskap utgjør et eget ansvar i vertskommunens regnskap. Gjennom en 
tjenesteytingsavtale kompenseres Gildeskål kommune for dette arbeidet. Omdanning til KO vil føre til 
noen endringer vedrørende økonomi: 

For det første: I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner § 8-3, er det gitt bestemmelser som fra 1.1.2020 medfører at kommunale 
oppgavefellesskap (og § 27-samarbeid etter gammel kommunelov) må ha eget regnskap. 

For det andre må det av denne grunn påregnes utgifter til uavhengig revisjon av det kommunale 
oppgavefelleskapets regnskap. I og med at § 27-samarbeidet så langt ikke har hatt eget regnskap, har 
det heller ikke hatt en egen revisjon. Revisjon av vertskommunens regnskap har inkludert 
samarbeidets regnskap. Utgifter til revisjon må antas å bli av et begrenset omfang. 

En omdanning i seg selv har ikke store økonomiske konsekvenser, men trenden for 
kontrollutvalgsekretariat er at mengden oppgaver har vært økende over tid. Dette gjelder også for 
Salten kontrollutvalgservice. 

 

Egenkapital: 

Deltagerkommunene må dekke eventuelle forpliktelser dersom samarbeidet / oppgavefellesskapet 
selv ikke er i stand til å dekke disse. Samarbeidet har så langt ikke hatt noen egenkapital, men bør ha 
en egenkapital som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten selv skal kunne dekke 
sine forpliktelser, og at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskrav til å skyte inn midler. 
Virksomheten kan ikke sies å være særlig risikofylt. Kostnadene er forutsigbare og preges av 
oppgaver som er stabile over tid. Inntektene består for det aller meste av honorarer fra deltakerne som 
fastsettes gjennom en vedtektsfestet fordelingsnøkkel. De største risikofaktorene er endringer i 
pensjonsforpliktelser og eventuelt uttreden av deltakere. Ut fra dette synes det hensiktsmessig at 

  Tekst 2020 2021 2022 2023 
Totalutgift 1 535 000 1 596 000 1 660 000 1 726 000 
Totalinntekt 1 535 000 1 596 000 1 660 000 1 726 000 
Deflator 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
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virksomheten kan ha en kapital tilsvarende 3 måneders drift. Med dagens driftsnivå tilsvarer dette en 
samlet innskuddskapital på kr 350 000, i tillegg til avsetning til pensjonsforpliktelser. Per januar 2020 
har samarbeidet avsatt kr 140 000 til et bundet fond i vertskommunen. 

 

Eierinnflytelse 

Dagens organisering gir hver deltager 1 stemme i det øverste organet (styret) tilsvarende 1/9 av det 
samlede stemmetallet. Vedtektene (2010 § 5) omtaler eierandel slik at hver deltager blir eier av en 
forholdsvis andel av verdier anskaffet, basert på vedtektenes fordelingsnøkkel for utgifter.   

Basert på en videreføring og tilpasning av gjeldende vedtekter, vil dette innebærer samme 
stemmevekt ved omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap: 

Beiarn kommune: 1/9 

Bodø kommune: 1/9 

Fauske kommune: 1/9  

Gildeskål kommune: 1/9 

Hamarøy kommune: 1/9 

Meløy kommune: 1/9 

Saltdal kommune: 1/9 

Steigen kommune: 1/9 

Sørfold kommune: 1/9 

Dersom Rødøy kommune tas opp som medlem, vil hver kommune ha 1/10 stemmevekt i det øverste 
organet. 

 

Uavhengighet: 

Ny kommunelov § 23-7 Sekretariatet, gir bestemmelser om kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet: 
«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den 
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen». Bestemmelsen tilsvarer krav i 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven (1992). I ny 
kommunelov kap 7 Valg til folkevalgte organer, gjøres reglene for valg gjeldende for valg til 
representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap (§ 7-2 1. ledd g)). I 
lovens § 7-3 gis følgende bestemmelse om hvem som er utelukket fra valg:  

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes 
stedfortreder 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 

d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 

e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 

f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 

g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 
fylkeskommunen 
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h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert 
myndighet fra rådet. 

Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale 
oppgavefellesskap. 

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som 

a) ordfører eller varaordfører 

b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg 

c) medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med 
beslutningsmyndighet 

d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd 

e) medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité. 

Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i 
folkeregisteret som bosatt i kommunedelen, er valgbare. 

Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke 
valgbar til styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av 
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til 
representantskapet eller andre styringsorganer for virksomheten. 

 

Bestemmelsene i § 7-3 alene vil ikke sikre sekretariatet den uavhengighet fra kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon som fastsettes i kommuneloven § 23-7 (2018). Dette fordi 
bestemmelsens andre ledd innebærer at kommunedirektøren og dennes stedfortreder, samt 
kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå kan velges til «underordnete styringsorganer 
i kommunale oppgavefellesskap», altså f.eks et styre. Et styre i et kontrollutvalgssekretariat besatt 
med kommunedirektør (rådmenn) etatssjefer el.l vil ikke gi et sekretariat «uavhengig av kommunens 
eller fylkeskommunens administrasjon» slik loven krever.  

I dagens § 27-samarbeid ivaretas uavhengighet fra kommunenes administrasjoner ved at styret i 
samarbeidet, herunder styrets arbeidsutvalg, er besatt med medlemmer fra deltagernes kontrollutvalg. 
I forslag til samarbeidsavtale for KO foreslås videreføring av dette prinsippet ved at den / de som 
velges til representantskapet i Salten kontrollutvalgservice skal være medlem av sin kommunes 
kontrollutvalg. 

 

Opptak av nye medlemmer i Kommunalt oppgavefelleskap: 

Gjeldende vedtekter § 2 Deltagere har følgende innhold 

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune, 
Hamarøy kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune og Bodø kommune er deltakere i 
samarbeidet.   

Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker det. 

Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i Salten kontrollutvalgservice. 
Samarbeidet skal ha det formål å sikre en robust virksomhet og et større faglig miljø.   

Med bakgrunn i at fylkeskommunen nylig har valgt å slutte seg til annet sekretariat, synes det ikke 
aktuelt å videreføre formuleringen om at fylkeskommunen kan slutte seg til Salten 
kontrollutvalgservice. Vedtektene åpner imidlertid for at andre kommuner kan tas opp som medlemmer 
med samtykke fra de øvrige deltagerne. Det foreslås videreført i samarbeidsavtalen at andre 
kommuner kan tas opp som medlemmer. 
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Dagens vedtekter lister opp dagens deltakerkommuner, og krever samtykke fra alle deltakere for at 
andre kommuner skal kunne tas opp i samarbeidet. Dette videreføres i Samarbeidsavtale for 
Kommunalt oppgavefelleskap.  

 

 

 

2.0  OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER 
 

Bakgrunn: 
1. Rødøy kommune har 19.12.2019 sendt følgende henvendelse til Salten 

kontrollutvalgservice: 
Kommunestyret i Rødøy har gjort et retningsvalg gjennom å skifte fra Helgeland til 
Salten regionråd. Til dette ligger også flere regionale samarbeid. Salten-kommunene 
er deltagere i Salten kontrollutvalgservice som er et samarbeid etter tidligere 
kommunelov § 27. Vi er kjent med at det skal startes en prosess med omdanning til 
kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov. Det vil være naturlig at vi 
utreder deltagelse i dette oppgavefellesskapet parallelt, slik vi unngår at alle 
kommunene må behandle en ekstra sak om å ta inn Rødøy som ny kommune dersom 
det skulle bli aktuelt. 
 
Vi ber om at det settes i gang en saksutredning for å vurdere hvordan Rødøy 
kommune skal organisere sekretariat for kontrollutvalget for fremtiden. Dersom 
kommunestyret velger å gå inn i Salten kontrollutvalgservice bør det kunne skje i 
forbindelse med omdanningen. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenester, kan en 
anbudsprosess komme på et senere tidspunkt. 
 

2. Rødøy kommune har de siste årene vedtatt tilslutning til en rekke samarbeid med de øvrige 
9 kommunene i Salten: 

Dette gjelder: 

- Salten regionråd (fra 1.1.2018) 
- Salten kultursamarbeid (fra 1.1.2018) 
- Felles ansvar i Salten (fra 1.1.2018) 
- Salten friluftsråd (fra 1.1.2019) 

Rødøy har i tillegg vedtatt å slutte seg til Trainee Salten, og Digital infrastruktur og 
smartere Salten. Kommunen har igangsatt en utredning av deltagelse i Iris Salten IKS, 
og har vedtatt å slutte seg til RKK Salten KO.  

Rødøy kommune er godt integrert i store og små interkommunale samarbeid med de øvrige 
Saltenkommunene. Det legges derfor til grunn at tilslutning til Salten kontrollutvalgservice er 
kurant for de øvrige 9 deltagerkommunene.  

Rødøy kommune har etter anbud og siden 1.1.2018 hatt Salten kontrollutvalgservice som 
leverandør av tjenester til sitt kontrollutvalg. En omlegging til deltagelse i interkommunalt 
samarbeid forutsetter at Rødøy gjør vedtak om å delta i interkommunal ordning for sekretariat. 
Arbeidet med utredning av dette spørsmålet er igangsatt, med et settesekretariat. 

3. Økonomi: Rødøy kommune betaler i dag en pris for leverte tjenester med bakgrunn i 
avtalen som er inngått. For Salten kontrollutvalgservice sin del vil endring fra pris for leverte 
tjenester til at Rødøy inngår i den ordinære utgiftsfordelingen gi lite utslag. 
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Vedlegg 1: Utkast samarbeidsavtale   

 

 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP: 

SAMARBEIDSAVTALE  
(vedtatt dato)  

 

  
 

 

§ 1 Navn – organisering 
Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap er et kommunalt oppgavefelleskap som er 
opprettet med hjemmel i lov av 18. juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner kap 19. 
Selskapet er et eget rettssubjekt. 

 

 

§ 2  Eierandel og deltageransvar 

Deltagerkommunenes eierandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger: 

Beiarn kommune: 1/10 

Bodø kommune: 1/10 

Fauske kommune: 1/10  

Gildeskål kommune: 1/10 

Hamarøy kommune: 1/10 

Meløy kommune: 1/10 

Rødøy kommune: 1/10 

Saltdal kommune: 1/10 

Steigen kommune: 1/10 

Sørfold kommune: 1/10 
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Deltagerkommunenes ansvarsandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger: 

En forholdsmessig andel av ansvaret basert på tidsrom for medlemskap, og basert på utgiftsfordeling i 
§ 8. 

 

§ 3  Representantskapet 
Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. Representantskapet består av en 
representant valgt fra hver kommune, med personlig vararepresentant.  Disse velges av det respektive 
kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer. 

Representantskapet skal selv behandle: 

 Årsmelding og årsregnskap. I årsmeldingen skal det rapporteres følgende 
o Representantskapets, eventuelt styrets sammensetning, aktivitet, og godtgjørelser 
o Antall ansatte, daglig leders navn og avlønning 
o Redegjørelse om de forhold som er nevnt i krav til årsberetning etter kommunelovens 

§ 14-7 
 Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år.  Det forutsettes at 

kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan. 
 Budsjettforslag for neste år.  Forslaget skal ikke gå utover budsjettrammene som ligger i den 

fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker. 
 Valg av representantskapets leder og nestleder 
 Valg av styre, styreleder og styrets nestleder, dersom det oppnevnes et styre. 

 

§ 4  Styret 
Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer med personlige 
varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte i selskapet har tilsvarende møterett som etter 
kommunelovens § 13-4. 

Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og 
med representantskapets vedtak.  

Styret fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av 
representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til sekretariatsleder.  

Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret tilsetter sekretariatsleder og 
øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og 
ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.  

Styret kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder. 

Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene i § 4 ivaretas av representantskapet 
selv. 

 

§ 5 Kontorsted 
Salten kontrollutvalgservice sitt kontorsted skal være lokalisert i en av de 10 kommunene nevnt i § 2. 
Representantskapet fastsetter kontorsted. 

 

§ 6 Formål og ansvarsområde 
Salten kontrollutvalgservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr. 
kommunelovens § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Oppgavefellesskapet skal gi 
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deltagernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand og skal arbeide for å bli en foretrukket 
leverandør av tjenester til andre kontrollutvalg i fylket. 

 

 

§ 7 Innskuddsplikt 
(Avklares etter opprettelse av eget regnskap for Salten kontrollutvalgservice) 

 

§ 8. Økonomi - fordeling av utgifter. 
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/10 av 1/3 av totalutgiftene.  
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i 

de 10 deltagerkommunene av 1/3 av totalutgiftene 
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 10 

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.  
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas 

samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune. 
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i 

regnskapsåret og virkelig avholdte møter.  

 

§ 9 Representantskapets møter 
Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten 
av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i representantskapet 
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene. 

Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant i representantskapet. Dersom det ikke 
oppnevnes eget styre, dekker Salten kontrollutvalgservice utgifter til representantskapet som styre i 
forbindelse med møter. 

 

§ 10 Sekretariatsleder 
Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekretariatsleder, som skal forestå den daglige 
ledelsen av sekretariatet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.   

Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er 
fattet av representantskap og styre. 

Sekretariatsleder er styrets sekretær og saksbehandler, og rapporterer til styret. 

Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
sekretariatsleder ikke skal møte. 

Sekretariatsleder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige 
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter.  Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.   

Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder. 
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§ 11 Regnskap og revisjon 
Regnskapet for Salten kontrollutvalgservice føres av kompetent regnskapsfører. Representantskapet 
velger revisor. 

 

§ 12 Endringer i samarbeidsavtalen og oppsigelse av deltagelse i 
oppgavefelleskapet 
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra 
representantskapet eller en av kommunene.  Dersom det ikke er enighet mellom deltagerne om 
endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan 
iverksettes når det er enighet. 

En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 års 
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp.  Dersom samtlige kommuner er enige, kan 
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid. 

Eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra 
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i § 6. 

 

§ 13 Arkiv 
Salten kontrollutvalgservice skal holde arkiv i samsvar med lov og forskrift på området. Det 
skal føres egen arkivdel for hvert kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes uttreden av 
oppgavefellesskapet skal avsluttet arkiv for hvert kontrollutvalg sendes til den respektive 
kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefelleskapet. Ved oppløsning skal 
arkiv for selve selskapet / oppgavefelleskapets sendes til Interkommunalt Arkiv i Nordland.  

 

 

§ 14 Iverksettelse 
Salten kontrollutvalgservice KO er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar 
2020. Endringer i samarbeidsavtalen iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene 
bestemmer, eventuelt på det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen. 

 

Vedtektene er gyldig fra og med dato.måned.2020, etter følgende vedtak i deltagende kommuner: 

Meløy kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020. 

Bodø bystyre, sak PS 20/xx,   vedtatt dd. måned 2020.  

Steigen kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Saltdal kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Fauske kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Gildeskål kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Sørfold kommunestyre, sak xx/2020,  vedtatt dd. måned 2020.  

Beiarn kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020. 

Hamarøy kommunestyre, sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Rødøy kommunestyre, sak xx/20 vedtatt dd. måned 2020. 
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Sørfold kommune 
Arkiv:  

 Arkivsaksnr: 2020/973 - 4 

 Saksbehandler:     Lillian Martinussen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 18/21 11.02.2021 

Kommunestyret 8/21 23.02.2021 
 
 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester - Veteranplan 

 
Vedlegg 
1 Temaplan__veteranplan_2020 – PDF_utgave 
  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
2. Kommunedirektør ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne 

evalueres og justeres årlig. 
3. Planen innarbeides i kommunal planstrategi. 
4. Ordfører oppnevner kommunal veterankontakt. 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.02.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
1.Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
2.Kommunedirektør ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 
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3.Planen innarbeides i kommunal planstrategi. 
4.Ordfører oppnevner kommunal veterankontakt. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
I møte mellom kommunene i Indre Salten og forsvarets veterantjeneste den 22. januar 2019, ble 
det av ordførere i regionen besluttet å lage en felles veteranplan for Beiarn, Sørfold, Saltdal og 
Fauske kommuner. 
 
Arbeidet med felles veteranplan har vært ledet av Rådmannen i Fauske. Arbeidsgruppen har 
bestått av følgende deltakere: 
 
 - Fra Saltdal kommune: Ronny Seljeseth, kommunedirektør 
- Fra Beiarn kommune: Janne Berntsen, Fagleder kultur  
- Fra Sørfold kommune: Bjarte Lindelid Andreassen, Ingeniør Geodata  
- Fra Fauske kommune: Lena Holmstrøm, Folkehelserådgiver (arbeidsgruppeleder)  
- Representant fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), avdeling 
Salten: Hilde Nystad  
- veteran/brukerrepresentant: Hans Petersen  
- Representant fra NAV: Rune Schjeldrupsen  
 
Arbeidsgruppens mandat har vært å lage forslag til en plan for de fire aktuelle kommunene som 
gjelder ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste for Norge – med bosted i 
Indre Salten.  
 
Prosessen har bestått av arbeid i de aktuelle enhetene, arbeid innad i arbeidsgruppen, innspill fra 
eksterne aktører, og arbeid og diskusjon der både den kommunale gruppen og eksterne aktørene 
har deltatt. Politiet har fått tilbud om å være med i prosessen, men har i den aktuelle perioden 
ikke hatt ressurser å avse til dette arbeidet. 
 
Planen er delt inn i to hoveddeler: del 1: hoveddel (generell del, kunnskapsgrunnlag) og del 2: 
tiltaksdel (kommunalt tiltaksdel, som vil kunne være ulik fra kommune til kommune). 
 
Del 1 er felles for alle fire kommuner (Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn), og er å anse som 
kunnskapsgrunnlag for Del 2. Del 2 vil beskrive faktiske tiltak og ansvarsfordeling i den enkelte 
kommune, og vil variere fra kommune til kommune. 
 
Veteranplanen skal bidra til at kommunene (Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn) enklere utfyller 
sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalmiljøet både før, under og 
etter internasjonal tjeneste for Norge. Den skal bidra til økt samhandling i den enkelte 
kommune, slik at veteraner og deres familier i størst mulig grad blir møtt med forståelse og med 
gjennomgående kompetanse. Planen skal fungere som et informasjonsdokument både for 
veteraner, kommunen, og for det øvrige lokalsamfunnet. 

Vurdering 
 
Kommunestyret vedtar vedlagt plan. Kommunedirektør ser til at det utarbeides en tverrsektoriell 
tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og justeres årlig. 
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PLAN FOR PERSONELL 

SOM HAR DELTATT I 

INTERNASJONALE 

TJENESTER 
Temaplan_veteranplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjelder 
følgende 
kommuner: 
Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Sørfold 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 

operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 

40000 kvinner og menn bidratt til fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet. 

Regjeringen iverksatte et arbeid for å bedre veteranenes posisjon som resulterte i St.meld. nr.34 «Fra 

vernepliktig til veteran» (2008-2009). Denne stortingsmeldingen skulle bidra til å skape større 

forståelse i samfunnet for veteranenes oppdrag, situasjon og behov.  Regjeringens handlingsplan «I 

tjeneste for Norge» (2011-2013) og Regjeringens oppfølgingsplan av 2014 konkretiserte og videreførte 

dette arbeidet. Handlingsplanen la derfor føringer for å styrke samfunnets anerkjennelse og 

ivaretakelse av personellet, mens oppfølgingsplanen bl.a. oppfordret kommunene til å ta et større 

samfunnsansvar ved å utarbeide kommunale veteranplaner.  

 

1.2 Fakta og nøkkeltall 
På grunn av personvernreglene blir ikke navn på veteraner offentliggjort. Dette betyr at kommunene 

ikke har full oversikt over hvor mange veteraner som er bosatt i Indre Salten, eller hvem dette er.  

Forsvaret opplyser imidlertid at det i Indre Salten er oppført et visst antall veteraner som har 

tjenestegjort fra 1978 og frem til i dag. Veteraner fra operasjoner før 1978, som for eksempel 

Tysklandsbrigaden, legges til dette antallet.  

 

 Fauske Saltdal Sørfold Beiarn Totalt i 

Nordland 

Antall 

innbyggere1 

9720 4642 1934 1036 243385 

Antall veteraner2 

 

107 41 Færre enn 20 Færre enn 10 2418 

 
 

Tallene er basert på militære veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner fra og med 

1978 og frem til i dag. 

                                                           
1 Kilde: SSB oktober 2019 
2 Kilde: https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteraner-kommuner.pdf 
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1.3 Organisering av arbeidet – arbeidsprosessen 
Prosessen frem mot en lokal temaplan for personell som har deltatt i internasjonale 

operasjoner/tjenester har vært som følger; 

Saltdal: I november 2016 mottok ordfører Rune Berg en mail fra Oberst Ebbe Deraas på vegne av 

Forsvarets veteraner med anmodning om samarbeid rundt veteranplaner. I 2018 ble arbeidet med en 

veteranplan for Saltdal kommune forberedt og igangsatt av veteran Hans Petersen.   

Fauske: Det ble høsten 2018 vedtatt at det skal utarbeides forslag til veteranplan for Fauske 

(kommunestyresak 116/18).  

I møte mellom kommunene i Indre Salten og forsvarets veterantjeneste den 22. januar 2019, ble det på 

rådmannsnivå besluttet å lage en felles veteranplan for Beiarn kommune, Sørfold kommune, Saltdal 

kommune og Fauske kommune. 

Arbeidet med felles veteranplan har vært ledet av Rådmannen i Fauske. Arbeidsgruppen har bestått av 

følgende deltakere:  

1 representant fra hver kommune (valgt ut av rådmannen i kommunen) 

o Fra Saltdal kommune: Ronny Seljeseth, Rådmann 

o Fra Beiarn kommune: Janne Berntsen, Fagleder kultur 

o Fra Sørfold kommune: Bjarte Lindelid Andreassen, Ingeniør Geodata 

o Fra Fauske kommune: Lena Holmstrøm, Folkehelserådgiver (arbeidsgruppeleder) 

1 representant fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), avdeling 

Salten: Hilde Nystad 

1 veteran/brukerrepresentant: Hans Petersen 

1 representant fra NAV: Rune Schjeldrupsen 

Arbeidsgruppens mandat har vært å lage forslag til en plan for de fire aktuelle kommunene som gjelder 

ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste for Norge – med bosted i Indre Salten.  

Prosessen har bestått av arbeid i de aktuelle enhetene, arbeid innad i arbeidsgruppen, innspill fra 

eksterne aktører, og arbeid og diskusjon der både den kommunale gruppen og eksterne aktørene har 

deltatt. Politiet har fått tilbud om å være med i prosessen, men har i den aktuelle perioden ikke hatt 

ressurser å avse til dette arbeidet. 
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1.4 Planens form og innhold 
Planen er delt inn i to hoveddeler: 

- Del 1: hoveddel (generell del, kunnskapsgrunnlag)  

- Del 2: tiltaksdel (kommunalt tiltaksdel) 

Del 1 er felles for alle fire kommuner (Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn), og er å anse som 

kunnskapsgrunnlag for Del 2. Del 2 vil beskrive faktiske tiltak og ansvarsfordeling i den enkelte 

kommune, og vil variere fra kommune til kommune. Se punkt 5.1 

 

1.5 Rullering av planen 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester, veteranplanen, gjelder for perioden 2020 

– 2025. Del 2, tiltaksdelen, rulleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen, og planen som 

helhet rulleres ved behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto neste side eies av Hilde Nystad 
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2. Formål 
 

Tiltak 14 i Regjeringens oppfølgingsplan:   

Det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og 

ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste.                                                                                                                                    
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2. Formål 

Veteraner som har deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat har ikke formelle rettigheter som 

gir prioritet i det sivile helse- og velferdstilbudet. Samtidig har kommunene en sentral rolle i å sørge for 

at innbyggerne har det bra. Et viktig ledd i anerkjennelse av veteraners innsats, er å gjøre kommunale 

tjenester tilgjengelige og samordnet.  

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. I tjeneste for Norge – med bosted i Indre 

Salten, for enkelt hets skyld referert til som veteranplanen/planen, bygger på Regjeringens 

oppfølgingsplan, og fokuserer tiltakene sine på temaene anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.  

Veteranplanen skal bidra til at kommunene (Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn) enklere utfyller sin rolle 

som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalmiljøet både før, under og etter 

internasjonal tjeneste for Norge. Den skal bidra til økt samhandling i den enkelte kommune, slik at 

veteraner og deres familier i størst mulig grad blir møtt med forståelse og med gjennomgående 

kompetanse. Planen skal fungere som et informasjonsdokument både for veteraner, kommunen, og 

for det øvrige lokalsamfunnet. 

Planens hoveddel (Del 1) er felles for de fire kommunene, mens tiltaksdelen (Del 2) vil variere fra 

kommunen til kommune. Tiltaksdelen viser hvem som har ansvaret for de ulike tiltakene, tidspunkt for 

gjennomføring (og evt. kostnad). Planarbeidet gir føringer for flere enheter og tjenester i kommunene. 

Ansvar for evaluering og revidering er lagt til den enkelte kommunes Rådmann. 

 

2.1 Kommunens ansvar 
Kommunen har et ansvar for å yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

befinner seg i kommunen, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 

omsorgstjenesteloven). Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 

somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne.  

Et kommunalt tjenestetilbud skal være uavhengig av alder og diagnose. I tilfeller der problemstillinger 

er overskrider primærhelsetjenestens rammer, skal det henvises til spesialisthelsetjenesten. I tilfeller 

der rusproblemer og psykiske plager forventes å bli milde og kortvarige, har primærhelsetjenesten et 

særlig ansvar. Videre har kommunen et ansvar for å drive folkehelsearbeid gjennom forebygging, men 

også behandling og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.  

Lov om barnevernstjenester er også særlig relevant for forvaltning av psykisk helse hos barn og unge i 

kommunen. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Den skal også bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
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2.2 Mål for kommunal innsats  

 

- Indre Salten-kommunene viser anerkjennelse og ivaretakelse 

av veteraner og deres familie. 

- Indre Salten-kommunene har tilstrekkelig kompetanse om 

veteraners særskilte behov. 

- Tiltak som rettes mot veteraner og deres familier er godt 

koordinert i kommunene. 
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2.2 Målgruppe (begrepsavklaring) 
Den nasjonale handlingsplanen og oppfølgingsplanen har som målgruppe «alle norske statsborgere 

som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre 

land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren». Dette er uavhengig av nåværende ansettelsesforhold 

eller status. Indre Salten-kommunenes veteranplan vil omhandle samme målgruppe. I planteksten vil 

denne gruppen benevnes som veteraner. 

Den nærmeste familie er etter straffeprosessloven § 122: 

- ektefelle, nåværende eller fraskilt 

- annen person som du lever eller har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold 

- slektninger i oppad- og nedadstigende linje (foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, osv.) 

- søsken ved blod eller adopsjon 

- svigerfamilie så nær ektefellen som ovenstående liste er for deg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto forrige side: Beiarn kommune 

Foto neste side: Fauske kommune 
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«Det endte godt for meg, men vi 

ble som familie sterkt preget. Jo 

mer vi tenkte på det, desto 

viktigere ble det å fortelle om det 

som hadde skjedd» 

Salten-veteran, 51 år 
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3. Oppfølging av veteraner og deres familie 

3.1  Anerkjennelse 
Nordmenn har ofte tjenestegjort i krevende og farlige situasjoner. De skal ha anerkjennelse for den 

innsatsen de har utført. Med anerkjennelse menes for eksempel positiv omtale, seremonier og 

arrangementer hvor veteraner inviteres til å delta. Å få anerkjennelse kan være et viktig bidrag for 

bearbeiding av krigsopplevelser.  

Utarbeiding av en kommunal tiltaksdel (Del 2) vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for 

veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv. 

 

3.2 Ivaretakelse 
Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner kan føre til både fysiske og psykiske skader. I ytterste 

konsekvens kan tjenesten føre til tap av liv. Som samfunn har vi et klart ansvar for å ivareta skadet 

personell, uavhengig av hvilken skade og når den kommer til uttrykk. Dette ansvaret involverer flere 

aktører og tjenester. Både den skadde og deres pårørende skal få den oppfølging de trenger.3    

 

3.3 Oppfølging 
Kommunens innbyggere som har vært ute i internasjonal tjeneste for Norge, skal ivaretas av 

kommunes allerede etablerte tjenester. Tjenestene må sørge for at tilbudene tilpasses veteranene 

og/eller familiemedlemmers behov. Dette gjelder blant annet helse- og velferdstjenester, barnehage 

og skoler, barne- og familieenheten, fastlegene, NAV og andre. Det er imidlertid avgjørende at 

veteranene selv oppgir sin status som veteran for at kommunen skal kunne imøtekomme de behov 

som utenlandstjenesten evt. har medført.  

Veteranene kommer hjem med kompetanse som er svært viktig, også for det norske arbeidslivet. 

Denne kompetansen må vi i enda større grad ta i bruk, blant annet ved å legge til rette for at veteraner 

kan bidra positivt i kommunen. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Forsvarsdepartementet, 05/2011 
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3.4 Forsvarets arbeid med veteraner 
"Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjeneste i 

internasjonale operasjoner. Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud og 

kontaktpunkter kan benyttes hele livet".  

Kilde: www.forsvaret.no/tjeneste 

Både før, under og etter internasjonale operasjoner tilbyr forsvaret soldater og deres familier ulike 

tilbud og kontaktpunkter. Her nevnes: 

- Forsvarets 24-timers kontakttelefon for pårørende 

- Familiesamlinger 

- Forsvarets veteransenter 

- Gjensynstreff 

- Forsvarets Åpen dør (råd og veiledning)  

- Diverse nettsider både for veteraner, barn, unge og familie 

 

For mer informasjon, følg link: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/lenker/veteranplan 

 

 

 

                                                  

 Foto: Sørfold kommune 
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3.5 Tjenestetilbud i Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn kommune  
Alle kommunale støttetjenester har ansvar for å bidra til at innbyggere blir godt ivaretatt. Det skal i 

hele Indre Salten legges til rette for trivsel gjennom blant annet gjennom område- og miljøplanlegging, 

gode kultur- og fritidstilbud, forsvarlige helsetjenester, samt gode barnehager og skoler. Etter tjeneste i 

Forsvaret er det de sivile etatene som er veteranenes kontaktpunkt i helsespørsmål, arbeidssaker, 

erstatningsspørsmål med mer. På lik linjer med øvrige innbyggere vil veteraner og deres familier kunne 

få støtte og hjelp fra ulike kommunale, interkommunale og regionale tjenester. 

 

3.5.1 Kommunehelsetjeneste - tjenestetilbud 

Fastlegene er vanligvis den første veteranene møter i kommunehelsetjenesten og som ved behov 

henviser til spesialisthelsetjenesten eller andre. Fastlegens ansvarsområde er å forebygge, 

diagnostisere og behandle somatiske og psykiske lidelser.   

Kommunene skal kartlegge og vurdere veteranens/familiens samlede behov. Med bakgrunn i denne 

kartleggingen vil kommunen sørge for å samordne og koordinere innsatsen slik at tjenestene oppleves 

som helhetlig. Hvilken instans som utfører denne oppgaven vil varierer fra kommune til kommune. Det 

kan eksempelvis være kommunens koordinerende enhet, tildelingskontor eller tilsvarende. Personer 

med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester har rett til å få utarbeidet 

individuell plan. Dette kan gjelde noen veteraner. 

Ut over dette vil de ulike kommunale tjenestene bidra med eksisterende tiltak, alt etter hvilke behov 

som fremkommer. 

 

3.5.2 Forebyggende helsetjenester 

Personell som skal i, er i, eller har vært i utenlandsoppdrag kan møte ulike familiemessige utfordringer. 

Partner og eventuelle barn kan ha behov for støtte og hjelp for å håndtere livssituasjonen de befinner 

seg i, eller har vært i. For å ivareta familien best mulig, er det viktig at kommunens tilbud er godt kjent 

og lett tilgjengelig både for kommunens ansatte og samarbeidsparter, veteraner, partnere og barn.  

Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn er noe ulikt organisert, og har ulike prosedyrer knyttet til de 

forskjellige tjenestene. Uavhengig av kommune og kommuneorganisering så gjelder Lov om 

helsepersonell som ivaretar barn som pårørende gjennom § 10 a: 

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som 

mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk 

sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. 

Pr nå organiserer to av de fire Indre Salten-kommunene arbeidet knyttet til barn som pårørende 

gjennom funksjonen Barneansvarlig. Det er ledende helsesykepleier i kommunen som fyller denne 

rollen og som kan kontaktes ved behov. 

 

3.5.3 Familievernet 

I tillegg til kommunens forebyggende helsetjenester, har veteraner og deres familier mulighet til å 
kontakte fylkets familievernkontor. Familievernet er en statlig finansiert lavterskeltjeneste med 
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familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Kontorene er tverrfaglig bemannet på spesialistnivå. På lik 
linje med tjenester fra helsestasjon, familiesenter og lignende, er dette et gratis allment 
lavterskeltilbud. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. 
 

3.5.4 Rus- og psykisk helsetjeneste 

Rus- og psykisk helsetjeneste har som oppgave å gi bistand/hjelp til mennesker med psykiske lidelser 
og problemer, mennesker i krise og andre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Tjenesten har 
et helhetlig menneskesyn der en også skal ha fokus på dem som står rundt mennesker med psykiske 
lidelser. 
Tjenesten tilbyr oppfølging, veiledning, og helsehjelp til kommunens veteraner som lider under ulike 
livsutfordringer, psykiske helseplager og eventuelle rusproblemer. Disse helsetjenesten kan gis alene 
eller i samarbeid med andre helsetilbud. 
 

3.5.5 Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 

NAV er førstelinjen hvis en veteran trenger hjelp fra det offentlige. Som øvrige innbyggere, forholder 

veteranene seg til sitt lokale NAV-kontor. Det er avgjørende at veteranene selv oppgir sin status som 

veteran for at NAV skal kunne imøtekomme de behov som utenlandstjenesten evt. har medført. Dette 

for å skaffe oversikt over hvem flere som kan bistå veteranen i forhold til evt. utfordringer, og for å 

kunne identifisere og forstå årsakssammenheng. 

NAV har også et eget kompetansemiljø for veteransaker, plassert i NAV Elverum. Veteraner over hele 

landet kan ta direkte kontakt med kompetansemiljøet ved NAV Elverum. 

 

3.5.6 NVIO – Salten (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) 

NVIO er Norges største interesseorganisasjon for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner 

– og deres pårørende. NVIO består av ca. 7500 medlemmer og har 59 lokalforeninger over hele Norge. 

NVIO avd. Salten er en partipolitisk nøytral lokalforening innen Norges Veteranforbund for 

Internasjonale Operasjoner med formål å: 

1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner 

2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø fra internasjonale 

operasjoner 

3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt 

av samfunnet etter endt tjeneste. 

4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom 

kameratstøttearbeid og andre tiltak 

5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille 

erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt. 

6. Samarbeide med andre organisasjoner 

På vegne av Forsvaret gjennomfører NVIO avd. Salten veterantreff hver første tirsdag i måneden 

gjennom hele året. 
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4. Informasjon og kontakter for veteraner og 

pårørende 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord - rvtsnord.no 

- Tlf. 77 75 43 80 

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner Bistår i oppfølging og veiledning i møtet med det 

offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.  www.siops.no - Tlf. 22 69 56 50 

NVIO -Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, www.nvio.no 

Kameratstøtte.no - En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien. Drives i samarbeid 

med NVIO og Mental Helse. 

Kameratstøttetelefonen 800 48 500 - En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får 

snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym. 

Hjelpetelefon (Bodø) - Tlf. 900 17 122 for veteran og familie.  

Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum Kontoret er landsdekkende, har 

spesialkompetanse på veteransaker og gir bistand i enkeltsaker.  

Kontakt:  

- Mette Seland Pettersen, mette.seland.pettersen@nav.no – 404 92 115 
- Gunn Strand, gunn.strand@nav.no – 907 03 355 

 
NAV Kontaktsenter: Tlf.  5555 3333  

Frivillig veterankontakt, Indre Salten: Hans Petersen, mob. 907 14 000 

Veterankontakt NVIO avd. Salten, Leder Hilde Nystad, mob. 926 31 060 

Forsvaret: Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste. Tilbudene er 

vist på forsvarets nettsider: www.forsvaret.no/veteraner/ 

Eksempel på tilbud: 

- Forsvarets grønne linje, et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS. Telefon: 800 30 445 

- Forsvarets “åpne dør” for veteranhenvendelser Telefon: 800 85 000 (hverdager mellom 8 - 15) 

- Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk. Tlf. 23 09 79 

30 

- Forsvarets veteransenter Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 82 01 00 

veteransenteret@mil.no 

- Forsvarets veteransenter på Bæreia forsvaret.no/veteransentere 

Link til regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste: I 

tjeneste for Norge: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2dd67c61a57b441ca69a91a7eb036913/veteraner_handlin

gsplan_nettversjon.pdf 
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4.1 Link til lokale støttetjenester: 
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Indre Salten (BUP-IS), 

https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-

ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-indre-salten 

 Voksen psykiatrisk poliklinikk, Indre Salten (VOP) 

https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-

distriktspsykiatriske-senter-bodo/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-indre-

salten?sted=Sj%C3%B8gata+49,+Fauske 

 Familiens hus, Fauske: Barneansvarlig (ledende helsesykepleier), psykiatrisk sykepleier, 

familieveileder m.fl. https://www.fauske.kommune.no/fauske-familiesenter.373557.no.html 

 Fastlege www.helsenorge.no/kontakt-fastlegen 

 Familievernkontoret www.bufdir.no/Familie/Kontor/bodo 

 Koordinerende enhet, Fauske -Tildelingskontoret www.fauske.kommune.no/tildelingskontoret 

 Kirkens Bymisjon www.kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/bodo 

 Alternativ til vold www.atv-stiftelsen.no/avdeling/bodo 

 NAV www.nav.no/no/Person 

 NVIO www.nvio.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteran Hans Petersen overværer veteran 

Odd Magnar Lekang motta tysklandsbrigadens 

veteranmedalje, 8. mai 2019 

 

Foto: Ole K. Andreassen 
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DEL 2 (Kommunal tiltaksdel) 

5. Tiltaksdel  

Planens tiltaksdel skal bidra til å sikre kommunenes innsats når det kommer til anerkjennelse, 

ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier. Tiltaksdelen skal ha sitt utspring i planens Del 

1, men vil utover det variere fra kommune til kommune. Tiltaksdelen vil berøre flere kommunale 

enheter og tjenester, og tiltak forventes inngå i flere virksomhetsplaner/årshjul. 

Rådmann i hver enkelt kommune ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne 

evalueres og justeres årlig.  

 
 

5.1 Kommunal tiltaksdel  
Se vedlegg, eller se den enkelte kommunes hjemmeside. 

5.2 Kommunal brosjyre 
Se vedlegg, eller se den enkelte kommunes hjemmeside. 

Brosjyren har veteraner og pårørende som målgruppe. Brosjyren tar utgangspunkt i kommunens 

tiltaksdel (Del 2). 
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5.3 Eksempel på tiltak 
 

 

Tiltaksområde Tiltak Ansvar Merknad4 

Anerkjennelse 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Etablere årlig treffpunkt mellom 

kommune og lokallag/ 

kontaktperson. 

 

Ordfører  

Anerkjennelse Ivaretakelse av minnesmerker Kommuneantikvar 

Enhetsleder kultur 

 

 

Anerkjennelse 8.mai arrangement (beskriv)  

- Kunngjøring av arr. 
- Blomstermarkering 
- Hedring  

 

 

Enhetsleder kultur 

Servicetorg 

Ordfører  

 

 

Anerkjennelse Markering av FN-dagen 

(24.oktober) i form av 

skolearrangement. 

Oppvekstområdet inkluderer 

veteraners kompetanse i 

forbindelse med markeringen. 

 

Enhetsleder skole 

Servicetorg  

Ordfører 

 

Ivaretakelse Oppnevning av veterankontakt: 

Det utnevnes lokal 

veterankontakt som skal ha 

oversikt over tilbud i området, 

samt kunne formidle kontakt med 

hjelpeapparatet. 

 

NVIO Indre Salten lokallag 

 

 

 

 

 

 

 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Aktivering av Barneansvarlig: 

Barn som pårørende skal sikres 

rett oppfølging. 

 

 

Kommunalsjef 

Ledende helsesykepleier 

 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

«Håndbok i militærpsykiatri», 

utgitt av FSAN skal gjøres 

tilgjengelig og benyttes av 

kommunens fastleger  

 

 

Enhetsleder helse 

Kommuneoverlege 

 

 

                                                           
4 Eventuelle utgifter bør tas med i årlig budsjettbehandling 
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Tiltaksområde Tiltak Ansvar Merknad 

Anerkjennelse 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Deltakelse på Forsvarets 

veterankonferanse 

Kommunen sender en til to 

representanter  

Rådmann  

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Mestringskurs høst/vår 

- Kurs i mestring av 
belastning eller 
depresjon (KiB, KiD) 

- Samlivskurs 

Rus- og psykisk 

helsetjeneste 

Frisklivsenteralen 

Familiens hus 

 

 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Gjøre veteranplanen tilgjengelig 

for alle via kommunens 

hjemmeside 

 

Leder planavdeling 

IT-avdeling 

Kommunikasjonsansvarlig 
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6. Vedlegg 

6.1 Vedlegg 1: Kommunal tiltaksdel 

6.2 Vedlegg 2: Brosjyre-mal  
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Sørfold kommune 
Arkiv: H10 

 Arkivsaksnr: 2020/1117 - 2 

 Saksbehandler:     Stig Arne Holtedahl 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 17/21 11.02.2021 

Kommunestyret 9/21 23.02.2021 

   
 
 

Etablering av Helsefellesskap - kommunene og Nordlandssykehuset HF 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.02.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
Omforent forslag fra Sørfold formannskap: 
Ber om en redegjørelse fra OSO når saken behandles i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
1. Sørfold kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd med 
modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 
sak. 
  
2. Sørfold kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger 
i helsefellesskapet forplikter Sørfold kommune. 
  
3. Sørfold kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling. 
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4. Sørfold kommune støtter at x kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for samhandlingssjef og 
søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av 
kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap. 
  
5. Sørfold kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. 
  
Omforent forslag fra Sørfold formannskap: 
Ber om en redegjørelse fra OSO når saken behandles i kommunestyret. 
  
Kommunedirektørens innstilling med forslag fra formannskapet, enstemmig vedtatt. 
 
 
1. Sørfold kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd med 
modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 
sak. 
  
2. Sørfold kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger 
i helsefellesskapet forplikter Sørfold kommune. 
  
3. Sørfold kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling. 
  
4. Sørfold kommune støtter at x kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for samhandlingssjef og 
søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av 
kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap. 
  
5. Sørfold kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. 
  

Saksopplysninger 
Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2002-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. 
Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra 
helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle 
tjenestene sammen.  
 
 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) vedtok 30.10.2020, jf sak 24/20 etablering av 
Helsefellesskap i tråd med dette. 
 
I vedtaket ber OSO kommunene ta stilling til partnerskapsmodellen, etablering av kommunal 
samhandlingssjef, konsensusprinsipp, søknad om tilskudd og delfinansiering.  
 
Saken ble behandlet i 7 av kommunestyrene i Salten i desember 2020, og samtlige av disse har 
gitt sin tilslutning til punktene som listes opp i innstillingen.   
 
6 av kommunene går inn for at Bodø kommune skal ha arbeidsgiveransvaret for kommunal 
samhandlingssjef, mens en av kommunene ønsker å komme tilbake til dette spørsmålet. 
 
Fauske kommunestyre behandler saken 25. februar. 
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Når det gjelder arbeidsoppgaver for samhandlingssjef, skal denne ha ansvaret for samordning og 
koordinering av kommunenes interesser, forberede beslutningsgrunnlag, sikre helhetlig 
fremstilling av saker fra kommunene og bidra til likeverdig partnerskap. 
 

Vurdering 
Det foreslås at samhandlingssjef rapporterer direkte til kommunedirektører/rådmenn. Dette vil 
legge grunnlag for bedre involvering fra kommunene i samhandlingsarbeidet. 
 
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for kommunene med formål å etablere en  
samhandlingsressurs som beskrevet. Her må en av kommunenes søke på vegne av kommunene i 
helsefellesskapet. 
 
Slik tilskuddsordningen er utformet, vil den ikke dekke totale kostnader for en kommunal 
samhandlingsstilling, noe må dekkes av kommunene. Her legges det opp til en fordeling ut fra 
antall innbyggere. 
 
Bodø kommune skriver i sin saksutredning at kostnadene for deres kommune vil utgjøre i 
underkant av 300.000 kroner. Ut fra dette ligger det an til at Sørfold kommunes egenandel blir 
ca.11.000 kroner. 
 
Bodø kommune som den største i helsefellesskapet har meldt seg som mulig arbeidsgiver. Dette 
støttes av de fleste kommunene som har behandlet saken til nå, og begrunnes blant annet med 
deres nærhet til sykehuset. 
 
Vi anbefaler nå at kommunestyret gir sin tilslutning til dette samarbeidet slik det er beskrevet i 
innstillingen. 
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OSO-sak 024/20                            Møtedato: 7. september 2020                                                           1

 
                   
 
              
Endelig vedtak OSO-sak 024-2020 
Nasjonal helse- og sykehusplan – etablering av helsefellesskap 
 

 
 

Innstilling til vedtak: 
 OSO går inn for etablering av partnerskap etter modell fremlagt av KSU. 
 OSO ber kommunene ta stilling til partnerskapsmodellen, etablering av kommunal 

samhandlingssjef, konsensusprinsipp, søknad om tilskudd og delfinansiering. 
 
OSO anbefaler således kommunene å fatte slikt vedtak: 

1. ..... kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF» 
i tråd med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 

2. ..... kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter ..... kommune. 

3. ..... kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef 60% stilling, og at X 
kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap. 

4. ..... kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. 

 

Følgende vedtak ble endelig vedtatt: 
 OSO går inn for etablering av partnerskap etter modell fremlagt av KSU. 
 OSO ber kommunene ta stilling til partnerskapsmodellen, etablering av kommunal 

samhandlingssjef, konsensusprinsipp, søknad om tilskudd og delfinansiering. 
 
OSO anbefaler således kommunene å fatte slikt vedtak: 

1. ..... kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF» 
i tråd med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 

2. ..... kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter ..... kommune. 

3. ..... kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef 100% stilling, og at 
X kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap. 

Saksbehandler:  Steinar Pleym Pedersen 
Dato dok: 14.09.2020 
Møtedato: 07.09.2020 
Vår ref:  2019/8767 
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4. ..... kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. 

5. Hvilken kommune som skal være arbeidsgiver og søker om tilskudd, søkes avklart på 
et senere tidspunkt. 

6. Sekretariatet undersøker om dette kan ha noen negativ innflytelse på nasjonal støtte. 
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Sørfold kommune 
Arkiv: X20 

 Arkivsaksnr: 2020/11 - 36 

 Saksbehandler:     Bente Braaten 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 16/21 11.02.2021 

Kommunestyret 10/21 23.02.2021 
 
 

Opplegg for hjertestartere i Sørfold kommune 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Kulturkontoret bistår lokale organisasjoner med å søke LHLs hjertefond om hjertestarter til 
Røsvik og til Elvkroken eller annet egnet sted i dette området.  
 
Dersom de får avslag på sine søknader, tas saken opp til ny behandling. 
 
Utgifter til skifte av batteri/elektroder/reparasjon av hjertestartere som eies av lokale lag og 
foreninger på Strøksnes og i Mørsvik dekkes over ansvar 5004 folkehelse, som tilføres midler 
ved budsjettregulering mot årets slutt når behovet er avklart. 
 
 
  
 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.02.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
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Kulturkontoret bistår lokale organisasjoner med å søke LHLs hjertefond om hjertestarter til 
Røsvik og til Elvkroken eller annet egnet sted i dette området.  
  
Dersom de får avslag på sine søknader, tas saken opp til ny behandling. 
  
Utgifter til skifte av batteri/elektroder/reparasjon av hjertestartere som eies av lokale lag og 
foreninger på Strøksnes og i Mørsvik dekkes over ansvar 5004 folkehelse, som tilføres midler 
ved budsjettregulering mot årets slutt når behovet er avklart. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
 

Saksopplysninger 
26.november 2020 behandlet formannskapet en referatsak med tittel Beredskap langs E6 i 
Sørfold. Dette var et brev fra Per Reffhaug, der han redegjør for en hendelse på E6 ved 
Kobbskaret, der hjertestarteren på Mørsvik skole ble tilkalt til ulykkesstedet. 
 
Bruk fører til at brukte deler må erstattes, og innebærer en utgift for sanitetsforeningen og 
grendelaget. Reffhaug foreslår at det anskaffes hjertestarter til Elvkroken og at Sørfold 
kommune tar det økonomiske ansvaret for drift av hjertestarter på Mørsvik skole og den som 
eventuelt blir plassert i Elvkroken 
 
Følgende merknad fremkom ved behandlingen: 
 
Formannskapet ønsker at administrasjonen utreder saken, og fremmer politisk sak angående 
temaet. 
 
Dette er bakgrunnen for saken som nå legges frem. 
 
Behov for hjertestarter i Røsvik samfunnshus er påpekt fra flere hold og ved flere anledninger, 
og er også fremmet som søknad fra seniorklubben i Røsvik.  Vi har dermed to foreliggende 
søknader om hjertestarter på nye steder. 
 
Status pr.1.februar 2021 når det gjelder hjertestartere i Sørfold er slik, i tillegg til den som finnes 
på legekontoret: 
 
Sørfoldhallen, Straumen 
Den første hjertestarteren der ble anskaffet gjennom et firma som leide den ut mot en årlig 
avgift. Dette ble imidlertid en dyr avtale, som ble sagt opp og erstattet med anskaffelse av egen 
hjertestarter ca. i 2016. Denne eies og drives av Sørfold kommune. 
 
Mørsvik skole 
Sanitetsforeningen og grendelaget har en hjertestarter med tilhold på Mørsvik skole, som de selv 
har anskaffet og har ansvaret for, men som de nå ber om at kommunen tar det økonomiske 
ansvaret for. 
 
Strøksnes 
Grendelaget har nylig skiftet ut sin forrige hjertestarter med en ny, som skal stå i varmeskap, 
slik at man er sikker på at den er operativ. I likhet med den første er den lokalisert utendørs ved 
Møtplassen (butikken). 
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Mowi avd. Kines har en utendørs hjertestarter. 

Vurdering 
Det viktigste utgangspunktet i forbindelse med denne type livreddende førstehjelp er at alle kan 
basal hjerte-lunge-redning (HLR). Det er som oftest dette som bidrar til at man kan bruke 
hjertestarter knyttet til hjertestans. Og en må aldri tenke at en hjertestarter erstatter dette.  
 
Stort sett er det kun når man er til stede i det øyeblikket hjertet stopper at man kan (praktisk, 
men også etter HLR-protokollen) gi strømstøt med en gang. 
 
Jo lengre tid som går, desto større oksygenmangel lider hjernen av. Kompresjonene skal sørge 
for blodsirkulasjon, og innblåsninger sørger for oksygen. Men kompresjonene er viktigst. Derfor 
har en gått bort fra at legfolk må gi munn-til-munn-metoden dersom de ikke behersker det eller 
vegrer seg.  
 
God basal HLR kjøper tid for den som skal bistå med hjertestarter. Men vi vet også at dette er 
tungt arbeid, få holder ut særlig lenge, og de som gjør det, komprimerer ikke like godt etter 
hvert.  
 
Plassering av hjertestartere bør ta utgangspunkt i tidsaspektet. Det beste er at den aldri befinner 
seg lengre unna enn 20 minutter, som er realistisk for hvor lenge noen klarer å holde på med 
HLR alene. 
 
Hjertestartere som deles ut i slik sammenheng er «idiotsikre». Det vil si at man ikke får utløst 
strømstøt med mindre hjertet har den rette rytmen. Og da er det eneste farlige som kan skje at 
noen holder i pasienten mens strømstøtet gis. Maskinen forteller hele tiden hva som skal gjøres. 
Det kreves likevel kursing.  
 
Utendørs plassering vil på mange måter være det beste, da er man ikke avhengig av at noen kan 
låse opp eller gi tilgang til lokalet.  
 
Men denne typen er noe dyrere i anskaffelse og forutsetter tilgang på strøm. I tillegg må 
fordelene med rask og enkel tilgang for enhver som trenger hjertestarteren veies opp mot risiko 
for tyveri og hærverk. 
 
Dersom man velger innendørs plassering, er det flere hensyn som bør vektlegges. For Røsvik 
synes samfunnshuset å være et naturlig valg. 
 
Når det gjelder Elvkroken, vil base for hjemmetjenesten være gunstig i forhold til E6 og i 
forhold til selve tjenesten, men samtidig gi signaler om at helse -og omsorgstjenesten tillegges et 
vakt – og utrykningsansvar for hjertestarteren. Dette er ikke vår intensjon. Slik sett vil det være 
en bedre løsning å plassere den for eksempel i treningsrommet på Nordsia oppvekstsenter, dit 
også hjemmetjenesten kan få tilgang. Men da blir avstanden til E6 relativt stor. 
 
Hjertestartere finnes ofte på arbeidsplasser, i boligblokker og der folk samles og trener.  
 
LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og Norsk førstehjelp har et hjertefond som 
tildeler hjertestartere og opplæring til frivillige organisasjoner to ganger i året, neste gang er 15. 
april. I søknadsskjemaet kan man hake av for om man ønsker innendørs eller utendørs type.  
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I sin informasjon knyttet til dette opplyser de at Norge har 1800 idrettsanlegg, men kun 7% av 
disse har hjertestartere. 
 
Vi anbefaler at vi benytter oss av denne ordningen, og dette innebærer at frivillige 
organisasjoner søker. Vi har forespurt idrettslagene Knubben og Leirgutten, som begge stiller 
opp på dette. Vi fortusetter da at hjertestarterne plasseres enten i eller utenfor kommunale bygg, 
slik at Sørfold kommune kan ta ansvaret for driften av dem. Det er ikke knyttet krav om 
egenandel til søknadene, men man kan selvsagt risikere å få avslag. 
 
Dersom dette skjer, vil saken bli lagt fram til ny behandling. 
 
Pr. i dag er det ikke budsjettmidler tilgjengelig for driftskostnader knyttet til hjertestartere. 
Samtidig er vi opptattt av at de to grendelagene behandles likt. Vi foreslår at utgifter til skifte av 
batteri/elektroder belastes ansvar 5004 folkehelse, og at budsjettposten tilføres mdler ved 
budsjettregulering mot slutten av året, når man både ser behovet og hvor midler kan hentes fra. 
 
Hver gang en hjertestarter er i bruk, må man skifte ut batteri og elektroder til en kostnad av 
ca.kr.5.000. 
 
Saksutredningen er skrevet i samarbeid med leder helse og velferd.
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Sørfold kommune 
Arkiv: G10 

 Arkivsaksnr: 2020/17 - 26 

 Saksbehandler:     Lisbeth Bernhardsen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 7/21 22.01.2021 

Kommunestyret 11/21 23.02.2021 
 
 

Lege i spesialisering - avtale kommune og Nordlandssykehuset 

 
Vedlegg 
1 Forslag samarbeidsatale LIS 3 
  

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om praktisk 
gjennomføring av utdanningsløp for lege i spesialisering. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2021  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om praktisk 
gjennomføring av utdanningsløp for lege i spesialisering. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Saksopplysninger 
I regler for utdanningsløp for allmennleger i spesialisering (ALIS) er det beskrevet læringsmål 
som skal gjennomføres.  Spesialistforskriften som regulerer dette trådet i kraft i mars 2019.  
Det er 91 ulike læringsmål som må være oppfylt for å bli spesialist i allmennmedisin.  Det er 
utarbeidet beskrivelse for hvordan hvert enkelt mål skal ivaretas for Sørfold kommunes leger 
som er i spesialisering.  
 
Betegnelsen «Lege i spesialisering» (LIS) gjelder hele utdanningsløpet.  
LIS-utdanningen er delt inn i to eller tre deler, avhengig av spesialitet.   
Første del (LIS 1) er felles for alle og erstatter turnusordning. Den består av klinisk praksis 
i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten.  
Andre del (LIS 2) omfatter læringsmål som er felles for flere spesialiteter innen kirurgi og 
medisin. For alle andre spesialiteter er det en direkte overgang fra del 1 til del 3. Direkte 
overgang gjelder for Sørfolds leger som er i spesialisering allmennmedisin.  

Tredje del (LIS 3) omfatter læringsmål som er spesifikke for hver enkelt spesialitet.  

Læringsmålene kan i all hovedsak gjennomføres i kommunen. Noen kommuner kan oppfylle 
alle læringsmålene selv, mens noen kan gjøre det sammen med nabokommunen eller 
spesialisthelsetjenesten, jf spesialistforskriftens § 23 d). Legene arbeider som regel ett år i 
spesialisthelsetjenesten.  

Eksempler på læringsmål for LIS 1 er:  

Læringsmål nr 7: Forholdet mellom livs- og sykdomssituasjon og prognose og behandling: 
Legen skal kunne avdekke forhold i pasientens aktuelle livs- og sykdomssituasjon og andre 
helsemessige forhold, som kan ha betydning for prognose og behandlingsmuligheter. 

Læringsmål 67: Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Legen skal kjenne til helsestasjonens og 
skolehelsetjenestens oppgaver og organisering. 
 
For å bli registret som utdanningsvirksomhet kreves det at kommunen har en plan for helhetlig 
utdanningsløp for legene. Dette inkluderer både de kliniske læringsmålene i allmennmedisin og 
felles kompetansemål. 
 
For Sørfolds leger ivaretas læringsmålene med tjeneste: 

 I kommunen; legekontor (fastlege), helsestasjon, øyeblikkelig hjelp, og som 
sykehjemslege.  Gjennom denne tjenesten ivaretas kravene i flere læringsmål.  

 I legevaktsamarbeidet med Fauske og Saltdal ved arbeid på legevakten.  
 I spesialisthelsetjenesten; f eks ved dybdekompetanse i utredning, behandling og 

oppfølging av en eller flere selekterte pasientpopulasjoner.  Denne 
samarbeidsavtalen regulerer sykhustjenesten.  

 
I dette ligger også avtale med Nordlanddsykehuset om den del av opplæringen som skal ivaretas 
der.  Avtale om opplæring som gjennomføres ved arbeid på legevakten, er ivaretatt gjennom 
avtale om legevaktsamarbeid.   
 

Vurdering 
Behov for samarbeidsavtale som regulerer utdanningsvirksomheten gjelder flere kommuner. 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) som består av representanter fra kommunene og 
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Nordlandssykehuset, har derfor arbeidet med felles avtaletekst for alle kommunene. 
Avtaleteksten slik den foreligger som vedlegg er avtalen som er utarbeidet av OSO  
 
 Overordnet samarbeidsorgan (OSO) fattet i sak 33/2020 den 10.12.20 enstemmig vedtak:  
1. Forslag til avtale om praktisk gjennomføring av LIS 3 tjenesten i sykehus anbefales ovenfor 

kommunene og helseforetaket.  

2. Avtalen sendes kommunen for godkjenning.  
 
Samarbeidsavtalen klargjør helseforetaket- og kommunens ansvar for perioden leger i 
spesialisering i allmennmedisin (ALIS) gjennomføres i spesialisthelsetjenesten.  
 
Avtalen skal bidra til å sikre gjennomstrømmingen og smidige utdanningsløp for ALIS-kandidater. 
Samarbeidsavtalen er en tilleggsavtale til tjenesteavtale nr. 7, og forankret i overordnet samarbeidsavtale. 
 
 
 
Kommunedirektør anbefaler at avtalen vedtas slik den foreligger. 
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Logo NLSH      Logo kommune 
 
1. Partnere  
Samarbeidsavtalen er inngått mellom xxx kommune (heretter kommunen) og Nordlandssykehuset 
(heretter NLSH) 
 
2. Formål  
 
Samarbeidsavtalen klargjør helseforetakets og kommunens ansvar for perioden leger i spesialisering i 
allmennmedisin (ALIS) gjennomfører i spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal bidra til å sikre 
gjennomstrømming og smidige utdanningsløp for ALIS. Samarbeidsavtalen er en tilleggsavtale til 
tjenesteavtale 7, og forankret i Overordnet samarbeidsavtale mellom xxx kommune og NLSH.  
 
3. Relevant regelverk  

- FOR-2016-12-08-1482 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 
tannleger – spesialistforskriften  

- FOR-2019-08-28-1123 Forskrift om endring i forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger  

- Rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentarer  
 
 
Partnerne forplikter seg til å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverk, og 
organisere ALIS-ordningen i tråd med dette.  
 
4. Bakgrunn  
 
Fra 1. mars 2019 er ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning trådt i kraft for alle 
spesialiteter og hele spesialiseringsløpet, også innen allmennmedisin. Kommunene må være 
registrert utdanningsvirksomhet1 med plan for hvor og hvordan læringsmålene kan oppnås, enten i 
egen kommune eller i annen virksomhet innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. Det skal i 
tillegg tildeles individuell utdanningsplan2 for ALIS.  
 
 
I følge spesialistforskriften §2 skal den vesentlige delen av spesialistutdanningen i allmennmedisin 
gjennomføres tilknyttet registrerte utdanningsvirksomheter.  
Det tidligere «sykehusåret» er i ny forskrift erstattet med læringsmål knyttet til samhandling (ALM 
55) og selektert pasientpopulasjon (ALM 85). Anbefalt læringsaktivitet er minimum 6 måneder 
(alternativt 3 pluss 3) i godkjent utdanningsvirksomhet innen kliniske spesialiteter.  
Alternativt kan aktiviteten gjennomføres i kommunale helseinstitusjoner som oppfyller visse 
kriterier. Valg av læringsarena skal framgå av gjennomføringsplanen3 for den enkelte ALIS.  
 
1 En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er 
godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter, jf. § 20. En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune 
som er registrert for å legge til rette for gjennomføring av utdanning i spesialiteten allmennmedisin, jf. § 21.  
2 En individuell utdanningsplan er den eller de planer ALIS får tildelt i IKT-systemet Kompetansemodulen. Den viser de læringsmål ALIS skal 
oppnå og de aktiviteter det er planlagt at ALIS skal gjøre, samt gi oversikt på godkjente aktiviteter og oppnådde læringsmål.  
3 En gjennomføringsplan skal signeres ved inngåelse av arbeidsavtale og skal vise på hvilken arena den navngitte ALIS skal gjennomføre 
ulike bolker av læringsmål og læringsaktiviteter. Av hensyn til avklaringer med helseforetaket, skal gjennomføringsplanen angi både ønsket 
tjenestested og tidsrom/varighet for de enkelte deler av utdanningen.   
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5. Ansvar og oppgaver  
 
Følgende generelle anbefalinger gjelder:  
- LIS skal i hovedsak minst ha gjennomført to år av sin spesialisering i kommune før tjeneste i NLSH.  

- Tjenestetid i helseforetaket for å oppnå læringsmålene i samhandling (ALM 55) og selektert 
pasientpopulasjon (ALM 85) skal i hovedsak gjennomføres som minimum seks måneders 
sammenhengende tjeneste ved samme avdeling.  

- ALIS står fritt til å søke på utlyste vikariater i andre helseforetak. Ved tildeling av slik stilling må ALIS 
melde fra til kommunens koordinator dersom behovet for å stå på venteliste i NLSH faller bort.  

- Samarbeidspartnerne oppfordres til å vise fleksibilitet med hensyn til inntak og tilpasning av 
tjenesten.  
 
Kommunens ansvar:  
- Opprette en funksjon som ALIS-koordinator.  

- Straks gjennomføringsplan er tildelt ALIS, plikter kommunen å melde fra til ALIS-kontakten i NLSH 
om ønsker med hensyn til tidsrom, geografisk lokalisasjon og avdeling.  

- Kommunen skal holde kontakt med sin ALIS under tjenestetid i spesialisthelsetjenesten, og holde 
seg fortløpende oppdatert på om utdanningsforløpet går som planlagt i perioden.  

- Seinest 6 -9 mnd. før planlagt tiltredelse i NLSH skal kommunen på nytt forespørre ALIS-kontakten i 
NLSH om praksis i spesialisthelsetjeneste kan gjennomføres i henhold til gjennomføringsplanen.  

- Dersom kommunen har flere ALIS-kandidater som samtidig er klar for sykehustjeneste, skal 
kommunen prioritere blant kandidatene og fastsette rekkefølgen.  
 
 
 
NLSH’s ansvar:  
- Tilrettelegge for oppnåelse av læringsmål knyttet til samhandling (ALM 55) og selektert 
pasientpopulasjon (ALM 85).  

- Tilrettelegge for læringsaktiviteter, supervisjon og veiledning på lik linje som for øvrige LIS ved 
avdelingen.  

- Dokumentere måloppnåelse i kompetansemodulen og utstede dokumentasjon på gjennomført 
tjenestetid.  

- Opprette en funksjon som ALIS-kontakt for kommunene.  

- Registrere behov for ALIS-stillinger utfra hva kommunene melder inn.  

- Tilby tjeneste til ALIS der det er ledige vikariater.4 Tjenesten tilbys om mulig i tråd med ønsket 
tidsrom, geografisk lokalisasjon og avdeling. Det tas forbehold om at det kan bli avvik for 
gjennomføringstidspunkt (maks 6 mnd.), og at tjeneste av hensyn til tilgjengelighet kan bli tilbudt 
innen et annet fag og et annet sted enn primært ønsket. Om ALIS velger å ikke  
 
4 Det pågår et arbeid for å få på plass øremerking av ALIS-stillinger i helseforetakene. Dette forutsetter at Helse- og omsorgsdepartementet 
bevilger midler til slike stillinger. Dersom det blir mulig å øremerke stillinger anbefales det å gå over til en slik ordning, og revidere 
samarbeidsavtalen i henhold til det.  
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benytte seg av tilbudet, må vedkommende vente til annet vikariat blir ledig.  
 
6. Arbeidsgiveransvar og lønnskostnader  
 
Ved spesialiseringsperioder i helseforetaket ivaretas arbeidsgiveransvaret av NLSH, som også dekker 
lønnskostnadene. Samme gjelder dersom perioden unntaksvis er mellom 3 og 6 mnd.  
NLSH skal utstede arbeidsavtale 3-6 måneder før oppstart.  
Ved deltakelse på kurs anbefalt av Helsedirektoratet dekker NLSH permisjon med lønn, kursavgift og 
eventuelle vikarutgifter med inntil fem kursdager ila. 6 mnd. tjeneste i NLSH.  
Dersom ALIS blir forsinket i den delen av utdanningsløpet som skal gjennomføres i NLSH, gjelder 
samme regler som for øvrige LIS i helseforetaket, jfr. Spesialistforskriften § 31.  
Dersom læringsmålene ikke oppnås i løpet av 6 mnd.-perioden skal NLSH tilrettelegge for at ALIS får 
mulighet til å forlenge tjenestetid for å få fullført opplæringen. Dette må skje i tett dialog med 
kommunen.  
 
7. Varighet, revisjon og oppsigelse  
 
Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet og gjelder frem til en av partnerne sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut. Partnerne er enige om å 
gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partnerne kan kreve 
avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for 
dette. (Se også fotnote 4.) Partnerne forplikter seg til å endre avtalen dersom endringer i lov-
/regelverk gjør dette nødvendig.  
 
8. Uenighet og avvik  
 
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale 
mellom xxx kommune og NLSH HF.  
 
Dato og underskrift  
 
 
Sted og dato: 
 
 
 
________________________      ________________________  
For xxx kommune       For NLSH 
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Sørfold kommune 
Arkiv: 026 

 Arkivsaksnr: 2017/1130 - 23 

 Saksbehandler:     Gerd Bente Jakobsen 

 

 

 

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 116/20 15.12.2020 

Formannskap 97/20 22.12.2020 

Kommunestyret 12/21 23.02.2021 
 
 

Forlengelse av avtale om kjøp av tjenester mellom Sørfold kommune og Visit 
Bodø 

 
Vedlegg 
1 Særutskrift Avtale om kjøp av tjenester mellom Sørfold kommune og Visit Bodø 
  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Det vises til vedlagte gjeldende avtale mellom Sørfold kommune og Visit  
    Bodø fra 2018. Kommunestyret godkjenner videreføring av avtalen for årene 2021 og 2022.  
2. Avtalen har en økonomisk ramme på kr. 115 934,- for 2021. Beløpet dekkes over    
    næringsfondet, kontonummer 13703 – 1116 – 325. 
3. Bevilgning for 2022 legges inn i økonomiplan/budsjett.  
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020  
 
 
Behandling: 
På grunn av problemer med innkallingen har denne saken falt ut fra innkallingen på 
hjemmsiden.   Saken ble dermed ikke behandlet. 
 
Vedtak: 
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På grunn av problemer med innkallingen har denne saken falt ut fra innkallingen på 
hjemmsiden. Saken ble dermed ikke behandlet. 
  
  
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 22.12.2020  
 
 
Behandling: 
Merknad fra formannskapet: 
  
Tilskudd bevilges under forutsetning av at kommunestyret vedtar forlengelse av avtalen. 
 
Vedtak: 
1. Det vises til vedlagte gjeldende avtale mellom Sørfold kommune og Visit  
Bodø fra 2018. Kommunestyret godkjenner videreføring av avtalen for årene 2021 og 2022.  
2. Avtalen har en økonomisk ramme på kr. 115 934,- for 2021. Beløpet dekkes over  
næringsfondet, kontonummer 13703 – 1116 – 325. 
3. Bevilgning for 2022 legges inn i økonomiplan/budsjett.  
  
  
Merknad fra formannskapet: 
  
Tilskudd bevilges under forutsetning av at kommunestyret vedtar forlengelse av avtalen. 
  
Kommunedirektørens innstilling med merknad fra formannskapet enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
Sørfold kommune var fram til og med 2015, medlem i destinasjonsselskapet Reiseliv i Hamsuns 
Rike. I 2016 tegnet kommunen en kortsiktig samarbeidsavtale med Visit Bodø om kjøp av 
destinasjonstjenester, på linje med de andre Saltenkommunene. Denne ble videreført i 2017, i 
påvente av prosessen rundt kjøp av felles destinasjonstjenester for hele Salten. 
 
Visit Bodø ble valgt som leverandør av destinasjonstjenester for Saltenkommunene for en 
treårsperiode fra 2018 til og med 2020, med rett til ytterligere to års forlengelse. 
Rådmannsutvalget i regionrådet inngikk først en rammeavtale med Visit Bodø, og den enkelte 
kommune inngikk i ettertid en egen kommuneavtale med destinasjonsselskapet. 
Formålet var å utvikle en felles Destinasjon Salten med fokus på de bærekraftige 
reiselivsmerkevarene i Salten og på spydspissene i regionen.  
 
Selve målsettingen med samarbeidet og leveransene er å øke sysselsetting, omsetning og resultat 
i reiselivsnæringen i de gjeldende kommuner som har inngått avtale med Visit Bodø. Videre 
definerer avtalen hvordan kommunens deltakelse og leveranse ovenfor Visit Bodø skal være, samt 
oppgaver Visit Bodø har ovenfor kommunene.  
 
Avtalen går ut 31.12. 2020, men har en opsjon på to år. Fristen for å benytte seg av opsjonen var 
tre måneder før avtalens utløp, men det har blitt søkt om og innvilget en utvidelse av fristen. 
Bakgrunnen for søknaden har vært et ønske om å foreta en nøye evaluering av rammeavtalen, 
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samt leveransen over tid. Sørfold kommune har gitt tilbakemelding om at saken vil bli behandlet 
i kommunestyret 15.12. 2020.  
 
Evalueringen er foretatt av næringsnettverket i Salten, med en gjennomgang av ulike leveranser 
knyttet til avtalen, samt tilbakemeldinger fra deler av reiselivsnæringen. Denne evalueringen er 
lagt til grunn for saksbehandlers vurdering.  
 

Vurdering 
Sørfold kommune har sett det som svært viktig at de få reiselivsbedriftene som er i kommunen, 
har hatt muligheten til å være knyttet opp mot et destinasjonsselskap. Avtalen med Visit Bodø 
gir i utgangspunktet kommunen og ikke minst reiselivsbedriftene, muligheter til større synlighet 
og tilknytning til ulike plattformer for distribusjon av informasjon, utvikling og 
kompetanseheving, i samarbeid med de andre Saltenkommunene.  
 
Evalueringen av samarbeidet viser imidlertid at dette ikke er med på å skape et tilstrekkelig 
samhold mellom aktørene og kommunene i regionen. Det framkommer gjennom 
evalueringsprosessen helt tydelige sprik til forventningene av avtalen. Vi opplever en næring som 
ikke føler tilhørighet til et felles destinasjonsselskap, samt ikke greier å få et tilfredsstillende 
eierskap til prosjektet i perioden.  
 
Videre vurderes det som uheldig at næringsaktører i kommunen ikke benytter seg av tilbudet i 
særlig stor grad, og at noen av aktørene selv kommer med tilbakemelding på at nytteverdien av 
samarbeidet per dags dato er liten. Våre bedrifter har dessuten bare et «markedssamarbeid» med 
Visit Bodø, som ikke gir dem tilgang som fullverdige medlemmer. 
 
Fremover bør det være konkret innhold i satsingene, der det settes fokus på en bærekraftig 
utvikling med et forent reiseliv som drar i samme retning. 
 
For å lykkes med dette vil det være nødvendig med en prosess som sikrer involvering, forankring 
og forventningsavklaring. Det er tydelig at samarbeidet har forbedringspotensialet og er betimelig 
å ta opp diskusjonen rundt den administrative organiseringen og styresammensetning. Dette må 
gjøres med merkevaren Salten som bakgrunn. Et tiltak for å forsterke prosessen, er å innlemme 
kommunene i styresammensetningen i destinasjonsselskapet.  
 
Synlig tilstedeværelse av destinasjonsselskapet er viktig for både reiselivsbedriftene og politiske 
og administrative organer i kommunene. Forankring i den enkelt kommune bør derfor bla. skje 
ved at Visit Bodø tar en årlig gjennomgang med presentasjon av arbeidet, samarbeidet med 
kommunen og videre utvikling av reiselivet i regionen. 
 
For en optimal reiselivsutvikling er vi avhengige av et felles sterkt destinasjonsselskap og har et 
ønske om å prioritere dette. Derfor stiller man seg positiv til et interkommunalt samarbeid knyttet 
til reiseliv. 
 
Prosessen for å løfte reiselivssamarbeidet i et destinasjonsselskap for hele Salten, gjennom Visit 
Bodø, må samordnes med de andre kommunene. 
 
Inntil denne prosessen er gjennomført, tilrår kommunedirektøren at avtalen mellom Sørfold 
kommune og Visit Bodø videreføres. Beløpet for 2021, kr. 115 934,-, ligger i budsjett for 2021 
og dekkes over næringsfondet, kontonummer 13703 – 1116 – 325. Bevilgning for 2022 legges 
inn i økonomiplan/budsjett.
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Sørfold kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2017/1130-11 

Saksbehandler:  Gerd Bente Jakobsen 

  

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 102/18 26.06.2018 

Kommunestyret 64/18 28.09.2018 
 
 

Avtale om kjøp av tjenester mellom Sørfold kommune og Visit Bodø 

 
Vedlegg: 
 
1 Avtale Sørfold Kommune-Visit Bodø 2018 - 2021 
2 Rammeavtale kommunene i Salten - Visit Bodø 2018 
3 Økonomisk modell avtale med Visit Bodø 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det vises til vedlagte utkast til avtale med vedlegg mellom Sørfold kommune og Visit  
    Bodø. Kommunestyret godkjenner avtalen.  
2. Avtalen har en økonomisk ramme på kr. 115 934,- for 2018. Beløpet dekkes over    
    næringsfondet, kontonummer 13703 – 1116 – 325. 
3. Bevilgning for 2019 – 2020 legges inn i økonomiplan/budsjett.  
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2018  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
1. Det vises til vedlagte utkast til avtale med vedlegg mellom Sørfold kommune og Visit  
Bodø. Kommunestyret godkjenner avtalen.  
2. Avtalen har en økonomisk ramme på kr. 115 934,- for 2018. Beløpet dekkes over  
næringsfondet, kontonummer 13703 – 1116 – 325. 
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3. Bevilgning for 2019 – 2020 legges inn i økonomiplan/budsjett. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2018  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
1. Det vises til vedlagte utkast til avtale med vedlegg mellom Sørfold kommune og Visit  
Bodø. Kommunestyret godkjenner avtalen.  
2. Avtalen har en økonomisk ramme på kr. 115 934,- for 2018. Beløpet dekkes over  
næringsfondet, kontonummer 13703 – 1116 – 325. 
3. Bevilgning for 2019 – 2020 legges inn i økonomiplan/budsjett. 
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Salten Regionråd har tidligere med forankring i Salten-strategiene for 2012 – 2016, tatt 
initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering av reiselivsnæringen i Salten. 
Prosjektet hadde også sin bakgrunn i Nordland fylkeskommunes reiselivssatsing, samt det 
nasjonale strukturprosjektet drevet av Nærings- og fiskeridepartementet. Prosjektet har vært 
drevet med Visit Bodø som prosjektansvarlig.  
 
Salten Regionråd fattet følgende vedtak ved oppstart og ved vedtak av Destinasjonsstrategi 
Salten:  
 
SR-sak 45/13  
Salten Regionråd tar initiativ til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å 
gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten.  
Dette skal bidra til økt verdiskapning og produktivitet hos reiselivsnæringen i Salten.  
 
SR-sak 40/15  
Salten regionråd vedtar destinasjonsstrategien for Salten med de innspill som framkom i møtet 
og ber om at kommunen slutter seg til strategien.  
En felles destinasjonsorganisering I Salten bør ha til hensikt å bygge videre på den 
infrastrukturen som allerede finnes i dag. Allerede etablerte merkevarer bør søkes videreført i 
destinasjonsorganiseringen. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å effektuere «Pilot Salten» som et 
ledd i det videre arbeidet med å etablere en innovativ og framtidsrettet destinasjonsorganisering 
i Salten. Herunder finne fram til en hensiktsmessig organisering og finansiering av «Pilot 
Salten».  
 
Det ble videre vedtatt å slutte seg til framlagte innholds og økonomimodell for samhandling 
mellom kommunene i Salten og et selskap som kan levere tjenester innen utvikling og 
markedsføring av reiselivsproduktene og reiselivsbedriftene i kommunene.  
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I 2017 var Visit Bodø leverandør av disse tjenestene. Da ble deler av kjøpet av tjenester dekket 
av Irisfondet. Dette er ikke tilfelle for 2018 og de kommende år.  
 
Den nasjonale strukturprosessen, startet og drevet av Nærings- og fiskeridepartementets 
reiselivsseksjon, og hvor hovedhensikten har vært å samle destinasjonsselskap og kommuner i 
større enheter, har i stor grad bidratt til utviklingen av Destinasjonsstrategien for Salten.  
I den nasjonale prosessen har det blitt understreket at en korrekt måte, dersom man handler inn 
disse tjenestene fra en ekstern leverandør, er at kommunene til enhver tid bør følge gjeldene 
innkjøpsregler for offentlig anskaffelse.  
 
Med bakgrunn i dette, har kommunene i Salten regionen besluttet å samle sine innkjøp av 
tjenester og legge ut et felles anbud med ønske å om å inngå en rammeavtale med et øvre tak 
basert på tidligere framlagte økonomimodell.  
 
Formålet med anbudsprosessen har vært:  
1. Å utarbeide en felles bestilling fra kommunene for leveransen fra utvalgt leverandør.  

2. Få på plass en langsiktighet i leveransen mellom kommunene og utvalgt leverandør slik at 
rammene for det videre arbeidet er forutsigbart for alle parter.  

3. Med utgangspunkt i pkt. 1. og 2. sette i gang arbeide med å utvikle og etablere merkevaren 
Salten og Destinasjon Salten.  
 
Strukturen i en slik prosess har da vært:  

1. Det er utarbeidet et anbudsdokument som legges ut på vegne av alle kommunene i 
regionsamarbeidet Salten.  

 
2. Anbudsdokumentet skisserte omfanget av det antall tjenester det ønskes å kjøpe inn, og 

det samlede maksimale beløp man ønsker å kjøpe inn tjenester for.  
 

3. Maksimalbeløpet er beregnet ut fra den samlede sum for alle kommunene den tidligere 
framlagte og vedtatte økonomimodell for finansiering fra kommune viser.  

 
4. Det samlede beløp overstiger grensene for forenklede anbud, og anbudet ble derfor lagt 

ut på Doffin. Rådmannsutvalget, på vegne av kommunene, har vært tilrettelegger for 
anbudsprosessen, men den enkelte kommune er kontraktspart med den leverandør som 
velges.  

 
5. Rammeavtalen binder ingen kommune økonomisk, men står som en avtale med en 

ramme som gir hver enkelt kommune muligheten av å inngå en avtale med valgt 
leverandør uten å gjennomføre ytterligere anbudsprosesser.  

 
6. Hver enkelt kommune må siden inngå en direkte avtale med valgt leverandør, som er en 

avtale mellom kommunen om hvilke tjenester som skal leveres, og hvilken økonomisk 
kompensasjon som skal ytes for denne leveransen.  

 
7. Rammeavtalen gir kommunen mulighet til å inngå en avtale på 3 + 2 år med leverandør 

uten ytterligere anbudsprosesser.  
 
For å gjennomføre denne prosessen ble det satt ned et arbeidsutvalg ledet av Espen Maruhn i 
Meløy Utvikling, og med representanter for alle kommunene i Saltensamarbeidet. Fra Sørfold 
kommune deltok næringssjef Gerd Bente Jakobsen i arbeidsutvalget. I tillegg bisto Eigil Rian, 
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Kaluna (tidligere ansvarlig for den nasjonale strukturprosessen hos NFD) samt 
Innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Salten (nå Samordna innkjøp i Nordland) i prosessen. 
Gruppens mandat har vært å gjennomføre anbudsprosessen, velge leverandør og utforme 
samarbeidsavtaler med valgt leverandør.  
 
Arbeidsutvalget utarbeidet et anbudsdokument som ble lagt ut på Doffin iht. til det mandat og 
rammer som var gitt. De tilbud som kom inn ble evaluert, og Visit Bodø ble valgt som 
leverandør. Visit Bodø var den eneste som leverte et kvalifisert tilbud.  
 
Arbeidsutvalget har siden utarbeidet to forslag til avtaler med Visit Bodø basert på 
anbudsdokumentet:  
1. Rammeavtale med Saltenregionen.  

2. Avtale med den enkelte kommune i Regionsamarbeidet.  
 
Avtalene er gjennomgått i den enkelte kommune og har lik struktur for alle kommuner.  
Det beløp som økonomimodellen viser for den enkelte kommune, er det beløp kommunen 
forplikter seg for pr. år, med forbehold om at beløpet kan justeres.  
 
For Sørfold kommune er dette beløpet kr 115 934,- i 2018.  
 
Hver kommune kan inngå avtale uavhengig av andre kommuner, men det bør fortsatt forutsettes 
konsensus til den økonomiske modellen og en forutsetning at alle kommunene går inn i avtalen.  

 

Vurdering 
Sørfold kommune var fram til og med 2015, medlem i destinasjonsselskapet Reiseliv i Hamsuns 
Rike, som nå er avviklet. I 2016 tegnet kommunen derfor en kortsiktig samarbeidsavtale med 
Visit Bodø om kjøp av destinasjonstjenester, på linje med de andre Saltenkommunene. Denne 
ble videreført i 2017, i påvente av prosessen rundt kjøp av felles destinasjonstjenester for hele 
Salten. 
 
Denne prosessen er nå gjennomført, og Visit Bodø er valgt som leverandør av 
destinasjonstjenester for Saltenkommunene for en treårsperiode fra 2018, med rett til ytterligere 
to års forlengelse. Rådmannsutvalget i regionrådet har inngått en rammeavtale med Visit Bodø, 
men den enkelte kommune må inngå en egen kommuneavtale med destinasjonsselskapet. 
 
Sørfold kommune har sett det som svært viktig at de få reiselivsbedriftene som er i kommunen, 
har hatt muligheten til å være knyttet opp mot et destinasjonsselskap. Avtalen med Visit Bodø 
vil gi både kommunen og ikke minst reiselivsbedriftene, større synlighet og tilknytning til ulike 
plattformer for distribusjon av informasjon, utvikling og kompetanseheving i samarbeid med de 
andre Saltenkommunene.  
 
Økonomimodellen er vedlagt. Den viser at kostnadene for Sørfold kommune er kr. 115 934,-  
i 2018 for de leveransene som er lagt i grunnpakken. Visit Bodø kan utføre tjenester ut over 
dette mot avtalt vederlag. 
 
Rådmannen tilrår at vedlagte utkast til avtale med vedlegg mellom Sørfold kommune og Visit     
Bodø godkjennes. Beløpet, kr. 115 934,-, dekkes over næringsfondet,  
kontonummer 13703 – 1116 – 325. 
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Avtalen er treårig, og bevilgning for 2019 – 2020 legges inn i økonomiplan/budsjett.  
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Sørfold kommune 
Arkiv: 044 

 Arkivsaksnr: 2019/1440 - 12 

 Saksbehandler:     Bente Braaten 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 13/21 23.02.2021 

 
 

Korrigering av delegasjonsreglement 2020-2024 og utredning om tilhørende 
lovverk 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Delegasjonsreglement 2020-2024 endres slik at eksisterende tekst om beiteloven og viltloven 
skiftes ut med følgende: 
 
Side 16: 
Beiteloven 
Kommunedirektøren gis myndighet til å fremme forslag om beiteregulering etter beitelovens §§ 
13 og 14. 
 
Side 22: 
Viltloven 
Kommunedirektøren gis avgjørelsesmyndighet etter viltloven med tilhørende forskrifter, i alle 
saker som ikke er av prinsipiell karakter. 
 
 

Saksopplysninger 
Da kommunestyret vedtok kommunens delegasjonsreglement 2020-2024 30. november 2020, 
fremmet Sørfold Senterparti følgende spørsmål til administrasjonen: 
 
Kommunestyret ønsker nærmere utredning angående Beiteloven, Viltloven og 
ferieloven/kriseledelsen. Utredning fremlegges til februarmøtet i kommunestyret. 

199



 
I delegasjonsreglementet slik det foreligger står følgende: 
 
Beiteloven  
Kommunedirektøren gis myndighet til uttalelse og avgjørelse etter beitelovens § 12-16. 
 
Viltloven  
Kommunedirektøren gis avgjørelsesmyndighet etter Viltloven. 
 
Ferieloven er ikke en del av delegasjonsreglementet. 
 
Vi går nå gjennom hver av disse lovene, før vi konkluderer med hva som foreslås presisert og 
endret i vedtatt delegasjonsreglement.  
 
Utredning om beiteloven og viltloven er ved henholdsvis landbrukskonsulent og næringssjef.  
 

Vurdering 
Beiteloven: 
 
Her er det paragraf 13 og 14 som er relevante, og dette handler om beiteregulering.  
 
Dersom beiting kan være skadelig eller virke nedbrytende for skogen, kan kommunen fremme 
forslag til Landbruks- og matdepartementet om å forby beiting på områder som er utsatt for 
skader. Dette enten ved å forby all beiting, eller beiting som gjelder nærmere bestemte husdyr 
og i nærmere bestemte skogsområder innen tidsrommet 1. oktober-24.juni. 
 
Konklusjon 
Det konkrete som kan delegeres er myndigheten til å fremme forslag om beiteregulering etter 
beitelovens §§ 13 og 14.  
 
Delegasjonsreglementet korrigeres i tråd med dette, og videre delegasjon fra kommunedirektør 
via kommunalsjef til saksbehandler konkretiseres og innarbeides i Kommunedirektørens 
administrative delegasjonsreglement. 
 
Viltloven 
Denne loven inneholder bestemmelser av både prinsipiell og ikke-prinsipiell karakter. 
 
Eksempler: 
Av prinsipiell karakter:  

 Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr. 
 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr. Dette innebærer egen lokal forskrift, som 

legges ut i Lovdata (sist fastsatt i 2014). 

Av ikke-prinsipiell karakter:  
 Tildeling av fellingstillatelser det enkelte året. Refereres i Plan -og ressursutvalget (PRU), dette 

ble siste gang gjort høsten 2020.  
 Fravik fra minstearealet. Refereres i PRU (siste gang høsten 2020). 
 Fastsette fellingsavgift gjennom vedtak innenfor rammer fastsatt av Kongen. Ref. PRU (siste 

gang høsten 2020). 
 Skadefelling etter beslutning av kommunen: 

Etter søknad: for eksempel gråhegre, storskarv. 
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Etter eget tiltak: for eksempel bestemte individ av alle hjorteviltarter, eksempelvis elg i 
boligstrøk. 

 Bruk av Hjorteviltregisteret. 
 Arrangere jegerprøveeksamen. 
 Utbetale godtgjøring til kommunalt/interkommunalt fellingslag ved skadefelling, etter tilskudd 

fra Statsforvalteren. 
 Disponering av kommunalt viltfond, for eksempel å dekke kommunens utgifter til ettersøk og 

håndtering av skadd vilt og fallvilt (regnskap det enkelte året). 

 
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05. 1981 nr. 38 har følgende tilhørende 
forskrifter: 

 Rovviltforskriften 
 Viltforskriften 
 Forskrift om fremmede organismer 
 Forvaltning av bever 
 Forvaltning av hjortevilt 
 Jakt- og fangsttider mm. 1. april 2017 – 31. mars 2022. 
 Forskrift om erstatning av tap av tamrein 
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
 Midl. forskrift om skyteprøven for storviltjegere for jaktåret 2020 – 2021 
 Viltforskriften 
 Åteforskriften 
 Forskrift om jakt og fangst mv. på statsgrunn 
 Forskrift om felles viltområde 
 Forskrift om sammenslåing til minsteareal 
 Forskrift om kommunale viltfond m.m. 
 Forskrift om registrering av dødt vilt 
 Res. om fredning av kongeørn og havørn hele året 

Konklusjon: 
Vi foreslår følgende formulering: 
 
Kommunedirektøren gis avgjørelsesmyndighet etter viltloven med tilhørende forskrifter, i alle 
saker som ikke er av prinsipiell karakter. 
 
Delegasjonsreglementet korrigeres i tråd med dette, og videre delegasjon fra kommunedirektør 
via kommunalsjef til saksbehandler konkretiseres og innarbeides i Kommunedirektørens 
administrative delegasjonsreglement. 
 
Ferieloven 
Dette er en rettighetslov som sikrer arbeidstaker ferie og feriepenger.  
 
Vi tolker kommunestyrets spørsmål slik: Kan kriseledelsen overprøve ansattes rettigheter etter 
ferieloven i beredskapssituasjoner? 
 
Både i overordnet beredskapsplan og i kommunens delegasjonsreglement fremgår 
kommunedirektørens myndighet i forhold til dette. 
  
Han kan pålegge overtids -og ekstraarbeid og han kan omdisponere personell. 
I den grad dette også kan komme til anvendelse i forbindelse med ferieavvikling, åpner 
ferieloven for dette: 
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Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av 
arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare 
foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape 
vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. 
 
Om prosedyre for fastsetting av ferie sier ferieloven: 
 
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister 
med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter 
arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9. 
 
Konklusjon: Spørsmål omkring ferie reguleres i lov -og avtaleverk slik det foreligger. 
 
Dermed er det heller ikke aktuelt å innlemme ferieloven i delegasjonsreglementet. 
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PS 15/21 Spørretimen
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