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FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 29.03.2012 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 085/12 - 098/12

I, Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06 06

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde instiling og vedta i

sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2012

Sak nr.: Sakstittel:

085/12

086/12

087/12

088/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

ØKTE STILLINGER P A SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN

VURDERIG AV FAUSKE SENTRALSKOLE

ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUE I SALTEN BRANN IKS

PROSJEKTSTILLING V ARRS üNGA ~ V ARRS FRATID
OPPVEKSTPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

STILLINGSRESSURS SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

POLITIRÁD I FAUSKE

KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRIGER OG ALTERNATIVER

HØRIG - REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT

KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I
KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE
REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARITA
GRUNDVOLD

089/12

09Ö/12

091112

092/12

093/12

094/12

095/12

096/12

097/12

098/12

Fauske, 20.03.12
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FAUSKE KOMMUNE~c

SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2572

Arkiv sakD.: 12/667
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

II Sak nr.: 085/12 I KOMMUESTYRE

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

I Dato: 29.03.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok m. 5/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/2570 I

Arkiv sakD.: 12/665 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 086/12 I KOMMUESTYRE I Dato: 29.03.2012

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DKOM. 013/11: PLANGODKJENNING SULITJELMA SKOLE

VEDTAK:

Med hjeinel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, innvilges det
godkjenning for de framlagte planene vedrørende etablering av nye lokaler for Sulitjelma skole,
på følgende vilkår:

1. Norsk standard "NS 11 001-1 :2009 Universell utforming av byggverk - dell", må

legges til grunn for tilretteleggingen for fusjonshemmede.
2. Skolens inngangsparti må bygges slik at en reduserer mulighetene for å dra med seg

sand og skitt inn i bygningen (§9)
3. Det må etableres gode solavskjermingsløsninger for skolens vinduer som vender mot

sør eller vest (§§9 og 19)
4. Det interne vanfordelingssystemet må planegges med tane på at det skal være

enkelt å forebygge oppvekst av legionella i vanledningene (§ 17)
5. Ventilasjonen må tilfredsstile normene i veiledningen til forskrftens § 19
6. Det forutsettes at belysningen minimum tilfredsstiler luxtabellen til Lyskultur §20
7. Skolens lydmiljø må minimum tilfredsstile NS8175, klasse C (§21)
8. Senest tre måneder etter at skolen er tatt i bru må skolen søke om driftsgodkjenning

Dette vedtaket kan med bakgru i forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at det er
mottatt. En eventuell klage sendes til kommuneoverlegen, med kopi til Helse- og miljøtilsyn
Salten.

Adresse: Helse- og miljøtilsyn Salten, Notveien 17, 8013 Bodø, e-post: postayhmts.no
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INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

L



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2571

Arkiv sakD.: ~ 12/666

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

II Sak nr.: 087/12 I KOMMUNESTYRE

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

I Dato: 29.03.2012

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID Arkivsak Brevdato AvsenderlMottaker Tittel
In

12/205 I 11/281 05.01.2012 Helse- og miljøtilsyn Salten MILJØRETTET HELSEVERN I
IKS FAUSKE - AKTIVITETSPLAN 2012

12/1001 X 12/273 31.01.2012 ÅRSRAPPORT FOR 2011 -
SKATTEOPPKRVEREN I FAUSKE
KOMM

12/1423 I 12/374 16.01.2012 Nasjonalt FOLKEHELSEPROFILEN
folkehelseInstitutt

12/1583 I 12/427 03.02.2012 likestilings. og INITASJON TIL HØRIG - NOU
inluderingsdepartementet 2011:20 UNGDOM, MAT OG
Bare- MEDVIRKNING

12/1688 I 12/465 19.02.2012 UNDERSKRFTSKAANJE
12/1768 I 12/491 20.02.2012 Skatteetaten KONTROLLRAPORT 2011

VEDRØRENDE
SKATTEOPPKRVERFUNKSJONEN
FOR FAUSKE KOMMU

12/1798 I 03/4648 22.02.2012 Salten Regiomåd REFERAT FRA MØTE I
REGIONRDET 16. -17. FEBRUAR

12/2101 I 12/42 28.02.2012 Nordland fYlkeskommune STATENMÂ TA EIERANSVAR I .~

SULITJELMA

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.
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Årsrapport for 2011

Skatteoppkreveren i
Fauske kommune

Årsrapport år/dato: 20.01.2011 Skatteoppkreveren i Fauske
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling Arsverk %~andel
fordelt

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 100 %
ti skatteoppkreverfunksionen i regnskapsåret 4 .

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordelina av årsverk --------- -------

Skatteregnskap 0,4 10 %
Innfordring av skatt Og arbeidsgiveravaift 2,0 50 %
Arbeidsgiverkontroll 1,2 30 %
Informasjon ogveHedning overfor skatte- og avgiftspliktige
og regnskapsførere/revisorer 0,1 2,5 %
Skatteutvaia 0,1 2,5 %
Administrasjon 0,2 5%
(Andel fordelt skal være100 %) 4 100 %

1.1.2 Organisering

Tre medarbeidere, inkludert Skatteoppkrever jobber med innfordring ~skatteregnskap,
søknadsbehandling og administrasjon. Tyngre innfordring, skatteregnskap og div
søknadsbehandling er skatteoppkrever og regnskapsansvarliges hovedarbeidsoppgaver. I tilegg
administrerer skatteoppkrever kontoret. Innfordringskonsulenten har lettere innfordring samt
en del føring av skatteregnskap som arbeidsoppgaver. Kontoret er med i og har ansvaret for
driften av intetkon1unalt sanarbeid om arbeidsgiverkontrollen. Dette består pr.dd. av
kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold, Gildeskål, Beiar og Røst kommune. Arbeidet utføres av
to kontrollører, herav brukes en hel stiling på kontroller i Fauske kOn1une, og den andre
stilingen pâ kontroller for de andre kommunene som er med i ordningen.

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Skatteoppkreveren vuderer det slik at kontoret har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å
utføre arbeidsoppgavene med skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll på en
tilfredsstilende måte.

1.2 Internkontroll

Ved søknadsbehandling, avskrvningssaker og manuelle posteringer må det alltid være en
annen som godkjennerlsignerer enn den som har behandlet saken/postert bilaget. Kontoret har
rutinebeskrvelser for de aller fleste rutiner

1.3 Vurdering av skatteinngangen

Årsrapport år/dato: 20.01.2011 Skatteoppkreveren i Fauske
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1.3.1 Total skatte~ og avgiftsinngang i regnskapsåret

Total skatte- og avgiftsinngang for 2011 er kr.916.734.059,- mot kr.754.000.529,- i 2010. Dette
er en økning på kr.162.733.530,-
En vesentlig årsak til den betydelige oppgangen i total skatte- og avgiftsinngang er at vi fikk en
stor oppgang i utliknet selskapsskatt, Vi har også en markant økning i skatteinngangen for
personlige skatteyter. Den samlede økningen på disse to skattearene er nesten identisk med
økningen i den totale skatteinngangen fra forrige år.

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret

Kommunens andel av samlet skatteinngang for 2011 er redusert fra kr 198.296.008,- i 2010, til
kr.183.503.297,- i 201 l.

1.4 Skatteutvalg ~
I 2011 hadde vi ingen saker til skatteutvalget.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregfJskapef

Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i Fauske kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2011 er ført, avstemt
og avlagt i.samsvar med gjeldende forskrfter og retningslinjer, jf. Instrus for
skatteoppkrevere
§ 3-1. '

. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av

skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for 2011 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2010

Beskrivelse Beløp
634.472,-

Innestående margin for inntektsår 2010, pr. 31.10.2011
634.472,-

For mye avsatt margin for inntektsår 2010

Arsrapport år/dato: 20.01.2011 Skatteoppkreveren i Fauske
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I For lite avsatt margin for inntektsår 2010

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 10 %. Gyldig fra: 01.01.1900

2.2.2 Kommentarer ti marginavsetningen

Kommunen har hatt 10% marginavsetning de siste årene. Dette ser ut til å være tilstrekkelig, og
fastholdes. Overskuddet på marginavsetningen 2010 ble pr 31.10.2011 kr. 634.472.-

Marginavsetning forinntektsåret 2011, pr. 31.10.2011 er kr 41.920.111,-

Gjeldende prosentsats: 10

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og bero stilte krav
.

Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i
31.2.2011 berostilt 31.12.2010 berostilt restanse berostilt

Skatteart restanse restanse restanse
31.12.2011

31.12.2010 Reduksjon (-) Reduksjon (-)
Øknina (+) Øknina (+)

Sum restanse 19010827 2345535 21.714333 3392283 -2703506 -1046748
pr. i;katteart

Arbeidsaiveravaitt 88716 34870 173275 34870 -84559 O

Artistskatt O O O O O O

Forsirikeisesrenter 5108896 683713 4358675 784 798 +750221 -101085
Forskuddsskatt 177 O 12652 O -12475 O

Forskuddsskatt 3106821 46000 4235246 110500 -1 128425 -64500
person
Forskuddstrekk 395547 O 988054 O -592507 O

Gebyr O O O O O O

InnfordrinQsinntekter 275047 32271 299981 34561 -24934 -2290
Inntekt av summarisk O O O O O O

fellesoPPQiør
Kildeskatt O O O O O O

Restskatt 533714 O 171866 O +361848 O

Restskatt person 9501910 1548499 11474585 2427554 -1972675 -879055
Sum restanse O O O O O O

diverse krav
Diverse krav O O O O O O

Sum restanse 19010 827 2345353 21714333 3392283 -2703506 -1046748
pr. skatteart
inkl. øjverse krav

Årsrapport år/dato: 20.01.20 IL Skatteoppkreveren i Fauske
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3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Det har vært en betydelig nedgang i restansen både på restskatt og forskuddsskatt fra året før.
Når det gjelder restskatt har vi fått inn noen store beløp på eldre år. Dette er også årsaken til
den ganske store økningen i restansen på forsinkelsesrenter, ettersom disse blir utskrevet og
vises på statistikken når hovedstolene blir betalt. Ofte kan som kjent rentene som er påløpt over
mange år langt overstige hovedstoL. Endringen i forskuddsskatten skyldes hovedsakelig at det
var uvanig mye feilutskrevet forskuddsskatt foregående år som bortfalt ved høstens avregning.

3.1.3 Restanser eldre år

Inntektsår Sum restanse Herav skatteart
(debet) "Restskatt - Derson"

2009 980139 651 861
2008 817000 675449
2007 1 139550 802314
2006 ~ 1983 9673668 3939319

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

På mange av kravene fra de eldste årene er innfordringen bero stilt. Kravene har således ikke
same oppfølging som nyere krav, men det foretas en gjennomgang av alle gamle restanser
minst en gang i året. Blant disse restansene finnes det mange konkursrestanser, mange av
skyldnerne er flytet til andre kommuner eller ut av landet, dessuten får mange av disse nye
restanser hvert år.

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2011: O
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2011: O

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste - forelda krav"
dato t.o.m. 31.12.2011 og sikret at krav ikke ble foreldet på gr av manglende tiltak.

Årsrapport år/dato: 20.01.2011 Skatteoppkreveren i Fauske
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3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 30.06.2011

Vi lå over resultatkavet både på innbetalt og innfordret skatt på alle skattearer bortsett fra
forskuddsskatt der vi var 3,9 % under kravet. Som tidligere nevnt var det veldig mye
feilutskrevne forskuddsskatter i 2010. Dette er årsaken til kravet ikke ble nådd. De aller fleste
bortfalt ved skatteavregningen på høsten. I en helhetsvudering er vi derfor fornyd med
resultatoppnåelsen.

3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Veldig mye av aktiviteten styres av DTI. Dessuten søker vi å komme raskest mulig i gang med
tvangsinnfordring etter endt DTI-løp. I dette arbeidet har vi i tilegg til utleggsforretninger
fokus på andre tunge innordrigstiltak som tvangssalg og konkursbegjæringer. Vår erfaring

viser at denne strategien bidrar til at kravene blir raskere innfordret enn ved utstrakt bru av
påleggstrekk.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Kan ikke se at det er noen spesielle forhold i 2011

.3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Skatteoppkrever og medarbeidere har deltatt på ett kurs hver i løpet av 2011.

3.3 Særnamskompetanse

Bru av sæmamskompetansen er en selvfølge i innfordringsarbeidet ved kontoret. Bruen av
denne har stor betydning for innfordringsarbeidet, først og fremst fordi det forenkler
innfordringsarbeidet.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Vi delta i og har ansvaret for administreringen av Salten Interkommunale
Regnskapskontrollørordning som består av to regnskapskontrollører. Itilegg til Fauske
kommune deltar kommunene Saltdal, Sørfold, Beiar, Gildeskål og Røst.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2011: 19

Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av L TO i kommunen.

Årsrapport år/dato: 20.01.2011 Skatteoppkreveren i Fauske
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Antall gjennomførte kontroller 2011: 18

Som utgjør: 4,7 % av totalt antall leverandører av L TO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2010: 17

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Av de gjennomførte kontrollene i 2011 var det endringsforslag i kr i 6 kontroller.
Endringsforslag utgjorde til samen kr.4 318 605,- I tilegg var det andre pålegg i 8 av
kontrollene. Det var altså treff 14 av 18 kontroller, noe som utgjør en treffprosent på 78.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Vi anser arbeidsgiverkontrollen å være utført på en tilfredsstilende måte i 2011.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Vi har ikke deltatt i fellesaksjoner med Skattekontoret i 2011

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

Gjennomført 5 kontrollerlinformasjonsmøter hos nyetablerte virksomheter i 2011

Sted/dato: Fauske 18.01.2012

Vedlegg: Årsregnskapet for 20 Il - signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport år/dato: 20.01.2011 Skatteoppkreveren i Fauske
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Arsregnskap . kommune. sammendrag

Utvalgskriterier: Komm nr: '1841', Ar: '2011', Hovedbokstype : 'K'

Likvider

Skyldig skattekreditorene

Skyldig andre

Innestående margin

Udisponert resultat

Sum

Arbeidsgiveravgift

Kildeskatt

Personlige skatteytere

Selskapsskatt

Renter

Innfordring

Sum

Valgt år

57377 152

-3312651
-199572

-53864936
7

O

-50039093
-2442

-591767755

-272348207
-2607611

31049

.916734059
50039097

169346767
40325657

183503297

473520968
-5

-1 722

916734059
O

Fordelt ti Folketrygden - arbeidsgiveravgift

Fordelt ti Folketrygden - medlemsavgift

Fordelt til Fylkeskommunen

Fordelt til kommunen

Fordelt til Staten

Krav som er ufordelt

Videresending plassering mellom kommuner

Sum

Sum totalt

fÂ/sh / ~.OL. 2 bil

r~~~

Dato: 11.01.2012 - 15.24 Arsregnskap - kommune - sammendrag

Forrige år

56256573
-4675791

-61 848

-51 518936

2

O

-49486948

O

-569784117

-135046726

238013

79249

.754000529
49486947
153977 735

39687815
198296004

312552027
1

754000529

O

Side 1
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Deres ref:
Vår ref: 11/2489-2/EPSA/HELY

Dato: 16.01.2012

Vi har gleden av å oversende folkehelseprofilen for din kommune. Dette er den aller første utgaven,
og vi legger ved ett eksemplar på bokmål og ett på nynorsk. Kommunen kan skrive ut kopier ved å gå
til våre nettsider: www.fhi.no/kommunehelsa.

Sammen med folkehelseprofilen følger et nyhetsbrev som gir informasjon om helseprofilene og
statistikkbanken for kommunehelse. Nyhetsbrevet blir også oversatt til samisk og gjort tilgjengelig på
nettsidene i løpet av januar.

Statistikkbanken byr på ytterligere data om kommunen, og kan nås via nettadressen som er nevnt
ovenfor eller direkte på http://khs.fhi.no.

Dette nye tilbudet kommer som en følge av at den nye folkehelseloven trådte i kraft fra 1. januar
2012. Dersom dere har spørsmål knytet til statistikken eller til utformingen av folkehelseprofien, ber
vi om tilbakemelding på dette til e-post kommunehelsa(itllÎ.no.

Vi håper dere får glede at dette nye tilbudet fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Vennig hilsen

~( ~~.2~

Geir Stene-Larsen

direktør

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Postboks 4404 Nydalen

0403 OSLO

folkehelseinstituttet(fhi.no Divisjon for epidemiologi

ww.fhi.no Avdeling for helsestatistik
Marcus Thanes gate 6

Tlf: 21 07 81 00

Fak: 21 07 8260 N0983744S16



Fauske

Fra 1. januar 2012 trer lov om
folkehelsearbeid i kraft.
Folkehelseprofilen er et bidrag til
kommunens arbeid med å skaffe seg
oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og hvilke faktorer som kan
påvirkes.

Utgitt av
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Avdeling for helsestatistikk
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

E-post: kommunehelsa(QfhLno

Redaksjon:
Geir Stene-Larsen (ansv. redaktør)
Else-Karin Grøholt (fagredaktør)
i redaksjonen: Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Forsidefoto: Colourbox
Bokmål

Elektronisk distribusjon:
www.fhi.no/kommunehelsa

~ folkehelselnstltuttet

Hovedtrekk i kommunens folkehelse
All statistikk erbasert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene
er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området
helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders-
og kjønnssammensetning.

Om befolkningen
. Befolkningsstørrelsen i kommunen har endret seg lite i 20 i O.
. Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn

landsgjennomsnittet.
. Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellg fra

landsgjennomsnittet.

Levekår
. Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning

sammenlignet med landet forøvrig.
. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i

landet forøvrig.

. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra

landsgjennomsnittet.
. Andel uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellg fra

landsgjennomsnittet.

Miljø
. Andel personer tilknyttet vannverk med forskrftsmessig

tilfredsstilende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av
befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være
høyere enn ellers i landet.

. Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker

er ikke entydig forskjellg fra landsgjennomsnittet.

Skole
. Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i

landet, vurdert etter trvsel hos IO.-klassinger.
. Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke

entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.
. Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet

for øvrig.

Levevaner
. Røking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet,

vurdert etter andelen gravide som røyker ved første
svangerskapskontrolL. Vi har ikke tall for resten av befolkningen.

. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.

Helse og sykdom
. Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som

blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av
landet.

. Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i
sykehus, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

. Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne er ikke entydig

forskjellig fra landsgjennomsnittet, basert på bruk av legemidler
(45-74 år).

. Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, er

ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet (30-74 år).

Folkehelseprofil for 1841 Fauske, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011: 9533



Sosial ulikhet i helse

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse,
men helsegevinsten har vært størst for personer med lang
utdanning og høy inntekt. For eksempel hår denne gruppen
lengre forventet levetid enn personer med lavere utdanning og
inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det
gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne.
Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig
målsetting i folkehelsearbeidet.

Store forskjeller i utdanning og inntekt kan være en pekepinn
på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen.

Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009
sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet (Gini-
koeffsienten) som vises varierer mellom O, som vil si at det
ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at én person eier all
inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt
påvirket av ekstremverdier., for eksempel hvis få personer har
svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet.

Arbeidsdeltakelse og sykefravær
Lange sykmeldinger øker risikoen'-for senere uførepensjon.
Etter uføretrygding er det ofte mindre sjanse for å komme
tilbake til arbeidslivet igjen.

Arsakene til sykefravær og uførepensjon er ofte sammensatte.
Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær og
uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold.

Figur 2 viser andel uføretrygdede under 45 år i kommunen
sammenlignet med landet (treårig glidende gjennomsnitt,
standardisert for alder og kjønn). Aret 2010 betyr her et
gjennomsnitt for perioden 2008-2010.

Dagens velferdsordninger gir den enkelte et viktig
sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa
dersom man ikke lenger har et arbeid å gå tiL. Man mister blant
annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper
som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk
helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid.
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land.

Skolemiljø og utdanning

Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker elèvenes
motivasjon for læring og deres evne til å mestre faglige
utfordringer. Trivsel og skoleprestasjoner i grunnskolen
påvirker dermed mulighetene til å fullføre videregående
utdanning. Gruppen som faller ut av videregående skole, har
oftere dårligere helse, mindre sunne levevaner og dårligere
økonomi.

Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom
arbeid og deltakelse i samfunnet. Skolen er dessuten en viktig
sosial arena som gir venner, fellesskap og følelse av
tilhørighet.

Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær av mobbing i
barne- og ungdomsskolen kan sammen gi en bredere
forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for
å forebygge frafall i videregående skole.

Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i
2011. Kommunen er sammenlignet med landet, og tallene er
standardisert for kjønn. Aret 2011 betyr her et femårig
gjennomsnitt for perioden 2007-2011. Begrenset tallgrunnlag
kan føre til at kommunens verdier ikke vises.

Figur 1. Inntektsulikhet, 2009
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Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010
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Skader og ulykker

Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden
1950-tallet. Likevel er skader og ulykker fortsatt et betydelig
helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.

Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan
medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og
dermed redusert livskvalitet. En sterkt medvirkende årsak til
brudd blant eldre, særlig for kvinner, er lav benmasse
(osteoporose). Blant ungdom og unge menn forårsaker
trafikkulykker både redusert helse og tapte liv.

Figur 4 viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus
(alle aldre) i 2010. Kommunen er sammenlignet med landet,
og tallene er standardisert for alder og kjønn. Aret 2010 betyr
her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset
tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises.

Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede
personskader viser kun omfanget av de alvorligste
ulykkesskadene. i tilegg er det mange mindre alvorlige
ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre oversikt over
ulykker og skader i Norge.

Levevaner

Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for
folkehelsa. Selv om andelen røykere har gått ned, røyker
fortsatt en stor del av befolkningen. Hos eldre ser vi at mange
rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, kols og
hjerte- og karsykdommer. Forekomsten av slike sykdommer i
kommunen sier noe om tidligere års levevaner, se også
punktet "helse og sykdom" nedenfor.

Figur 5 viser røyking blant gravide ved første
svangerskapskontroll i kommunen sammenlignet med landet
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Aret
2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010.
Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke
vises.

Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av
rusmidler er eksempler på andre levevaner som har stor
betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper.
Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode nærmiljøer og
stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder
hvor kommunen har muligheter til å påvirke folkehelsa på en
positiv måte.

Helse og sykdom

Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og
røykerelaterte kreftsykdommer forteller noe om befolkningens
tidligere levevaner. Vi har imidlertid lite statistikk om forekomst
av livsstilssykdommer i kommunene.

Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i
dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i aldersgruppen 0-
74 år. Kommunen er sammenlignet med landet (tiårig glidende
gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn). Aret 2009 betyr
her et gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten
er høy, er det ofte et signal om høy sykelighet av blant annet
infarkt og hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at
kommunens verdier ikke vises.

Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om
forekomsten av livsstilssykdommer, men data fra
Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan
variere mellom kommuner, og et legemiddel brukes ofte mot
flere ulike sykdommer.

Figur 4. Sykehusbehandlede ulykkesskader, 2010
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Figur 5. Røyking ved første svangerskapskontroll, 2008-2010
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Figur 6. Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009
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Folkehelsebarometer for din kommune
i oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og kjønnssammensetting som awiker fra
landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering.

Kommunen ligger bedre an enn landet for øvrig dette åretfdenne perioden
Kommunen ligger dåriigere an enn landet for øvrig dette åretldenne perioden

Testen viser at det er usikkert om kommunen ligger dårligere eller bedre an enn landet

Ikke testet for statistisk signifikans
Gjennomsnittsverdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)

Variasjonen mellom kommunene i fylket

Gjennomsnittet for Norge

Figuren fremstiler forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er lavere enn 50 eller høyere enn
200 vises som en halvsirkel i figurens yterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se ww.fhi.no/kommunehelsa..

O
O.

ir!l
I

"Grønn" verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. For å få en
mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på ww.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa
statistikkbank http://khs.fhi.no.
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1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. %, 30-39 år,
lAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. Skala 0-1 der høyere verdi
indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, lAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel
personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning tilknytet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000,
3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011.17. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010.19.
%, 2.årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig gjennomsnitt, lAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl.
psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 24. Inkludert polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-
årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 1 O-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, "45 år,
3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 29. Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2009. 31. Per
1000,30-74 år, 3-årlg gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, lAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010.34. %, 10-årig gjennomsnitt,
2010.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khsJhi.no
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Folkehelseprofil
og ny statistikk
Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne i din kommune? Hva bør du gjøre for å forbedre den?

Disse to spørsmålene fikk kommunen ansvar for å skaffe svar på da den nye folkehelseloven trådte

i kraft fra 1. januar i år.

Jeg håper at de nye tilbudene fra Folkehelseinstituttet kan hjelpe deg og din kommune til å skaffe de

svarene dere trenger. Som du vil se av dette nyhetsbrevet, kan vi tilby deg flere tjenester som kan
være til hjelp i det arbeidet du har foran deg. Du får en folkehelseprofil som gir deg de store linjene
for din kommune, og en statistikkbank hvor du kan gjøre oppslag og fordype deg i spesielle
problemstillinger som du måtte være interessert i, og du får anledning til å ta kontakt med
Folkehelseinstituttet om du skulle trenge det.

Det er lett å være enig i at det er bedre å forebygge enn å behandle. Uansett hvor gode helsetjenestene

våre er, vil det være bedre å slippe å bli syk enn å få god behandling etter at man er blitt det. Det som er

krevende, er å finne ut hva man bør gjøre - og ikke minst: hva man kan gjøre - for å oppnå dette.

Noen hevder at vi vet for lite om hvilke forebyggingstiltak som virker. Andre hevder at vi vet nok til å
handle. Jeg mener at begge disse synspunktene er riktige. Vi trenger mer forskning og bedre data for

å oppnå bedre resultater, men vi kan også oppnå mye ved å utnytte de dataene og den kunnskapen vi

allerede har.

Vi vet at det er lurt å skile myke og harde trafikanter. Vi vet at anti-mobbeprogrammer virker. Og vi vet at det

nyter å sette inn tiltak for å få folk til å legge om til en bedre livsstiL. Disse - og en lang rekke andre

tiltak - behøver vi ikke å utsette i påvent av enda flere utredninger. Tiltak kan settes i verk med det samme.

Derfor er ikke spørsmålet om det er mulig å forebygge eller om det finnes effektive forebyggingstiltak.
Spørsmålet er heller hvilke tiltak som vil monne mest i akkurat din kommune, hvilke du bør begynne

med og hvilke du kan vente litt med. Det er denne vurderingen Folkehelseprofilene og Kommunehelsa
statistikkbank kan hjelpe deg med.

Vi i Folkehelseinstituttet vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes med folkehelsearbeidet i din
kommune. Jeg håper at folkehelseprofilene kan bli starten på et langt og fruktbart samarbeid.

~l ~~.2~
Geir Stene-Larsen
Direktør
Nasjonalt folkehelseinstitutt
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430 unike folke-
helseprofi ler
Folkehelseprofilene er unike
rapporter for alle landets 430
kommuner.De gir et bilde av
helsetilstanden i kommunen. Den
første utgaven vil bli etterfulgt av
årlige oppdateringer.

Profilene følger med dette
nyhets brevet som sendes
til alle landets kommuner
og fylkeskommuner.
De kan også skrives ut
som PDF-dokument fra
internett. Gå til følgende

Else-Karin Grøholt adresse:

http://www.fhi.no/kom munehelša
- Folkehelseprofilene inneholder data

om befolkning og levekår. i tillegg er føl-
gende temaområder valgt: Miljø, skole,
levevaner, helse og sykdom. Områdene er

valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer,
men innholdet i hvert temaområde er pre-
get av hva som er tilgjengelig statistikk på
kommunenivå.

LIVSSTILSSYKDOMMER
- Livsstilssykdommer er pekt ut som viktige
folkehelseutfordringer. Kan kommunene
bruke profilene til å vurdere tilstanden når
det gjelder disse sykdommene?

- Vi har lagt inn data om legemiddel-
bruk, sykehusinnleggelser og/eller døde-
lighet for noen livsstilssykdommer.
Indirekte kan slike data belyse forekom-
sten av livsstilssykdommer. Vi håper det
nye hjerte-karregisteret og Norsk pasient-
register etter hvert vil gi oss bedre data på
kommunalt nivå, sier prosjektleder
Else-Karin Grøholt ved Folkehelseinstituttet.

- Fysisk aktivitet, røyking, kosthold 9g
bruk av alkohol er viktige forebyggende
faktorer. Hvorfor er det lite statistikk om
dette i profilene?

- I denne første utgaven belyser vi
røykevaner gjennom statistikk fra Medi-

sinsk fødselsregister. Når det gjelder røyke-
vaner generelt, samt kosthold og fysisk
aktivitet, mangler det landsomfattende,
kommunal statistikk. I årene framover
venter vi at lokale helseundersøkelser vil
kunne gi mer data om helse og risiko-
faktorer i kommuner og fylker.
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"RØDE LYS" I BAROMETERET
- Mange kommuner vil finne "røde lys" på
kommunehelsebarometeret sitt. Hvordan
skal kommunen forholde seg til slike røde
signalflagg?

- i første omgang kan kommunen
se på spredningen blant kommunene
i fylket, se på den grå liggende søylen i
barometeret. Hvis det er stor spredning,
kan det være grunn til å undersøke hva
som ligger bak forskjellene. Dessuten bør
kommunen se på utviklingen over tid.
Dette kan gjøres med tall fra Kommune-
heisa statistikkbank. i tillegg må man
bruke informasjon fra den kommunale
helse- og omsorgstjenesten og kunnskap
om lokale forhold.

.... Slik leser du folkehelse-profilen for kommunen
Folkehelseprofilene inneholder
tre hovedelementer: hovedtrekk i
kommunens folkehelse, utdypning og
illustrasjoner av utvalgte temaområder
og et folkehelsebarometer
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Arbeidet med folkehelseprofilene startet med
testkommunen "Friskvik':

HOVEDTREKK I KOMMUNENS
FOLKEHELSE
Hovedtrekkene i kommunens folkehelse
er plassert på side 1. Her sammenliknes
folkehelsa i kommunen med tilsvarende
statistikk for landet. Vi har tatt hensyn til
alders- og kjønnssammensetningen i kom-
munen og justert for dette på statistikk-
områder hvor slik justering er relevant. Du
kan derfor lese hovedtrekkene slik: Kom-
munen har signifikant høyere, lavere eller
samme forekomst som landet som helhet.
Se "signifikans" under ord og uttrykk.

UTVALGTE TEMAOMRÅDER MED
DIAGRAMMER
På sidene 2 og 3 er noen av temaene fra
side 1 utdypet og illustrert med diagram.
For å kunne sammenlikne kommune- med
landsnivå er statistikken standardisert for
alder og kjønn.

SLIK LESER DU FOLKEHELSE-

BAROMETERET

Folkehelsebarometeret er plassert på side
4 og består av to tabeller og én figur som
til sammen gir informasjon om 34 utvalgte
temaer.

I de to kolonnene til venstre for barome-
terdiagrammet blir kommunen og fylket
sammenliknet med landet. Norge er satt lik
100. Eksempel: Dersom tallet for kommunen
er 130, betyr det at kommunen ligger 30
prosent høyere enn forventet ut fra lands-
gjennomsnittet dette året. Hvis kommunens
tall er 70, betyr det at kommunen ligger 30
prosent lavere enn det som er forventet.

I diagrammet i midten angir røde,
grønne og gule symboler verdiene for kom-
munen. Forskjellene mellom kommunene
og landet er testet for statistisk signifikans,
se Ord og uttrykk til høyre.

Både grønne og røde verdier kan være
uttrykk for svingninger i enkeltår eller i
den aktuelle perioden. For å undersøke
situasjonen nærmere kan du se på utvik-
lingen over tid i statistikkbanken.

I tabellen til høyre for diagrammet
finner du de observerte tallene for kom-
munen, fylket og landet. Dette er reelle
tall, uten justeringer.

Noen celler i tabellene er tomme: Tall for
befolkningsvekst fins bare i høyre kolonne.
Data for overvekt og sosiale forskjeller i inn-
tekt mangler og vil komme i framtidige utga-
ver. For små kommuner kan i tillegg noen
celler i høyre og venstre tabell være tomme.



I noen tilfeller er kanskje "røde lys" et
uttrykk for en tilfeldig svingning, i andre
tilfeller kan det være uttrykk for en
uheldig utvikling. Derfor er "røde lys" først
og fremst et signal om at dette temaet
bør undersøkes nærmere.

Selv om verdien for kommunen er
grønn, og dermed viser at kommunen
ligger bedre an enn landsgjennomsnittet,
kan det likevel være grunn til å se nærme-
re på tallene. Det kan for eksempel være at
hele landet har et folkehelseproblem på et
område.

SOSIAL ULIKHET I HELSE
- Det er også stor interesse for data om
sosial ulikhet i helse. Hvordan er det med
datatilgangen på dette området?

- Profilene har en del data om levekår,
og vi arbeider for å få inn mer. Ç)ata om
sosial ulikhet i helse krever kobling mel-
lom flere registre. Dette krever konsesjon
og tar derfor tid. i årene framover venter
vi at datatilgangen på kommunenivå
generelt sett bli bedre, sier Grøholt. .

Noe data vil mangle
for små kommuner
Mange små kommuner vil finne at
folkehelseprofilen mangler enkelte
data og diagrammer for deres kom-
mune. i mindre kommuner er tallene
små og statistikken derfor generelt
mer usikker enn i store kommuner.
For røyking vil også enkelte
kommuner og fylker mangle data
på grunn av lav svarprosent.

Dersom en liten kommune ønsker å se
tall for et bestemt år, kan det være at
tallet ikke kommer fram i tabellen. Det
kan også være at linjediagrammet som
skal vise utviklingen over tid, ikke
kommer fram. Det kan skyldes

. personvernhensyn

. at tallgrunnlaget er for lite

I Kommunehelsa statistikkbank vil du
finne detaljert beskrivelse av hvordan
små tall er behandlet for hvert enkelt sta-
tistikkemne. Les mer om statistikkbanken
på siste side.

Statistikken vil alltid bli mer pålitelig i
større kommuner med mer enn 10000
- 20 000 innbyggere enn den vil være i .

mindre kommuner. Mindre kommuner
vii se dette som større svingninger i
statistikken, noe man må ta hensyn til i
tolkningen av data. For å gjøre det lettere
å tolke små tall, er flere statistikkemner
presentert som glidende gjennomsnitt i
stedet for tall for enkeltår. Se definisjonen
av glidende gjennomsnitt under "Ord og
uttrykk':

Hvis det mangler tall for et emne i din
kommune, kan det være en løsning å bru-
ke alternative indikatorer med et større
tallgrunnlag eller bruke tall for fylket og
sammenliknbare kommuner..
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I barometeret finner kommunen røde, grønne og gule
symboL. Dette må tolkes sammen med annen
informasjon.

Ord og uttrykk

Alders- og kjønnsstandardisering:
Når vi standardiserer for ulik alders- og
kjønnssammensetning, kan vi få en mer
rettferdig sammenlikning mellom en
kommune eller et fylke og landet. Slik
standardisering gjør det også lettere å
sammenlikne ulike kommuner med
hverandre.
Dødelighet: Døde per 100000 innbygg-

ere av samme alder og kjønn per år
(dødelighetsraten).
Framskriving av folketallet: Tallet er
basert på antakelser om framtidig antall
barn per kvinne, dødelighet, inn- og
utvandring. Det tas også hensyn til
innenlandsk flyttemønster. Tallene i folke- '
helseprofilene for kommunene er basert
på prognoser for middels nasjonal vekst,
se www.ssb.no/befolkning.
Glidende gjennomsnitt: Gjelder ofte
gjennomsnitt for siste tre eller fem år. For
eksempel vil "treåring glidende gjennom-
snitt"for 2008 gjelde årene 2006-2008.
for 2009 får vi gjennomsnittet for årene
2007-2009, osv.
Indikator: Det samme som et kjennetegn
eller et mål på noe. Antall sykdomstilfeller
kan for eksempel være ett av flere mål

for folkehelse. En indikator er av og til et
presist mål, andre ganger mer upresist og
indirekte.
Levealder: I folkehelseprofilene er for-
ventet levealder basert på dødeligheten
over den siste 15-årsperioden. For landet
brukes ofte 1-5 år. Siden vi er inne i en
periode med økende levealder, gir 15cårs-
beregningen noe lavere forventet leve-
alder enn en 1-5-årsberegning ville gitt.
Fordelen er at også mindre kommuner får
ganske pålitelige talL.
Rate: Insidensrate brukes blant annet for
antallet nye sykdomstilfeller per år, ofte
oppgitt per 1000 eller 100000 innbyggere.
Prevalensrate brukes ofte for antallet per-
soner i en befolkning som lider aven gitt
sykdom et år, for eksempel per 1000 eller
100000 innbyggere. Dødelighetsrate; se
"dødelighet':
Signifikant: I profilen er 5 prosent sig-
nifikansnivå benyttet for hovedtrekkene
side 1 og barometeret side 4. Det betyr
at utsagnet eller tallet kan betegnes som
"rimelig sikkert'; fordi sannsynligheten for
feil er lavere enn 5 prosent.
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Statistikkbank for
kommunehelse
Kommunehelsa statistikkbank er tilgjenge-
lig på Internett. Her kan du lage egne tabel-
ler og diagrammer.

I Kommunehelsa statistikkbank ligger tallene som
er grunnlaget for folkehelseprofilene. i tillegg finner
du mye mer. Du kan lage egne tabeller og diagram-
mer inndelt etter kjønn, år og aldersgrupper. Du kan
også sammenlikne kommune- og fylkesstatistikk
med statistikk for landet.

Statistikkbanken driftes av Folkehelseinstituttet
og er åpen for alle. Du finner statistikk for alle
landets kommuner og fylker.

Kommunehelsa statistikkbank er ordnet på sam-
me måte som Folkehelseprofilene for kommunene.
Du kan velge de samme temaområdene som er
belyst i helseprofilene: befolkningsstatistikk, levekår,
miljø, skole, levevaner, helse og sykdom.

Dersom du bruker statistikkbanken for å sam-
menlikne kommunen eller fylket med landet som
helhet, bør du velge forholdstall (Norge=1 00)

eller standardisert rate/andel under "måltall"
der det er tilgjengelig. Da får du tall som er
standardisert for kjønn og alder, og som kan
brukes i sammenlikninger.

Kommunehelsa statistikkbank er et statistikk-
system som likner tidligere kommunehelseprofiler
i Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet overtok
statistikkbanken i 2011. Kommunebarometeret har i
denne prosessen fått ny utforming og heter nå
folkehelsebarometer (side 4 i profilene).

. . NESTE UTGAVE 2013

Folkehelseprofilene produseres årlig av Nasjonalt
folkehelseinstitutt. Dette er første versjon, neste
kommer i januar 2013. Innholdet vil endre seg etter
behov og datatilgang.

. . FYLKER OG BYDELER

2012-profilen inneholder også noe statistikk på
fylkesnivå. Arbeid pågår med å utforme egne
profiler for fylkene. Bydelene i de største byene
skal også få egne profiler. Det har vært vanskelig å
få bydelsdata med god nok kvalitet, men det er en
høyt prioritert oppgave å løse disse problemene.

. . TRENGER DU HJELP?

Hvis du trenger hjelp til å tolke helseprofilen eller til
å finne fram til mer statistikk og mer informasjon om
folkehelse, se: http://www.fhLno/kommunehelsa

Avdeling for helsestatistikk ved Folkehelse-
instituttet og Helsedirektoratet vii i 2012 arrangere
kurs i helsestatistikk og bruk av kommunehelse-
profilene.

. . GI TILBAKEMELDING

Fagredaksjonen ønsker tilbakemeldinger fra kom-
munene. Kom gjerne med ris, ros og forslag til for-
bedringer. Benytt helst e-post: kommunehelsa(âfhLno

. . FAGREDAKSJONEN
Utviklingen av folkehelseprofilene og Kommune-
heisa statistikkbank er et samarbeid mellom
Avdeling for helsestatistikk og andre avdelinger
ved Folkehelseinstituttet. i fagredaksjonen for
folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank
har følgende deltatt: Kari Alvær, Steinar Bjørnæs,
Kåre Bævre, Susanna (hen, Else-Karin Grøholt

(fagredaktør), Liv Grøtvedt, Torbjørn Halse, Øyvind
Hesselberg, Nora Heyerdahl, Hanna Hånes, Jørgen
Meisfjord, Geir Stene-Larsen (ansv. red.) og Bjørn
Heine Strand.

I tillegg har følgende bidratt fra Helse-
direktoratet: Øyvind Giæver, Pål Kippenes, Ole
Trygve Stigen og Tone Poulsson Torgersen.

Utgitt av:
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Avdeling for helsestatistikk
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo.

Ansvarlig redaktør: Geir Stene Larsen

Fagredaktør: Else-Karin Grøholt
I redaksjonen: Kari Alvær, Liv Grøtvedt,
Nora Heyerdahl, Hanna Hånes og
Jørgen Meisfjord

Internett: www.fhLno/kommunehelsa
E-post: kommunehelsaêfhi.no
Design: Grete Søimer
Trykk: wj.no

.
, folkehelseinstituttet
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Salten i Nordland. 13/04-2011
Klassering

Underskrifts ark 3 av 5.J.ID , S.I~p J
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Underskriftkampanje.

Detter er en underskriftskampanje for folk som føler seg krenket av Salten
. Politidistrikt. Dette fordi en rekke menesker i lang tid har blitt utsatt for
"'trakasering, forfølgelse og andre grove overtredelser av makmisbruk og

. vold. Mange har hatt disse opplevelseneeller vært vitne til dette i lengere
tid.

Skriv under her vis du mener Politiet i Salten bør granskes for dette:

_ /~, ,/ ,d 3 J 1Verf~ ~ 'Mtfa~;'A!)rìd ~n~ ~/t" Ro¡a:

t: it~~VU "~ it ~(- kl /lt;!~ ¿
¡v-\~v~ '1- ,,' ", , ,69 

!f .2(( ~+'/!

~~ Ale~J0( fi~SQ s-b. ~sfa ~oILl-l/
/l A_Ar Jl ~ A~ /~ S . / ( ~f\o..cOA:&-~ ¡¡(b,l '

r J, /j/'i ç//rC/JI/L ,\ , è 'S., r:I(?t:"'r'" tlJ,"l'- ~04 '1/5-£01/ ,,', nGiif.'§~~ ~
~l'"nl O ¡,e.v '''K- J""i, K ""'1 Ku, b; Le f.tS "'v\ )t-

lhO"v:1\~ 15.0¡:7-~~'l.; ~~~~ ~ ú~ - I
R Ke~t1.+h D¡"~ Q~SI; b' t~ido~~t\ iw,.0.:~.:).,,~. '?Joí:;..~~\. '.

~ fi _fl~ i Ì', os-'. ~i ~. 6 1" ,./--.- A \' 1\. li \(.s" 25,~ , ~ 110J zs- s-- /1' :: q;~' 6:'6' 'I ( ;
t Stf/-/llt~ '&¡/e/~ 2S05.-Jib , --~9~~ci ft~JnI?ih
r Mot ~~,J'),¿Ç-I. I (~"~\t)~., A,/æl'fJ _ \~~'W.-'.. ...'

, . Gt .N k 0. l5 .0 
c. , ¿etr¡. 41fJ-Y"rA ~hl~~i ipud! ., ~//.' \L . '- ~.' \ 'Lc-+;i (' () .e -, " S'I ì.,, .-. C~ ~ . r CA 6-Yì.. 2. Ob o~ i1 v' ('\Q._. '-- ~/ ---~/

()_ .)~ . , ~.~. ~._ i í/' ro -0 - n
I\ftS ~cL ~/C)l~ vJV Lai\, l.' .~., \ ~~D ~/ ~ -'20C( . ~.'L:f ~ ~dQ. . ol l . er ~"\r ~ . '. \. \ \r --)
H~ 8 fr \ ' "h¿\f6~'; .-,1 IcJor'¿ (&eI) ~ i! ~C;.-I



,'-- -!
i !
i ¡

.:: ''--1
~

l

:.,.------.:r

fj'.

1

:1
.'~

, ",,": -/~"
I ,_-__:-. _;,1..~

f
.,l4

i 1
. ~

f

~ ... ... ... S-
1'-,--_:'-.1'--.'''.

I ¡\.! jl..,,'!
i ~

l~~\)! ...~.~. $

~ ,

rq~ tlr !j.Jo 11Ni ~ Ô¿. ~

&nriy. l¿øiir /ë.

r,tl /,w,¥~. rs~
f8cq(rc~~&LiL~ .

* e~ "f(\u 51(/ Li. ø'G. t,\

1\~~~~ab5êN_\. ~.~a¿~~~~a~
7J~~ /5...,.\1

C'QM~t"",'~Vkl'.~'rJ( \
..1l'C1l~f~_.I

t~.~J
Jé?4e41l~ I \

! n ¥tt! 1M ~.~.~~ . ~. ! 100--.""



Salten i Nordland. 13/04-2011

Underskrfts ark L av 5.

Uiiderskriftkampaiiì,e.

Detter er en underskriftskampanje for folk som føler seg krenket av Salten
Politidistrikt. Dette fordi ert rekke menesker i langtidhar blitt utsatt for
trakasering, forfølgelse 

og andre grove overtedelser av niakmisbru og
vold. Mange har hatt disse opplevelsene eller vært vitne tì1 dette i lengere
tid.
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Underskriftkampanjë.

Detter er en underskriftskampanJe fot folk som føler seg krenket av Salten
Politidistrikt. Dette fordi en rekkenienesker i lang 

tid har blitt utsatt for

ttakasering, forfølgelse ogatdre'i~rove overtedelser avniakllisbruk og
vold. Mange har hatt disse opplevelsene eller værtvitnetìl dette i lengere
tid~
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4/\/p~~~

Underskriftkampaiije.

Detter er en undensk-iftskampanje for folksom følet seg krenket av Salten

Pó1it~~iSttik/Øette~.~..fõtdI .er.teKke.iTren$skler~..l.lang'.tid'~F1ar...1l.t~~1d~'att. for

~çià.s~rii~',~, . ..lg~lse~0iantlegroveoyertedeiser.~v måk1lisbfi og
vold. Mange . .'hatti~e opplevelsene eller .vært vime til dette i lengere
tid.

li

II

~ ,

IJ y....,.,.-ri~.,. .i.V.t...~ 'O.......... '/l. tö......ìA.J:.....e. Il.'. '. .. .. ...~..:g. :~.......d........... .... ~......9'....~....~. tflNWll. 11.'. ...ot....ll.... __.J'.. r. C/l. ...... i.4......./.. 4... ... ~.. '.'.../. .' .... d. t '. d..1 tc,. .~n' '

;,!~~~Vi~~Cl?Q~~fillJ~;m H~ Litf (O(..i?iJll..
i\O~LJ2(J///lf#l! ...... ... . ........ "91 . ...iJ~íO. 0&.1-(

i,~:~c,~l\)~:LYh ~~~.~~Vi~~;'~l1)t.\\%~1Z \~~,~
(i' .1, 't..~... ~.') .... .. ...... ..... ...... ~.1t...tÒ..... ..CQ....... ". .~. riji-.C\. Ó... ~....... ."l. ....¡i. ~................ ... . ,.1 LC, ~ ~.. .). ~ ~f J::.J (lie¡ ~ .' ."1 _

fV~,ØH~~L'.'t~~' ... .~~. .~~.lt/dC7 d ... W~~~~~-

r:; ~$¡ ~,Ja~lt~:fr)4 - l j i~~~' ~q."
...~....."". d..............t.d...........~.;. ". 3:.?¥b.' il '. \3.......ö......~ø'. 01/.'6 ,/i.'ll. Y! Ictq... ....."'.... ;!..i....h. ru~~ i:~.~..'rl!Ä:~£

\m 4J(,b.r;,.J~..~.. ,ú/i ~ .~1" ~ . ~.,.l1r)~. ~~ ~
.......... .........~.... ... ~... ......il................ .. .... fulh."h'. ../~'. 'ì~.. ..\ (..../.... .'.\...,.4..,..... . i..... j.'......_.

¿:. ..~1.... .1/g:¡DJ/ . ~. .. I). . ~ / p' ~u ~ ., '-'. V'"'¿

1....ßf'o.".....i....:.............~..~.~...~...).~..d..~....d..rt1..........~.~.....:\. .... -, .'.2b./ Li(. t1ra.,.f.... ..... $0.. 

'Ja' 1/ ßoJt2... ....;;. )...I..d.. ...../~ç.r ~ ~ . ... .' ~ ....... .... ... ~ '. .. . ....~~ \.. i I

JØ7:p¡¡~r) t, .' ØJdd,1f'~'/Î. . . '. ...... ~_._._--:
i.l. ~'. . .. JJ ." '. .''t 7/ ~.ßí i. ' '.. ". '. J... tflG'IVJt. r.. '.. ..........t....... ..t1. .... ...... !... ..¿'... ..... ...... . ~",/
KPJ ¡'J r~~/' (l;~v (n. ru ..... .... . ......... .. .. /'
l..(#~ 1J("h 9l ~((/ Il ¡Il", Js~ ~::.~
¡i¡ffl1ol/Rr/¿fJ#l!/6 ~..~?l()45 /~ ~ JI d"~~'\.'.. g t,

0..............Q........ ...............Jz......... .........l:......~.................~......~....:..........~'......................'e.......~........ .....~.....~. \l',..,n; .iM..).-J... ..h......... ....... ...... .ri ..¡..~.,(a.'.~.A..L...~..-..~. ~ ...........G... . &,........t......~.......... .......... ¿¿........ '~.........' ........ .''. .... . ...~v_#'I!% QJ 1& , ,/6 - ff . ...... ........... . .. .' Æ .',
M¡¡GS~4\Je,;td;.D/I(. 6(J~K; I 

O/¿H \ ..~¿/Aiø~£SetJS-L!
l ~ _ .~ :ii'~ - '-,_¡.-\;"-~,':..-'":~~"t-u~~~~:k.,~~..;,..-

_.._.___.L~..~.__. ~----'-~-~.:~i-~- --Æ.'ñ.



_..__--_,__.

~. tØ// 5;: AfZ~" ~#..b~~ l(l~
, ¡¿OVS'¿;~fJ 30 0b, ¿e.1
" -li~,

ó?~ 7~ - ;zu/ (
~ø+.KJq H~Nrt
fJ,Ol)¡Tjn "'. Y"/i-V ~
!A J;- ~¡i'trV

+1'I,t iJL; . .. . .... ~. dM~

- ~~r:;7i~~~~i;~ ~~~"
14r+~dç. ~ \~1 . ,

. ~Ui4 '? 0i ..__ .. -" (?

fA~ll".. ~'s
\ ACI:,vt?',0.lf1tI''P......H1I,...~.

~...i~"
r~/l~/'\' .

Irr;'~il~¿l. 'rV
I rI ¡,I /J r L tt;y~,'

~~

l
1
'l
--J

i
r

v, V"~ frr F ~

tl'(~~n~~~,j~K~(;~, , -. -

'\ ~

.,

~/

, .
:.".', ,.--.-.;':. :;-::..::,:"3P~:2+__~::::~,~.'~,o?~:~~~;ij~~#*t~.t¿i~Ç:':;,'-~:~..._~.~,....".~.*,;,,',â~-~.(~:.4.'&~.,;-¿,,:0i~'



--
Skatteetaten SaksbehandLer

SoLveig 0vervatn

Deres dato Vår dato

20. februar 2012

TeLefon

48018045
Deres referanse Vår referanse

2011/166088
r-
i

--~.. .

~ tï:1U::¡\l: I\UII ir "ul It:

D.m Isaksheh'5:fD_

~2--/~~-....~
Kommunestyret i Fauske kommune
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Kontrollrapport 2011 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune

L. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av
"Instruks for skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmåL.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksj onen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for
skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstilende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
. Intern kontroll

. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

. Skatte- og avgiftsinnkreving

. Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører
oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postad resse

Postboks 6310

9293 Tromsø

skattnordæ?skatteetaten. no

Besøksadresse:

Se www.skatteetaten.no

eller ring 800 80 000
Org. nr: 974761076

SentraLbord

80080000
TeLefaks

77 68 97 78
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2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innevingsresultatene per 30. jun 2011 for skatteoppkreverkontoret i Fauske
kommune.

R It t fl L desu a ene viser øigen e:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt av

innbetalt i av sum krav av sum sum krav
MNOK: krav (i %): (i %): krav (i %) (i %)

forrige år: relZionen:
Restskatt personlige skatteytere 2009: "',~ '15,36; '~,' " '93,6 93;5 " , '91,8 l'C

91,3
; Arbeidsgiveravgift 20 L O: ~ 49;91'

.~d99;9
99;8 100,0 99,9

Forskuddsskatt personlìge skatteytere 2010: 27,27 93,0 96,9 96,8 97,2
Forskuddstrekk 2010: 258,10 100,0 100,0 100,0 100,0
Forskuddsskatt upersonlìge skatteytere 2009: 137,20 100,0 * 100,0 99,9
Restskatt upersonlige skatteytere 2009: 22,97 99,1

, * 99,7 96,4
* ikke kravsatt

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at manglende måloppnâelse på forskuddsskatt 2010
hovedsakelig skyldes feilutskrevet forskuddsskatt foregående år som bortfalt ved høstens avregning.

Skattekontòret er tilfreds med de resultatene skatteoppkreveren har oppnådd på innevingsotnrådet
per 30. juni 2011.

2.2 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkrever i Fauske komrUIe er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen SIRK,
(kommunene Saltdal, Gildeskål, Beiar, Fauske og Sørfold).

Resultater for den interkommunale kontrollordnngen per 31. desember 2'of1 viser følgendel:
Antall Krav antall Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

arbeidsgivere: kontroller*: k'ontrôller kontrollF kontroll i ' ~,
,kontroll i 

"

2011 regionen,-.c -~, . , ..

2011: 2011 (i %): 2010 (i %): 2,009 (i %): (i %):
819 41 37 4,5 4,5 5,2 , , 3,8, "

* 5 % av antall arbeidsgivere i kommunene

12011 har skatteoppkreveren for Røst fått kjøpe 3 kontroller fra SIRK. Skattekontoret anser détte ~
som positivt.

i For året 2011 rapporteres det felles på arbeidsgiverkontrollområdet for kommunene tilsluttet
interkommunal kontrollordning, mot individuelt tidligere år.

l"'cc'''=''''''''='''=~''=~=='~'''~'~'=''='''''='~='',==,~O'.=,=,.CO,cc==.=,==="."',==.=,,',,=O'=,,-e==,O'==.O',=.,.ccc.=,,"',~'.'~,'Cd.,~==.=".=.=,,,,,,,,c=,'s~,,~,,''''''='
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2.3 Bemanning !Ï~

Antall årsverktGta;ll efta; (s14attè'dp~kF€v~len;g¡ ãt'sràpßoÏtêY 'êl19tìíik'Sìstê1åtêrrèY;¡"

;.iÍHL.¡(:..iitî:lÍ)årsverRJ-20tt j . JKntíìÌl Msvê'rRt~b'fd Vg ü,~iníqCr1\iìl'ilnå'fs\i€ìiít~r()ôij/:a;lGJH4 4 4
Ett av årsverkene er disponert av den interkommunale kontrollordningen Sl~~i\\)1\,'l)t(!i,~"\,0\'h'\"ìJ" :e,

1:J1JJ 1'Ji'o;~i~)t1: R,~ir;? -"i ;.ìGn fl

~ '3~~~n~IJPlhài\~s'.katte:~I.pkÍ!e~ê'~fnJi:ksj:~n;enr:t;~ ¡ l~J

"G::::::"';.':) r ai)Y8ti.;ff:.~ ~;().ij riY1dfr¡;);l~:,~:'(,); jiâ~tl! l::)'6'I(:d jjb

~ ~Skåftek9iit9ret liarjLPITgì6nnømførl'kôntQfK(jji1iõU av' skàfieoppkréverkoiítoreffQii.Qmrfiderié-;,' ~
sKatteregnskap; iiièvlrig"ogal'beidsgiverl(oritrôfL ,,~.

Skatteoppkreverkontorethar gitt tilbakemelding på pålegg og anbefa;linger somet gitt

":/'~""1'~ r \": r-'£~-çtft,~ l--:"L_.:.A ("0:;::' ~ t,-~t1 t? fP:(~ff'i'..~,e'jll. .'lll.Ct

Regnsk~p~t 'f~~ "F ~~~k~' k~~une viser per 31.desemliêrs2~)l~'. êû Sk~rl;1'fdg~'~~J~s'i~Marg2)t1;1)h:lfiJ
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 916734059 og
utestående restanser3 på kr 19 010 827 herav bero stite krav på kr 2345353. Skatteregnskapet er
avgitt av kommunens skatteoppkrever 18. januar 2012.

. Intern kontroll

4. ResuJtatav utført kontroll¡ " -t, c jJ
':'. '¡" "~"'i ;-,:- :.~-.~:,t'~.)'~~.,~\~"t', "i'-~)_~J-J'\

Basert p~titføi;kohti:olLmener skattekontoret følgende:
\ ~ ,s~nf/'():l. nJrU:S,VL

Skattekontorets kontrollhandlinger har ikke ~ avdekket vesentlige svaketer i' skåtteoppkre-vers

overordiiede interne kontrolL.
.'. ~ ~". ::: '.'''; .~'-:" -.'- -, ... ' .- '.

.~ _, -c. '.'_ '_' ," '._.....,-,_ '._.~ . .

;.~.'._..".-..;:,.r~.:/'~.',..,__."d\.~J...- ,:, . e"." :~.:'~.:~~;. ,', ,,' ".".:'..~~:d~:-_,.i..~ ;L ".', ,:.~i-F.:'~.J::~':", .:/.i.:~~::,:; ',' :;"::;.~--"-~::_.,.",.: .:"_, _""";

~~~".'" ,'rlJfgfl~!ytpNførilJg,¡rapporterillg.ag.9vleggels,e(lv ~s,k.'l((~ljl!fJ,nÆ~!!Ri :1; îêJJ;¡Jiiwiulj(ì1Jnø)ti ,~+;"

rt%l:i~vcrL~tçf.q~(t:;JJH.it~. 1/

.Basert på de kontrollene som vi har gjenioinført,finner skattekontoret. ~t ,Fe~rrsR:ãfs't?ft:i~~~~ .'~' ~.,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige erisaIsvârmed gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

2 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
3 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

i..~--, . ~,-,~..,.., '-~,.-~ ~,.-.~.....~" "-O ;,;-~ .~~,~~_,~,-=.","~ ,7'.;~,:'..-" ':... _',_.~"'.', ';~''''~~;'-'.~_.: T~~",,",,~., ;~'':.~,~~,.,.~, ,;;;-":~-- ,," ~~--'7C';.~~: ,_-?.:"",,,~ _~,y' ."-~~.,.¡¡. ",::;_~..- "n"-
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. Skatte- og avgifsinnkreving

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
innevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

. Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer,
men er ikke utført i tilstrekkelig omfang da det bare er utført 4,5 % kontroller mot et krav på 5 %.

5. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2011 gitt pålegg og anbefalinger som er
meddelt skatteoppkrever i brev av 12. juli 2011.

Vennig hilsen

~~ ~ ek ";)Jd£. r.
Gøril H. Krst~ffu;;bhO~' '-~ -

Avdelingsdìrektør lnnkrevìng
Skatt nord

~
MarlaRY~

Kopi til:
. Kontrollutvalget i Fauske kommune ..
. Skatteoppkreveren i Fauske kommune

. Riksrevisjonen
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~Salten
~ RegionrådKlassering

REFERAT

FRA MØTE 1 REGIONRADET 16. - 17. FEBRUAR 20121 SØRFOLD

Til stede: Monika Sande Beiarn
Håkon Sæther Beiarn
Ole Petter Nybakk Beiarn

Tom Cato Karlsen Bodø
Rolf Kåre Jensen Bodø

Siv Anita Johnsen Brekke Fauske
Jørn Stene Fauske
Even Ediassen Fauske

Petter J. Pedersen Gildeskål
Thrond Gjelseth Gildeskål
Geir Mikkelsen Gildeskål

Rolf Steffensen Hamarøy
Jan Folke Sandnes Hamarøy
Elin Eidsvik Hamarøy

PerSwensen Meløy
Arild Kjerpeseth Meløy (16.02)
Jørgen Kampli Meløy

Finn Obert Bentsen Saltdal
Bjørnar Brændmo Saltdal
Anna Welle Saltdal

Asle Schrøder Steigen
Thor Holand Steigen
Roy Hansen Steigen

Lars Kr. Evjenth Sørfold
Turid Wilumstad Sørfold
Torbjørn Winther Sørfold

I tilegg møtte: Georg Heggelund Salten Regionråd
Heidi Robertsen Salten Regionråd
Geir Ove Heir Salten Politidistrikt under SR-sak 03/02
Kai Brynjar Hagen Sunnhet i Salten under SR-sak 04/12
Lisbeth G/anfield Salten Kultursamarbeid under SR-sak 06/12
Kristin Setså Nordland Idrettskrets under SR-sak 06/12
Hilde Anneland Nordland Idrettskrets under SR-sak 06/12
Kyrre Didriksen Partnerskap Salten under SR-sak 07-08/12
Arne O. Holm Nordområdesenteret, ViN under SR-sak 12102

Andreas Flåm Nordland fylkeskommune under SR-sak 12102

Møtet startet torsdag kl 13. 00. Rolf Steffensen ledet møtet.
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SR.SAK01/12 KONSTITUERING AV MØTET ~ ,
Det vises til saksfremlegg datert 31.1.2012.

Enstemmig vedtak:
Møtet er beslutningsdyktig. Innkallng og saksliste godkjennes.

SR.SAK 02112 REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Det vises tí saksfremlegg datert 31.1.2012.

Enstemmig vedtak:
Referat fra møte i Saften Regionråd 24.-25. november 2011 godkjennes.

SR.SAK 03/12 KONTAKTMØTE MED POLITIMESTEREN I SALTEN
Det vises til saksfremlegg datert 31.1.2012. Politimester Geir Ove Heir orienterte om kriminali-
tetsbildet i Saften 2011 - 2012. r tillegg ble behov for psykiatrisk sykebil diskutert med politimes-
teren. Denne saken videreføres gjennom RESO-Salten.

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

SR.SAK 04112 SAMHANDLINGSREFORMEN - ERFARINGER HITTIL
Det vises ti saksfremlegg datert 31.1.2012. Kai Brynjar Hagen orienterte om prosjektstatus og
erfaringer fra RGSO vedr. inngåelse av avtaler med Nordlandssykehuset.

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

SR-SAK 05/12 RESO..SALTEN. OPPNEVNING AV NY VARAREPRESENTANT
Detvises ti saksfremlegg datert 09.02.2012.

Enstemmig vedtak:
Maja Eilertsen innvilges permisjon fra vervet i RESO i den perioden hun har permisjon fra job-
ben.
i Maja Eilertsen sitt fravær velges Jarand Gjest/and som vararepresentant for Raymond Dok~
mo.

SR.SAK 06/12 FELLES IDRETTSANLEGG OG FELLES IDRETTSARRANGEMENT I
SAL TEN. INNSPILL TIL SAL TENSTRA TEGIENE FOR KOMMENDE
VALGPERIODE

Det vises til saksfremlegg datert 09.02.2012. Lisbeth G/anfield, Kristin Setså og Hi/de Anne/and
orienterte.



'SR..referat 17.02.2012 ~.F Sfdèr:3

Enstethmig., vedtak:''.',''
:,\ :,.f; :.;'" ;_.ct:;:".,~\~~,'::q(~~;',~. " \.C':\,\""'_.:~':;" ., .::.,'-'...!\ ._' :.::'\:::. ',:~::': :¡"., :;-; ~': :," .j,ci.':_~_," ','iP,.,:.:' ,:, ,~: .A"'/ylp;, \','d~'j',"1~~~j":'.\ 1.:;;::,;; "':""';'~dl~\, \,~djriílJgt,raPRgit,'~'JçIr.e¡tt~st~~tegJ':hKerJ/~g:giQgaYJe1!es;~l¡m~nQ~rnfJt1t;R9\§fJle,gf¡,l Reglon Sal-

t,eq::' tfl~Æ(; grlfJI)Ja,r:(nQéfl,\~FlllJ.,~a,ktu,e!f(à(1'pl(~ li ~QrllinÇle/~e me,dtitEtrbtJld.~lSe.,flVoSa/tfinstrate~
giør / Planstrate'gÎer for Saften fòr perioden 2012 - 201ar",

2:', l'Så1tên: 'RégloñtåëJêFposillv;tlNH'(Jfjf ~íØp~!!~~~:(~Q~~~føJÌe~d~ti:;~!tøP.'t~(e't~d~t:~~tJtrt~tRW .
mán far frem resultatene av kartleggmgen; 'Ðgenidreltsgalla'för'a Hedregode'prestasjoner i
idretten i Salten, samt gi honnør til alle frivilige ildsjeler.

Regionrådet ber i den forbindelse om at kultursamc:rbeidet og nedsatt arbeidsgruppe, i sam-
';,d \ Jfsq:rrJlt!ç:lRelJkmr;lJrJtJtso..A\ t¡:Ggf$ekrøtf)(:i(!t~~:l;tar/)eiëUmt¡t1'. nærmJl(l~.fgjennotrføting$fJàni;tør et

slikt arrangement, inkl. behov for tilskudd/finansierin§î); :~.M,\d; ri,;;)

3. l¡~~bindels~-~~d ~tarbeide/se a~d§altenstqrJ~~ì~!ì~;&d~~t.t~t~tJX~t:(&ta~~r~1J1Qt~:~:tfe,~kn

2012 - 2015, vil Regionrådet vuräërètffn"äèt;)n_ê(l,cQ~:KamfJn'rr9t~lftlr;~tJ~~.t~~R.arttSRär ut-
arbeides et forprosjekt med tittelen "ldrettsstriltêf:iêrdfbrS'äìtalJ~~~f¡":~;V~~c~!J!JN!:r~çprbsjektskal inneholde. ,'''''~'','i(-' ",.'ûd....'

.,:'.':.-':'" ';L:d~,;:,)l)'/;\~:::. \f1t ':.\t~~t'J1;:~v;-~ ,;:.1
Arbeidsgruppas forslag om at det ska/lages en plan for interkommunale anlê'gg.~;Øg etable-
ring av stillng som idrettskoordinatorll)ør\vëère\6n1dé/r"äv'!e' tiûfdètiflgenè\.sotlwgjørês i etslikt evt. forprosjekt.L';"'~1'nr.'\ '/.

~'~~
\~-'

"1\..fY

SR~SAK 07/12 ETABLERING'ìAitÆRJIGlÐNA'I:S\NÆRIN(jS19G)NÐ
AVSLUTNING ELLER VIDEREFØRINGrAVPARTNERSKAP SALTEN

Oérivl~lf~~tili~tJkSfji'(§1nlegg:'(ã'tërt,'Ø9;i(!2J~(flfe. i CdecJrgc c' .laÌ1d"ò'tjJ'Kyrfé 1Jïdrí/t'seh:cfrMlntertè.
S~ ti)::._ -'~~i~ìrHi~;~:~' -~- f\ t ~y::\'in~l

Enstemmig vedtak: .... .... . c ~ '. . . . ~ c ~ ~ '. ..~., c.' \
Salten Regionråd stiler ségpßsitèlflljÐlâbJ~rí¡fg'ãli,¡q~gl()riale'~fVætirgsf(jrl(J"(:Yg'r¡m~teser en
nærmere diál(J~.rred'1k(;irfhûl1é'fè tt5g\'NÖftJlf¡høJfý/~(lškÒ'f1fl:tiê\'øfff;6tWaH1sëflfi\§ìegJin~nsier ing
av ordningen. Det forventes at Salten tideleSfèfii.H1Vè&âv\fy/7fé's/NJrrrnl.flé'fls 1jtlšttJfJVJiifJler Ðg at
ordningen minst får en varighet som ti/svarer valgperioden.!)y\\r',~\)~\r\0h;rl!::t" ì~13 ,::

,!('!tPi\\\ftt. f: tt?~\f~'~t).~,\()'A~~ . ..~l-

Sa/ten Regionråd ser for seg at foivaltning av Regionalt Næri~flsfond for ßalten organiseres
gjennom .en videreføring av Partnerskap' .~~lt~n rr~1 ti!?~~~1~~\t!.I,;~~~~11l~ ?î~7.¡~q~~T';;:,:' ,-e;
Forslag ti rege/verkNedtekter fÐr organlsr;rl/frt~fj'(Jnrt\FN':éiet"nyelf'f'a~nf3'rs'kap?altenfegges
fram for Salten Regionråd. (l'tif'.'.ør"d¡'" et, ~\kd'i:'.";";\\ L;;.i"'~;l_i ;~:)d"\;';";-S'/' :;

\.:: g~;"-H~r\

SR.SAK 08/12 SAL TENSTRA rEGIER 2012 - 2015 - PROSESS
Det vises ti saksfremlegg datert 10.02.2012 og.

Enstemmig vedtak:
i det videre arbeidet med Salten-strategier 2012 - 2015 legges det opp ti tre typer satsninger.
Dvs:

.;'\,:;~'~.fjr1lRtljr, fiêJ~f3ø.!.l!JJ~~!~sÐ/t'Vo.rf(¡I.~,~~rr(!;'SttlItØ:.gJêr\ftidett:JJøres; ; 'ß()J'j.

1. Profil- og rekrutteringsprogram nasjonalt;dtJ"ln1êrftå'sJønâlt
2. Satsning på kompetanse

3. Satsing på lærlJnger og traineø-ordninger

4. NæringssamarbeidetlnæringsutviklJng i regionen

B. Noen få (3-4) sentrale reglona/eutviklings()per;aver sQHjd~et~él1r;sšYJe'Slljl/~fò'RíJ§~p.tJ. Tldli~

gere satsninQ$õfrr8'dêr.sbtTP'sâmterèJse1\1'f6/R'ëfjêISëårö'dIdÕg/(~7t¡Jr$'arniflßéia,i~b¡fJiJres;fort-
;:\ \. satt S'ØtiPE/pe'$lelt'r/ítltin¡e"1 ,;¿èF1hé 'slirlrnè'ihefi§,''fl1ê'h'!R(ggÌòht§ciiit V¿fnškèri itèr:el'/l1rispill gjen-

nom de prosessene som planlegges gjennomført i kommune.

I-~c~~~ ~-~~=-c~-~=-~~- ~_..-:_c::':~~,~,-~;:::-.-:::;=:;:::.-;,',:~:;,~:,;-:;, -_'~_-:;""::;:=.';:,'~'_,;:~'-.::~;;'-;;'.::_-:-'-~'~.:;~-,~;:.;:';-."~:2_.~-'~
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C. Viktige oppgaver som Salten Regionråd ønsker å bry/æ tid på i kommende periode.
Organisering av interkommunalt samarbeid; Salten, nye gode løsninger for ljenesteproduk-
sjon, politikkutforming og påvirkningsarbeid er stikkord som Regionrådet mener bør vurde-
res i denne sammenheng, men ønsker også her innspil gjennom de prosessene som plan-
legges gjennomført i kommune.

Sekretariatet/AU bes om å fortsette strategiarbeidet i henhold til ovennevnte og i henhold til
prosessplanen som er skissert i saksframlegget.

SR-SAK 09/12 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRAOETS OR-
GANISASJON

Det vises ti saksfremlegg datert 09.02.2012.
Georg Heggelund orienterte spesielt om følgende saker: .

1. Rekruttering av ny sekretariatsleder
Enstemmig vedtak:
Arbeidsutvalget utvidet med ordførerne i Salten gis fullmakt ti å ansette ny sekretariats~
leder

2. Kulturell knagg 2012 - Kraftubileum i Meløy
3. Filmfest Salten
4. Kontingent til Salten Kultursamarbeid 2012
5. Friluftskonferansen i Bodø 13. - 14. juni 2012
6. Ordførerens Tur

7. Ruskontrakter-Ingunn Dalen ansatt fra 1.12.2011

b, Anna We.lle og Rolf Kåre Jensen orienterte om saker som hadde vært behandlet i råd~
mannsgruppasmøte 15. - 16. februar 2012.
1. Vanndirektivet

- prosjektstiling for de tre vannområdene i Bodø er lyst ut
~ kommunene må oppnevne representanter ti de tre utvalgene i Salten

2.EErfaringer vedr. samhandlíngsteformen
3. EiendomsfolVa/tning

4. Møte med IKS'ene vedr. økonomiske rammer

c. Orienteringer fra kommunene.

1. NM på ski på Fauske vI Siv Anita J. Brekke
2. Elias l3lix-proSjektet vI Petter J. Pedersen
3. Flybasesaken vI Tom Cato Karlsen
4. Status Kulturkvartalet v/ Tom Cato Karlsen
5. Sulitjelma - opprydding etter gruvedriften v/ Siv Anita J. Brekke

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

SR~SAK 10/12 KONSEPTVALGUTREDNING (KVU)E6 MØRSVIKBOTN - BALLANGEN
Det vises til saksfremlegg datert 09,02,2012.

Enstemmig vedtak:
Det vises ti sakens dokumenter:

1. Høringsbrev datert 06.02.2012
2. Konseptvalgutredning (KVU) E6 Mørsvikbotn - Ballangen¡januar 2012

3. Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen og KVU E10/1v 85 Evenes - Sortland



f

I-----~~-------~-----~----
i

l-------_.~---~-~'----_.~--~~. l---- -- - --~----

SR"'teferat 17.02.2012 - . '$I(JøJ-5

Innledningsvis vil vi bemerke at Salten Regionråd ikke ståJí'QRR(Ør;td"aelres,s-e!isJenøv.,er;,/Jøriflgs-
';lnsJa,fisli~b'¡Qf;itte\ tihtQçskJ,eIMra,',aOfJre,aerør;e.J;e,g;priråd.: l)e~ tø(:tltS!ittesx~t'JiiØ.t,t~:skYld,eSc'Øn ¡nku~
rie)i\e(tef!SQlJitnnilvrl(,9t:rpUnene. M~alten,(Sørfø/qj 'HamalJøY'il)!i,Ste/gen)¡ er;:direkte (ier(4rt av den
aktuelle KVU'en¡ og at E6 i tillegg strekker seg gjennom ytterligere,tQ;.Saften'rkQmmplien (Faus~ ~

f~iKii¡~'tl#~slitlå¡(J/š¥§rPkbff'MeWtêl~i/kiJ¡, 1róJedpJ¡¡Rtè¡iM~:PK6h§'tptvi1ígtitì'e'åhlArJ~ì1tor E6

Mørsvikbotn - Ballangen.

1. ÎFfii'iètíhJflg'" '",,;);:;;'; ; ¡U\("
E6 gjennom Nord-Salten er eneste sammenhengende veg f;t(fJriali¥iMW~Ol!¿døl\J1t~9gøi;l;r..

...~.,;,;!,,\,;.:keJ;es,:liFUl),~R,Lq,rle,f\~sriÇl§I!ele,n, s,al)rn~flrm.erJ\I~m:let(,Qr ø\l((igt~n'i'.¡\':" tA~,-\:\(:~t""';~:\ . ~

Salten Regionråd ser det soiri'n~ittJrì¡tf'iit"jJé'h,(:Rlê:t f(:ir\é'tjf:mràtfêncìÌjrliipgfà';èJ~rli'g''àv E6

':""9JflØlJRf!,l¥~,q;S~(t(jlJstgl;§ta,Srlo.Oflfl.f.Qr'¡;§rJmf)n::a.~.r.~gjerlng~~§,~a9rd~mfi~,~a~âtSiQgt For å
bedre fr~mkrif!I;nellg/)e~eQ:,9g\S.t¥lfk,e (!i1.~rinas~'tet§1¥.~.kst15rpftrlQ~e(tid:e.gigna"t;, E)fl\(Jr3,!dsde:
len som he(/et, er det heft a,vg/ørende st oppgr:adenngen, skjer Innenfor elll'l1ellgjldsho(Jw
Š(5nt:~.,i\\li)(t 'ù)Op. t--:.".,;\~;;.,:,,;,;(\c)~: \~(; 1;¿:1rìg1'~,~,,\),~~~\ '?i\\)':~:;;-;-'~.'~Y:)f~~'i~2q, 's1',r,:~~,\r;'.A"f'~ '" '~~lfhi~if,l':'i(:';~J'~t:.:

',' "~: ';"VS!Jlt1~¡J1Jf¡§lj¡~JP;itl~1~~::' \n lo'è'

'j¡;",Sa7te/1lRe:gibl'ràdie'n stai1r:\tilfrêd$'j'/tJd';abStatens,¡Vègvese.n;'ixjenntr"~on.s'lfptvatgûfred-
í',nitigønVså'tYdeHgi vek1Ieggef,.\føÏføindé/sè'n,/iè/lom Ba,'og\li4;O (l:øføten~\V~$tFlråle'rp'Sør-

Troms) og dermed kryssingen av Vestforden/Ofotfjorden. Et k6Hsêf/Jttl8Ig~s'Ørri'r¡kk(Jivaretar

",', n" f!~ &,anQK§!?'l tr,efl~kaYWkliQfAe,t;;,liflf(,a'h9lflt~nye,s.te.ç~(eq ¡~fl;Stfr-rTr9.m~li!~rRApJ~rd/sør-,. ,." hâRsen;'Vil1kke VærêöæteRräftig:'v". u,,,,,, "'C ',' .,. ~;::J~~;l':d;(;r;'~';:;"':::f\~~;\;~'~;';\':':~"'" , ~. .'~.." ~ ..

For øvrig understrekes det at den g!!ri~relleL v.ef!S arden,R~ q~gJlf1e Eß ,;ØL..gj(lnll.Omflå-
ende svært dårlig, både mht kpnstre'K~J8ff,"'VYiftVi "rûf cl'i''Y',r;t .~, ''rbW!Trš7íkk-
sikkerhetslñlla~rlj''PJt(~itë~m1j~~n~~~~~t9re:,air9J~ v' ... Kg~ , \,"'1~' ,.~ rings-
ulykker, møteülyJ(klJfFè)-Wt1:mk~lè~è~ êt'äë' åfl¡ ,r~?!erlft "l trans-
portnæringen påføres ved uhell vinterstid, betyd, ~ .~.t~t)v:" g,U "':J.

l~)~:o~?.i.(\AK-;ù~.-ryJ" ,.~.3. Behov ,;'
ßehovet for å redt.seteJ;.aMstaR'dsklJstfiádef?(()lJdleisetiø;:iK1~ad)i,~~Jt&t£;,te"gion(jm:e,lo'l~tydelig.
Ved å redusere reisetid og avsUJ'tfdskostnaäeil/J5ndes.\ret¡ltJftetlJ\regiorfènøt:ogJ(atiffsdelen

'U()'è'\(?\~~¥rlfl g~"mm~~~ ~~mti' . ¡,Ri~ß~Kni~t~il;.lRMl'l; , !nal(f!k:ll!t/1W!~i,9a~(i)OM?fl den
,f, ~ 'l ,~';\" ~yqe,~lÎ:~t\~'WrL(ne~~tYt,; . Púl \~qfJ!J.JlRlt'rJ~,/Jj(qe\ "~~r~,tas,~\\'\\:'''è',\'n''-w\.,,4. Mal it\ 'h, \

CJfl"d,~flfJerte?\aafJr4!tlfAS; ~9~ ~ettil~tlJ,sk§~fllCj~gft~J(/\grtln'1 t~Gjrar;S~Rtya(flI,lr~d.fJjflfJen iva-

.,t Aj~,rL"J ;ftjJ§r'Çc¡e¡,'lllít(g,ateJ,~etlQV,ene.)IP~s.etl'gf!!cs (J~Ae..;,;("\'";",, '.'~ ¡~n p,Ae ~'sl ?\,

"~;",,ftJi,ârò¡'fìM)dè' ìtlàt.f:"2/" . ¥" :,.)",~,¿', ~ .. \ 'r ." "

Salten Regionråd har ingen spesielle merknader ti de overordnedå"Ri'iJê'fJø šdifPlir omtalt.

"ß;,It!!lif!!,~l$§t!l,cfle 5'Jl",lr.Cl'1SJ!Ple,(., "'" w,c, ""'lt¿ """ ","¥,'" ¡'),~t ,;~t''':'~'',h'JÇ, 'V't\ç,,;,rl.',', ';;"'Ðlln 'ffèmlàt¡Ui't'ùitjh'1;ics't:;tCldJí?lff'âèTfè'ni 'liiKë'kötisép't;'j'rfl$tffiflre's';tJg'V,~feete~:¡~jaer på en

god måte de Illike alternativene, og hvilke forhold som taler for og irrtòtfivfiftê,fReYf, målt
opp mot effektmål som økonomi og reisetid. Studien er i så måte svært klargjørende. Det
vurderes som spesielt positivt at også et konsept med bro ytterst i Tysfjorden, like sør for
dagens fergesamband Bognes~Skarberget, er tatt med.

7. Mål.. og kravopJ"ìii'èl$li~l,.!?f- ;df,C,~" :(;, 5: \'\\ l,
BikíeTsom'âvtegnešâiieredel mû!lgh"étsstu:ditih- tycÌiilliig/øres,yttèrligere\unr1èt- dettèJ!Ûnk-
tet.

...Kaix~,t,0f!ê~2!tf~r~ r~tSrttidJ'Jl1rrle, (fJnfJ/Aa,yetQlenriPtrJ:~!!f?, fe,11 \lrgl1~tt~t.':s~nJgJlì(~~~~ant
'é'f'âèl13f fêf:sRjell~h !Héllbm'dêt :n'ešt "~l'!~,R!Ly~'.~q~~~Rt~t;',~~~,~'t'fi''Jr.;r~i~R~)C!~a~t~~!~~~~

med ferge ikke vil gi en større tldsbespãrelseennYlel 30 mmatter.'l/eCl ffKôlte mn r/8Iêrge-
strekningen Bognes~ Skarberget, evt. åpne for Bru nord (3), vil mye av denne differansen
bli kortet ytterligere inn.

¡:"--:.
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8. Samfunnsøkonomisk analyse
Som konseptvalgutredningen viser vil en utbedring av E6 langs dagens trase med fortsatt
ferge, være samfunnsøkonomisk best mht høyest netto nytte og færrest/minst negative
ikke-prissatte virkninger.

Etter Salten Regionråds oppfatning er dette et viktig hensyn og en viktig erkjennelse.

9. Andre virkninger

Salten Regionråd har ingen merknader til det som fremkommer under dette punktet.

10. Drøfting og anbefaling
Salten Regionråd slutter opp om samfunnsmålet som har vært retningsgIvende for Statens
vegvesens arbeid med denne konseptvalgutredningen:

E6 Mørsvikbotn - Ballangen skal i 2040 ha et transportsystem som knytter landsdelen og
regionen sammen på en god måte, og gir gode vekstvilkår for næringslivet.

Effektmålene ~ redusett reisetid, bedre regularitet og robusthet - er godt begrunnet.

De ulike konseptene er godt utredet mht måloppnåelse og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Saften Regionråd er enig i at Konsept 1 som i hovedsak følger dagens trase og fortsatt
kryssing av Tysfjorden med ferge, er et godt alternativ og også det mest realistiske å gjen-
nomføre innen 2040.

Salten Regionråd er enig i Statens vegvesens anbefaling, at konsept 1 legges ti grunn fordet videre planleggingsarbeidet. ~
11. Føringer for videre pianlegging og utbygging

Salten Regionråd gir sin tflslutning til den fremlagte utbyggingsstrategien'
Etappe 1: Mørsvikbotn - Kråkmo og innkorting/omlegging Ballangen
Etappe 2: Tunnel Ulvsvågskaret ~

Etappe 3: Kråkmo - Dragskrysset

Etappe 4: Sætran - Ballangen

Etappe 5: Dragskrysset - Bognes utenom tunnel Ulvsvågskaret
Etappe $: Skarberget - Sætran (Skjellesvikskaret)

Salten Regionråd har merket seg statsrådens utålmodighet med å komme i gang med ut-
bedringsarbeidet, og har derfor forventninger om at'£$ Mørsvikbotn - Ballangen vil bli prio-
ritett i NTP 2014-23.

Etter mange år med svært få utbedringer og stor sliasje på eksisterende vei er det særlig
viktig at de tiltakene som allerede ligger inne i NTP 2010-19 - Kråkmofjel/et og Ulvsvågska-
ret - blir igangsatt i tråd med allerede eksisterende planer, bekreftet av KVU E6 Mørsvik-
botn - Bal/angen.

12. Medvirkning og informasjon
Salten Regionråd roser Statens Vegvesen for en godt gjennomføtt prosess og en godt fun-
dert anbefaling.

SR-SAK 11/12 DELT GEVINST AV KONSESJONSKRAFTSALG 

Det vises til saksfremlegg datert 09.02.2012.

Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd viser til Fylkestingets sak 4/12 Reforhandling av avtale om deling av ge-
vinst på fylkeskommunalt konsesjonskraftsalg.

i"~'~ O~~~-==C-~C'~'_~~ --C' ";-;:--"=-;----,'c-". ~~;:.:::"""-:;':.' :::;.,-~'-,:_:;';:~,
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Dette er en viktig sak særlig for Beiarn, Sølfold og Bindal, som kan miste'årligßjifiJlJtfikterd'$tør~
re/~es,prden.3 ti.ßmill~\ler og' ~vQrrlamarøykan.mi~t~p~ 209.090 og' t3rønnøy 800:999. D~tte
ér rtyê;'p'engerfô(~ômriiJnëfie¡~lnên'1Jèskjet1h~'ttidlet;fqrfýlkêskiJmmildèrf' ,'1'e.", '

-'"'.~,(;ii.)~; , \ "d.'~' - E~'F)lf:;,\,~L; . :-'.:?'.;-'~r._"ùt,:-,., ~I ,,'j';'-'i~.-.':r;~i:,~~,.:, ¡ ::"\;';'l ':T,'" \.

I Fr-sak 9412006 het det: ; "'\' J .?,

, ,."MY~\kfln .,ak¡ftP~,lsP\'t!íqJi.e,lJ~kt9ren,~~c/e;iiyaglfllayC,,kPt;Rrni Q~!,~Prr/I:n,Llt!.eStrllkt¥JlGW!' tlL
,,~91 ~td~~tlrem~t~r,!le(l9,(iø.Rm',rClr,m~/aUf!n;~l!9';~t (¥/~f!§R9A(n!:'KmI1g!P,ßn#?,g!1tnft,t;,~)",(lçaflre
disse avtalene i lys av ,QJVik(iqgenfr:fJmH/í1evpte Êlr~tall",ggetçle,t~:(jertQrer,nwis.ikt~mes.~ig at
avtalen sies opp. Dersom avtáÎenesie'S opp'lnneri frstèn~"viÎ def te innebæf(3al iýlkéspôìWkerne

~viNhd,til râdifJhèt,gOcf!tid\til'å:fØI§~, utviklingen øØe;,e~entueltrfor:ny.a,\ellêrie1idre,avJtle'n¡ rMVis fôr-
nyinl/:elJèrremcftílJg. ikke'blir:'gjoff,., vil,avtafefQrhòldêlJe 'væté'alisfuttet,,,,rajur:¡;~fjj1'8't,)..,,c,u

Vi kan ikke 'S~¡ ØtW;féf!'hâr.rskjeâdif1oex'frøcf'kQl)fnunenes::økonømi'cfrà'(fppSigelsen'i,:2tJ06:.som
tísier at avtalen ikke bør fornyes. Vi er av den oppfatning at en avtale;'Søm?hàtWrhetiordelaktig
for begge parter i 29 år i seg selv er en god grunn for videreføring.
De verdier som ut/øses i avtalen har sitt utspring i lokale vannkraft1te'ssLlffse't~ Bë ulemper kraft..
produksjonen påfører nærmiljøet, vil kommunene måtte leve med så leflye';Kraftptclduksjonen
skjer. Det er rimelig at kommunene også får den andelen av verdiskâpiffgém$'om.. aVtalen sikrer.

'\ 'rc;V;; \)-~, n '.\ \i \

Konsesjonskraftavtaien var viktig for kommunenes tiråding"tiMJltbI1yginglmoe\'sorr~lwemJa
grunnlag for at konsesjonen ble gitt, og det ligger en klar intensjon om et 60 års perspektiv L den
opprinnelige avtalen. Uten positli medvirkning fra kommunene, hadde ikke fylkeskommunen
fåttslne viktige Inntekterogblant annet slit verdifulle og evigvarende medeierskap L Kobbe/vog

,,'i'8âft'fèllfitl.&iJàMìser1MVSistù'l'(vt:te ..f!ari;;fýt//e'š/rõtirrñitJ(rên.'lfiiâ/bòf$sirlklB(!, % elerâli'de/: Sêm,jñt!ika-
tor på verdiene er eiendomsskattegrunnlaget for Saltfiell16flS.V/åf!&êõ:for 2012 kr.
..~ '.. '~""'~""-~'''''~."7i.-. ......,,~..._,~..~...~... ~ "'''''~-'''"-,.~..,-..,,,~ ..~~~ ~...- ~.~" ""~.'.'..;'.:;;::;'" ,,~~.~, .,.'5.622.994. vOO. .'\ !i~\' ?,'¡-'ti,~.j"v

I motsetning ti mer folkerike kommuner som dispDnerer hele konsesjofls,1grraJt.r:at¡(iJßJl/#fJùfif;,Glet
-';) r\çl~ "~lstufJllfJ . kr;fiJJunøJaø,s\'lflMß1J'tølketallrQllJ lia,ekjt2(Jr:~ln.sffilJr¡~Rv\:s(J/J~#Utls~rit(~(y~trli.el!(iil$J~rn
avtalen regulerer fordelingen av. .' 't;';,;;;1\1
FDr disse kommunene fører ikke kraftanleggene med seg arbeidspiasser elfer annen. aktivitet i
kommunene, men koqfrñiiñeiié hâr'gleii¡'õm'liVfalen¿ftaÂt'añlednìn?FtiT7i ffóíifßélisèife¡¡f,(jit~f,,ette
ved å drive IOka/satsil.~p,~'~iiki~,~~¥t.Î/!KI¡¡!lW.ii:ttf~~itAG,~eerdè à fótr~(jtt~~fi~~~2:i?:~~'£r2.'\~rf¡

l r-~:"'~'-i~\C) ;)'r\F~~~\?'~ 1~')\\~.'1, ¡ '\l(~l~(- . J~ )\r\\v~~t;\ ';',\\() :1

Forbruket til alminneli~' fõr§Ylíiñg'erJ5fAsJ~íJtlfItJnfl~4ôl\Heimmlitfëñs lètttll¡",\ -mqJl~~(attf:d;er

de tildelte mengde på'ihntlt'10'p-stav~mnvunnl!t kraftn'felltj'de ()verstig1Jrkömmunens fôltJrflK.
Situasjonen vurderes slik at de kommuner som nå risikerer å lide tap, ref fyfkesrådets innstillng,
er kommuner som kjennetegnes av lavt folketall, beskjedent næringsliv og store kraftanlegg. Et
vedtak i tråd med innstlllngen Innebærer, slik vi ser det, en form for dobbel urettferdighet. Dette
er kommuner som haravst 'L,~f¡~flK,'lJi~'~!l¡iJN(~~i~~~~~~l((~itçrsamfUtl-flA €J~~~ye.r~r;I-
keskommunen allerede'm ~delavä's¡a,e)(((~ä/~ne.~IM~;¥,tlJlQ~,fUr,.(e,~~~S~fJPIJ;:Yi~,ÇC!ler
som kommer alle kommuner i fylket ti gode, også'(Jlr'!blrf ik1?¡fIt8r'ãlí'st'tttnâïri,,efäìrjl'òvèrho~
det. I til/egg risikerer vi at fylke~4P(Jml.tn§lJJJte :ds\tçf¿/tJtr~'.gf(, k~!JQ1Jlne,rapmA /J~r den. m!ris,rttjJe-

folkningen og de( ,sgf!l$e~t~~p~iiQg~fiX~r~;a,~ir9FJlf,'g!'flt~g~i?Ra~~~f)a~ls.lFt!å.rfl~:RgR;(~W\ (blReta/l
og svakt nærings1if7Ykk'e~brí:Kelmëfk,.âft;;sA:t:'d'êtfê~(irff5léÌle:§'lì'tèttfêrdigtróìvêfier~i)Fätfýlkè~..
kommunen har forståelse for.

S;ilte.n, Regi,opr~d kreverat fyiJftlsifrig~i ~(a~lørører,nlig~h~"INtàili.
)~ :'.):,' .._J .,¡\'-,.,',,',':,'c,.'-:"¡:f::~, ';"1,.' ',:'-.,".!~ ,"$/", -"'d-':/.,',.~.:,.,- ,,~.~~ '-.1:;:'-". .,t~"t..:c' ',):~: -,c

SR~SA'K::'~1l ~ .,,',':NÔRfj,gM~'l,4Eø'Â,T$:NrhGfJß:,:\\.'(d\',"'.',d ...... ." "..

~ ;, p.et,~ifJ~~.tll~f1B~fr:e/rTZf;iJfi/Jet~i;t:a~.Qg.~ôf~. '4i,'ó~d9\' \f;~lw'8gl/fi(J~ee~l/~m)~nie~~,t (¡/~~batt.
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Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd ser Nordområdemeldingen som et viktig grunnlag for framtidig utvikling i
Nordområdene, herunder også Salten-regionen. Utviklingspotensialet i nord er betydelig og
Saftenregionen vil delta i å utvikle dette potensialet.

2. Salten Regionråd ønsker å gi et høringsinnspil ti utenriks- og forsvarskomiteen vedr. Nord~
områdemeldingen. Regionrådets Arbeidsutvalg gis, med grunnlag idet som framkom i Re-
gionrådets møte, fullmakt ti å utarbeide et slikt innspif ti komiteen.

3. Det etableres en arbeidsgruppe der viktige aktører fra Salten inviteres til å delta. Arbeids-
gruppens oppgave blir å identifisere utfordringer og mulighetene som Saltenregionen har
innenfor nordområdesatsningen.
Fra regionrådets medlemmer oppnevnes følgende personer ti arbeidsgruppa:
~ Rolf Steffensen

- Ole Henrik HJarøy

- Lars Kr. H. Evjenth

~ Monika Sande
- Siv Anita J. Brekke

Arbeidsutvalget gis fullmakt ti/å invitere aktører fra næringsliv og offentlg virksomhet ¡ Sal-
ten til å delta i arbeidsgruppa.

SR-SAK 13/12 SALTEN OLJE.. OG GASSUTVALG. OPPNEVNING AV VARAREPRE~
SENTANTER

Det vises ti saksfremlegg datert 09.02.2012.

Enstemmig vèdtak:
Salten Regionråd oppnevner følgende personlige vara for medlemmene i Salten Olje~ og gass-
utvalg:

Medlem
PerSwensen
Ole Henrik Hiartøv
Siv Anita J. Brekke

Vara
Arild Kiemeseth
Hild Marit Olsen
Finn Obert Bentsen

SR~SAK 14/12 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE
Det vises til saksfremlegg datert 14.02.2012.

Fra Meløy kommùne vi ordfører var følgende saker meldt inn:
aj Uttalelse vedr. nedleggelsen av REG og situasionen i industrien i Meløv

Enstemmig uttalelse:
Situasjonen i industrien i Meløy kommune er meget vanskelig.
REG har i løpet av høsten 2011 lagt ned en fabrikk - REG Mult - og i januar 2012 er det fore-
tatt permitteringer ved fabrikk 2 - REG Mono.
i juni 2011 var det tisatt 440 personer i REG. i dag er taflet redusert ti ea. 100 personer.
Konsekvensene av disse reduksjonene er at også 7 bedrifter som leverer varer I tjenester til
REG har redusert betydelig, og en bedrift, Sean Grusible, med 17 ansatte, er konkurs.
REG har nå i februar sendt melding til Nordland fylkeskommune og Meløy kommune om mulig
nedleggelse av REG sin virksomhet i GlomOord, Meløy. Dersom dette skjer vil totalt 440 perso-
ner i REC. være uten arbeid og det kalkuleres med at totalt 700 personer kan bf berørt av dette,
noe som utgjør 20 % av antall personer i arbeid i Meløy.
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REC .har i tJrøftingør og forhandlinger vØ3rt negaUv til å pidra med omsti/lngsmlcJler selv om de

av Meløy kômmune og ahdre .t)fféntlige instanser har fått batydeiige midler til.dlsposlsjon under
OPpbygglngfjn. . . . ....
Salten Regionråd ser meget alvorJlgpåsltuasjonen ¡ Meløy ôg reglonøn etter nedbyggingen IREC. ~
Salten Regionråd forvef1erog kreverat REC tar sitt samfunnsansvar og bjqrar betyqellg I de
ômstilllfgšprdsêssersom er igangsatt. I Meiøy.
Trus/ørom riving avlnclustrlbygg er uakseptabelt og må Ikke gjennomføres.

bl Uttalelse vedr. kvstgodsruta ~'Fiordlast"

Enstemmig uttalelse:
Kystgodsrutaí'FJordlasfJharfraktavferskfisksom sin størsÜi) goqsUlengde. / dag er des/ler
fleste fiskebruk på Nord"Helgeland og I Sør..SaJten mottaksstasjoner for Modolv Sjøset fiske-
mottak på Træpa.
Denm~ rutâ er helt avgjørende for fiske I hele .områcJet.
Salten Regionrådønsker atkystgOdStlJtagår en ekstra ttr I perioden februar -april og at det
legges opp engocJ logistikk for dønne fisketransporten.

FraSteigenkom/tu,me V1Qrdfører ble følgenqesak melcl inn:
cl Båtpäkke Salten Il

Enstémmlguttaiel$é:
i forbindelse mecJRegional. TransPQrtplal1krever Salten Regionrådaldelblir tatt heJ1~yh. ti
konklušjonene 80/1 fremkommer i r~pportøn fra .arbeiclet med Båtpakke$alten Il Dettegjelder
spesielt bàttilbudene fra BodØ og nordover.

Møtet slLtt kl 13.00.
Nesleordlnære møte ¡SR blir 14. og 15. juni .2012 i Bodø.

Bodø, den 20,02.2012

Salten Reglonråd

.~. ..........ì:....'
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e

r/.."i
,VndRolf Steffensen (sign.)

leder è~~
referent
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Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep
0030 OSLO

Nordland fylkesting vedtok enstemmig følgende uttalelse på sin samling 20.- 23.02.2012 etter
forslag fra Venstre og AP:

Staten må ta eieransvar i Sulitjelma!

Det er eiers ansvar å sikre naturmiljøet mot skadelig forurensning fra industrivirksomhet.
Fylkestinget i Nordland mener at det ikke er noen grunn til at Staten som eier ikke skal
pålegges og påta seg de samme krav til opprydding som en hvilken som helst annen
virksomhet normalt vile bli pålagt.

I 1991 ble gruvene i Sulitjelma stengt etter 104 års drift. Det forurensningsbegrensende tiltak
som er gjennomført er oppfyllng av vann i store deler av gruvesystemet i Nordgruva med
samlet overløp på Grunnstollen. Tiltakene her ble avsluttet i 2004. Fra 2005 har sterkt
foruenset vann strømmet ut fra gruvene og videre ned i vassdraget.

I perioden 2010 til 20 11 rant det 17,9 tonn kobber og 21,3 tonn sink ut i Langvannet og
samlet for de fire år målingene har foregått er det beregnet at 69,6 tonn kopper og 86,1 tonn
sink har rent ut ved utløpet av Hellarmo. Dette er en betydelig mengde og helt uakseptabelt
for vassdraget fra Sulitjelma og ned mot Skjerstadfjorden.

Det er Staten som eier gruvene og er ansvarlig for forurensningen. Denne forurensningen som
pågår kontinuerlig må stoppes, og det kan gjøres ved å rense gruvevannet før de renner ut i
vassdraget.

Fylkestinget i Nordland krever derfor at Næringsdepartementet i samarbeid med KLIF og
Direktoratet for mineralforvaltning snarest pålegges å finne en framtidsrettet og permanent
løsning som medfører en betydelig reduksjon av kobber- og sinkforurensningen i
Sulitjelmavassdraget. En slik løsning er en forutsetning for ny gruvevirksomhet i Sulitjelma.

Med vennlig hilsen

itf()CU 1 \'J;ta~

Sonja A. Steen
fylkesordfører

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir. : 75 65 07 07
Tlf.: 75 65 07 00
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E'post:

EIi-Nann Stubberud
Fylkesordføreren
post(Qnfk.no
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPlR

I JouralpostID:
12/953 I

Arkiv sakD.: 12/256 I Saksbehandler: Stein Ole Rørvik
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 050/12 DRIFTSUTV ALG Dato: 15.02.2012
059/12 FORMANNSKA 05.03.2012
088/12 KOMMUESTYR 29.03.2012

ØKTE STILLINGER PÅ SYKHJEMMET I FORBINDLESE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Strturelle endrnger på sykehjemmet for å møte samandlingsreformen med flere sengeposter

og samlokalisering av de ulike fagområdene på sykehjemmet gjør det nødvendig å endre de
økonomiske ramene. Økt kapasitet og flere oppgaver på sykehjemmet krever flere årsverk.
Sykehjemsenheten tildeles seks årsverk utover dagens budsjettrame.

Saksopplysninger:

Samandlingsreformen er ment å sikre et bærekraftig, helhetlg og samenhengende
tjenestetilbud av god kvalitet, med hø pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruer. Den
kommunale helse- og omsorgstjenesten skal tilpasses. Reformen skal føre til at flere pasienter
behandles ute i kommunen, dempet vekst i bru av sykehustjenester ved at en større del av
helsetjenesten ytes av koiniiene - forutsatt like god eller bedre kvalitet samt
kostnadseffektivitet. Et av de økonomiske virkemidlene som ligger i reformen er fullfinansiering
av utskrvningsklare pasienter og døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp~tilbud.

Saksbehandlers vurdering:

Samhandlingsreformen fordrer at kommunen tar hjem utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten, det er en viktig helsegevinst at Fauskes innbyggere ungår undvendig
opphold ved sykehuset. De økonomiske virkemidlene med at utskrivningsklare pasienter blir
liggende på sykehuset kan gi store konsekvenser, snitt liggedøgn for utskrivnngsklare pasienter i
perioden 2006 - 2010 var 866. Stipulert kostnadsbilde for 2012 med utgangspunt i 866
liggedøgn er kr 3464000,- kjøpt liggetid hos spesialisthelsetjenesten. Sykehjemsenheten sitt
bidrag vil være å øke sin pasientkapasitet for å forebygge at pasienter blir liggende
ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, for videre redusere de økonomiske virkemidlene fra
sykehuset.

le
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Sykehjemsenheten har siden høsten 2011 hatt en prosess med å øke antall sengeposter fra 70 til
75. Rehabilteringsavdelingen vil være en ressurs i denne prosessen, avdelingen vil flyte til mer
egnede lokaler som gir rom for kortidsplasser, nærhet til lege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Når denne endringen er gjennomført ligger alt til rette for å begynne prosessen med å etablere
((øyeblikkelig hjelp)) post, ref. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2. Kommunen skal sørge for
tilbud om døgnopphold med helse- og omsorgstjenester til pasienterlbrukere med behov for
øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp, et alternativ til ikke-planagte sykehusinneggelser. Denne
plikten skal innføres innen 1.1.2016.

Denne prosessen betyr videre samlokalisering av demensomsorgen og samlokalisering av
somatikken. En viktig effekt vil være enklere kompetanse st yring, samandling mellom
avdelinger er en tydelig forventet effekt for bedre styring av vår personelL. Særlig er
fagutvikling innenfor demensomsorgen sentral for enheten, en samlokalisering vil drive
demensomsorgen inn i en felles faglig retning.

Videre gir disse endringene rom for driftsfordeler i turusdriften, samandling og effektive
turusløsninger. Enheten er inne i et viktig arbeid for å etablere robuste turuser, og
samlokalisering er et viktig bidrag for å effektivisere dette arbeidet.

Ved at sykehjemmet øker sin kapasitet med fem plasser, er det behov for at enheten tideles
hjemler som sikrer en forsvarlig drift. Det er gjennomført en bemaningsplanlegging som
definerer behovet i turnus for å møte den økte kapasiteten på sykehjemmet, det er planlagt inn
seks nye stilingshjemler sykepleierressurs i 100 % stiling.

Saken er drøftet med Eli Hansen, HTV sykepleierforbundet og Linda Salemonsen, HTV
fagforbundet og det er enighet om forslaget.

Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i
økonomimelding 1.
I fremtiden vil det ligge eksterne finansieringsmuligheter gjennom etablering av Øyeblikkelig
hjelp plasser fra Helsedirektoratet etter nærmere avtle med helseforetaket.

INNSTILLING:

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettamme.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.

DRIF -050/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettrame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drft, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.

i~.~' ~ ~ ...-.~-. ~ ~ - - ~



FOR-059112 VEDTAK- 05.03.2012

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
økte kostnader ved å øke sykehjemsenheten med 6 - årsverk innarbeides av rådmanen i
økonomimelding 1.

Driftsutvalgets innstiling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Driftsutvalgets innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag
pkt. 2.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.

Even Ediassen
rådman
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VURDERING AV FAUSKE SENTRALSKOLE

Vedlegg: Rapport - Vurdering av muligheten til gjenbru av Fauske sentralskole

Sammendrag:

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 heter det bL.a.:

(dnnen 1. mars 2012 skal rådmanen, viss behov også med ekstern hjelp, avklare om
sentralskolen er egnet økonomisk og byggeteknsk som alternativ til ny 1-10 skole på
Vestmyra.))

Rådmanen har valgt å benyte seg av ekstern konsulent - Norconsult AS - for å tilrettelegge
grulaget for en tilbakemelding til kommunestyret i forhold til forannevnte oppdrag.

Kommunestyret har parallelt med denne utredningen også bedt om en gjennomgang. av
skolestrukturen i Fauske kommune innen 1 halvår 2012. Dette innebærer at det ikke har vært
mulig å definere oppdraget vedr. sentralskolen presist mh.t størrelse (elevtall og antall klasser).

I rapporten fra Norconsult belyses i hovedsak følgende momenter:

1. Byggetekniske forhold

2. Skolefaglige forhold

I rapporten framommer også beregninger knytet til en ren rehabiltering av eksisterende
bygningsmasse.

Byggetekniske forhold:

Rådmanen viser særlig til pkt. 4 i rapporten hvor byggets tilstand er beskrevet.

Rent byggeteknisk må det som et minimum gjennomføres en total rehabiltering av byggene.
Dette vil innebære en tilbakeføring av byggene slik de framstår og uten noen ombygging. Deler
av bygningsmassen bør uansett vuderes revet (paviljong 4).
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Driftsøkonomisk vudert vil bygningsmassen være lite kostnadseffektiv med store
korridorarealer.

Skolefaglige forhold:

Rådmanen viser særlig til pkt. 3 i rapporten.

Framtidas læringsarealer forutsettes å legge til rette for fleksible undervisningsformer og
tilpasset opplæring. En fremtidsrettet skole må derfor ha en romstruktu som muliggjør alt fra en
til en-undervisning til å ha hele klassetrinn til såkalt forelesningsundervisning. Det kreves også
mindre grupperom i tilknytning til det ordinære klasserom.

Dette er en grueggende stru som sentralskolen ikke har. Den består av mange

klasserom/spesialrom av relativt lik størrelse.

Dersom skolen skal tilpasses dagenslframtidas krav til skolelokaler er det derfor behov for
omfattende ombyggingsarbeider på anegget.

Kostnader:

Det vises særlig til pkt. 5 i rapporten.

En rehabiltering av eksisterende lokaler er grovt anslått til vel 67 milL. kr. Det er da i liten grad
forutsatt noen ombyggingsarbeider. Kostnader til tilbakekjøp av eiendommen er ikke medtatt.
Overslaget knyter seg til eksisterende areal på 3535 m2 (fratruet paviljongen). Evt. areal for

utvidelse er ikke medtatt. Heller ikke kostnader for opparbeidelse av nødvendig infrastrutur i
området.

Konklusjon:

Rapporten konkluderer med at dersom anlegget skal kune heves til dagens standard både
bygningsteknisk og mht. undervisningsarealenes utforming, vil det være behov for omfattende
rehabilterings- og ombyggingsarbeider.

Ut fra de beregninger som framommer i rapporten vil skoleanlegget slik det nå framstår kunne
ha en kapasitet på ca. 300 elever.

Tilgjengelig tomteareal vil totalt sett kune gi muligheter for et skoleanlegg for totalt ca. 540
elever. Dette forutsetter da utbygging slik at bruttoarealet for skoleanlegget utgjør ca. 7000 m2.
Dette avviker ikke vesentlg fra Vestmyra-alternativet.

Kostnader for så omfattende rehabilitering/ombygging som det her er tale om vuderes
kostnadsmessig å ligge på same nivå som nybygg. Totale kostnader for et skolebygg på
anslagsvis 70ÖO m2 vil da bli anslagsvis 220 mil. kr. I tilegg må det påregnes kostnader til ny
infastrtu i området. Det samme gjelder gjenkjøp av eiendommen.

Det må understrekes at dette er svært grove anslag.

I-c~ ~ - -~~-, .~~ c' ~ ~ ,~-- - -.
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Et anet alternativ kan være å rive hele eksisterende skolebygg. Kostnader til rivinglsanering
alene er normalt beregnet til ca. 4 % av nybyggkostnader.

Rådmanen fraråder å gå videre med alternativet sentralskolen som ny 1-10 skole i Fauske
sentru ut fra følgende hovedmomenter:

1. Vestmyra er allerede etablert som skoleområde med etablert infrastrutu.

2. Nærhet til eksisterende kroppsøvingsanegg
3. Ingen åpenbar økonomisk gevinst å benyte alternativet sentralskolen

(investeringsmessig)
4. Eksisterende bygg sentralskolen vil gi et lite kostnadseffektivt bygg driftsmessig
5. Ny 1-10 skole må planleggeslrealiseres ut fra moderne, fremtidsrettede prinsipper som

også ivaretar en effektiv drift

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rapport vedr. vudering av muligheten for gjenbru av Fauske sentralskole tas til
orientering.

Sentralskolen som fremtidig alternativ for skolestruktur i Fauske legges bort.

Even Ediassen
rådman
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i Innledning

Norconsult as har av Fauske kommune blitt bedt om å vurdere muligheten til å ta i bruk den gamle
Fauske sentralskole til normal skoledrift.

Vi har ikke mottatt opplysninger elevtall, klassetrinn, eller andre rammer og programforutsetninger
som grunnlag for vurderingen.

Vi har derfor tatt utgangspunkt i bygningene slik som de er, og gjort anslag på hvilken utnyttelse en
kan få på bygningene.

Når det gjelder bygningenes tekniske tilstand, er det ikke gjort noen tilstandsrapport. i denne
sammenheng er det vurdert bygningsmassens generelle tilstand, behov for rehabilitering og
oppgradering ut fra en ren visuell besiktigelse gjort 13. februar 2012.

For å kunne anskueliggjøre kostnadsnivået på en slik reetablering av skole i bygningene, har vi
gjort en forenklet kalkyle basert på en kostnadsmodell for skolebygg. Deretter er det gjort et
overslag over kostnader som utgår. De kostnader som utgår i denne sammenheng representerer
restverdien av bygningene.

Dette dokument er utarbeidet av sivilingeniør Tor Berg, seksjonsleder Baard Hamran, og de
skolefaglige vurderinger er gjort av senior rådgiver Olav ytre-Arne ved skoleseksjonen i Bergen.
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2 Grunnlagsdokumenter

Som grunnlag for vurderingen har Norconsult mottatt salgsoppgave fra Meglerhuset.

Salgsoppgaven inneholder generelle opplysninger om bygningene, nedfotograferte tegninger, samt
verditakst datert 27.10.2011.
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3 Skolefaglig vurdering

Formålet med dette punkt er å gi en vurdering av hvilket potensiale tidligere Fauske Sentralskole
har, med hensyn til om det her kan etableres en ny skole som oppfyller dagens krav.

Notatet tar ikke stillng til skolestruktur i Fauske kommune, men vurderer anleggets egnethet isolert
sett.

Vurdering er basert på salgsprospekt.

I Beliggenhet

Tomten er sentralt plassert, nær Fauske sentrum. Det er kort vei til sentrale boligområder. Det er
også friområder i umiddelbar nærhet, i sør ved Fauskevika, og i vest ved Klungsetleira.

Tomt

Tomteareal er oppgitt å være ca 21 DAA. Den har moderat fall mot sør (ca 6 % i snitt). Gode
solforhold.

Det er opparbeidet parkeringsareal, 2 balløkker og skoleplass. I tillegg har tomten trebevokst
grøntareal.

Grunnforhold er ikke vurdert her.

Bygninger

Den bygningsmassen som er gjenstand for vurdering, består av 2 fløybygg sammenknyttet av et
vestibyleareal, og en frittliggende paviljong. Bygningsmassen henger fysisk sammen med et
svømmehallbygg på nabotomt. Tomtegrense går i skille mellom bygningene.

øst-vestfløy, kalt spesialfløy, er på 3 etasjer, og inneholder 3 klasserom, 7 spesialrom,
administrasjon og birom. Dette bygningsavsnittet har ensidig korridor, og har som følge av dette
høy brutto/nettofaktor, dvs har urasjonelI arealbruk, lange interne ganglinjer, og mye korridorareal
pr nettoareal.
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Revisjon: O

Nord-sønløy, kalt klasseromsbygg, er på 3 etasjer, og inneholder 14 klasserom, aula, og
musikkrom og mediarom. Denne fløyen har midtkorridor.

Paviljongen inneholder 4 klasseom pluss birom og lager, i 1 etg pluss underetasje. Bygningen er
sakset høydemessig midt på. Dette bygget er i dårlig fonatning, og opptar en forholdsmessig stor
del av tomten. Det vil trolig være regningssvarende totalt sett å rive dette bygget, pga lav
utnyttingsgrad, dårlig bygningsteknisk tilstand og krav knyttet til universell utforming (heis). Dette
bygget er denor ikke vurdert videre i dette notatet.

Ombyggingsbehov

Gitt at skoleanlegget skal heves til dagens standard, ikke bare bygningsteknisk, men også når det
gjelder undervisningsarealenes utforming, er det behov for omfattende ombygging av
skoleanlegget.

De skolebygg som bygges i dag har ofte varierte læringsarealer for å kunne legge til rette for nye
undervisningsformer og tipasset opplæring. Det betyr at de har rom som er tilrettelagt for fra 1:1
undervisning til undervisning av hele trinn samtidig (forelesninger), i tillegg til arealer der elevene
har sine arbeidsplasser. Vider er ofte arealene sonedelt etter trinn/klasse, alt etter hvordan skolen
ønsker å drive sin pedagogikk.

Det som kjennetegner Fauske sentralskole, er at skolen har mange klasse- og spesialrom med lik
størrelse, og mangler i stor grad både større samlingsrom, og mindre grupperom. Dersom anlegget
skal bringes opp på nivå med nye skoleanlegg kreves det således en omfattende ombygging.

Spesialromsfløyen er en langsmal bygningskropp, der korridor er plassert mot nord. Tomtegrensen
ligger bare ca 6 m fra fasade mot nord. Dette betyr at mulighetene for å bedre arealutnyttelse i
denne fløyen ved evt å bygge til på den (dedige)) korridorsiden, ikke er til stede. Det bør foretas en
ombygging av hele fløyen, for å få inn flere grupperom, og evt også større sammenhengende
elevarbeidsarealer og samlingsrom. Men bygningen vil fortsatt ha en relativt urasjonelI utnytting
som følge av dens ytre form.

Det bør denor vurderes å rive hele eller deler av denne bygningskroppen, for å erstatte den med
mer tilrettelagt nybygd areaL.

Klasseromsfløyen har bedre form, og er mer rasjonell i utgangspunktet. Den vil denor lettere kunne
bygges om til mer tjenlige lokaler. Dette kan gjøres ved f. eks å gjøre om den ene siden av
korridoren til elevarbeidsplasser, mens den andre siden har formidlingsrom, klasserom og
grupperom. Ideelt sett burde da også korridorvegg fjernes, men dette kan trolig by på
bygningstekniske utfordringer, ettersom det kan tenkes at begge korridorvegger er bærende.

Det kan og tenkes at fordeling av allment undervisningsareal og spesialromsareal bør endres, men
dette må vurderes nærmere.

Skolen må også få tilfredsstillende areal tillærerarbeidsplasser, og personalfasiliteter som str i
forhold til det antall lærere en utvidet skole vil ha.
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Potensiell elevkapasitet i anlegget

Det finnes ikke vedtatte normer for størrelse på skolenes uteareal i forhold til antall elever. I
vurdering av tomtebehov støtter en seg gjerne på rapport fra Sosial og helsedirektoratet fra
november 2003 kalt ((Skolens utearealer. Om behovet for normer og virkemidlen), der det gis
retningslinjer for uteareal. Etter disse retningslinjene har tomtearealet kapasitet til en skole med ca
540 elever (300 elever x 50 m2+ 240 elever x 25 m2). Det er og slik at nærhet til gode og
funksjonelle friområder kan redusere arealbehovet.

Fratrukket paviljongen har de to fløyene et bruttoareal på ca 3.535 m2 BTA iht prospekt. Normtall
for bruttoareal pr elev for nye skoler er i skolebruksplan for Bergen satt til ca 10m2 BT A (Gjelder
ungdomsskole med 540 elever). Dersom man legger denne normen til grunn, vil arealet i
utgangspunktet grovt vurdert ha kapasitet til ca 350 elever. Men fordi deler av skolens areal har en
urasjonelI form, tror vi at reell kapasitet er lavere, vurdert til ca 300 elever.

Tomten har potensiale for ytterligere utbygging. Dersom skolebygningene også skal ha kapasitet til
540 elever, må det bygges i underkant av 2.400 m2 BTA nytt skoleareal, gitt at nåværende
skolebygg minus paviljong beholdes. i tillegg må det bygges kroppsøvingsareal, for dette elevtallet
er det behov for 2 bruksenheter, bruttoareal på oppunder 1000 m2. Det understrekes at dette er
grove anslag.

Et slikt bygg på 2-3 etasjer ville evt kunne plasseres der hvor paviljongen er i dag.
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4 Inntrykk fra befaring

Det ble utført en visuell besiktigelse innvendig og utvendig av hovedbygget. Frittiggende paviljong
ble ikke befart, da de utleverte nøkler ikke passet.
Takkonstruksjonen er ikke befart.

Generelt bærer bygget preg av at det har stått tomt uten vedlikehold i flere år.

På utvendig fasade er det avskallnger av betong som tyder på armeringskorrosjon. Enkelte
vinduer er knust og det er montert finerplater. Alle vinduer må skiftes. Utvendige persienner er
generelt i dårlig stand. Utvendig fasade må betongskader rehabiliteres og ny puss.

Alle overflater gulv, vegger og tak er nedslitte og må rehabiliteres. Det er kalkutfellnger på vegger i
kjeller som tyder på fukt.

Vannlekkasjer i foaje, inngangsparti.

Himling rives og reetableres.

Betongvegger innvendig må rehabiliteres. Innvendige lettvegger må rives og bygges opp på nytt.

Gulvbelegg i kjeller løsner pga. fukt. Gulvbelegg i korridorer er generelt slitt.

Det tekniske anlegget:

Det elektriske anlegget må oppgraderes til gjeldende lover og forskrifter. Nytt ventilasjonsanlegg
må etableres.

Røropplegget er fra opprinnelig byggeår må oppgraderes til dagens standard.

I det etterfølgende er det tatt inn en del bilder for å formidle tilstanden på arealene.
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Sørfløy, fasade mot vest: Vinduer kledd med finer. Murpuss på betong flakker av. Avskallnger pga
armeringskorrosjon rundt vinduer må rehabiliteres.

Avskallng rundt vindu pga armeringskorrosjon som må rehabiliteres.
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Nordfløy, fasade mot sør.

r

',,",

Nordfløy, fasade mot nord. Noen vinduer kledd igjen, andre murt igjen med leca. Puss flakker av.
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Sørfløy, fasade mot øst.

.. _.. -- _._~------

Hovedinngang mellom sør og nordfløy. Lekkasje fra tak.
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Foaje i hovedinngang. Vannlekkasje fra tak med isdannelse på gulv pga frost.

Sørfløy klasserom 2. etg mot øst.
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Sørfløy klasserom 2. etg mot vest.

Sørfløy 2. etg korridor.
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Sørfløy, vaskeservanter i korridor 1.etg.

Sørfløy, revet toalett.
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Sørfløy, innkassing revet for ventilasjonskanal i korridor 2. etg.

Sørfløy, kalkutfelling vegg i kjeller.
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Kalkutfellng vegg korridor kjeller.

Nordfløy, vannlekkasje klasserom 2. etg.
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Gulvbelegg løsnet i kjeller pga fukt.

Nordfløy, klasserom 2. etg.
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Nordfløy, skolekjøkken.

Nordfløy, skolekjøkken.
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Nordfløy, himling i korridor 2. etg.

Nordfløy, avflakking maling pga fuktgjennomgang i tak.
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Typisk røropplegg.

Nordfløy, korridor 2.etg.
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Sørfløy, typisk fordelerskap.
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5 Kostnader

Som beskrevet innledningsvis har vi laget en kostnadsberegning basert på et modellprosjekt for
skolebygg på tilsvarende størrelse. Dette tallmaterialet er videre bearbeidet på et overordnet nivå
for å fremskaffe en mulig størrelsesorden på en rehabilitering av byggene med begrenset grad av
ombygging. Det vil si at vi har trukket ut kostnadselementer vi mener ivaretas av bygget slik det er i
dag. Dette gir ikke noen presis tallverdi, men det gir en størrelsesorden på kostnadene med et slikt
rehabi i iteri ngsprosjekt.

Det presiseres at de tall som fremlegges her er kun indikative, og må IKKE benyttes som
grunnlag for eventuelle budsjettmessige beslutninger.

,Pris

5460..539

172:36..987
f"i5Ni~~ ~~

773~i;296

,;4483398
'is-- ¡;¡:t;,æ'
2'5;33'"408

Ä~~,,~ir,l ~

Kostnader med tilbakekjøp av eiendommen er ikke medtatt.

Overslaget er knyttet til eksisterende areal 3535 m2. Evt. areal for utvidelse er ikke medtatt.
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6 Konklusjon

Den overordnede økonomi i å ta i bruk en eksisterende bygning slik som dette, ligger i å kunne ta
bygningen i bruk på bygningens premisser. I dette tilfellet vil det være påkrevet med en full
rehabilitering av bygningsmassen. A tenke seg noe i retning aven oppussing vil være meningsløst.
Selv på kort sikt vil det være bortkastede penger.

Våre vurderinger så langt, og det tilgjengelige materiale gir ikke grunnlag for et entydig svar på om
det (dønnen) seg å ta utgangspunkt i disse bygninger for på etablere en ny skole.

Mye av svaret her vil være avhengig av graden av ombygging som må gjøres i tilegg til
rehabiliteringen. Herunder tiltak for universell utforming.

Brannteknisk vil en kunne seksjonere bygningene slik at en kan unngå sprinkling. Seksjonering mot
svømmehall ser noe mangelfull ut og vil nok trenge tiltak.

Tomtemessig er eiendommen godt egnet for en skole med opp til 500 - 540 elever.

Paviljong og spesialromsfløy (evt deler av) bør vurderes revet for å kunne bygge et mer kompakt
og arealeffektivt skoleanlegg, som gir lavere driftsutgifter.

Inkludert kroppsøvingsanlegg vil en skole med elevtall på 540 elever få et bruttoareal på oppunder
ca 7.000 m2 BTA.

Før beslutning tas, og endelige konklusjoner trekkes bør det gjennomføres programmering av
arealbehov, samt en en nærmere studie av utbyggings- og ombyggingspotensiale, der dette holdes
opp mot bygningsteknisk restverdi i anlegget. Dersom det fortsatt er aktuelt å rive deler av
anlegget, bør det gjerne også vurderes å rive hele, for virkelig å skape mulighet for å lage en ny
kompakt og rasjonell skolebygning med lave drifts- og energiutgifter.

Vår anbefaling vil være at det etableres en prosjektgruppe som utarbeider et rom- og
funksjonsprogram for skolen. På dette grunnlag utarbeides et skisseprosjekt med løsningsforslag
og kostnadsoverslag for reetablering av skolen.

En slik prosjektgruppe bør foruten bruker- og byggherrerepresentanter, bestå av skolefaglig
rådgiver, arkitekt og tekniske rådgivere.
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. For ledere og ~nsatte i skoer og barne-
hager

Les ml!r om oss på vår hlemml!sld~
ww.skol~.non:onsulc.no

Norconsult .:.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/1749 I

Arkiv sak.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 063/12 FORMSKAP Dato: 05.03.2012
090/12 KOMMUESTYRE 29.03.2012

ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

Vedlegg: 1. Brev datert 26.1.2012 fra Fauske kirkelige Fellesråd vedr. økning av festeavgiften for

2012
2. Kopi av kommunestyesak 65/09 vedr økning i festeavgiften

Saksopplysninger:

I flg Gravferdsloven skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen etter forslag fra
fellesrådet.

Gjeldende festeavgift ble fastsatt av kommunestyret til kr 80,- pr år med virknng fra 1.1.2010.
Avgiften hadde da vært uendret siden 2004. Fellesrådets vedtak vil innebære en økning til kr
100,~ pr år. Deretter yterligere heving etter 1 år til 120,-. I flg saksutredningen vil festeavgiften
da samsvare med landsgjennomsnittet.

Rådmanen viser til de vedliggende saksdokumentene og finner det naturlig å innstile i tråd med
fellesrådets innstiling

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013.

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år.

FOR-063/12 VEDTAK- 05.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
ti kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013.

I
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Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år.

~

Even Ediassen
Rådman

i~ -~---~ -- - - ~--:-
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V år ref.: 12/00010-001

Arkivkode: 515

Økning av festeavgift 2012

Fauske Kirkelige fellesråd har under budsjettbehandlingen 13.01.12 vedtatt heving av festeavgift for grav.
Dette er en avgjørelse som trenger godkjennelse i Fauske Kommune, og vi ber derfor om at denne saken blir
tatt opp til vedtak i kommunen.
Pr dags dato er festeavgiften på kommunens gravsteder på kr 80,-, landsgjennomsnittet ligger på kr. 120,-

Utskrift fra fellesrådets protokoll av 13.01.12, sak 002.

Sak 002/12: Budsjett 2012 forslag

Vedtak:
Kirkevergens forslag godkjennes, med følgende tilføyelser:
Fellesrådet ønsker heving av festeavgift for grav i 2 trinn.
Første heving: fra kr 80,- pr år til kr. 100,-.
L år etter første heving:
Andre heving: trinn fra kr 100 til kr. 120,- pr. år.

Vennlig hilsen

" Ú'
Sølvi Rødsand a51" :5:d6ClItY'
kirkeverge ~

-hf ô~¡ihù7J



i~-~~"c.:~.~-~--
!

----i

Til sak 002/2012: Budsjett 2012

Budsjettforslaget har svært knappe ramer. Det er skåret ned på alle utgifter, sansynligvis
utover det som er mulig å gjennomføre.

Muligheter for øknng av inntekt bør også vurderes.
Det jobbes stadig med å få inn nye festere etter at noen faller fra.
For øvrig er festeavgiften for grav i Fauske kommune svært lav.
Pr dags dato kr 80,- pr. år.
Til samenligning: landsgjennomsnittet er på kr. 120,-

Det foreslås at vi ber Fauske kommune om godkjenning på å heve festeavgiften til
landsgj ennomsnittet:
Kr. 120,- pr grav pr. år.

Sølvi Rødsand,
kirkeverge
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JouralpostID: 09/5216

Arkiv sakD.: 09/1433

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

II Sak nr.: 065/09 I KOMMUNESTYR

I

I Saksbehandler: Frank Bernardsen

I Dato: 22.06.2009

ØKNING AV FESTEAVGIFT

Vedlegg: Utskrft av møtebok for Fauske kirkelig fellesråd

Sammendrag:

I flg Gravferdsloven av 7. Juni 1996 skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen. Lovens
§ 21 lyder:

"Kirkelig feUesrådfastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal godkjennes av
Bispedømmerådet. Avgifer for bruk av gravkapell, kremasjon ogfeste av grav fastsettes av
kommunen etter forslagfrafellesrådet. "

Saksbehandlers vurdering:

Festeavgiften for graver ble sist regulert av kommunestyret med virkning fra 1.4.2004.

Rådmanen viser til fellesrådets saksutredning. Det framgår av saksutredningen at festeavgiften i
Fauske er lav i forhold til de fleste av våre nabokommuner.

Rådmanen finner det naturlig å innstile i samsvar med vedtaket i fellesrådet.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr 1250,- pr grav for en festetid på 10 år.

Den nye avgiftssatsen gjøres gjeldende fra og med 1.1.2010.

KOM-065/09 VEDTAK- 22.06.2009

Ingelin Noresjø (KR) foreslo på vegne av posisjonen følgende forslag:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 800,- pr. grav for en festetid på 10 år.

Den nye avgiftssatsen gjøres gjeldende fra og med 01.01.2010.



'7

Nils Christian Stein bakk (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune økes i
tak med konsumprisindeksen.

Innstilingen ble enstemmig forkastet
KR's forslag på vegne av posisjonen ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer avgitt for FL's
forslag.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 800,- pr. grav for en festetid på 10 år.

Den nye avgiftssatsen gjøres gjeldende fra og med 01.01.2010.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formanskapssekretær

Utskrift sendes:
Fauske kirkelige fellesråd Postboks 384
Kommunalsjeftil videre forføying

8201 FAUSKE
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/1747 I

Arkiv sakD.: 12/425 I Saksbehandler: Fran Bernardsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 062/12 FORMANSKAP Dato: 05.03.2012
091/12 KOMMUNESTYR 29.03.2012

MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS

Vedlegg: 1. Saksutredning fra Salten Brann IKS

Saksopplysnbiger:

Meløy kommune har søkt om medlemskap i Salten Bran IKS.

I hht selskapsavtalen for Salten Brann IKS kan nye medlemmer tas opp i selskapet som eiere.
Dette innebærer også en endring i selskapsavtalen og dette krever minimum 2/3 flertall i
selskapets representantskap.

Saken er forutsatt behandlet i representantskapet 27 april 2012 forutsatt at de enkelte
deltagerkommunene har behandlet saken i forkant av dette møtet.

Rådmanen viser til vedliggende saksutredninger og har ingen merknader til at Meløy kommune
tas opp som eier i Salten Bran IKS.

INNSTILLING:

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

FOR-062/12 VEDTAK- 05.03.2012

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habiltet (Styemedlem i Salten Bran).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.1 e).

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Meløy kommune taS opp som medlem i Salten Bran IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap



Even Ediassen
Rådman
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Dato: ...............................................................13.02.2012
Saksbehandler: .. ................... ......................... Rolf Søtorp
Telefon direkte: ..............................................75557411
Deres ref.: ........................................................................
Løpenr.: .............................................................. 74/2012
Saksnr.lvår ref.: ................................................. 2011/234
Arkivkode: ........................ ............................. ...................

Saksfremlegg ad medlemskap for Meløy kommune i Salten Brann
IKS

Meløy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS.

Saken ble første gang behandlet i styret i Salten Brann IKS den 24. mars 2011 og fremlagt i
Representantskapet som orienteringssak den 29. apriL. Representantskapet var positive til søknaden
under forutsetning av eventuelle behov for retting av avvik i Meløy kommune sin brannvernordning
ble finansiert av kommunen selv.

Etter disse signalene fra Representantskapet ble saken utredet i Salten Brann IKS og styrebehandlet
den 22. juni 2011.

Meløy kommune behandlet saken videre og fattet vedtak om å søke medlemskap i Salten Brann
IKS den 8. desember 201 1.

Meløy kommune har i sitt vedtak om medlemskap lagt til grunn forutsetningen fra
representantskapet om at finansiering av avvik ivaretas av kommunen selv samt saksutredningen fra
Salten Brann IKS.

Ved at forutsetningen om finansiering av avvik er oppfylt vil Meløy kommune sitt medlemskap
være med å styrke grunnlaget for å ha et godt brannvern i regionen og gi ytterligere
stordriftsfordeler.

Før representantskapet kan ta stiling til medlemskap for Meløy kommune må saken behandles i det
enkelte kommunestyre.

Ref Selskapsavtalen for Salten Brann IKS:

§ 27. Utvidelse

Nye medlemmer kan tas opp i selskapet som eiere.

SALTEN BRANN IKS
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:
Dronningensgt 56, 8006 Bodø

Telefoner:
Sentralbord:
Telefax:

Elektroniske adresser:
75557405 posttgsaltenbrann.no
75 55 74 08 rolf.sotorptgsaltenbrann. no

ww.saltenbrann.no

Orgnr.:
990565325
Bankkonto:
8902 12 95664



§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer av selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Forslag om
endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr for øvrig ¡KS-loven.

Første mulighet til å behandle saken er i Representantskapets møte den 27. april 2011.

Vi ber om at saken prioriteres slik at den er behandlet i god tid for representantskapsmøtet i apriL.

Med hi~isen .

~il~- ~
Rol~~to
Daglig leder

Brannsjef

Vedlegg
1. Forslag til saksfremlegg i den enkelte eierkommune.
2. Sak i Meløy kommunestyre 10211 O.

3. Saksutredning fra Salten Brann IKS av 16. 06.2011.

Saksfremlegg medlemskap for Meløy kommune i Salten Brann IKS 2 av 2



Bodø den 9. februar 2011

Forslag til saksfremlegg i kommunestyrene i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskâl, Hamarøy,
Saltdal, Steigen og Sørfold. .

MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN
IKS

FORSLAG TIL SAKSFREMLEGG

1. Meløy kommune søker om medlemskap i Salten Bran IKS og Meløy kommunestyre
har gjort følgende vedtak, ref vedlegg 1:

a. Det vises ti Kommunestyret i sak 102/1 O samt oversen.delsen fra Salten Bran
IKS datert 15,06.2011 der konsekvensene for komrnunen er redegjort for så
langt som inulig.

b. Meløy kommune søker om å bli fullverdig inedlem i Salten Brann IKS og ber
om at videre saksbehandling imedlemskommun.ene og representantskapet kan
gjennomføres snarest.

c. Eventuell øvergang til Salten Brann anses som en virksomhetsoverdragelse

etterarbeidsmiljøløvens kap. 16, med de konsekvenser dette innebærer for de
berørte arbeidsfåkerne.

d. Meiørkommune dekker nødvendis;e kostnader for å lukkede pâviste ävvik i
forliold til brannlovgivningen, med inntil kr 6.572.000 fordelt over de
ni:rneste 3~4 âr.

e. Finansieringav avvik søm er driftskostnader skjer ved budsje1treguJeringer og
årsbudsjett ut fra tidspunkt for når kostnadene er planlagtå påløpe.
Finansiering av investeringer skjer vedinnarbeiding i kommunens
økonomiplan fra 2013.

f. Meløy kommune har et sterkt ønske om at stilingen som branmester legges
til Meløy.

2. De follelle kravene til iIJtak av nye medlemmer i Salten Brann IKS fremgår av

Selskapsavtale av 11.11.20 11, se vedlegg 2 og er som følger:

§ 27. Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eier.

§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen må godlgennes av kommunestyrene i eierkommunene.
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Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 213 flertall i representantskapet.
Jfr for øvrig ¡KS-loven.

3. De formelle kravene gir at selskapet først utreder saken for eget styre og videre at det
enkelte kommunestyre må ta stiling til utvidelsen i vedtaks form før saken behandles i
representantskapet.

Etter behandling i de enkelte kommunestyrer styrebehandles vedtakene før
frenisendelse til representantskapet.

Realitetsbehandlingen av saken skjer i de enkelte eieres kommunestyrer. Dersom ikke
niinst 2/3 av eierne godkjenner utvidelsen vil det ikke være gr1llag for behandling av
et utvidelsesvedtak i representantskapet.

Saken er utredet til styret i Salten Bn-lnn IKS soni vedlagt i vedlegg 2.

4. Forutsetningene for medlemskap som er beskrevet av styret etter signaler fra
representaiitskapet fremgår av Salten Bran IKS sin saksutredning til Meløy
konimune.

5. Forutsetningene i saksutredningen er oppfylt gje1loni det vedtaket som er fattet av
Meløy kominunestyreog ved gje1lømført revisjon av brannvernordningen i 

Meløy i

2009.
11

Forutsetningene var:

a. Det er en forutsetning at Meløy kømmune har en vedtatt, ørganisertog
finansiertbranveniørdniug sØm ikke påfører eierfellesskapet nye .økte
køstnader.

i. For å sikre førutsetningen skal Salten Bran IlCS i vedlegg til
saksutredningen vise hvilke krav soni i den torbiiide1se stiles til Meløy

koiiimuie.
iL. Arsakentil forutsetningen om lukking av avvik er at nåværende eiere,

etter over 4 års drift, har løst de største utfordringene Qgavvkene som
lå til grunn for selskapsdatlelsel1.

6. Meløy konimune har revidert sin bra1lvernordning i tråd med det budsjett som er
skissert i saksutredningen fra Salten Bran. Videre har Meløy kommune gjennom sitt
kommunestyrevedtak avsatt niidler til å lukke de avvik søm er i bra1lvernordningen.

7. Meløy konimune er en viktig aktør i regionen og branvernørdningen i Salten vil stå
sterkere med deres medlemskap. Fagiì1jøet vokser og konipetansen innenfor det
forebyggende og konsekvensreduserende arbeidet vil styrkes. Samarbeidet vil legge

ytterligere til rette for en kosteffektiv og kvalitativ drift av 
brann- og

rednil1gsberedskapen i samsvar med lover, forskrifter, direktiver og de komniunale
vedtak som setter krav til grnnleggende og helhetlig beredskap. Regionen vil stå
sterkere rustet til åniøte utfordringer i hendelsesspekteret og imøtekomme
samhandling mellom nødetatene og styrke konimunale krsebredskap,



håndteringskapasitet og innsatsevne.

8. Forslag til vedtak:

a. Meløy kommune tas opp som medlem ì Salten Brann IKS.
b. Medlemskapet trer i kraft som bestenit av representantskapyt i møte den 27.

april 2012.

"\

1-- -----:~:
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,~' ~. MELØY I Kommunalteknisk
kommune

Dato: 30.12.2011
Vår ref.: 10/2025 11/23529

Arkivkode: 026 M74
Objektkode:

Deres ref.:
Saksb.: Anne Knutssøn

Salten Brann IKS

Dronningens gt. 56

8006 BODØ

Melding om vedtak

Fra møte i Kommunestyret den 08.12.2011.

Det underrettes om at det er fattet følgende vedtak i sak nr. 120/11.
MELØY BRANNVESEN - ENDELIG VEDTAK OM MEDLEMSKAP I SALTEN BRANN IKS

1. Det vises til vedtak i Kommunestyret i sak 102/10 samt oversendelse fra Salten Brann IKS
datert 15.06.2011 der konsekvensene for kommunen er redegjort for så langt som
mulig.

2. Meløy Kommune søker om å bli fullverdig medlem i Salten Brann IKS og ber om at
videre saksbehandling i medlemskommunene og representantskapet kan
gjennomføres snarest.

3. Eventuell overgang til Salten Brann anses som "virksomhetsoverdragelse" etter
Arbeidsmiljølovens kap. 16, med de konsekvenser dette innebærer for de berørte

arbeidstakerne..

4. Meløy kommune dekker nødvendige kostnader for å lukke de påviste avvik iforhold til
brannlovgivningen, med inntil kr. 6.572.000 fordelt over de nærmeste 3-4 år.

5. Finansiering av avvik som er driftskostnader skjer ved budsjettreguleringer og
årsbudsjett ut fra tidspunkt for når kostnadene er planlagt å påløpe. Finansiering av
investeringer skjer ved innarbeiding i kommunens økonomiplan fra 2013.

6. Meløy kommune har et sterkt ønske om at stillingen som brannmester legges til Meløy.

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg og protokolL.

Meløy kommune ber Salten Brann IKS ta saken videre til medlemskommunene og til

selskapets styrende organer. Saken ble som kjent forsinket hos Meløy kommune selv, slik at

opprinnelig mål om opptak fra 1.1.2012 forskyves. Meløy kommune antar at en mulig dato

for opptak - forutsatt positivt utfall av videre behandling - kan være 1.7.2012. Vi tar gjerne
imot synspunkter på dette.

Gammelveien 5

8150 Ørnes
Tlf. : 75 71 00 00
Faks: 75 71 00 00

www.meloy.kommune.no
post motta kl§ meloy .kom mune. no

Org.nr.: 970 189 866
Side: 1 av 2
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kommune

Vår ref.: 10/2025 11/23529

Meløy kommune viderefører i mellomtiden eksisterende brannordning, mht brannsjef osv.

Merk siste punkt i vedtaket, der kommunen ber om at stillingen som brannmester legges til

Meløy. Det er blant annet interessant med tanke på den jevnlige oppfølging av driften med

gjennomføring av øvelser osv., der vi kanskje ikke helt ser at det best organiseres fra Bodø.

Vi kan for øvrig opplyse at kommunestyret i budsjettbehandlingen har bevilget 0,5 Mkr

ekstra til snarlig innkjøp av manglende utstyr J i første rekke verneutstyr. Dessuten

gjennomføres opplæring gjennom brannskolen i 2012 i samarbeid medYara, for rundt 18 av
kommunens deltidsmannskaper. I tillegg har sjåføropplæring kommet i gang. Dermed vil

Meløy kommune ha innhentet en del av etterslepet som lå til grunn for de beregnede

ekstrakostnadene som kommunen må dekke selv.

Meløy kommune ser fram til den videre behandlingen av saken, og håper det vil resultere i

medlemskap til beste for både Meløy kommune og Salten Brann.

Med hilsen

0u!\ li;Vt-
Anne Knutssøn

Enhetsleder kommunaltek.drift

Gammelveien 5

8150 Ørnes
Tlf. : 75 71 00 00
Faks: 75 71 00 00

www.meloy.kommune.no
postm otta k(§ me loy. ko m m u ne. no

Org.nr.: 970 189 866
Side: 2 av 2
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MELØY KOMMUNE

SAKSUTREDNING MEDLEMSKAP I

SALTEN BRANN IKS

Dato 15. juni 2011
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Innledning
Meløy kommune ønsker utredet.mu.lighetenfor medleniskap i. S alten Brann IKS og samtidig

få kartlagt hvilke konsekvenser dette vil få for branvernområdet i konimunen.

Saksfremlegget som førte frem til etableringen av Salten:Brann lKS, hvor også 
Meløy

kommune var med, leggessämmenmed detaljkarleggingavbramwernet iMe1øy kommune
til 

grn. 
forutredniiigen. Videre legges den nye branvernordningen som blevedtatt i Meløy

kommu:ne i 20 10soni forutsetning;

Det etterfølgendé viser hvilke konsekvenser et medleinskap for MelØY kOmmune vil får for

k01linunen!)elvog for de øvrige eierne aV Salten Bran IK.S.

Hensikt ~

Hensikten med denne saksutredningen er å vise de formelle, otganisatoriskeog økonoiniske
virkiiitg~neavå utyideselskapetmed Meløy kommune, samt å vise konsekvensen av et slikt

nYt medlemskap for nåværende eiere.

Førmel1ekl"av
Oniltwtak av nyemedlenllner:

SelSkapsavtalen:

.§1.7.Utvidelse

Nyekdrnniunex!san fas opp i selskapet som eiere;

§2i.Endring.avselSkapsavhJléJî

.E:ndringøl fselskapsavtalen tnâ godkjennes aVkornniunestyrenel eierkomtnunetie.

FotslagPtn ..e.ndltng åv .selskapsavtålenkrevertnirtst2/3jlett4Hirepreselitantskapet. .Jfrfof'
øvriglKSaöven;.. . . ~

be overstå~ndètoimellelqaveiiegitatseiskapet t~rstrtåiitredesakenf()reget styreog
vi4ereatd~teiieltekoiimu.iiestyre må tastillingtU.utvidelsen i vedtaks.fòrifør saken
bëha.dles i teptèsel1tântskåpet. . .

Ett.er vedtak i deenkëltekommilestyrerinå saken. styrebehandlespã nyttførfreinsendelse til
representantskapet.

Realitetsbeha:ndlingen av saken er i de enkelte eieres kommunestyrer. 
Dersom ikke niinst 2/3

av eierne godkj enner utvidelsen vil det ikke. væregrn:nlag for behandling 
av et

utvidelsesvedtak i.reptesentantskapet



Overføri ng.avpersonell
Overføringen av branveniansvaret til ett nytt interkommunalt selskap var behandlet som en

virksomhetsoverdragelse vedselskapsdannelsen. Detbetyr at"de som var 
ansatt innenfor

branvernordningenlkonimunenepå vedtåkstidspimktet, automatisk fulgte 
med inn i Sa1t~n

Bran IKS. ..

En. organisasjonsendring av brannvernet krever drøftinger.m~dorganisasjonenei Méløy
komniunehvor de blant annet tar stiling til hvordan overføringen skalbehandles.

Organisasjol1sendringen krever også drøftinger nied organisasjonene i Salten BrannIKS.

Foriitsetningey.formedlemskap.
Deten forutsetning atMeløy koininunehar en vedtatt, organisert ogfinansiert
brannvernordningsomikkepåfører eierfellesskapet nye øktè kostnader.

For. å .sikiéforutsetl1irigen. skal Salten J3rann.IKS.i vedlegg til. saksutredningen. vise hvilke
krav. som ¡deri forbindelse. stiles til Meløy kommune.

Årsaken til forutsetningen om. lukking av avvikeratnåvierehde.eiere, etter 
over 4 års drift,

har løStde største utfordringene og a.vvikene som lå til. grnn for selskapsdannelsen.

KørlSékvClI"$eravniedlerlsKep

QrgrJl1isatorlskekonsekvef1ser
lVeløy~ommunekonimerinn. i selskapet med eninnsatsstytke på 40brankonstanlerog
utrknirigsledere~Samt 3 . årsverk fordelt inedettårsverk forebyggende, 

ett årsverkhereaskap

ogettåtsvetk f~iêti . ~
I)etteerj tråd .l1ed . diniensjonenl1gen i. den. nye branvemotdllingehiMeløy.ko11miine.

F Olfeiersiden .víldetvcereformå.stjenlig. og ha en feier ~hovedsakeligil)kalisert til. 
Meløy

koÍ111unesonii d¡1g. . ~
Fpr å sikrefagmiljøog fellesutviklirig holdesdetjevnligiìløter ogsa11Îil1germedälle. feierne

i regionen samtidig som faggrppen opptrerhåde selvstendig ogsamlèti ~ en fleksibel ~ otdning
til daglig, ~.
For tilsyn med særskilte brannobjekter og forebyggendesaksbehandliri~ ogarbeid.genetelt. vil
detværefomuftig og fortsatt ha ett årsverk hovedsakelig lokalisert til Melft komniune~

Totalt antall årsverkidagens organisasjonpåforebyggende 
avdellngvilikke endres; selv om

lIan k011meroppi OVer 77 .000inpbyggere.Avtaleløsningerogf1eksibelbru~av feiere Og
bra.nnverpersoIiell dekker opp. for normaløkïingenpå O.7årsyerk. Refkiavom i.årsverk
forebyggende for hverlO.OOO innbyggere. . . .



På beredskapssiden vil det være tilstrekkelig med ett årsverk for å håndtere merarbeidet ved
ivaretakelse og oppfølging av innsatsstyrken og andre oppgaver knyttet til
brannvernordningen i Meløy.

Årsverket på beredskap vil ha hovedarbeidssted i Bodø siden vi er avhengige av å sikre
informasjonsflyt og fagmiljø i oppfølging aven deltids styrke som vokser til 281 personell.

For at det skal være mulig med god styrng av deltidsstyrken også i Meløy, må årsverket
inngå i kompetanseenheten som øker fra 2 til 3 årsverk.

Salten Brann IKS sin organisasjon vil kunne ivareta en utvidelse av antall eiere og antall
ansatte uten å endre på organisasjonsstrukturen.

Økonomiske konsekvenser
Driftskostnader knyttet til vedtatt brannvernordning i Meløy kommune med de forutsetninger
som er beskrevet i denne utredningen og i vedlegg er:

2012 MEL

Sum Felleskostnader 2325000
VaktordninQer 2 023~083

Kjøp av beredskapstjenester 550000
Feiino 00 Tilsvn 775963
Sum Overføringer 5674046.._
Innkrevino av feieavaift kommune 775963
Nettoutgift per kommune 4898083

Se vedlegg om "Brannvernordning i Meløy kommune" for detaljer.

Avvik på materiell og kompetanse som forutsettes dekket av øremerket avsetning fra
Meløy kommune er som følger:

Kompetanse:

. 36 personer oppfyller ikke forskrftkravet om nettbasert kurs i brannvern

. 3 8 personer har ikke lovfestet grunnutdanning

. 7 personer mangler lovfestet utdanning til Beredskapstrinn I

. 4 personer mangler sjåførkompetanse Kl C og 160

Total kostnad grnnleggende kompetanse: Kr 2.151.000.-

Gjennomføring av forebyggende tiltak slik det fremgår av forutsetningene for den nye
brannvernordningen i Meløy vil redusere utdanningskostnaden med kr 180.000.-.



Møterièll:

. Maiigler i HMS verieutstyr

. Mangler i brannVeinmateriell

. Manni:kapsbil Halsa

. TankbirØrnes

. Administrativt kjøretøy

. Sh:ikkevogn Meløya

"" Total kostnadinaterêll: Kr3.845.000.~.

Tanbíl Ørnes kan Vtrderes opptrot nyanskaffelse av Tankbil Glomfjord. (Ref Tankbil Ørnes1.5n.ill) .
Maksimaleavvikskostnader kr 6.572.000.-:.~ - -' . -'-. ,- , ' . - .... ,', ."'. ..... ,.-.. ..' " ",', .

Se vedlegg om "Regnestykke etter verifikasjòn i Meløy kommune" for detaljer.

Kqstiiadertilmåtefieilög;koitpetanse varI hovedsakfêllesfinans1ertav eierneavsaltèl1arannIKS. . . . ~
. Avvikene var også delvis finansiert med direkte innskudd og resterende avvik ble finansiert
av fellesskapet gjennom låieopptak. ' ~. , . ~ ~. .
Alle màteriellinessige avvik fot nåværende eiere er løst òg selskapet er brakt OVer i en.
normalutskifningsfase. . . ~ . .

For å ivareta kompetansekrav er det tatt høyde i driftsbudsjettet for å lukke resterende avvik i

grunnutdanning for innsatspersonellet nied budsjettmidlet fra nåværende eiere.

p.~"s.()n;..JJaterieU....()g kòinpet~nsea""ikenê sk~i.iøses ..av..Salten . 
BralurlKs .gj~~nø.m

fellesfmausieriiiK vil iiåværendeeiere belastes 
med over90 % av Meløykøìlmune sine

. avvikskQstiader~ . ~



Nåværende eieres utgifter til brannvernområdet i 2012

NB!: Foreløpig forslag til budsjett 2012

2012 Salten BEl BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR
Sum
Felleskostnader 24870586 400272 16714509 3436394 614267 453786 1 638769 777 526 835063

Vaktordninaer 30728356 750362 19476322 3728085 1 327796 1 423628 1644020 1 189143 1 189000

Feiina oa Tilsvn 7194100 161 167 4119749 1 186888 254868 231443 618743 346384 274858

Sum Overføring
2012 62793042 1 311 801 40310580 8351366 2196932 2108857 3901 532 2313052 2298922

Innkreving av
feieavaift kommune 7194100 161 167 4119749 1 186888 254868 231 443 618743 346384 274858

Nettoutgift per
kommune 55598941 1 140635 36040831 7074478 2027063 2037414 3287789 2106668 1 884064

Sum overføring
2011 60862702 1 270575 39054914 8091864 2132624 2047862 3787346 2250728 2226788

Budsjett for nåværende eiere er utregnet etter samme mal som for Meløy kommune.

Innlemming av Meløy kommune i finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen

Fellesutgifter

. Brannsjefmed stab

o Det er en felles brannsjef for hele regionen som også er daglig leder for
selskapet. I brannsjefens stab er det ansatt en personalsjef og en sekretær.
Administrative tjenester som regnskap. Lønnsrapportering og revisjon kjøpes
av Bodø kommune. (3 årsverk)

. 1 i O-nødmeldesentral

o Fellesfinansieres (1 i årsverk)

. Tilsyn i særskilte brannobjekter

o Det er lovkrav om en ansatt pr i 0.000 innbyggere for å klare å gjennomføre
tilsyn og forebyggende arbeid på et nøkternt nivå. Avdelingen har også en
leder som samtidig har overordnet ansvar for feietjenesten. (Forebyggende har
8 fellesfinansierte årsverk.)

. Utrykningskostnader

o Kostnader til utrykning til akutte hendelser dekkes felles.
. Materiell drift og anskaffelser

o Drift av alt materiell, personlig utrustning samt utskiftninger og anskaffelser

fell esfinansi eres.

Direkte utgifter til den enkelte eier

. Drift, leie og vedlikehold av brannstasjoner og depoter.



o Den enkelte eier drifter og vedlikeholder funksjonelle lokaler for brannvernet.
. Brannmannskaper i vaktordningene.

o Lønnskostnader og personsøkertilegg til mannskaper i vaktordningene dekkes
av den enkelte eier.

Avgift til innbyggerne

. Feieavgift

o Selskapet anbefaler størrelse på feieavgiften i forhold til de reelle kostnadene
til utførelse. Den enkelte kommune vedtar feieavgiften på anbefalt nivå
alternativt vedtar å subsidiere avgiften til innbyggerne.

Kostnadsfordeling inklusive Meløy kommune

Innlemming av Meløy kommune i eksisterende finansieringsmodell gir følgende
kostnadsfordeling:

2012 Salten BEl BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR MEL I

Sum Felleskostnader 27195586 400272 16714509 3436394 614267 453786 1 638769 777526 835063 2325000

Vaktordninaer 32751439 750362 19476322 3728085 1327796 1423628 1 644020 1 189143 1 189000 2023083

Kjøp av
beredskapstjenester 550000 550000

Feiina oa Tilsvn 7970063 161 167 4119749 1 186888 254868 231 443 618743 346384 274858 775963

Sum Overførinaer 68467088 1 311 801 40310580 8351366 2196932 2108857 3901 532 2313052 2298922 5674046

Innkreving av
feieavaift kommune 7970063 161 167 4 119749 1 186888 254868 231 443 618743 346384 274858 775963

Nettoutgift per L

kommune 60497025 1 140635 36040831 7074478 2027063 2037414 3287789 2106668 1884064 4898083

Kostnadsutvi kl i ng

Finansieringsmodellen har svakheter i forhold til at den prosentvise utviklingen av kostnadene
for den enkelte kommune utvikles i forhold til den enkelte kommunes eierandeL.

Særlig fikk de største eiere vesentlg høyere kostnadsutvikling enn eiere med lavere eierandel
i etableringsfasen blant annet ut fra at man valgte å fellefinansiere avviksløsningene.

Dette er vist i følgende oversikt:
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1. Samlet

2. Beiarn

3. Bodø
4. Fauske

5. Gildeskål

6. Hamarøy

7. Saltdal

8. Steigen

9. Sørfold

Budsjettutvikling i tabellform:

Salten Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Saltdal Stei2en Sørfold Årstall

46431 1050 27868 6458 2241 1914 2907 1996 1907 2007

52620 1184 ß2112 7341 2416 1971 3176 2186 2236 2008

54240 1181 ß3941 7257 2195 2113 3468 2176 1909 2009

56260 1201 135529 7413 2231 2144 3556 12223 1944 2009

o 2f7.20
020
o 20 RE
.2010
~ 2011

1i2012



I -----

58797 1222 37813 7784 2052 1971 3644 12168 2144 12010

60863 1271 3.9055 8092 2053 2048 3787 2251 2227 2011

62793 1312 ~O311 8351 12197 2109 ß902 2313 2299 2012

Stordriftsfordeler og økende inntekter er med å bremse kostnadsutviklingen 
og vi erfarer at

ettersom avvikene er løst blir også den prosentvise økningen hos den enkelte eier mer lik enn
tidligere.

Fonl unngå skjevheter bør fellesutgiften reguleres slik at den kostnadsniessige utviklingen
fordelt på eierne blir så lik som mulig.

Følgelig blir det viktig for en rettferdig kostnadsfordeling at ikke selskapets eiere på nytt 
går

iní i felles finansieringsløsning av avvik hos nye medeiere.

Avslutning
i oppsettet for Meløy kommune har vi basert oss på den nyebrannvernordniligen som ble
vedtatt i kommunen i 2010. Videre har vi lagt til grnn detaljka.legging av brannvernets
tilstand i kommunen sainmenm.ed personell fra administrasjonen. Samtidig har utredningen
om felles brannvernordning fra 2006 og regnskapstall vi har fått opplyst for 2010 vært tatt
med.

Tallene i tabellensoin oPPsunimerer kostnadene i Meløy koinmune må nødvendigvis
kvalitetssikres ytterligere gjennoni første drftsår.

Utfra de faktorer i beregningen som vi har tilgang på anser vi. at 
det er rimelig god sikkerhet

for atde oppgitte driftsiitgifterog anskaffelseskostnader er 
maksimaltalL.

Legger vi det overstående til grnn er vi trygge på at nåværende eiere ikke vil fâ økte utgifter
soin følge av nytt medeierskap. Samtidigsom at Meløy kominune gjennoni et niedlemskap vil
tilføre kapasitet og kvalitet til det regionale brannvernet og også nyte godt av kompetanse og
sarnhandlingsevne i Salten Bränn IKS..

MedogšåMeløy komniune i selskapet vil vi stå sterkere i det nasjonalebrannverniljøet og
godt rustet for å finne kosteffektive og sikre løsninger fòralle de 

oppdrag som ligger innenfor

brannvernperspektivet.

I ordningen i Meløy er det sammen med styrken i Salten Brann IKS både god erfaring og en
utmerket personellstyrke for å bygge ytterligere kompetanse og felleskap i et regionalt
perspektiv.

Forslag til vedtak
1. Meløy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de

dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning.



~

2. Med Meløy inne som medeiere fordeles fellesutgifen slîk at den prosentmessige
utviklingen av tilskudd til Salten Bran IKS blir mest mulig lik for eierne ved
uendrede branvernordninger.

3. Ved endring av branvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvemordning.

~
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2036

Arkiv sakD.: 11/1694

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Koimunestye

II Sak nr.: 092/12 I KOMMUNESTYRE

I

I Saksbehandler: Jakob Diupvik

I Dato: 29.03.2012

PROSJEKTSTILLING V ÁRRS UNGA - VÁRRS FRAMTID OPPVEKSTPLAN FOR
FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: - Brev fra Fylkesmannen i Nordland angående deltakelse i (Nåres unga - våres framtid))

- Invitasjon fra Fylkesmanen i Nordland til økt satsing på bar og unges oppvekst i Nordland

gjennom (Nåres unga - våres framtid))
- Søknad om prosjektidler til Fylkesmanen i Nordland

Sammendrag:

Fauske kommune har taket ja til å være med i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga-
våres framtid)).

Det er i flere samenhenger og ved flere anednnger blitt avdekt et behov for en bedre
samordning av oppveksttjenestene i kommunen, et behov for å utarbeide en oppvekstplan basert
på felles samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

I invitasjonen til deltakelse i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga - våres framtid))
oppfordres kommunene til å fremme søknad om prosjektmidler på tiltak eller planer som er
knytet til deltakelse i prosjektet.

Saksopplysninger:

Fauske koniune har taket ja til å være med i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga-
våres framtid)). Prosjektet er initiert for å fokusere på kommunenes ansvar og ivaretakelse av
FNs barekonvensjon. I tilegg ligger det en rekke styringsdokument som;Lov om sosiale
tjenester i arbeids~ og velferdsforvaltningen, Lov om barevern, Lov om gruskole og den
videregående opplæringa, Lov om barnehage, Kulturloven, Samhandlingsreformen og
Folkehelseloven.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har siden 2010 hatt et overordnet fokus på folkehelsearbeid.
Folkehelsesatsninga har i denne perioden, og fram til 2014, som hovedmål å skape (arygge

oppvekstmiljø for bar og unge)) (Programotat, Barn og unge, satsingsområde 2010 ~ 2014). I

dette arbeidet har det i flere samenhenger og ved flere anledninger blitt avdekt et behov for en



bedre samordning av oppveksttjenestene i kommunen. Et behov og etter hvert et ønske om å få
til et helhetlig perspektiv i forhold til oppvekst.

Første steg i ((Vårres unga - våres framtid)) har vært å gjennomføre en karlegging om
kommunen oppnår og gjennomfører tiltak og målsettinger i barnekonvensjonen.
Gjennom dette karleggingsarbeidet har vi fått bekreftet behovet for et helhetlig
oppvekstperspektiv. Samtidig viser analysearbeidet at det gjøres mye godt arbeid på
oppvekstområdet, mens vi er mindre flnk med å samordne og utnyte hverandres ressurser til et
godt oppveksttilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetansen i stor grad er på plass, og at
Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kune
nytiggjøre den tverrfaglige oppvekstkonipetansen.

Fauske kommune utarbeidet i 2008 en oppvekstplan. I ettertid er det konkludert med at planen
har vært nytig for skole og barehagene i Fauske kommune, men i liten grad klar å samordne
hele oppvekstfeltet til å inkludere kulturIfritid, integrering og familiesenter.

Den nylig vedtatte Kommuneplanens samfusdel tematiserer det same, og strategier i denne
overordnende planen harmonerer med utfordringene på oppvekstsiden og vil dermed legge
føringer for innold og strategi i en oppvekstplan, slik som en Kommuneplan skal gjøre.

Fauske kommune sin Folkehelseprofilen 2012 indikerer også utfordringer på oppvekstområdet.
Oppvekstindikatorene i folkehelseprofien er elementer som vi kjenner igjen utfordringer i det
kommunale folkehelsearbeidet lokalt, som også blir fokusert som utfordringer i ((Våres unga -
våres framtid)). En oppvekstplan bygd på et helhetlg oppvekstperspektiv og en helhetlig
oppvekstforståelse vil være avgjørende for å lykkes med å skape et fremtidig fauskesamfunn
med mange ((Robuste fauskeværinga)).

Fauske kommune har i løpet av 2011 ferdigstilt en ny administrativ strutu, hvor oppvekstfeltet
er et eget samordningsområde. Et kompetent og beslutningsdyktig ((oppvekstområde)) vil kreve
saniandlingskompetanse og en god og gjennomarbeidetoppvekstplan. Det handler om å få hele
oppvekstfeltet til å dra i same retning. Det handler om ressurskobling både på administrativt,faglig og økonomisk område. .
Ambisjon blir dedor å få utarbeidet en ny ((Qppvekstplan for Fauske koinmune)).
For å få dette til trenger vi å bli tilført ressurser for å drive prosessen framover på en kvalitativ
god inåte. Denne prosessen og dette arbeidet handler om utarbeidelsen aven oppvekstplan, men
det handler kanskje aller mest om å utvikle og etablere en felles samandlingskompetanse og
oppvekstforståelse.

I invitasjonen til deltakelse i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga - våres framtid))
oppfordres kommune til å fremme søknad om prosjektmidler av tilta eller planer som er knytet
til deltakelse i prosjektet.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støtte til og til
opprettelse av prosjektstiling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.



Even Ediassen
rådman
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Saksbehandler, innvalgstelefQn ,og e-post:
Gûnn SkjelVe, 75531617

~ "'gûs(gfmno.no

yar,~~t9...
05.10:20'1,1.
Deres dato

Vår referanse
2611/5715

. De¡'es referanse

Vår
631.

iSø:iold korltÙe
, \M~løy konitie

Qildesk~bkommune
Steigelìk()ilune
Bodø kommune
Fauske kommune

SajitdL kqiUpré ....~
Beiatn koinUre
Hamarøy kommune

Rådhuset . S~~6'Straumen
Gamelv. 5 8,1:;0 ;;i:~rpes
Postboks 54,.+.8;1ß8 ;~Il1dyr i,' j"

Rådhuset, l' ;,ßi.81 ,keinesfjor,d;.:'
Postboks 3Î9',,8,(101 .~(,dø;;\('-'

Postboks 931: ;i;~"SA01 i: ,:F,apske,:y

Kirkegt. 23;,'¡.f'rS,?;50 o,::~ggnanf;
ah10 C¡ J!'pldj ord

Oppeid . '&ji~~94:Ewnarøy

'" 'C"f
~.."~ ~ ft, ";

J\.'.~f il'¡J'h.,¡,~ix.l."r¡jl9,.\,1:-. '9. ~.

._. ~11Tl~'~~t:_:.:~ DJ21.~lfil, ~ ~=-.

'ßrrfp~::~.J í:t;:d~:_,~~.t

'\t~'IJ

Angåènde deltakelse i V,à.rtlte,SîlJl!Ull;¡h'i,Yårr,~Ii~fr;l,n:ti,~l ¡

F~lkesmaneh;vis.erj¡i1.m~el.:i regl()~gÇlt(t'Jl$'n:¡~,~~M)"il!l/ n~r;Jèfmwlim~He ,Bl~,"l1f;e~.~ntprt, for
ptosj ektet: Våfres;un'g(jiv¡o/å1flJIlS:flqwtid!j,g~ta;kkeFi'bqrP,o~iti¥,,rPQt~~lS~i,.~ti~in.e~:d,~lte 1

følge opp fra møtet noen.presiseríngeJJ(p.amiooinpltr';Lâ';~')'i;'Y,;' r"" !y,;,,'l," ~ ',' ., t

'jIlY1kêsln~~nsr,~~êid~gi;ll~p.e ¡haiiÀe¡ Wf#1tlg"R~tl~dil,~e,t~r'~ñ~¿~~l~à~rí!r~5~¥?~e
Salten, demvirsar.e))fhaæ;sltl§s$fm;E~e.~:plan~r(pg.li,~s13~t~t05);iè~fj~,ffa,J;ciqAt¡,\,\ti';;~

¡,;)1E'Y'lkt'siianen,s~riifai\rtrpil;sY~;W1gå,en:d~;~eltsiels~H,,~Ak~rimt.p(jwl,JnNliR;~;Jngh1 r~~in~~tjl~en

medio oktober. "-' .. ~ - "..L.,.""".~ ,
i;~i,-na:~I~a~!et"t1~jm~d,;~~l~e)1,qe¡.~fiml1Hln?er,,q~;~~rnSiJ!ll~atltt(rr~,~~¡,i~1hr:¡l;~. ¡l)¡å

;', .~a~s.We; ~~.lelkkl;~kk~;lQ!rQ.Q.¡v .l6..D;Qf¥Ra,;si~tte1~~lJ~ll yi,~ß:,§;ni~fl~$RS,P~Jtr~~tl~Ii~l,l

'~anßatte:iJ(Qmm~~n~,tl~~g~h~P~~llLU~t~OOtialb,iiH~,~~t ~~~~R~lß:Y?eÀt9iml~t~~~fy¡af~r¡s ~v~k?~une11e~ Ji'~lkesin~ellÐ.ar ijIail?~nq~ti~H~Fs,iJuiJlll tlrH1¡Çf~~rfl~i~1;yr1 sglR1~6f1~rt~~e .til
it; ¡ lt~'€lplir€g€t¡an~l~$~Ar,b~ld:¡~øp:nt~Yt:SRl~sJ.ÆlÆm~,Rf~SI~P.t~r~rviò\J1J~~h~~¡~9m&VWr8n,¡far

disse utlevert til videre arbeid mternt.,i,

J 'r1li:l5detteimøt~t':børK~p~~etl~\fa~;~~P.rF~Rrxr&iitaqJ~F;fi~h9!~"~hmHll~î~~\~r,t~~~Is~fl;Ptrr.vi

om at dere~te~el'¡p¡:ilt,¥e.l.9àR.,,(tçel~iMll.;SJ~çbUl~g.,!?W,Sin~~ym~~W?.~ti iRfqS,Jjr¡~lrt~i,l.. iJ' r; i';

iPåm~M~il€ncleAiiclsp,oo~htll~iQet:)~eJ~PN~n§ll~¡~~Jl.kl~¡ ~l1j,., .' ~i. ;;i,/effl~.,JA~p.

erfaringer(fràúrr91nS,~Qg.!$jitniil~stege;tfJ)~' Misj. ~lJøet:~ll.¥~~~N:~~teJ!;p" n8f;ltQ~~~s'~ri.',
kormer i gang,)JierfQn;KID¡qet¡y~rx;~it.fAJeMe,litHi1~~~ttinH~J;ll'9aes,s~p... li'" ,"'.'
" ~vs1utnihgs\\dS\demietfte,gageJl¡)rH)*i!~p,re,sentere;h~9rqan;\\l;~:!f;r9riR~S'YiaSf.eJM~~W'i:fmed
datoer~ó'gjtínßftister~'77(SeJ~r; Ø,'Wg::fi~Cli~SI'l~,i.PP;ll~i~..;fra .l?;e~J otl.£H~~ll?~:.l~~ér
Indre Salten. ,~,", .,' '.~'.'
Vi séhfiani:tH'1p.Q$itiMe;SY.ar,1far~emi~elle,; ()g,~,nsketjy;e,1~ao;.~attil ni~~ ,fQt~äir~j
deltakende kommuner den 28.10.11 på~l¡ll9~k~',n 'iH '"' ~ c, ,,,,' .' . ~ ~ :: . ',i.

På vegne av prosjektgruppa og;le,q~l t~;înf\~e; s~ity~i.,
r':

Ji

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks; 75 52 09 77

.Rylkesmannen

, , ' Telefon: 75 531612
. ~Jelefaks; 75 53 15 83
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Med hilsen

Are Veiåker (e.f.)
ass. direktør

Kopi:
Per Jon Olsen - RK-leder indre Salten

/

Gun Skjerve
seniorrådgiver
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Saksbehandler!innvalgstelefon og e-gost:
Anne SofieMëifteflšèlÌ,7553' 1I536c)" ,

asm~frngji;P', ,', ; cC ;

Vår dato
',', ' : 27.oi2õ1'1

T peres data c

. " ~ " ..' Yåç te~iir,a¡is¡:
.: :20'11/5715'"
, Qefés,r~fèranse

. , Vår arkivkode
631.0

Kommunene i Indre Salten
v 1 ora:løt~ró g 'ladfáìi ,d \'\E,':¡; , ;: ;" ~ '-, "~';(;"~"~'~~' :,',,~,h. '. " ~~ 'I ~J:'

~:~i:."..,~~~.r~'~lr.:' ~'.~_'~

.. ::~~~":::~t)\-

-,j \1".:',- ,

.?-~.,_:".r'-"_ê.:"f"~

,~ . , l. . ':-""..-'4

.~'j.ii; 'it! '.

;", "~' ~.~ (! .~', ~ i :_':

J,' frf;; -e'." ' S. lO

yt1~kl3ií: ; ~tl

. ".~
l:').',~,~r,:,-,':"~;'~-'+i nJL;~'!. '

,,(t.!~ít~~~;jll~Jl ~~~ír~t;~t~fMt?Ô~:g~e;rf¡a~nv,~:~st: ;.'.~c9rìttl~,~~tJ¡~Q~.:m?p:tn

.,' .\S";' .\"'~.':,yi~:¡," ;c, \ic ;.,;;.';:"i¡.')~..n~'"'í'tt;.L .,¿ c. '. 'ix,' . ..' h: 'L H; ;f" ~ ~ °i'
.:~-n .. ~., :n ¡ '~¡'" tl!J ," )' '_'"" L'

Fylkesmannen ~~~~:~R~¡Y~f(l~r¡ ~~.Mt-m1lI~~~,~il~t~f,Sf;rfit~I:lig~i~;'~h£i~y~~w~,qmr~t~e.r(
b~r~~:,?,Pn~i~r~'GJ~~gl~~li:l~ll~mtirR'~F~ff~~;p~,roæ,~J¡i¡\tt ~¡'W.~l;ti~l~I~1kl!'F ":e~¡Jßlf~it
Diva. ~.,,~,l,\ '."r~ \'/.í~~ 'l.~:~' '. ~'('~'.n "yq )'I~ \; ?:'.~:-~"\:\~::;.":\ "~' ,j"ttj(I ";:~.~:~:;. !~~.':i~ L ~"(¡:,.' ~ ~':

Gjennom vårt interne samarbeidsforúii for barn og 'unge, har vi konståtert at det er
"æraM_mlt"m~~Tl~ii_d!~iI':'ÎÚ~'~i

. £6;' J''J i.) ',i I; "¡,It,, ,¡Hv it: ~X)2i1~~lf~~:ßl¡rX?~"a~ IfglRlll'HJ:~H~~JJrllìli~~~~tt
fokus pa barn og ungeanPR'ÇI"~'" .,11RA'tr',J.~tl~,lJe,sJ~ft me1lJilv.er, t 'i''V ,'"Il i;,~,;J.JJ..'.l. GA
- V ÅRs FRATIDl,~'itsatsiií:"ëv",.'il;';~tt.t "à ,r'sj uíikÜ'ÊN!r arn'ekôn¥'éns~oÍi ."~~

'1T.Y~;:H~.'l'r'1.t':¡'?':~J'~rTji?JJ-rlßiX\l 'lc- ..gßf:.~JiHJ).ll .t~:2..::~;t1~~i-; (..' :)~ :~"J:.~. \ HU c.'.; :" .f' J ,
basert på erfaringèr ifrå Sjúmilsstëgèl i Tronis~ ~. i': 'o' ".,q ,O"~ .1' n

-' .'- , -' '" .~.. ~ ~.--'.. '" . '.-

Bakgrunn for satsingen
Det skal være godt å vokse opp i Nordland!."",,,,,;,,,,,,,,,,,,,

Satsing på gode oppvekstvilkår gjennom å forebygge prob'í~~ef:,'~en¡dei:,Ä;a(kre god helse
hos bar og unge, er en av samets viktigste ansvarsområder. 'K~n:uneíìes ansvar

omfatter hele bardommen. De fleste bar klarer seg godt med den omsorgen de Ïar

~Ißn~~Mjíft\tKgft~fètf!tP~h~~fg~t!~J~!Jt!io~tW~~~;~f(~lit~~~l~~~~~:tppk
"li~r*ltti~~.f~¡~~~~l~J~i:~~~¥~~:~i~ g~ire¡sm~~9,¡~E 4~e~f~~~:i~Ë#¥t:Fiåi;~t!R~1~Hn~11~
skâl '~~øk~ "siÌÌ~ evne' ~il'å sOOtr'a~"R~¡~~Hí~tJ~P.lAtHSAWikJHW~!; ¡'jfl"j,t.n¡vtl't~wi,?g

hver famlie far nødvendige og tilstrekkehge tiI15ud fra kommunenš ulike tjenester. For a
bidra til,fi 8V,:Win 4~tt~ wåleh i~trQ~~S~~rHr¡ ~ert~r;rylk~smpttn,¿'J'~rr'~~\~~~~¡'I.Y~1¡~e~,i

fi~/iiirlCr~; " cc,;:.. ~d 'lfl¡ ni,"¡;r\'L' '"cl' .~". . c" '.~.~ . ',. " c
';C,~~~:~~f~~~?R¡Yd~n~jg~"d"f,',:;(d ",,':i'/;¡"d Jj,: ,;,:;;J'¡"J\í\,')?l','il .. d. J.YèiI:l;H"':' ,;;",;,. ¡

'13àr~ko~ýeÌ)sjöiitti :t1rde.ii1iste,qxer..pansJe~l~ll~teir,soin -re1:t till~YQgnde,lse,: skolçga,g og" c ûtVìídHig~' deltaRêlse'pg'ipiYtêls,esAAtßniSÒrgpgb,eSfytelse: FN sH~nek9#ýeLlsJon :öle

vedtatt av FN§geriet~ìfòrsàrfilgítgfl9,"~g'tråcite;i ìòaff'i ;septenib~i; åtétèttër:' 'Norg~ ~
ratifis~rt~, ~RPyeHsj9neiiriJwi~EJ~?1.,.B&. i~~~0rl..ql~,lCQnxep,~J;9~ell,KiQ,ii.pJA tr~å være
((bare)) énK~:)ilÝensj9n,Jilå bU'éiidelavnpn*ëlayer. .~~. ~..~d k ,',. .~... ....""..~., ,.,; .

¡peg~:~~~è~~'~;r9t~f~~t~~~e.'r~f,~ò~~f#e,dpå tik'linj~~~fui~ :ap~#"lç~';.t~~i~~ên:~~~ìt~ .'.
kOI1une har en nøldelrolleirealiseringen av konvensJont1n. I)erforina:allekommuner
,-( f"'.~'Y"L~_fL'~::' :"-".\""",".~':,",.~,~::t.;-'..!-~'.d~..~" :::".~;."".;' ,.', ~': ~f~.';.i:,~"'.ir;:;,';.\-" ~-f' c.C.)~",~,.'i.:"'_-",:.~)"''.~~

Statens hus

Moloveien 1 O, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

I I I I J J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I 1 i I , I I L I I I I I I I I I r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I r I I I I I I, ,, ,, ,.: Fylkesmannen :, ,: Telefon: 75 531612 :
: Telefaks: 75 53 15 83 :

E-post
postmottak~fmno.no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nordland
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kjenne til barekonvensjonen og virkeliggjøre de rettighetene for bar som ligger i den og
sørge for at bar og unge tas på alvor.

"

I tilegg må myndighetene, ved Bare-, likestillngs- og inuderingsdeparementet
rapportere til FN hvert femte år om hvordan de jobber for å følge opp konvensjonens
bestemmelser.

Ved siste rapportering i januar 2011 uttalte barekomiteen at de var bekymret for bL.a.:

Ineffektive samordnigstjenester; både mellom, stat og kommune, mellom
kommunene og internt i kommunene

Stor variasjon mellom kommunene i sine tjenester overfor bar

Manglende kompetanse og ressurser i mange kommuner

Sjumilssteget
Staten ved BLD har som mål å implementere baniekonvensjonen i kommunene. I Troms
har Fylkesmannen tatt i bru en metode, kalt Sjuniilssteget (www.sjumilssteget.no). for å
sikre bars rettigheter i den kommunale virksomheten. Ett sentralt pun i denne metoden
~lJØJI(mÙl~~
I sitt svar til FN~kointeens bekymringer viste Bare-, likestilings- og
inkuderingsministeren til dette arbeidet, og anbefaler alle fylkesmeill å gjøre sitt
sjumilssteg. Derfor Vårres unga - vårres framtid.

~

Vårres unga- vårres framtid
I bunen for satsingeiiligger FNs barekonvensjon og hvordan denne ivaretas i
kommunene. I tilegg ligger en rekke styringsdokùmenter som;

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om barnevern
Lov om grskolen og den videregående opplæringa
Lov om barehage
Samandlingsreformen
Folkehelseloven

I alt arbeid med barn og ungdom vil det handle om at kommuner må tenke og handle
helhetlg i politikktformgen, slik at de skaper gode oppvekstmiljøer for bar og unge.

Det handler om å mestre hverdagen i nærmiljøet, i barehagen, på skolen og i familen.

Målet er helhetlige tjenester som er godt koordinert.

et av de viktigste budskapene at vi må satse mer på
forebygging. Vårres unga - vårres framtid skal ruste kommunene til å ta et større ansvar
for at bar og unge får de tjenestene de har behov for. Vårres unga - vårres frarntid må ses

i samenheng med ny BeIselovgivning fra 2012 hvor folkehelseperspektivet har en bred
plass. Satsingen på opprustning av bainevernet i kommunene er et sentralt satsingsområde
der barehage og skole er en viktig arena for samandling og forebygging.

'Vårres unga - vårres framtid skal handle om å iverksette FNs barnekonvensjon i
kOlninunene i Nordland. Det skal hjelpe kommunene med å konkretisere artiklene i
barekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planegge og kvalitetssikre tjenestene til
bar og unge. Fylkesmannen i Nordland har et godt samarbeid med Fylkesmanen i Troms,
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og vil ta i biuk erfaringer og tiltak fra Sjumilssteget i samarbeidtmei:lkøu:1J0l1e i"
Nordland.

1 . - t(c. ~ T ',/.:. -.: :: '.',;
'~,O~;'l ~ ''''', j'\.r ~:'::~ ,..~:: '. L :' . ~ " -;, , ~, l.

~ ",.\\-,z::.~.,r-
,
,'...

;,vârl'es ungap.:ivâWits framtid tar:utgangspllt.i følgendeisentr:ale:artikei.i"ENs:.

.'~' t.bahel~Qnyellsjøn:' ;.'
. ,- , ," .;- ~.,~':. : '.', .:::" .

· (arikelvl2J
(ariklene 18,26 og 27)
(ariklene 19 og 20)

(arikkel 23)

(artikel 
24) 'T'.'

(arikkel 28 og/2Q)

(arikkel3 1) ~t , ~ ;Cc. ," ,.
j ''j' '

1. Medbestè1Telse-
2. God omsorg og levestandard
3. Vern mot overgrepl Særskilt vern og støte
4. Fullverdig liv
5. God helse
6. God utdanng
7. Kultur og fritid

Hva skjer i 2011?_.._~gYtreHelgeland.En
sentral samarbeidsparer vil være RK (Regionale kompetansesentre), som Fylkesmanen
har en samarbeidsavtale med. Fylkeskommunen gjennom folkehelsesatsingen o,g.
videregående skole (Ny Giv), vil også bli inviteit inn som samarbeidsparn§!:'~L"J/j

Fylkesmanen vil understreke at satsingen ikke pålegger kommunene nye oppgaver eller
plikter på de ulike områdene. Selvanalysen er i hovedsak ment som ellhjelp for
kommunene til å gjennomgå både omfanget av og kvaliteten på allerede eksisterende
tjenester til bar og unge. Med dette hjelpemidlet kan kommunene både se hva de er gode
på, men ôgså finne forbedringspunter og igangsette tiltak i forhold til disse.
Fylkesmanen håper at kommunene vil benyte FNs Barekonvensjoiii det løpende
arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet som gis til bara og deres foreldre.

~") t~.af.h~':)~J f. ,\(,' _~,

Til hver arikel fra FN's barekonvensjon vil Fylkesmannen utarbeide kontrollspørsmål i

fOlID av sjekkliste som kan benytes til å utføre en analyse av tjenestetilbudet.
Kommunenes tilstandsrappoiter vil bli sannnenfattet av Fylkesmanen og vil dane
grunnag for senere oppfølging fra Fylkesmanens side.

Oppfølgin fra fylkesmannens side
a.

Fylkesmannen vil ved tildeling av skjønnsmidler til kommunene prioritere satsing
på bar og unge. Kommuner som ønsker det, kan fremme søknader om
prosjektmidler til delfinansiering av tilak eller planer som er knytet til prosjektet
"Våres unga - Våres framtid". Det må søkes innenfor ordinære frister.

b. Faglig råd og veiledning

Fylkesmannen har utvalgte fagpersoner i avdelingene som vil bistå i arbeidet:
Fred Müller - Helseavdelingen
Solveig Johnsen Hovet - Helseavdelingen
Solveig Aase Pettersen-Høidah- Oppvekst og utdanning

Gunn Skjerve - Oppvekst og Utdanng
Torild Jakobsen - Sosial- og famileavdelingen
Lise Tymi - Sosial- og famileavdelingen

c. Prosjektleder

Fylkesmannen vil søke Utdanngs direktoratet om prosjektmidler til en person som
skal lede og ha ansvar for oppfølging med kommunene.



Side 4 av'¿

d Møter i 2011 med Indre Salten og Ytre Helgeland. De øvrige i løpet av 2012.
e. Fylkeskonferanse i 2013.

Jeg håper dere vil være med på denne satsingen som er rettet mot "V årès unga - våres
framtid". Det er ønskelig at RK Indre Salten og Ytre Helgeland tilrettelegger for et møe
om satsingen hvor ordfører og rådman fra respektive kommuner delta. Tidspunt for
møet må avklares i samarbeid med fylkesman vI koordinator Torild Jakobsen.

Med hilsen

~!!r!:)
Kopi til:
KS Nordland

Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø

t
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Fausle kommune
postboks 93

8201 Fauske

Fylkesmanen i Nordland
Kommunalavdelinga
Statens Hus
Moloveien 10

8002 Bodø

Fauske 28. februar 2012

((Vårres unga -vårres framtid)) - Oppvekstplan for Fauske kommune

Fauske kommune søker skjønnsmidler til prosjektstiling for gjennomføring aven tverraglig
og tverretatlig oppvekst- og samdlingsprosess som skal resultere i ny oppvekstplan for
Fauske kommune.

/
InnledninglBakgrunn
Fauske kommune har taket ja til å være med i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres
unga ~ våres framtid)). Prosjektet er inittert for å fokusere på kommunenes ansvar og
ivaretaelse av FNs barekonvensjon. I tilegg ligger en rekke styrngsdokument som; Lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltnngen, Lov om barevern, Lov om

" grnnskole og den videregående opplæringa, Lov om banehage, Kultuloven,
SamåIdlingsreformen og Folkehelseloven.

Fauske kommune har siden 2010 hatt et overordnet fokus på folkehelsearbeid.
F olkehelsesatsniga har i denne perioden, og fram. til 2014, som hovedmål' å skape ((Trygge
oppvekstniiljø for ban og unge)) (vedlegg 1 Programotat). I dette arbeidet har det i flere
samenhenger og ved flere anedninger blitt avdekt et behov for en bedre samordnng av
oppveksttjenestene i kommunen. Et behov og etter hvert et ønske om å fà til et helhetlig
perspektiv i forhold til oppvekst.

Første steg i ((Våres unga - våres framtid)) har vært å gjennomføre en karlegging om
kommunen oppnår og gjennomfører tilta og målsettinger i banekonvensjonen.

Gjennom dette karleggigsarbeidet har vi fàtt bekreftet behovet for et helhetlig
oppvekstperspektv. Samtidig viser analysearbeidet at det gjøres mye godt arbeid på
oppvekstområdet, mens vi er mindre flnk med å samordne og utnyte hverandres ressurser til
et godt oppveksttilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetasen i stor grad er på plass,
og at Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kue
nytiggjøre den tverraglige oppvekstkompetansen.

Vår ambisjon blir dedor å fà utabeidet en ny ((Oppvekstplan for Fauske kommune)).
For å fà dette til trenger vi å bli tilført ressurser for å drve prosessen framover på en kvalitativ
god måte. Denne prosessen og dette arbeidet hadler om utabeidelsen aven oppvekstplan,
men det handler kanskje aller mest om å utvikle og etablere en felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

1



~ Fauske kommaDe

Fauske kommune utabeidet i 2008 en oppvekstplan. I ettertid er det konkudert med at planen
har vært nytig for skole og barnehagene i Fauske kortune, men i svært liten grad klar å

samordne hele oppvekstfeltet til å inkudere kultur/frtid, integrering og familesenter.

Den nylig vedtatte Kommuneplanens samsdel (vedlegg 2 Kommuneplanens
samfusdel) tematiserer det same, og strategier i denne overordnende planen haronerer
med utfordrngene på oppvekstsiden og vil dermed legge førnger for innold og strategi i en
oppvekstplan, slik som en Kommuneplan skal gjøre.

Fauske kommune sin Folkehelseprofien 2012 indikerer også utfordringer på
oppvekstområdet. Oppvekstindikatorene i folkehelseprofien er elementer som vi kjenner
igjen utfordrnger i det koinunale folkehelsearbeidet lokalt, som også blir fokusert som

utfordrnger i ((Vårres unga - våres framtid)). En oppvekstplan bygd på et helhetlig
oppvekstperspektiv og en helhetlig oppvekstforståelse vil være avgjørende for å lykkes med å
skape et fremtidig fauskesamfu med mange ((Robuste fauskeværinga)).

Avslutningsvis har Fauske kommune i løpet av 2011 ferdigstil en ny administrativ str,

hvor oppvekstfeltet skal være eget samordningsområde. Et kompetent og beslutnngsdyktig
((oppvekstområde)) vil kreve samandlingskompetanse og en god og gjennomarbeidet
oppvekstplan. Det handler om å få hele oppvekstfeltet til å dra i same retning. Det handler
om ressurskobling både på adinnistrativt~ faglig og økonomisk område.

Målsettinger

Hovedinål
Fauske kommune skal utvikle og etablere en helhetlig oppvekstforståelse og
samandlingskompetase. Det konkete resultat av denne prosessen og dette arbeidet skal bli
en ny ((Oppvekstplan for Fa.uske kommune)).

Delmål
Oppvekstplanen for Fauske komnune skal legge til rette for en god star i livet og en god
oppvekst for barn og unge.

1. Alle bar og unge skal vokse opp i et godt og trgt miljø

2. Alle bar og unge skal ha engasjerte og trgge voksne i sin oppvekst

3. Alle bar skal utvikle gode fysiske, psykiske og sosiale kvaliteter

Organisering
Arbeidet organisêres som et prosjekt med styngsgrppe (rådman), prosjektgrppe
(enhetsledere) og eventuelt en referansegrppe (akelle eksterne fagpersonerlfagmiljø).
Underveis i prosessen vil det være akelt å opprette arbeidsgrpper på de ulike
fokusområdene. Arbeìdsgrppene skal ha en tverrfaglig samensetting.

Prosjektstilingen skal organsatorisk ligge under enhet skole.

En viktig samarbeidspar og aktør i arbeidet er politiet. Fauske komnune har
samarbeidsavtle med lensmanen hvor tema og tiltak knytet til oppvekst og oppvekstmiljø
har en sentral plass.
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'Ol Fauske kommune~
I dette utviklingsarbeidet blir det helt avgjørende å koble inn ((bruerne)). Bar og unges
((stemme)) skal høes gjeìmom ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal være en akiv medspiler
først og fremt som medlemmer i akelle arbeidsgrupper. Foreldre og foresatte skal på same
måte høres gjennom foreldrenesgrskoleutvalg.

Omsøkte stilingsressurs skal gå til prosjektledelse mens Fauske kommune bruer egne fag-
og administrasjonsressurser. I tilegg vil det være aktuelt å kjøpe eksterne utrednngstjenester.

Som et resultat av arbeidet medoppvekstplanen skal det også utabeides et eget
handlingsprogram med definerte fokusområder og tiltak. Planen skal inngå i som en sentral
plan i kommunens planstrategi.

Prosjektleder skal inneha kompetanse til å gjennomføre prosessen med å utvikle og etablere
en helhetlig oppvekstforståelse og samandlingskompetanse som skal resultere i ny
oppvekstplan. Med det mens også faglig, administrativ og økonomisk implementering i alle
enheter/tjenester:

. Kultur

. Skole

. Familesenter/barevern

. Frivilig sektor

. Planutvikling

· Barehage
. Integrering

Prosjektperiode
Prosjektperioden er fra høst 2012 og hele 2013. Dette innebærer oppstart august 2012, og at
oppvekstplanen ferdigstiles og legges frem for Kommunestye før økonomiplanen legges
frem desember 2013.

Budsjett og finansieringsplan

Sumene nedenfor er for hele prosjektperioden, august 2012 - desember 2013.

Kostnader

Beskrvelse tiltak/aktivitet Kommunal konto 2012 2013

Lønnsutgifter: 1010~1090 400000 700000
- Prosjektleder

Administrative utgifter og bru av 1100-1299 30000 400000
egen fagkompetanse

Kjøp av tjenester fra andre 1300-1490 300000

Sum kostnader totalt 430000 1400000

3
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~ FaUske kommanu

Inntekter
2012 2013

Fauske kommune 130000 400000

Fylkesmanen i Nordland 300000 1000000

Sum inntekter 430.000 1400000

Fauske kommune søker skjønsmidler til prosjektstiling for gjennomføring aven tverraglig
og tverretatlg oppvekst- og samandlingsprosess som skal resultere i ny oppvekstplan for
Fauske kommune. Det søkes om skjønnsmidler på totalt kr 1.300.00,- for prosjektperioden
høst 2012 - 2013.

Med hilsen Fauske kommune ved

~í2~
Are Rolandsen

Enhetsleder skole

J/ì- tJri ~'(ri.
Inger Lise Evenstrøm
Enhetsleder barnehage

~;1~iO~
Enhetsl~~u1tur

LlM JLl~S-u
Irene Larssen
Enhetsleder bame~ og fanileenheten
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Oppvekstplan for Fauske kommune - "Vårres unnga - Vårres framtid"

,~lm~ptgSjekróriêñtêtrêSil1tt

~ Bfektivisering W Kvalitet./tjenesteutvkling W Samfunnsutvikling

~'HQi~i#J),dllm~L~rllJØlÏpJ?...

Hovedmål: Fauske kommune skal utvikle og etablere en helhetlig oppvekstforståelse og samhandUngskompetanse. Det konkrete resultat av
denne prosessen og dette arbeidet skal bli en Oppvekstplan for Fauske kommune.
Delmål:Oppvekstplanen for Fauske kommune skal legge til rette foren god start i livet og en god oppvekst for barn og unge.

1. Alle barn og unge skal vokse opp i et godt Og trygt miljø
2. Alle barn og unge skål ha engasjerte og trygge voksne i sin oppvekst

3. Alle barn skal utvikle gode fysiske, psykiske og sosiale kvaliteter

Vlrkemldllu

W Organisatoriske

W Kommunikasjon og innbyggerretting

r Kommunikasjon og innbyggerretting

Sekt()l't

r; Annet

r Landbruk

p Areal/arealplanlegging

W Grunnskole

W Kultur

r Pleie og omsorg

r Sosialtjenester

i; Hele koinmunen

1'tlplli1.(()p~t8rt lavIUlning).' '-:'-.,. . .-." . ,'. . ,-" ." - .'~:. .. " '. :-,'-- .'.'.', - .

Høst 20121desember 2013

r Konkurranseutsetting

W Styringssystemer

i; Barnevern

r Natur og miljø

i; Barnehage

i; Kommunehelse

r Kulturminne

r Samferdsel

r Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Al(v.p1intlWà/'llltl. :;~":;" .:~ ~.~ '. ':,',..: "-';:'" :.;..'~,,_:':' ~-,-,":-:'--~';-. :.:;.-...,.... _.

1. Etablering av prosjektorganisasjon/prosjektorganisering.
2. Planlegge og etablere arbeidsgrupper på de ulike oppvekst- og fokusområder. .
3. Resultatene fra arbeidsgruppene fremstiles i en Oppvekstplan for Fauske
kommune
4. Forslag på Oppvekstplanen for Fauske kommune ferdigstiles og legges frem for
Kommunestyre før økonomiplanen legges frem desember 2013.

Tidligere tildelt skjønnsmidler til prosjektet kr
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,; kr'

Direkte prosjektkostnader

Utgifer til drift av tiltak

Andre kostnader

InkL. mva

Totalsum for prosjektet

fliiàni$jetiiigspiaii

Egne midler 

Andre offentlige midler

Andre private midler

*) Søknadbeløp skjønn

Tøtalsumfor prosjektet

1 100000

430000

300000

1830000

2012 -"velg -
530000

, -velg- -vèlg. $uri_ :~",: .- "",; ~:.,:;

1300000

1830.000

,K()itipt1iXèS~e~~tåk,;"" Sak KOM 050/11

E-post

Arve Rolanäsen, enhetsleder skole

75600647 og mobil 482 85 391

arve.rolandsen~fauske.kommune.no
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STILLINGSRESSURS SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

Vedlegg: ((Trening for ansatte på sykehjemmet føre til dedusert sykefravæn) Alstahaug kommune januar
2011
Prosjektlan ((Ned med sykefraværet i Fauske kommune))
K-sak 40/11

Sammendrag:

I
~ I møte 25. september 2011 gav AMU sin tilslutning til at rådman skulle arbeide videre med et

sykefraværsprosjekt basert på erfarngene fra Alstaaug kommune.
Nå foreligger prosjektplanen ((Ned med sykefraværet i Fauske kommune)), jfr vedlegg.
Prosjektperioden vil gå fra august 2012 til og med desember 2015.

Prosjektet vilbli gjennomført med økonomisk og faglig støte fra Nordland fylkeskommune.
Fauske kommune er forespeilet økonomisk støte via Folkehelseavtalen og
Pilotkommunesamarbeidet. Jfr K-sak 40/11.
Videre vil det være et faglig sanarbeid med Alstahaug kommune.

Til gjennomføring trengs en 100 % prosjektstiling som frisklivskoordinator, denne kommer i
tilegg til stillngen vi i dag har ved Frisklivsentralen.

Saksopplysninger:

I møte 25. september 2011 gav AMU sin tilslutning til at rådman skulle arbeide videre med et
sykefraværsprosjekt basert på erfaringene fra Alstahaug kommune. Nå foreligger prosjektplanen
((Ned med sykefraværet i Fauske kommune)). ..

Som det frangår av prosjektbeskrivelsen er målet med prosjektet:

1. Bedre helse for den enkelte deltaker.
2. Økt arbeidskapasitet for den enkelte deltaker.

3. Bedre fysisk form



Når vi denne målsettingen, som absolutt er realistisk, viser undersøkelser (Jfr.
prosjektbeskrivelse s. 3) at det vil kune gi en betydelig reduksjon i sykefraværet.

Prosjekterer i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Grunnen til
dette er det vellykkede pilotprosjekt i Alstahaug hvor bL.a. reduksjon i sykefraværet ga store
økonomiske innsparinger og Nordland fylkeskommune har et ønske om et større
erfarngsgrulag på området.

Som en del av folkehelseavtalen mellom Fauske kommune og Nordland fylkeskommune
bevilger fylkeskommunen pr år kr 150.000,- til Frisklivsentralen.
Som en av fylkeskommunens to pilotkommuner på folkehelse er det forventninger om yterligere
økonomisk støte til gode prosjekt, deler av beløpet Fauske kommune blir tildelt, kan brues til
bla å finansiere ((sykefraværsprosjekteb). Det er også en dialog med NAV om økonomisk bidrag,
og endelig er det også mulig å be om økonomisk bistand via Samandlingsreformen.

Saksbehandlers vurdering:

I 2010 var sykefraværet 9,0 % i Fauske kommune. Et stort sykefravær innebærer redusert
tjenesteproduksjon og store økonomiske utgifter pr. år. Gjennom prosjektet "Ned med
sykefraværet i Fauske kommune" skal sykemeldte og de som står i fare for å bli sykemeldt tilbys
systematisk bru av frisklivsresept. Tilbudet skal knytes til Fauske frisklivsentral.

Målgrppen er ansatte ved en eller flere enheter i Fauske kommune hvor sykefraværet er høyt. I
samarbeid med den ansatte, fastlegen og enhetsleder plukes deltakerne ut ti frisklivsresept.

For å gjennomføre prosjektet samtidig med de andre tilbud som er ved Frisklivsentralen vil det
kreve en 100 % prosjektstiling som frsklivskoordinator i prosjektperioden august 2012 til og
med desember 2015.

INNSTILLING:

1. Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse aven 100 %
prosjektstiling knytet til sykefraværsprosjektet "Ned med sykefraværet i Fauske
kommune" for perioden august 20 ì 2 til og med desember 2015.

2. Før prosjektet iverksettes fremmer rådmanen egen sak på endelig finansiering,
alternativt innarbeider dette i budsjett 2013

AMU-004/12 VEDTAK- 20.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt

Even Ediassen
Rådmann



Trening for ansatte på sykehjemmet
førte til redusert sykefravær.

2008 - 2010
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Sandnessjøen januar 2011.

Nicole Weling
Ledende fysioterapeut
fys.avdeling / Fysak
Alstahaug kommune

Kari Mentzoni,
Spesialfysioterapeut og Fysak koordinator
fys.avdeling / Fysak
Alstahaug kommune

Solveig Espeset
Fysioterapeut
fys.avdeling / Fysak
Alstahaug kommune



Innledning:
Sykefraværet blir ofte trukket frem fordi en ønsker å redusere det. Vi på F)ísak og
fysioterapiavdelingen i kommunen har undret oss over at fysisk aktivitet ikke har stått på
listen over titak for å redusere sykefraværet. Befolkningsundersøkelser viser at 20 % av
befolkningen i Norge er fysisk inaktive, 60% er delvis aktive. 20% er fysisk aktive på nivå
med anbefalingene til Helsedirektoratet, om 30 minutter fysisk aktivitet pr dag(l). Det vil
være naturlig å anta at den samme fordeling vil gjelde for Alstahaug kommunes innbyggere
og ansatte, og at kommunen har mulighet å redusere sykefraværet blant sine ansatte ved å
legge til rette for at flere er regelmessig fysisk aktive.

En nederlandsk studie viser at langtidssykefravær er 30% lavere blant dem som er fysisk
aktive med høyere intensitet sammenlignet med dem som var inaktive(2). Mer enn 45% av
langtidsfraværet (over 8 uker) og nær 33 % av utgifter til uførhet skyldes
muskel/skjelettplager O). I tilegg viser en finsk studie at risiko for å bli uføretrygdet vil øke
med 150% dersom man er i dårlig fysisk form, sammenlignet med om man er i god fysisk
form (4). Ut fra dette mener vi at det vil være helsekroner å spare dersom en kan redusere
disse plagene.

Alstahaug kommune hadde et sykefravær på 8,9% i 2008. En av de sektorene som hadde
høyest sykefravær var pleie og omsorg, med L 0,6%. Hensikten med dette prosjektet var å
undersøke om sykefraværet gikk ned dersom de ansatte begynte å trene. Vi snakket med
lederne for sykehjemmet og hjemmebasert omsorg og fikk tilby ansatte i risikogruppen,
trening 2x pr uke i ett år. De som var sykemeldt, hadde vært sykemeldt, eller sto i fare for å
bli sykemeldt fikk tilbud om trening via sine ledere. Det var 11 stk som takket ja til å delta i
dette treningsprosjektet. 7 fra sykehjemmet og 4 fra hjemmebasert omsorg. Alle disse var
kvinner, og alle trente de første 12 ukene. Gjennomsnittsalder: 47.9 (eldste 60, yngste 39). I
løpet aV treningsperioden på L år var det 3 deltakere som falt fra. Gjennomsnittsalder for de 8
som bleigjen: 50.7år.

Arbeidskapasitet:
Arbeidskapasitet er avhengig av arbeidsøkonomi, maksimalt oksygenopptak: og
melkesyreterskeL. Arbeidsøkonomi har vist seg å være trenbar ved maksimal styrketrening.
Maksimalt oksygenopptak (Vo2 maks) har vist seg å øke mest ved høy intensitets
intervalltrening. Forskning viser at melkesyreterskel ikke direkte er trenbart, men at den øker
ved økt oksygenopptak (5) En evaluering av effekten av trening ved 4 fysak- og
frisklivssentraler i Norge viser at systematisk gjennomført høyintensitets intervallrening,
. kombinert med maksimal styrketrening, gav dobbelt så stor effekt som trening med moderat
intensitet (6). På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke maksimal styrketrening og høy
intensitets intervalltrening som treningsmetode for å øke deltakernes totale arbeidskapasitet.

METODE:
Treningen:
Treningen foregikk i perioden februar 2009 til februar 20 L O. Den ble organisert på
formiddagen, på den roligste tiden på dagen for de som arbeidet på sykehjemmet. Det var
viktig atikke arbeidspresset ble for stort for de som ble igjen på avdelingene, og ikke skulle
trene. De som var på jobb fikk trene i arbeidstiden og de som hadde frivakt kom på fritiden
sin. De trente mandag og onsdag 11.00 ~ 12.30.
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RESULTAT:

Oppmøte på trening:
Alle 11 deltakerne gjennomførte de første 12 ukene med trening. De trente i gjennomsnitt
14,8 ganger de første 12 ukene og 32,5 ganger resten av året. Når vi ser bort fra de 3
deltakerne som falt fra etter 12 uker, blir oppmøte 39,3 ganger resten av året. Dette betyr at de
i gjennomsnitt trente 1,2 ganger i uken de første 12 uker, og 0,8 ganger resten av året.
Deltakerne registrerte selv oppmøte i en perm. Det vil være en feilkilde i disse tallene fordi
deltakerne kan ha glemt å registrere seg. Tallet for oppmøte vil uansett ikke være lavere enn
registrert. De har totalt brukt ca 780 timer til trening. De som hadde fri kom på fritid og de
som arbeidet gjorde trening i arbeidstiden. Hvor mange av disse timer som var i arbeidstiden
er derfor ikke mulig å beregne i ettertid. Det leder for sykehjem sier er at trening var på en
rolig tid på dagen og at det bare var positivt at de ansatte gikk for å trene.

Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig
antall treninger for antall treninger for
hele gruppen: hver deltaker/pr

uke:
De første 12 uker 14,8 økter (n==l1) 1,2 økter (n=8)
Hele året 32,S økter (n==11) 0,8 økter (n=8)

39,3 økter(11==8)
Tabell L viset gjennomsnittlig antall treninger pr ukefor hele gruppen ogfordelt på hver
enkelt deltaker.

V02-maks
Gjennomsnitts V02-maks ved oppstart for de 8 SOm trente hele året var 29,4ml/kglmin. Det
tilsier at deltakerne hadde dårligere kondisjon enn gjennomsnittet av kvinner på deres alder.
Etter 1 år med trening var V02 maks 35.1rnl/kglmin. Det tilsvarer gjennomsnittlg fysisk form
for kvinner på 40 ,år, og tìlsier at kondisjon for deltakerne er over gjennomsnittet for kvinner
på deres alder. Forbedring i gjennomsnittsverdi på V02~maks etter 12 uker forde 11
deltakerne var på 2,4 m1lkglinin eller 8,5%.
De 8 som trente 1 år hadde en gjennomsnittlig forbedring i V02-maks på 5,7 ml/kglmin eller
19 % etter 1 år med trening. En forbedring på 5ml betyr at en person kan. utføre samme
mengde arbeid som før, med samme belasting, og med 10 slag lavere puls. Eller personen kan
utføre tyngre arbeid enn tidligere, med samme puls som før. Sml fremgang i 02-opptak
tilsvarer at man er ca 10 år yngre kondisjonsmessig. Det betyr også at de reduserer risiko for å
bli syk tilsvarende. Myers og medarbeidere viser i en studie at en forbedring på 3,5ml
reduserer dødelighet med 12-14 %.(7) Resultatet i dette prosjektet tilsier at deltagerne har
redusert dødeligheten sin med ca 20% (5,7ml/kglmin).

V02maks
Oppstart 28,4 ml/kglmin (n=l1)

29,4 mllkglmin (n=8)
Etter 12 uker 30,8 mllkg.min(n=11)

31,4 ml/kg/min (n==8)

Etter 1
o 35,1 mllkg/min (n=8)ar

Gjennomsnittlig + 2,4 ml02/kglmin etter 12 uker (n=11)
endring + 5,7 ml02/kwmin etter 1 år (n=8)
Tabell 2 viser gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak målt i ml/kg/min, målt ved oppstart,
etter 12 uker og etter 1 år.
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Etter 12 uker

Ettér l år
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Etter 1årÜí'á,'

Endring

Etter 12 uker

BMI alle 11 deltakere
30,5 ~n=l1)
31,2 ~n=8)
30,2 ~n=l1)
30,9 ~n=8)
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Tabell 4 viser gjennomsnittlig BMI ved oppstart, etter 12 uker og etter 1 år. Minner om at det '
var 11 som trente i 12 uker, og 8 som gjennomførte trening i 1 år.

Oppstart



Sykefravær
Det var en tydelig reduksjon i sykefraværet i prosjektperioden. For hele sykehjemmet var
reduksjon på 34,6%, og for de ansatte som trente var reduksjon i sykefravær på 54,8%.
Sykefraværet for hele kommunen hadde en liten nedgang på 0.7%.

Hele De 11 som trente Hele kommunen
sykehjemmet
DalZer % DalZer % DalZer %

2008 1164 10,6 481,4 22 11000,1 8,9
2009 761,8 6,8 217,5 10,1 10919 8,8
EndrinlZ - 402,2 -34,6 - 263,9 -54,8 ~ 81,1 - 0,7
Tabell 5 viser sykefravær i antall dager og %for 2008 og 2009.

Reduksjon i kostnader ved sykefravær på sykehjemmet
Vi har ikke nøyaktig oversikt over hvor lenge hver enkelt deltaker i prosjektet har vært syk,
og hvor mange dager de har vi:rt syke av gangen. Det er derfor vanskelig å komme med helt
konkrete tall på hvor mye penger som er spart. Det er beregnet lønn til en fagarbeider, og flere
av de ansatte har høyere lønn enn dem. Kvelds og helgetilegg vil også medføre økte utgifter,
men det er heller ikke tatt med her. Vi mener at dette er derfor en relativt nøktern fremstiling.

En fagarbeider/pr Reduksjon (tilsvarer
dal! 402 dal!er)

Første 16 dager 1735,- 697.470,-
17. dal! til 3mnd 217,~ 87.234,-

~

Fraværutover 380,~ 152.760,-
3mnd
Gjennomsnitt 777,33 312,488,-
Tabell 6 viser kostnader ved sykefravær for en fagarbe ider, fordelt på ulik lengde på fravær.

Vikar:
Leder for pleie og omsorg sier at det leies inn vikar for 80% av sykefraværet. Vikar koster
151,- pr time, eller 1132,50 per dag for en fagarbeider som jobber på dagtid.

Med sykefravær på 1164 dager, vil vikar i 80% av fraværet tisvare 931 dager med vikar i
2008. Reduksjon i sykefravær ti 762 dager i 2009, vil tilsvare vikar i 609 dager. Det er en
reduksjon i vikardager med 322 dager fra 2008 ti 2009.

DalZer med vikar Kostnader
2008 931 1.054.357,50
2009 609 689.692,50
Reduksion: 322 364.665,-
Tabell 7 viser antall dager med vikar og beregnet kostnader for vikar i 2008 og 2009.
(Fallene er beregnetfor enfagarbeider, uten tilegg. Det vil derfor være en
minimumskostnad.)
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Konklusjon:
Deltakerne i prosjektet har tått bedre helse og kommet i bedre fysisk fonn. De har blitt
sterkere og har økt sin arbeidskapasitet.
Sykefraværet ble redusert med 402 dager i 2009. Det tisvarer en kostnadsreduksjon mellom
49.000 og 660.000,-, avhengig av hvor lenge hvert enkelt fravær har vart. Utgifter til
fysioterapi er trukket fra. Et gjennomsnittlig fravær tilsvarer 312.488,-. I tilegg kommer ~
redusert utgifter til vikar. Når en trekker fra utgifter ti fysioterapeut, har kommunen spart
639.653,-.

Besparelse ved redusert fravær i 2009 - 312.488,-
Reduserte vikar utgifter i 2009 - 364.665,-
økt utgif fysioterapilFysak + 37.500,-

Samlet reduksjon i utgifter for 2009: - - 639.653,-

Mulighet videre:
Dersom det settes inn tiltak for hele kommunen, og en fàr tisvarende effekt som for hele
sykehjem, altså34,6 % reduksjon, vil det tilsvare 3806 færre sykefraværsdager. Ved en
gjennomsnittskostnad pr dag på 777,33, vile kommunen spart 2.958.817,9 på å tilby fysisk
aktivitet for utsatte grupper i L år. I tilegg kommer sparte utgifer for vikar. Dette vil variere
for de ulike avdelin~er, og er derfor ikke tatt med i denne beregningen.

Kommúnen er lA bedrift med ny lA avtale hvor mål er å redusere sykefravær til 5.06% i løpet
av 2013. Når vi bruker tall for 2009 og beregner 34.6% reduksjon i sykefraværet (samme som
for hele sykehjemmet i 2009), kommer vi tìl6278 dager eller 5.7%. Et annet mål i den nye lA
avtalen er at arbeidstakere skal stå lengre i arbeid. Ved å bedre arbeidstakernes
arbeidskapasitet og bedre deres helse, har de bedre forutsetninger for å kunne stå lengre i
arbeidslivet.

Vi anbefaler at kommunen bruker trening i arbeidstiden målrettet i lA arbeidet, og tilbyr
trening til utsatte grpper på alle avdelinger i kommunen. Vi anser dette som et
kostnadseffektivt tiltak, som handler om å legge til rette for at folk skal ta ansvar for egen
helse.

Kommentar
Lege målte både blodtrykk, blodsukker og blodlipider. På grunn av lite og dårlig planlegging i
forkant, og manglende søknad REK,.kan vi ikke gå videre inn på disse tallene. Vi har
imidlertid lært ti en eventuell annen gang at vi må søke REK på forhånd, og at vi må sikte
oss tilstrekkelig stort materiale.

Alle deltakerne har gitt skriftlig samtykke til at denne rapporten blir lagt ut.
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Fauske kOmmune har satt reduksjon av sykefraværet blant ansatte i kommunen på ~ ,

~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~?~~ß~'t~~r~1:~t"~~:~:",;.
-,.('_,' --.,¡r:","i, ~;~" '-"'F"~r,: '0_;.:"""-- ,:~',r',.i--' \'J i.l ~..':X i-,,-,~:-c,'_~ ,tl_'-'~"'-""_¿"~''''':~'~'''''i."_ ','__ . ,",.,H_ _-...,,:l;,;,.,_;.,-,~.~ '~'.,'O

F a,u~k~',kdtn.rnljnÉ(sk~I':g)e'nJlbm"~rdsjéktet í!Nê~:fDea\!S,YKl!lr~"~t~tlJPaú~R~ ,
kdffmüHê"¡ tnb1gy~femåf1~K tNui(i'â~lt'is~Îí~irë'g~plPfa'f$iR~)-~IdtéHg'~~rsôriršl~r'i'
fare for å bli sykemeldt. Tilbudet skalj~n'ytê~11n;;Ff~u~lh!lftlskìiv~gntH~E¿L:;;'!;

MALGRUPPE ,-",,'

Målgruppen er ansatte ved en eller flere enheter i Fauske kommune hvor
;t) f'i:~'l ~~t/-.;~:C; r:\ l?"t.: -.':

sykefrava3reter høyt. I samarbeid med den ansatte, fastlegen ogenlietsledel ",
,. _-.-.:....':i .". ,.,.l_ "", "-'.. ; ':' _... . . _ ,_ _:. "" '~. y :':--)plukkes deltakerne uUíl2'frisIHlv'gråsèpE )n',r~" li;:,

MA..,"':',:..~. -;
n.;~) .'i

1. Bedre helse for den enkelte deltaker.
2. Økt atbeid~~âPQ'$itef¡fdtEdérN~r.kl:ltê;deltaWar)1ìnt:;ln'.c:;:;:

3. Bedrëi\~lst(;før-ii¡rJd'Jx¡;)t r¡t,

BAKGRUNN~¡(h;;"Ci r~rü

Sykefraværet i kommunene er høyt. Forskning viser atde som erreg~l~n~~si9fYSisk,

aktive er 30 % mindre borte fra Jobb enn de som er inaktive 1. Bare 2dfo/ò'.?~\lh;)i: .;~,
bef()lR~ÂirTgl!n:f~lgêr(èhÐtfäliÀ:gèi! õmjt:rø~mintÌttêffG\~~li~),fY§¡sR#Ìà~tivitei.J;lrfølg~~b

arbéltl's¥nillø'ltJ~(lrfsRê:Wiå"t68iélggi~~r r'tctldltlrë tilt~l('fdftå\fFelffhè tfY§1s~¡akt¡'litêt)Y

. ;~;..~)

lA avtal~Jl ;~a.is~n;~J:fll 'liM~etgel~.rfs,k-ahaedlljlf~t~~ ~drigelu6Ql:,3ff~a;I)~r\lt);+ i9.itJ~~rj _.

Forsk,~jng~.,ni§rm~W.§lak' .a'ktlMlttu(99Jjlltlk!iMlt~liElrigIDfelle,r;~!h:R~ti,ebi¥-elc¡."P~Bti~Qt~~;at

fy~JSkiir)p.~JJylte~~fä~e,n~rislkR~J1ff~,p, liM~~ltl'S,¥k~JlçifP~§,tlaJØ,~JPMt~~,tti9¡9\t¡I~rify,~'~§ø'1 ~;;~í2

inaktivitet den relative risikoen for disse sykdommene2. De,tiil(l~¡9iS~¡g:s?kH!l~nta~,~J

fysisk inaktivit"e,t !qr~t,!rJ~,~r.J!~lj~~~~lr~ll~l ~I~ri~~.~~: ,pe¡'j.~Q~ tiOJ~~l~,~~qPf!~~ l, ~~~~s"

også i sin net,~~bM';W1~ñg'ê~tlì~Krì\¡érr~Ulef~~\: eirTvlfì(~h§:R'è'tétfbTIë~~h~førgl7âvi'I,ysi~~

inaktivitet, og amerikanske forskere har laget begrepet "the disusEl~gRdrõfiêl¡¡fß'fi,(
følgetil~tanden etter langvarig fysisk inaktivitet3. Det er også en klar sammenheng

~~~~~'-ft~! l~ú
t,'¡,

i The ro1e ofwork abilty in'tilitêìltiÕ&~hfpl15J&JèeitåtrJmlPJaØd()ítÝ)altâ~kitkiiètt*~i;~&¡fu~dtáfiJii~åhJìyti~?t;G

Strijk JE, Propw Kl, van StralenMMt,Wijngaard Il, v¡in MechelellW, van derBee~ AJ: "~, .'~" ~', '~~,' ~',

Departéh'ajfrpdßirè1á~ij;ÖtbilfjãlfónltPH~ãUR Ê~G(jß\'Sírutg fÔr'.FéliTlH tia ,(afê'Re¡sèàtdîi,~Vt'îafi1\êls\ty
Medical Center, Amsteraãìt¡Wl1tf;Neth$iland~ Ld " ~1ü 11 n~)¡'"
2 Hjort PF, WaalerHT. Idrêtt, helse, økonomi. Rapportm. 1 i serien Idrettens bety1lning for inctivjd.og,sa.fini, ~

Oslo: Norges Idrettsforbund og Norges idrettshøg$køle-,¡l996i,', '(i; i; 'U ~ Ú'Tel?'h:? ,
3 Berg R;,;CäSS!UsJS;n'èdi\Fe.seO.on~ fUlYfyears. lBtOmQtlnghealthrandJPr.e.y,entingd.tsa1?llty", ~af))ijngtQJl; PQ~r ~

Nationa1AcademyPress,1992'~'('i.:; ,'Ji:.;:~;u;ri¡¡' ;CI,',';!f'!L'¡' '"'''' ~~. ",
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mellom helse og sykefravær. Syke mennesker er mer borte fra arbeidet enn friske4.
Fysisk aktivitet har i tilegg positive virkninger på sinnet - man får bedre humør og
større evne ti å,tåle stress5.

Frisklivssentralen i Alstadhaug gjennomførte i 2009/2010 et sykefraværsprosjekt på
sykehjemmet med meget godt resultat. Det var 11 personer med i prosjektet og de
oppnådde en reduksjon i sykefraværet med 54,8 %, noe sorn igjen vil gaven
reduksjon i utgifter på 640.000. Prosjektet gikk over ett år. Prosjektet gaven generell
sykefraværs nedgang på 34 % hele sykehjemmet.

PROSJEKTBESKRIVELSE

1.1. Organisering

Styringsgruppe:

Prosjektgruppe:

Rådmann, kommunalsjefer og prosjektleder

Prosjektleder, Frisklivskoordinator, aktuelle enhetsledere,
kommuneoverlege, en hovedtilltsvalgt, hovedverneombud, IA-
kontakt

En representant for kommunelegene, en representant for

fysioterapeutene, en representant for folkehelseavdelingen
Nordland fylkeskommune, NAV~arbeidslivsenteret.
Prosjektleder kaller inn referansegruppen ved behov.

Referansegruppe:

1.2. Deltakere

- Der det er mulig tas det inn deltakere fra en enhet pr. inntak. Totalt fire enheter.
Kan være viktig med enhetsviseinntak da dette kan ha positiv innvirkning både
på den enkelte og på enheten. Totalt ca. 60 deltakere.

- De som får tilbud om å delta er de som er sykemeldt eller står ì fare for å bli
sykemeldt. Utvelgelse gjøres av den enkelte avdelingsieder. Der det er aktuelt
gjøres det i samråd med fastlegen til den enkelte. Der det er aktuelt vil også NAV
være en samarbeidspart.

- Den enkelte deltaker får frisklivsresept og kommer til helsesamtale på
frisklivssentralen .

1.3. Varighet

Prosjektet har en varighet på tre (3) år med oppstart høsten 2012.

- Deltakerne får tilbud om trening 2 ganger i uka over 22 uker (tinærma 6 mnd,
men inkL. fridager og ferier), med oppfølging fra frisklivsinstruktør.

4 Bruusgaard D., Tidsskrift 
Norske Lægeforening 1998; 118:1682

5 McAuley E. Enhancing psychölogìcal health through physical activity. I: Quin.ey HA, Gauvin L, Watt AET,

red. Towards active lìvìng. Champaign, IL: Human Kinetics, 1994.
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- Deretter vil de få tilrettelagt trening i yterligere 22 ukef',"rn,n"~,ekli.t~.ni;iit,sir,Y,~tfl~'P.èa'r

~:ri~~~i~~~J~~~~t;r~:Ç;fl~ ~f iti,!9~~Ærp,J~mQ"~:~11~i \'M~e;fr' i~gpi m~~~'~~r"~~f~L ~iRH~. .JW"!\~ Í;¡~~!'.i !:~i~Jf. ÐH::J¡C ~,. ,~;:: ;
f'!tF3;n~.~-i;i,~.)gt-;~"~ ~t'b ~ 't~D:i~:;t-"f

1.4. Innhold/tilbud

Den enke/te deltaker
Det bør tirettelegges for trening i arbeidstiden, og tilpasses sektoren i samarp~jpmed ledere. :,' r )10

- Men gjerne med krav om aktivitet på fritidêW,l~ffêr;hVê~?tfJ;rHA~~~Häk~c:¡ ¡,;~~):¡
~"':j, Jrurr :.,,-~~(

Deltakerne trener 4x4 intervalltrening med høy intensitet + maksimal styrKetren~ing

i 1 årr ,itltël tdil1l(äriiä'è Wèl~et;Avl5ràåW'êEf'~leàlf:hdl€iêisêg~FfY$i~~â~livit~t.(:r;j ¡O'~,

Gruppetrening 2 x uka i 6 mnd med instruktør, deretter tilrettelagt,rf:Gii'i~:ll!'ët:ifbr
trening i arbeidstid uten instrukt,~r'1bmt~rligEl~~¡'~,rnn9.~ß~JP'(i¡Q~k~~~lft':;;~\f)tvl\ ~~:.

spesifi~ering avaat 6~~d er .22 uker. (Ikke regn.~t~~t~t~,kM)~~~~j~a¡I~~g~~~lr'

men nar man tenker pa JUl, paske og sommerferie"+'røddagersa tror Je'gv(ériâteomtrent deL) V1i~ ~;;~
- Hver 6 mnd. Vil vi ta inn nye deltakere. Dvs. åt i løpet av 3rjlrii~UM1t-aTil'ntr5it:Uljêr

medrRölt~~r~c, ~~b~t~t~,2,B~,l¥~f'ltiY¡P~9~Jli~te'lyiÅ9,~dJliElSitVd1¡viJl:et~~~,t~~¡t:¡¡,,e;,f) -

rapportskriving. Her hår vi justert ti 4 grupper, da sisteg-ruPpefY~f~;~ltikaEfM?iia1nd

igjen, iff. at alle totalt får tilbud om1 års trening. Dette kan vi vurdere å oppjustere
til 5 grupper, dersom vi får med noen til å gjøre mesteparten av rapportskrMtiQi"";,jç't

- lrëstì:â"l;kot:d isjøn¡;trë"gå'ln~4e'p¡iIØPêtfäfltpr:øSj~~letEpel'Ît\G1~.i 'ieøi øppstai:\ietteltßl!'6'\ U

120g24 mnd. Dette for åsi noe om langtidseffekt~ñi:1ly¡pr;crsjêktetrHÐ)i,H:neib

- Sjekke blodtrykk,' HOL og LOL koiesterol,sanit fastende blodsukker ved samti~

tidspunkt som kondisjonstestene.

- ÃeÎs~~~Wit~ì~tv~d~¡àWMnlJiti8gpÜ'h~rY8rf f~Brlef~jc§fil~tW§r9ffJt8Mtiti6il¡~ K!ftl¡èl~¥~'¡
',L~nB'r) t,1Æ~ r~H)~:,~¡fr!Ëffi8j~~;~:O JEt3 "~:'o~.iCL'

hvor deltakerne ermotivasjonsmessigi og evt. hvill(e àlidrefaktorersom spillêr ~
inn i forhold til arbeid og sykemelding.

- )Jlê\i"â~åfitäl~r 4'.i51gi:lñg~piMar!l:trt~êIŠê ¡'m~c!.lttterîfì\g'.i~áns~jè'¡kåm;tfi$SEr ¡ t~

teniasanitalene gjennomføres avenhetsleder og være etkorltaktpunkt;jmellbh1L2'
leder og den enkelte anSåtte Tror på et vis det kan være positiv å involvere hele
enheten på noen tidspunkt, for å vise at vi "huS.~~,pj\"llñ:.'i;:~;:u'~ :;)

EfI~llt'-'J, jTn,,"'!i'Hf;r),:'~'nt'.tcb ". .';;'i'ó"".F.:il'~d'19¡ ;~'r'f'~,Y'~,f' n:1,C,,¡'\f;,C; fdc, "","

~TjTb~S R~;J~W¿~~Y~I~¡~I;Î~teQt~s¡~ij~:,~~~~~h~t~ß~§Õ'~'~ê~P,~r~~)r~R;~t\,l~~~~~.~

prosjektar i forHold til helse og livsstiL. Dvs. tOt~,!lt)lr t9j~ri9~ç1ijt~P~t:~r~¥¡"bh'"!:hi:

PL9~j~~tBlrrig9(e~;nlQqi~~'l~B,lf~~ji~ J~;l~Jtp~flH~,r¡~,~~~lí;t19 ¡'~n~1ñt~~e~~~ :'1 ßl"'¡'~'/

'~' --l

:)'t-:;)t-rr~~.:~£~f~ ;~;.ì!'~ ti

li
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TIDSPLAN/FRAMDRIFT

Det vil være hensiktsmessig å kjøre prosjektet over tre år (august 2012 - august
2015), da vi vil få inn'flere deltakere. Flere deltákere vil igjen gjøre at de resultatene
vi får blir mer reliable, hva antall angår. Studier viser varigheten av resultatene øker
ved oppfølging oppti ett år.

Ar 2012

- Ferdig detaljert prosjektplan 1. august

)ò Tilbud

)ò Organisering (styringsgruppe, avtale med personal og tilltsvalgte m.m.)

)ò Finansiering

)ò Avtaler og prosedyrer rekruttering av deltakere

- Oppstart av tilbudet 16. august.

)ò Helsesamtaler og testing av deltakere

)ò Starte med trening

- Generelt skal det kunne legges tilrette for trening i arbeidstiden og krav om
trening på fritiden.

Ar 2013:

Underveis vurderes nye deltakere. Det må settes av tid til å samle inn og registrere
data på deltakerne som eri gang.

Ar 2014:

Underveis vurderes nye deltakere. Det må settes av tid til å samle inn og registrere
data på deltakerne som er i gang.

Ar 201.5:

Gjennomføre resten av trening med de som er i gang, samt avslutte datainnsamling
og sluttøre en rapport.

FORVENTEDE RESULTATER
Vi forventer å se en betydelig nedgang i sykefraværet for de personene som deltar i
prosjektet. Dette forventer vi på bakgrunn av det vii dag vet om betydningen av
fysisk arbeidskapasitet for å stå i jobb.
-Videre forventer vi å finne en betraktelig økt fysisk arbeidskapasitet hos deltakerne,
samt en bedre helse.
Det vii videre være interessant å se nærmere på hvilke måte bedre livskvalíet evt.
kan påvirke tilbakevendeise til arbeidslivet.
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1.5t'Resuløtm'àUngL.:"!';\i:! --, ' .1'''

Registrere syR~fräVàar~bl¥rb¡éRJêHlgjJrê's :~~~ff\kvg~~iV;

~ F!ysisKifdlm/arbejdskçipasitet!

el¡6â;pr~~~r~"¡;,';"/~;1,;~.;'" t

- î¡.()~ìtákê'r~'s"sW~U.J:\èlÌ.jíè')êt:~p:i5Î'reŠkI~rha1¡lr förllòlâ' till¡v~l(vãi'tetl'ø~!'e\gé'n;~¡ rn

'irè'ts~ti'~ì:âfi~t¡;nni;¡U iYHe,HttJiXtî;;:J!¡V '10tr1'2tVCi mfh~ 11.:'P;"-'
~'\fi~ ":~,'- ~.; ':" ~- j. :'_ l,~ r-'.~

Skjema som benytes er SF36, evt. kortversjonen, og muligens C QOPIWONlKA."", ,

~t~tt'~¡MfiQ(~mrnl;~leFtiR~~PHnkt!.~~Çp.,PM~PifQ~¡¡!?\~y,'I~teJ~~i~r;~,.; 'ilt'

1 6'~'R" ;c'.' ~"."'. "~,..Q t,. ';t .appOrt~uh
Bør undersøke muligheten for studentoppgaver (baênler.;\ê)g/ëllet,¥'mãst~rØ"ldpgâVef!);;'ib'
ved universitet og høgskoler i Nord - Norge.

FINANSIERINGSPLAN

K t d

Ç-i"
,;,~ . .t~;;'lft;l ~

,.
I

os na er ';';'Jh,' .,¡
d....1 ,.~;, "b.,;

, 2012 2013 2014',inb i~; ;;:,¡.~Q1iSH ¡)::¡

Lønn ansatte i frisklivsentralen 500 000 500 000 500 000 500 000

Rapportering og planlegging 64 300 30000 80 000 20 000

Instruktør til trening/ekstra 100000 100000 100 000 100 000
bemanning .

Leie av lokaler ti trening; 45000 O O O

Friskhuset Fauske .

Testing 20 000 20 000 20 000 50 000

Sunikostnader totalt 729 300 650 000 700000 670 000

Inntekter

2012 2013 2014 2015

Egne midler 429 300 350 000 400 000 470 000

Nordland fylkeskommune 200 000 200 000 200 000 150000

NAV?/Arbeidslivsenteret 100 000 100 000 100 000 50 000
. .

Suni inntekter totalt 729 300 650 000 700000 670000

1.7. Budsjettkomnientar

Det er en viss usikkerhet til økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune og fra
NAV. Usikkerheten er først og fremst knytet til beiøpenes størrelse. Instruktører i
prosjektet er kommunalt ansatte ved Frisklivsentralen. Det arbeides, ved hjelp av
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ekstern medfinansiering å utvide med en stillng ved Frisklivsentralen. I tilegg vil det i
perioder være behov ekstrahjelp, spesielt ved oppstart av nye grupper. '

I Alstahaug var det noe misnøye fra ansatte som ikke deltok i prosjektet i startasen,
da deltakere dro fra jobb i arbeidstiden for å trene. Etter hvert som prosjektet kom i
gang og ansatte så hvor mye mer deltakerne kunne yte på jobb enn tidligere,
forsvant misnøyen og alle syntes det var fint de fikk dettilbudet i arbeidstiden. Vi kan
ut i fra de erfaringer som nevnt ovenfor anta at vikarutgiftene blir minimale eller ikke
nødvendig.

Vi jobber med å få på plass nye Frisklivssentrallokaler, og det er forhåpentligvis på
plass i løpet av 2012. Når de lokalene kan tas i bruk vil behov for leie av lokaler ikke
være aktuelt lengre. Skulle forberede lokaliteter ikke la seg realisere vil det medføre
ekstra utgifter på ca kr. 45.000,- pr år.

Fauske kommune 12. mars 2012

Jakob Joh. Djupvik
Folkehelserådgiver
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FAUSKE KOMMUNE GÅR INN I ET SAMARBEID MED NORDLAND
FYLKESKOMMUNE OM Å BLI EN PILOTKOMMUNE INNEN
FOLKEHELSEARBEID

Vedlegg: Ingen

Bakgrunn

Fauske kommune har inngått partnerskapsavtale med Nordland fylke om økt oppmerksomhet
~mot folkehelsearbeid. Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende sanarbeid om
videreutvikling og gjennomføring av folkehelsearbeidet. Avtalen skal bidra til å fremme
folkehelsen for befolknngen i Fauske kommune.

Overordnet målsetting for Fauske kommune er gode oppvekstsvilkår for alle som bor i
kommunen og kommunens satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av dette arbeidet.

Folkehelse er et overordnet og enhetsovergripende område som må inngå i alle enheter sine
administrative, faglige og drftsmessige planer. Fauske kommune har mange tiltak/aktiviteter
som er medogbidrar til god folkehelse til innbyggerne i kommune. Som et bevis på at Fauske
kommune er på rett vei i sitt folkehelsearbeid er utnevnelsen som Årets folkehelsekommune for
2010.

Nordland fylkeskommune (NFK) i samarbeid med Helsedirektoratet ønsker samarbeid med
kommuner som ønsker å markere seg i folkehelsearbeidet. Fylket har erfar at Fauske og Vefsn
skiler seg ut som kommuner med vilje og evne til å oppnå synlige resultater innen dette området
og ønsker et samarbeid Ild disse som foregangskommuner. Representanter fra Fauske

kommune (ordfører, rådmann og folkehelserådgiver) var invitert ti informasjonsl oppstarsmøte
med NFK i februar 2011.

Samarbeidet innebærer i første omgang å få i gang et forprosjekt med en målsetting om å bidra
til en målrettet og helhetlig utvikling av Fauske i et folkehelseperspektiv. Formålet er også å
utvikle et metodisk arbeid som tar sikte på å involvere hele kommuneorganisasjonen (samt
eksterne instanser) i plan- og tiltaksarbeidet, slik at erfaringen fra dette i neste omgang kan nytes
ovenfor andre kommuner.
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NFKs henvendelse har bakgrunn i utkastet til ny folkehelselov som ventes sluttbehandlet i 2011
med sikte på en antatt iverksettelse fra 01.01.12. Lovutkastet klargjør at hele
kOmmuneorganisasjonen skal ha ansvar for folkehelsearbeidet i kommunen og ikke som nå kun
helsetjenesten. Bak dette ligger en erkjennelse som er hevdet av Verdens Helseorganisasjon
(WHO) i mange år:

20 % av folks helseplager kan løses av medisinsk personelL. 80 % av folks helseplager må
følgelig løses med tiltak utenfor helsetjenestene.

Saksbehandlers vurdering:

I denne omgang dreier det seg om at kommunen viser interesse for å bli en pilotkommune innen
temaet folkehelse. Dette innebærer en utarbeidelse av et forprosjekt i saiarbeid mellom
kommune, fYlke og departement. En videreføring av forprosjektet vil bety at kommunen
forplikter seg til å gå inn i arbeidet med sterk involvering av både politisk, administrativ og
faglig ledelse og videre med bred deltakelse/involvering av instanser i og utenfor kommunen.

Videreføringen av dette (om dette vedtas) må skje etter at nyt kommunestyre er konstituert. Om
forprosjektet viser at det i fortsettelsen bør utredes planer for videre folkehelsearbeid, bør det nye
kommunestyret avgjøre hvilken status et slikt arbeid skal ha og ta stiling til hvordan arbeidet
skal styres politisk i henhold til kommunens vedtatte retningslinjer for kommunens planarbeid.

Arbeidet må også sees i samenheng med plan~ og bygningslovens bestemmelser om
planstrategi og ny forventet folkehelselov:

PBL' s bestemmelser om planstrategi innebærer at det tidlig i kommende valgperiode skal
behandles en sak i det nye kommunestyret som dreier seg om hvilke planer i kommunen som
skal utgå, revideres, videreføres eller lages nye. Til gru for dette arbeidet skal det legges et

faktagrlag (kunnskapsgrulag) om Fauske kommune og innbyggernes levekår.
Ny folkehelselov legger opp til å klargjøre at folkehelsearbeid (forebyggende og
helsefrertende arbeid) er noe som må foregå i alle sektorer om det skat ha virkning.

Når Nordland fylkeskommune ønsker Fauske kommune med i prosjektet har sin bakgru i
spesielt 2 årsaker:

Fauske kommunen sin evne til å tenke helhetlig folkehelsearbeid og tverretatlig systematisk
arbeid, en sterk foranng politisk og at stilingen som folkehelserådgiver er lagt i stab hos
rådmanen.
At Fauske kommune lagt lokalsamfusutvikling som et virkemiddel i folkehelsearbeidet, og
at kommunen samandler med fylkeskommunen og fYlkesmanen i utviklingen av
folkehelsearbeidet

Utvikling av forprosjektet vil skje i saiarbeid mellom kommunen, fYlket og departement.
Dersom arbeidet med dette avdekker problemstillnger som politisk nivå bør involveres i, vil
dette løpende bli framlagt for formanskapet.

Det er gru til å anta at deltakelse i prosjektet kan utløse vesentlige økonomiske midler.

Etter rådmanens vurdering bør Fauske kommune gå inn i et samarbeid med Nordland
fylkeskommune om å bli en pilotkommune på folkehelsearbeid.



INNSTILLING:

Fauske kommune inngår et samarbeid med Nordland fylkeskommune om å bli
pilotkommune på folkehelsearbeid.

FOR-043/11 VEDTAK- 30.05.2011

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Fauske kommune inngår et samarbeid med Nordland fylkeskommune om å bli
pilotkommune på folkehelsearbeid.

KOM-040/11 VEDTAK- 16.06.2011

Formanskapets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune inngår et samarbeid med Nordland fYlkeskommune om å bli
pilotkommune på folkehelsearbeid.

R~~~~~.eÐfte

Mits~...~
formannskapsse · tær

Utskrift sendes:
Folkehelsekoordinator til videre forføyning
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POLITIRÁ I FAUSKE

Vedlegg: Forslag på avtale om formalisert samarbeid mellom Fauske kommune og Fauske lensmannskontor

Samarbeidsavtale Fauske kommune - Fauske lensmannskontor

Sammendrag:

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd for å etablere et mer formalisert
samarbeid mellom politidistriktene og kommunene.

I dag har Fauske kommune innført SL T -ordning og arbeider med krminalitetsforebygging etter
SLT -modellen (Samordning om lokale kriminaltetsforbyggende tiltak).

Fauske kommune og Fauske lensmanskontor har tradisjon for godt samarbeid på en rekke av
samfuets utfordringer noe som gjenspeiles i eksisterende samarbeidsavtale.

Etablering av poliiråd vil yterligere forsterke dette samarbeidet. I tilegg betyr etablering av
politiråd at målgrppen for arbeid med ((trygghet og trivseb) vil være alle innbyggerne i Fauske
kommune.

Saksopplysninger:

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd for å etablere et mer formalisert
samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. Politirådet skal samle politi og lokale
myndigheter til systematisk samarbeid og felles idedugnader. Politirådet skal være en arena for å
omsette kunnskap om lokale problemer ti en samordnet insats. Politirådet er definert som et
samarbeidsforu på strategisk nivå i politiet og i kommunen som har ansvar i forhold til
"trygghet og trivsel" i kommunen, Jfr. St.prp nr. 1 (2006 - 2007).

I dag har Fauske kommune innført SL T -ordning og arbeider med kriminalitetsforebygging etter
SLT ~modellen (Samordning om lokale kriminaltetsforbyggende tiltak). Det innebærer en SL T-
styringsgrppe bestående av ordfører, rådman, lensmann og enhetsleder kultur. SLT-
koordinator er sekretær for styringsgrppen. I tilegg er det etablert et SL T -arbeidsutvalg med en

bred representasjon fra offentlig, frivilig og privat sektor. Arbeidsutvalget er en ((operativ)) del
av SLT-arbeidet hvor SLT~koordinator forbereder saker og er sekretær.

I følge SL T -planen for Fauske kommuner er satsingsområdene:
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· V ære løpende oppdatert på utvikling i bare- og ungdomsmiljøet, og iverksette tiltak
overfor risikoutsatte enkeltpersoner, grupper og/eller steder.

· Holdnngsskapende arbeid mot foreldrelfamiler.
· Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom offent1ige instaser, næringsliv og frivilige

lag og foreninger.
. Øke bar og unges deltaelse og medvirknng i utvikling av et positivt oppvekstmiljø.

Målgrppen i SL T -arbeidet er barn og unge under 25 år.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune og Fauske lensmanskontor har tradisjon for godt samarbeid på en rekke av
samfuets utfordrnger. Det vises i denne samenheng til eksisterende samarbeidsavtale.
Etablering av politiråd vil yterligere forsterke dette samarbeidet. I tilegg betyr etablering av
politiråd at målgruppen vil være alle innbyggerne i Fauske kommune.

Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og
få kunskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må
foretas innenfor den enkelte sektor.

God samandling mellom politi og kommune er viktig av flere gruer, som det også er gode
erfaringer på i SLT-arbeidet. Nært samarbeid vil gi kommunen bedre innsikt i politiets arbeid
lokalt og en bedre forståelse for politiets oppgaver og faglige utfordringer. Samarbeidet vil gi
mulighet for gjensidig innflytelse på planer og prioriteringer. Politiet håndterer ofte symptomer,
mens bakenforliggende årsaker primært kan løses av konuunen.

Det er ikke noen motstrid mellom SL T -ordningen og opprettelse av politiråd og det anbefales at
politiråd erstatter SLT -styringsgrppe, og at politirådet blir representert ved ordfører, rådmann,
lensman. Ordfører bør være politirådets leder. Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet
kan fortsatt samordnes gjennoin SLT arbeidsutvalg, og en kan prosjektorganisere andre
forebyggende tilta.som poliirådet ønsker iverksatt. Der det er ansatt SLT-koordinator bør
denne koordinere både satsningen på forebygging av bare- og ungdomskriminalitet og de andre

prosjektene vedtatt av politirådet.

INNSTILLING:

Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådmann og
lensman. SL T -koordinator er sekretær for rådet.

Even Ediassen
Rådman



POLITIET eSalten Politidistrikt
Fauske lensmannskontor

FAUSKE KOMMUNE

Politirådet

I

Fauske

Avtale om formalisert samarbeid mellom Fauske kommune og Fauske lensmanskontor



Innledning.

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom politidistríktene og
kommunene, jfr. omtalen i St.prp nr. 1 (2006-2007) side 92.
Det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid
og felles idedugnader. Dette gir en arena for å omsette kunskap om lokale problemer til en samordnet
innsats, jfr. St.prp nr. L (2006-2007) side 14 - 15.

Politiråd derfmes som et samarbeidsforu på strategisk nivå i politiet og i kommunen som har et
ansvar i forhold til "trygghet og trivsel" i kommunen.

Det er enighet mellom politiet og Fauske kommune om å opprette politiråd.

Formål.

Fauske kommune og Fauske lensmannskontor har tradisjon for godt samarbeid i en rekke av
samfuets utfordringer. Det vises i denne sammenheng til eksistrende samarbeidsavtale.

Formålet med samarbeidet vil v~re å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få
kunskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutnnger som må foretas
innenfor den enkelte sektor.

Gode saivirkerelasjonêrmellom politi og kommune er viktig av flere gruer. SLT-modellen
(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak), viser dette. Nært samarbeid vil gi kommunen
bedre innsikt i politiets arbeid lokalt og en bedre forståelse for politiets oppgaver og faglige
utfordringer. Samarbeidet vil gi mulighet for gjensidig innflytelse på planer og prioriteringer. Politiet
håndterer ofte symptomer, mens bakenforliggende årsaker primært kan løses av kommunen.

Struktur.

Politirådet i Fauske skal være lokalt foranket med følgende representanter;

Fra Fauske kommune: Ordfører og Rådmann

Fra Fauske lensmannskontor: Lensmanen og den han måtte utpeke.

Ordfører er rådets leder.

SL Te-koordinator er referent

Partene kaller ved behov saksbehandlere for presentasjoner.

Politirådet skal ivareta funksjonen som styringsgruppa for SLT -arbeídet i Fauske kommune.

Eksisterende samarbeidsavtale videreføres
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Gjennomføringen

Fauske kommune utarbeider i samråd med politiet saksliste og referat fra møtene.

Det etableres en fast møte strktur, knytet til sentrale milepæler i plan~ og budsjettarbeidet i Fauske

kommune og Salten politidistriktlRegion Indre.
Felles forståelse for etatens planlegging er en viktig faktor for å lykkes sammen. Som et minimum skal
rådet tre samen vår og høst.

. Rådet kan behandle alle områder der politiet og kommunen har interesse, herunder

oppvekstplan for Fauske kommune, SLT, bar og ungdom, barnevern, fritid, ordenssituasjonen,
trafikkorhold, forhold til skjenking/utelivsbransjen og narkotikasituasjonen.

. Rådet kan behandle et hvert kriminalitetsforebyggende tiltak, ogsåreaktive tilak.

Politiet og lokalsamfunnet.

Poliidirektoratet har utvilet informasjonsheftet "Politiet og lokalsamfuet". Dette er en veileder om
polìtiets kommunikasjon og samandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå.
Veilederen brukes i politidistriktene og mange kommuner, og kan legges til gr for de

samarbeidsordninger som etableres mellom Fauske kommune og Fauske lensmanskontor.

Rapportering.

Fauske kommune og Fauske lensmanskontor tar inn rapportering om politiets virksomhet i sine egne
årsmeldinger.

Fauske,. den .."......................

......... .'..... .'........... .,'........... .',. ......................................... .
Ordfører i Fauske Lensmannen i Fauske

.3.
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FAUSKE KOMMUNE - FAUSKE LENSMANNSK NTOR

Revidert: 04. november 2009 av Petter Orønås og Ragnar Pettersen.

L. POLITISK NIVÅ:

Lensmannen møter kommunestyret i janfebr.og orienterer om året som er gått, og redegjør
for planer inneværende år.
Lensmanen møter i formannskapet i første møte etter sommerferien.

Ansvarlig: Ordfører.

2ó KOMMUNALT LEDERNVÅ:

Lensmannen møter rådman, kommunalsjefer og utpekte enhetsledere i februar og september.
Tema avtales foran hvert møte.

Ansvarlig: Rådmann.

l



3. ENHETSNIVÅ:

A) Barnehager og Skoler

. Saitlige barehager i Fauske kommune skal besøkes eller komme på besøk på

lensmanskontoret i løpet av året.
. Det gjennomføres årlige refleksdemonstrasjoner for 2.trinn på alle skolene i

saiarbeid med trafikkaglig foru.

. Forespørsler om foredrag innen ulike emner skal i utgangspuntet

imøtekommes. Dette dreier seg i hovedsak om skoleklasser, foreldremøter,
temakvelder m.m. Forespørselenrettes til lensmanen som utpeker
foredragsholder.

Hver vår avholdes et møe mellom partene for å sette opp detaljert innolds- og
tidsplan for samarbeidet påfølgende skoleår. Planen skal være ferdig innen
1.mai.

Ansvarlig: Kommunalsjef

B) Kultur

. Ungdomsrådet.

1. Lensmannen møter ungdomsrådet i første møte etter
konstitueringen.

2. Lensmannen møter ungdomsrådet i jan/febr. For å orientere om
straffesakssituasjonen i kommunen der ungdom er innblandet.

. Ungdomsklubbene.

Samtlige ungdomsklubber skal besøkes regelmessig. Behov for ytterligere
tilstedeværelse meldes lensman halvårsvis.

. Enhet kultu bes vurdere og komme med innspil og forslag til nye
samarbeidstilak i samarbeid med ungdomsrådet.

Ansvarlig: Lensmann/enhetsleder kultur.

C) Sosial/A V

. ~amarbeidet her er mer hendelsesstyr, men det avholdes halvårlige

samarbeidsmøter mellom Fauske kommune og lensmannskontoret hvor
samarbeidet evalueres og gjensidig informasjon om utfordringer og
pro blemornåder utveksles.

Ansvarlig: Lensmannen/leder NA V

D) Flykningekontoret/voksenpedagogisk senter

2
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. Lensmanskontoret har årlig 3 timer undervisning for elever på
Voksenopplæringen om politiets oppgaver i Norge som et ledd i
samfunsfag~dervisningen.

. Lensmanen har en årlig gjennomgang om situasjonen i Fauske kommune sett
fra et politimessig synspunt på et fellesmøte for alle flykninger/asylsøkere.

. Lensmannen deltar i ett årlig møte i Kontaktutvalget for utlendinger.

. Flykningekontoret har møter/konsultasjoner med lensmanskontoret etter

behov.

Ansvarlig: Flyktningekonsulent/enhetsleder voksenpedagogisk senter/lensmann

E) Barne og famileenheten

. Politiførstehe~enten deltar i kommunens krseteam som er opprettet til støte
for familer og andre som opplever alvorlige krsesituasjoner, brå og uventet
død. Har møte en gang i kvaralet.

. Lensmanen skal være medlem i styringsgruppen for SLT arbeidet i Fauske.
Endelig strutur og opplegg forutsettes være på plass i løpet av 2009

. Lensmanskontoret møerpå fanilesentret ved behov.

Ansvarlig: Lensmann/leder Barne og famileenhet

F) Frivilighetssentralen

. Frivilighetssentralen er en paraplyorganisasjon for ca. 180 lag og foreninger i
Fauske kommune og vil være bindeledd mellom politiet og disse. BL.a.
organiserer de Natteravnene. Lensmanen møter på årsmøtet.

G) Eldrerådet

. Lensmanen møter i eldrerådet en gang i året.

Ansvarlig: Ingrid Altersliær

4. Fauske Videregående skole

. I den videregående skole deltar lensman, ordfører og miljøarbeider på et

frokostmøte med saitlige hybel boende skoleelever like etter skolestart.
. Len$man har møte med saitlige russ i løpet av apriL.

!
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HØRING - REVIDERT FASTLEGEFORSKRFT

Vedlegg: Forslag til revidert fastlegeforskrift

Sammendrag:

Revidert fastlegeforskrift er sendt ut på høring med frist 22. mars. Denne er tenk å erstatte
tidligere forskrft fra år 2000. Forslaget er en videre oppfølging av den nye helse - og
omsorgsloven og folkehelseloven som trådte i kraft fra 1. januar i år.

I høringsbrevet til kommunene understreker deparementet at fastlegene er en viktig del av den
offentlige helsetjenesten og spiler en sentral rolle for å nå målene i saniandlingsreformen om
mer forebygging, tidlig intervensjon, styrking av legetjenestetilbudet i kommunen og mer
helthetlige og koordinerte tjenester. For å forebygge sykdom og hindre at sykdom forverrer seg,
pålegges fastlegene også ta kontakt med og å ha oversikt over pasienter som ikke selv oppsøker
fastlegen.

Det er kommunene som har det helhetlige ansvaret for fastlegeordningen. For å ivareta dette må
kommunene ha et godt samarbeid og en god dialog med fastIegene, samt ha tistrekkelige
styringsmìdler til rådighet. Det er viktig for samandlingen at fastIegene er godt integrert i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen ønsker med dette yterligere å fastlegge ramene og kravene til fastlegens
virksoniet i forskrft, framfor å basere seg på avtaler. Begruelsen oppgis å være fordi
fastlegene er en svært vesentlig del avdet offentlge helsetilbudet. I tilegg foreslåes det:

. En presisering av kommunens ansvar for fastlegeordnngen

. En presisering av fastlegens listeansvar, ink. krav til fusjon og kvalitet i tjenesten

. En forskriftsfesting av sentrale sider ved ordningen som i dag er avtleregulert

. Krav om rapportering av kvalitet - og styringsformål

. Økonomiske sansjoner mot fastleger som ikke oppfyller bestemmelsene

. Mulighet for flyting av truende og voldelige pasienter uten samtykke fra en fastlegeliste

Høringsdokumentet er på 116 sider.

Saksopplysninger:



Høringsdokumentet viser at allmennlegetjenesten er sentral for å nå de overordnede målene for
samandlingsreformen. Disse er:

. økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom styrket

folkehelsearbeid og styrket individrettet forebyggende arbeid i helsetjenesten.
. Kommunene skal yte en større del av helse- og omsorgstjenestene.
. Mer koordinerte og helhetlge tjenester

For å oppnå en bedre måloppnåelse av samandlingsreformen legger derfor regjerningen bL. a.
opp til følgende:

1. Endrngene i fastlegeforskriftene legger til rette for at kommunene skal følge opp
fastlegene tettere og integrere fastlegene bedre i den øvige kommunal helse- og
omsorgstjenesten. Begrepet "sørge for" pålegger kommunene ansvaret for at tjenestene
gjøres tilgjengelige for de som har rett til å motta slike tjenester og at disse tjenestene er
forsvarlige.

2. Tydeliggjøring av fastlegenes ansvar for alle pasienter på sin liste, også overfor de som
ikke oppsøker lege selv. Fastlegeordningen innebærer en forutsetning om at fastlegene
skal skaffe seg oversikt over sykdom, skade og sosiale problemer hos pasientene på listen
og brue dette aktivt for å bidra til gode helse~ og omsorgstjenester for listeinnbyggerne.

3. Helse~ og omsorgstjenester skal alltid være forsvarlige i hht. helse- og omsorgsloven § 4-
1. Kravet innebærer en overordnet plikt til systematisk styring av virksomhetene i helse -
og omsorgstjenestene. I den forslåtte forskriften forslår departementet en rekke
bestemmelser om fusjon og kvalitet i fastlegeordningen sOm tydeliggjør
forsvarlighetSkravet. Dette innebærer:

. Krav til kvalitet

. Bruermedvirkning

· Oversikt over listeinnbyggerre
· Oppsøkende virksomhet

. Medisinskfaglig koordinering og samarbeid

· Individrettet forebygging som en integrert del av tjenesteytingen
. Tilgjengelighetsbestemmelser

. Tilbud om øyeblikkelig hjelp

. Hjemmebesøk

. Henvisningspraksis

. Legemiddelforskrivning

. Sykefraværsoppfølging

. Elektronisk pasientjournal

. Bru av tolk

4. Det stiles større krav til fastlegene om rapportering av data knytet til aktivitet og kvalitet
i fastlegetjenesten.

5. Det foreslås også at alle fastlegene pålegges åjobbe inntil 7,5 tallmennlegetjeneste,
dette har tidligere vært avtalefestet.

6. Det forslås også at kommunene skal kune bruke økonomiske sansjoner overfor
fastleger som ikke drver i hht. funksjon- og kvalitetskravene.

Saksbehandlers vurdering:



Den nye forskriften har vært behandlet aven arbeidsgruppe bestående av:
. Kst. kommuneoverlege

. Fastlege - valgt av Allmennlegeutvalget

. Personal- organsasjonssjef

. Omstilingsleder

. Enhetsleder hjemmetjeneste

. Enhetsleder helse

Arbeidsgruppen mener det er riktig at kommunene Îar økt ansvar med fastlegeordningen. Den
nye forskrften legger opp til at kommiien får økt ansvar for informasjon til inbyggerne, ansvar
for kvalitet og for å tilrettelegge for samarbeid mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. En
sterkere integrering av allmennlegetjenesten i kommiien vil kreve flere virkemidler.

Kommunen må ha kompetanse og ressurser, og styingsredskaper for å kune ivareta de krav
som den nye forskriften krever. Kvalitets- og fusjonskrav i lovlforskrift kommer til å bli
viktig, men det er også arena for å utvikle en god dialog og gjensidig tilit mellom parene. Ut fra
dette synes det naturlig å peke på at de økonomiske ramer til kommunene i forhold til
fastlegeordningen må styrkes.

Flere forutsetninger må på plass:
. Vekst i antall allmennleger i kurativ praksis og i offentlige allmenn~medisinske oppgaver
. Økt tilgang på samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunenes administrative planarbeid

. God tilgang og fordeling av allmennleger i alle landets kommuner.

. Økonomisk kompensasjon for å kunne gjennomføre de krav som forskriften stiler

. Utvikle bedre styringsverktøy for å kune ivareta dette ansvar, for eksempel ved hjelp av
elektronisk pasientjoural

Konklusjon:

Fauske kommune finner det bemerkelsesverdig at forslag til revidert fastlegeforskrift legges fram
uten at økonomiske og tjenestemessige konsekvenser er utredet. Arbeidsgrppen anbefaler
imidlertid at Fauske kommune slutter seg til seg til den revidert fastlegeforskrift med følende
presiseringer:

1. Det forutsettes at kommunene får full økonomisk kompensasjon for alle merutgiftene
som følger av den reviderte fastlegeforskrften. Dette innebærer at kommunene må
kompenseres fullt ut for omleggingen av pasientpraksis som følge av innøring av
nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegeordningen og for administrative ressurser
for tettere oppfølging av fastlegene. Det vil konket si en økonomisk kompensasjon for
øknng i antall fastlegehjemler og for administrativt arbeid. I tilegg kommer kostnader
knytet ti styrking av kompetanse for å kune ivareta forskriftns pålegg.

2. Statlige myndigheter må bidra til å styke kopipetasen, både i forhold til dagens
legeutdanning, hos allmennlegene og i forhold til kommiiens administrasjon. Fastlegene
vil ha et stort behov for faglig utvikling i hht. de nye nasjonale fusjons~ og
kvalitetskrav. I tilegg må statlige myndigheter legge til rette for at kommunene får en
bedre mulighet til å tilsette leger med samfusmedisinsk kompetanse.

3. Fauske kommune ønsker ikke å begrense legenes mulighet til å prioritere pasienter i hht.
deres behov for legetjenester og støter ikke forskriftens § 23 og 24.
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r 4. FastIegenes rapporteringsverktøy og kommunenes styingsverktøy må utvikles gjennom
bruk av elektronisk pasientjoural. Kommunene har begrensede muligheter til å kune
ivareta sitt styringsansvar før nødvendig verktøy er på plass. Fauske kommune henstiler
til departementet om å ta ansvar for å få på plass hensiktsmessig verktøy som
tilfredsstiler nasjonale funksjons - og kvalitetskrav.

5. Fauske kommune ønsker heller å stimulere til gode samarbeidsforhold med fastIegene,
framfor å gjennomføre sanksjoner gjennom økonomiske virkemidler. Dersom dette skal
gjennomføres, vil det kreve yterligere formalisering i avtaleverk knytet til prosedyrer,
forhandling og klagerett.

INNSTILLING:

Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastIegeforskrift slik den framgår
av konklusjonen i saksutredningen.

Even Ediassen
rådmann
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Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer sort:1øn~k¿tì::d0t,d

får tilbud om plass på fastleges'Uste.
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truende eller voldelig adferd overfor fastlegen eller dennes famile. Før et vedtak om å
flytte en listeinnhygger treffes, skal kommunen ha forsøkt andre titak.

Kommunen må ha et system for ivaretakelse av allmennlegetjenester ti innbyggere
som flyttes fra en liste mot sin vilje.

§ 6 Kommunens ansvar for informasjon

Kommunen skal sørge for at innbyggerne i kommunen gis nødvendig informasjon om
fastlegeordningen, herunder om hvilke leger som deltar i ordningen og hvem som har
ledig plass på listen sin.

Kommunen plikter å holde legen informert om planer og forhold i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten som kan ta betydning for legens virksomhet.

--" -~,_. ~§. 7K-ømmuYttrniNm'8tw-jØt:1ftij.tet-i..6.#me-nn!eøtjneíen,

Kommunens ansvar for forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i komniunens
helsetjeneste, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1 og 4~2, gjelder all
allmennlegevirksomhet, herunder legevakttjenesten. Kommunens ansvar gjelder
uavhengig av om tjenestene ytes av ansatte leger eller det inngås avtaler med selvstendig
næringsdrivende leger om å yte tjenestene.

Kommunen er ansvarlig for at fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen
overholdes, jf. §§ L 7 - 30.

§ 8 Kommunens ansvar for a tilrettelegge for samarbeid

Konimunen skal legge ti rette for et samarbeid mellom kommunen og fastlegene.

Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og andre tjenesteytere
i kommunen, og sikre en hensiktsmessig og god integrering av fastlegeordningen j
kommunens øvrige helse- og omsorgstibud. Dette skal ivaretas blant annet ved
utarbeidelse av skriftlige rutiner for samarbeid.

Kommunene skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og spesialist~
helsetjenesten.

§ 9 Økonomisk vederlag til næringsdrivende fastlege m.m.

Næringsdrivende fastleges økonomiske vederlag for det arbeid som honoreres etter
forskrift om stønad ti dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege består
av et tiskudd fra kommunen for hver person (per capita-tiskudd) og de til enhver tid
gjeldende satser for egenandel og refusjon fra trygden for utført arbeid.

Kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal gi et utjamningstilskudd til fastleger
dersom gjennomsnittlg listelengde i kommunen er lavere enn en avtalt referanseliste.
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Utjamningstilskuddet skal svare ti differansen mellbiitpét'Cap:ltåitisk'ìdèfeftör fastsatte
referans~list€¡i(),g¡.pel"oaf)it'2~ti:lS'J:tl(¡d¡ æ'(!.r.~:ét)lr!;lñs'fîittl:ignl;ist~f&i1gQ~¡i k:6tnttûìien.

n ~.lJ.~~',-t'/rt.u-.J'c¿rlCl~ f~Jt'::

Kapittel 3. Fastlegen
n

"'1')) ~ ~ ;.~~() \j,_;,'~\ "l\:) \.'- ~ r 't - :?~'. ., \-,
§ 10 Fastlegens listeansvar ,¡GJ!.')/: .' Iq .~¡

Fast1eg~n,~;li~~~~~~~~f '~~~~,~bí~11ñJ'.!lm~2Bl.~&~HRllg¡~iY¡li~llJr¡lllv§~~~i*llfRPi~~tsk (pelse

og rus for innbyggerne på l~sten derSOnid.ikk~ annet.er~r~sisert i 10'í~~8\rr,~i9,t~~~Kl'.

Ansvaret omfatter planleggingog koordinering av individrettet forebyggende arbeid,
undersøkel sè~'¡lftdYáìtdifiiHiìÓig(lléêHsiWs~¡rifêÍf~ßiìì'tttîk~'Js'i:(tig1rát§flìtê¥il¥g~tJ¡ê1ftl'§¥èl ri

Allmennleg~~ÈM~ldir~~~(~~ta~j~hi~\ ~~'!~~~teii~I~~tJ~~~¡i~ri:)'V~~i.~~~gNj~Ii:Jr¡g~~s'ler' og

andrei 1lSfr(ffN(ñ'àiéi;ìí\s~ttûijmtëf.iriH;,â eH 'ßigilisBrfTegëtj~Hg~t~)irríigl\Í'WJl'îtlricìfSt~ãhsvàret.
f;:'~~~":',fJ-q~_H.ytf~~,:J .~:"t\ ¡:','f ~ t;~_fojcc',:s~:4.~' ~lH-q,t;,:j:'!,\~,~f' .~,!'i:H'(''

-"""---tìsteansvar,et,om-rnrrer og~~' øyeJ1iltehg \Îìjm~jIr1n~gg~ri~'.påeHsi~ndI" lipningstJCW~"-~--
'101, j~p~;in-Lno'Jd~)~fY i~() DtJ?~lfiJ~Ja-ti ~!~iJ.flìK.r\() 1U:¡f~:SJl~ i.:Jf,;.vtfRf:),i- ì:ßiiUtn.~:rí(~~~.4. ¡ G¿!tJ?i__~;J,i~r!

rr;Ji~~H~,~ttß~~WßL,~kÇjN)e .lÌt! kí~hjM~lt,elit~r(Aid~¡t:ipl,HlYì~n;i'nRi~r",SR\n; liil'n~R8:~l\~l~~iY~Cl,
søktiàdomhelse:, trygde- og sosialytelser.".

.H Ui

Vit:z')lüd ~lrt '~j ':J ¡:; r'~

" Ð
: ,~;;)§11 Fastlegenslisteansvar vedfellesliste

Fastlegermed fellesliste har el felles ansvar for aiimennl~g~fn~Ü'6êt1t~I¡¡J)~~šIØñetÍê\ på

listen. bh Hin ',.!e;tJ.~.1 ~tJ1

"líl~ri~eJJlJ!~ÄGI.m¡~raEr.pA,¡1~l¡te;$ liste,;~lsa~vhaleJ1 \ans Yadlgt1ege:$l,m 'bat, llQAl,ed.ailsyár fel

journal og oppfølging. hl'!:1
Regil~n~QtpiH$i;~i~figl4~ûl)g¡f;tidukt$'j'(1ibaiV¡¡lis.t~r¿gj~tcl~l1jtilSMåll0lídeiwä.d if~'l:10sli;gtettn ())(

g 12 Fastlegens deltakelsl: i annet allmennlegearbeidi kommunen

Ved' fulltids plâ~~i~\P1rittbrt f~stt~k~lli;i~aénã"iirrit¡fì';9~ltUff~t\~~S;:hR~'1¿~Rnísl ~'¡X'è \,\~-:v)';\ \' L (,~

allmênnleg~al;l;~id!'''F'Ørrp,~lßg~,gis;)skal k(Í:mm,ûntil1'išøk~rå¡Jn!Ug/åqfiiiMillirgE'iaMt-al'en om

utføringia~:'n~.JsS~¡ØilP;gåV'ßn;t .iI2é1i kan:aMtales',€l~ltakelsè,:utø,~êr';Ø~tte.'tiit~e:rt~llet; detsöm:¡;1 il'

komm uneg, Qg&as1iL~gßnibii:lt~ßJ:tig€~miclßtte¡;il£.::\§,ß~itt~qjeUtid(if:. ii l ti

Kommunene står fritt ti'it~~11~~i~lKvTlìt)irIfibeUÀr~i~~~~~it~~t¡rt/Milkâí§i~iilt~l~¡:lt"n p!
inhß.nför;fdê,fl~5J,t;irieri~dr,jbIm eiille:gear.~;ei dLsorinkömn;l!tl~ljskån¡ føiqma~ Fagileg,€flitl~åV

utfø.ne;d~t:ìbian~!a,niil~.t~l J 'l'rn., b::i,

:~

o Allmennlegearbeidi helsestasjons- og skolehelsetjenesten

O Allmennlegearbeid ved sykehjem, ~ fengsler og andre kommuiiale institusjoner

O Veiledning av tumuslegerog kandidater som gj'8fiÜdmt~¡:~r'W€ri¿der'ìJ~fig§fè:' \ 't

og undervisning av medisinstudenter

t:

Vi: ;'
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o Medisinskfaglig rådgivning

~Kapasitet til å utføre en gitt mengde konsultasjoner for personer som ikke '
ómfattes av listeansvaret

O Plan og utredningsarbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

§ 13 Fastlegens plikt tìl deltakelse i legevakt og vikarordninger

Fastlegen plikter å delta i:

a. Kommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid, herunder interkommunal
legevaktsentral.

b. Kommunens organiserte øyeblikkelig hjelptjeneste i kontortid, herunder

tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av utrykningsplikten.

c. Vikarordninger for dekning av ordina:rt frava:r hos andre fastleger i kommunen
~.~ ~,~ ... ~.-eter"itrmeleavtt1lem:edkÐm'mt1:fleI'l:.

Deltakelse i kommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid og vikarordning for
dekning av frava:r kommer i tilegg ti annet legearbeid kommunen kan forplikte fastlegen
til å utføre, jf. § 12.

Kommunen kan frita fastlegen fra plikt tilegevaktdeltakelse etter første ledd bokstav
a, i følgende tilfeller:

a) når legen er over 60 år

b) når legen av helsemessige eller vektige sosiale grnner ber om det

c) for gravide i de 3 siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer, eller når

graviditeten er ti hinder for deltakelse.

Kommunen kan gjøre avtale med fastleger om deltakelse i rådgivning, oppla:ring,
veiledning og bakvakter utover angitt aldersgrense.

§ 14 Fastlegens ansvar for listeinnbyggere som oppholder seg i institusjon

Blir en person som står på fastleges liste inntatt i helseinstitusjon eller annen
institusjon med organisert legetjeneste, overføres ansvaret etter § 10 ti institusjonen.
Vedkommende blir likevel stående på fastlegens liste, og fastlegen har ansvaret for
tirettelegging av allmennlegetibudet til denne ved utskrivning.

Ved behov for slik tilrettelegging plikter institusjonen å orientere fastlegen på forhånd.
Institusjonen skal gi fastlegen epikrise ved utskrivning etter reglene i helsepersonelloven
§ 45.

§ 15 Samarbeid med kommunen
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§ 16 Rett til å anmode kommunen a jå flyttet person fra listen

En fastlege kan anmode kommunen om ;å~få\;fl~d~t ~pJ ~~ris.Qnd:lfl'a::sih¡lii~t~itlel!S,Qij,',lr\ \ ,,: ç~~

~ pem9R~1~':~WJt~mfi~Ihnl~,?l,)~~~,,~,t,~,~~,,l~~§fN,¡,e~JR~Y,P~,¡~¡~t\,1r\i~gl~4~1l:~:gf¡t~t?Ji~~!i;~s,~N¡h;¡? i¡;.i

dennes medarbeiJ;~~~ll\yrêjîf8~iy~lmR~lt&nri:pllßj:í(:d ';~;2~¡¡ ;~ ,~

frE) bi()~'l1t;)tnß,t~ __g'lbq~Jv'b-(l,n Gl \¡ 'tO! 01'J!:X jgJlr,;. H:.,:ph¡;r/:).

Ka pUte Ifai:JiF;tí~l~~jîÖ flS ':~dbtl(x,ål¡lt~ts:krä~ ;;tj§lfIt~hil¡t(Hi t~~íifolìtevrt tJll"'j;": ¡ i

( '1t:~Jk~r;n::i.O' iL)

i "lojl~,fLlLnc~(i.ìf !~O fJ¡-ìti'lJ'.~)ubf\~

§ ~i Idr;t~(fihlrft(l&~t, ' ..Hôn~~

.~~" ~ ;____,__~~jleg¡e!!~~kåkçlll~~jsI11Lv,¡iiks()lIhllU'ítr1r~ID§'~g()irll;~~t.eltj'kJLtlltir!ItlH~~i~h~!le1:imlJ$:J1Q
retningslinjer skal leggestilgrunn foxfastlegenspraksis der slike finnes.

Fastlegen skal i sin virksömhet tilstrebe å redusere risiko for uønskede hendelser.
Dette innebærer blant, ann~k~~\\X~.k,~J~,¡i\lfprw~,~Jpp\;RW,~Rti~JJ~,ii~R,~~(?R"Q~~lì~\np,\~~\\~\~

skriftl~,gtiX~asiente~. ",' ~ ~" . . " ',' " ~
'1:01 o:.tJiri -%-t::ii)l~in\i B l~~f,n 1.:1H(\:; .i~~(~ .AH.H i J

J
y:

i~)li~) .fft-Qbli'x:? J ~::j1(dBJtJ V.B

§f1t8r~B'r:û~e!1Jf1elJVilnkrt1:'l (¡\fd ¡~;Ì JìJ nG'Hul \ffi ell:/ìot:cliiio::h,t)l

Fastlegenskal ha et system for å innhente bruker- og pårørend\;é¥fRJ1Ngè¥~V~~Ø1r~1~1~jbi,

og bruke resultatene i sitt arbeid med å forbedre virksomheten.
. '~

~

§19 Oversikt over liste innbyggerne

~ Fá.stleg~11~;s,kálA6á.si'rt p~\føÌ'e1:ggerldej~"Q.ûmàiinf0'iii'la$jpnt~iiaílívJ.~1's:ikit 0Mèr ¡tj.li:nJ¡fSne,(;i

beho v oglllëgem.i'cäßlhaiR.aHdtÌiíby,gg:erl1~lpår,øgen;;ist(tl,.O¡gIØ)teri;tj;èli:esterld:iss.e,møt1lainii)J2 ',; 2;

kommunensdtels.ë:l!oll ~lÍs,l,llg~ïd ê11,ést(\~J,i)¡W)i ~spßsiaHst1ielst£tjeJJestentm 'nor¡ nE ìi '1;';~1 t:hr;~, '1 r ill ¡

Fastlegen skal ha et system for å Áià~ttHfl~&rê,:¥ABb~gg8te'~t ifsrlfiH£Hil!ilne;.

a. benyter seg av tjetlêStefrf1:tfd~liFv~~eWti1~iHilWdlg~tiítî!liln')G~PSèMêwg Æ~dt\llfi~~e

behov tisier,

b. har flere kroniske lidelser der tett ög koordinert oppfølging er nødveJl~~flfn;~'Hl\

c. ,bgaKa§Y¡~ìiie,Rilap.!k¥IJ1ìg&~¡;;;~isr1f,çfl1iI1~Jt~htn~.ihKu9ßt;3~d~B~¡¡h~jntj &~Ji~M;f9.l;x,;'l

;;\¡ ,1*g~tj~n~~J1r'1~~n'\l0jnpl?pnlJ~Hhf fQsile~~k9Ðlf?J;$'i~'lRlH!Aex)elle! yln:nn ri; ~.'

d. i;har~:;æil1¡irgr'tii~ikf(¡%¡f(!rnêg~thiddè'lrelut~rte:)f!l!(¡fu:l~inèriô tJ n j fl ß ~l

'T~Jt~~i
;i.

:tf~~)!''E:~~?

§ 20 Oppsøkende'virksomhet1:'üq"; "!~' ?tEI': ~:lt~'c.n\ :~JUrLi:.f.J l~-;

V~n
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Fastlegen som har eller mottar journalinformasjon om at personer på listen har behov
for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon og hjemmebesøk. Dette
gjelder kun i tifeller hvor pasienten har en påvist lidélse der det fra en medisinsk
vurdering er behov for behandling eller oppfølging.

§ 21 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid

Fastlegen skal koordinere forebyggende tiltak, undersøkelse, behandling og medisinsk
rehabiltering og være pasientens faste kontaktpunkt gjennom hele forløpet.

Fastlegen skal være tilgjengelig for og selv ta initiativ til nødvendig samarbeid om
egne listeinnbyggere med andre tjenesteytere, herunder arbeids- og velferdsetaten.

Dersom en innbygger på listen har behov for langvarige og koordinerte tjenester,
plikter fastlegen å informere om rettigheter knyttet til individuell plan og koordinator i
kommunen. Fastlegen *al ved behov. .aktivtl1edvirke ved utarbeidelse, revisjon og annen

,. öppføtgingav tndIvtdmitt ptarrfôTturroyg-gere'ø sm trse;-Jrerumterd-eita på tvera-glige-
møter.

§ 22 Individrettet forebygging som integrert del av tjenesteytingen

Fastlegen skal tilby forebyggende tiltak overfor personer der det avdekkes risiko for
utvikling av ny sykdom eller funksjonssvikt eller forverring av etablert sYkdom eller
funksjonssvikt. Risikofaktorene-skal kartlegges av legen ut fra hva som er relevant for den
kliniske problemstilingen.

§ 23 Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser

Alternativ L

Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid.
Systemet for mottak av telefonhenvendelser skaI innrettes sHk at 80 prosent av alle
henvendelser kan besvares innen 2 minutter. Pasienten skal ti vanlig få tilbud om
konsultasjon senest innen 2. arbeidsdag etter bestiling.

Fastlegen skal kunne motta timebestiling på sms og e-post.

Alternativ 2

Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid.
Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle
henvendelser kan besvares innen 2 minutter. Pasienten skal ti vanlig få tilbud om
konsultasjon senest innen 5. arbeidsdag etter bestiling.

Fastlegen skal kunne motta timebestiling på sms og e-post.
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§ 24 Tilbud om øyeblikkelig hjelp på dagtid

Fastlegen skal tilby helsehjelp samme dag innen aytäitípnin.g§t¡'cVtìl'irsteihtißyggét~
vea¡ øYêoÌikikdtig'Iij el p;Hgä~rsøtni ;dêt;ñi¡eai:stiršk€lX€lì(\v¡;I!tHsiør~ :clet:? ; f;' ..'. .

Ved £riir1g8At:;g;(ff~'f ¿~~N~ìKj~gir'~ítJni£ti~Wi'eW át¡ägtllgdfsm~ké~~iióvêt' iíìMJf1a~t; hUl

skal fastlegen være i stand til å gi tilbud om helsehjelp sa.mme virkeda.g som meldfHivai)':J1:Jq

mottas. Dette gjelder s"tt.fftëfnl ;sil~ iïéIdiìig'€lFtñ ö'ttå.ttìiør::'d'ê1J :kil'o~êsl1 ettrso:nråvtales,:¡, i,\

mellom kortmffitêtog fástlëg¡èi¥ê~:"P')),: ")1)

'l~
f

~ 'l::,\.'~:

VJJ~

§ 25lff'fl'J!.Sq)e~~~¡:;,) .;)(;1
\l Æas~lei~.ñ!;skJ;lj)g~: tj¡ib'll~~,~m(pj~i,Øl~,n\e§ø;k ,ti hp~r§~l)er RlHnf¡t~1J

a) t\§6il 'p¡å~¥Üriniânf§TrFilèl~etiFst'árta èU'êi' tÜ~K'sJc1fìsgvûèLêliif&rlHiiiô'rêf ;ft;áI â,nløt~ ,'n u

på legekontoret og det er behov for legekonsultasjon

.~ ~lÙ~~ffoo~k£-efli~k-&yk4øin-1'-åf.ií0n~Y1'~tii.gød,øg.fQrli¥adl.g-li~lsehjelp.lilsiei:~~t\¡~ Wi.'~ .. ~ .~, -_.~

h~:.l"-F

§ 26 Henvisningspraksis

Fastlegen skal ved behov henvise listeinnbyggere til spesialisthelsetjenesten, og ti
kommunale lielsetjenester. Henvisoingerskal understøtte faglig riktignRBge,Y)~lQr4qF,1lgt 'f ~'1
og god si;iml!e.yq,lngniellQU1 nehaiicllingsnivtiene ltråd ined,regelyérk, og lnkaleavtal~r.. ~. "

t~J;" .U.i V'r ol;Ç- 'ltJj ,'lfl,~5tlUY-t:;(7.~_~tj:~,\(~l- ~%tr '~'eg~Trt~(;~~: ,~fl' ßJf3h ";\)~l~dr~fP:1V~Ot'\ì.r¡ J;;J\~J;.:Jß.il2 'rl~i;gfjl;l~J(~i

Fastlegeii ;~k~1,lg'lJU'~t~~k~rr;a,v;hl!enMj~tl:i:nRi~ß(n¥lHWRJ\9,igânf9rlU¡aSJ:~ii;,~J\k,¡l¡t l(Mi.!te,t~,ej;1V fjl

kan få god ,elg~ £Qr$.Yiar,l\g¡~tb~ltèlln;gv Has,t~~gtlnt~kah~~tltld'l~!l~l$,nÁt;&hiti:fp,~~!tt~R~~~~i,ir,q. nrlffl

om r~ttkn tilfrltt s);ktliusvalg, j fgasient~ og ,bflike,rrettignetsloven § § 2- l, 2-2 og 2~4.
.t')ri S~\' 1 L'¡z;t f ~t n:? y ( ~I q:,) V ß .:~ rrri~~f'IlJ~JH. tl~.V T:lLrit'Ji;g 'r-!'Jî rq~:11:'.H:.i~JJ.F J- f'fI(), l-::Jig~fl ô~:¡iJl :~;Jin tlt1tZ-

§27 Legemiddelfolsktivning . . . . .
!r1:~~J 'lf¡-:\è &~.;.~~1i ~;tr~~1 tt-~Flll! :;¥ '. . ",' "I ~.J_:l'~'t;~:¡iJ'~

Fastlegenhar etansvarfor at legemiddelbeha.ndlingen.av innbyggerne på listen samlet

- sett er trygg og efÎektivog at légemiddellisteR'eroppdatert: Pasienter skaL få med' seg en-

oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon hvis legemiddelbruken'~'èñMfes-:~~fld',';\ '~~

oppdatert leg~l.;tgg,e,m~taisk,~I;~~¥i~å;:ß,eP~I~WfP,~ts~¡:-p~ tQms.$itW~tj~9~,e,tr,\i, idi~t~;?WAl~Sh!n'~rt

aJ,:sNaf; f,QX ¡Was,içePil\?,n§,:J,~gep'tgqelnlpßt~r\n~",~; ¡ tu;¡ . ~

For listeinribyggere som bruker 6 legemidler eller mer skal fastlegen min8~~n:;gáitg:jpel.\i

år .gjel1ooinføreen legeinidÇlJ1l~L~1Jn~m~~~gií~~eJ,t\~it~. ~1~8~;~r8~j~~ll~är~~lr*~nr 'mdy¡\v ¡.

helsepersonel). Tiltttk for a. regusere risiko for'legemiddelre1a.terte problemer skalfremgã
av pasieHtjóütr~ieIÎ;: ¡Wg.;.;.:Lt~Dj WrP '¡(¡OY'ril .'i\iw.F:',¡íl!ll¡);.ii:));\;;irn,,;nl' 'T:',¡f¿;"fi\- ':~n(j~ V.f

i-~

§ .ga~ Sæ~fJf!:.J¥JJJt§g1JP!rqlg¡i1jg',)'i\hf,'.t?"f

Fastlegenskal delta i oppfølgingen av sykemeldte liste innbyggere. Fastlegeri ska.l

a.ktivt bidra til atlisteionbyggere støttes i egenmestring slik at varig arbeidsuførhet uiiogås
eller utsettes lengst mulig.~\;"T~" ,\f':"i',\ T" \~\TA' ',\'Ú'. t'i\:',
i 1"1
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§ 29 Elektronisk pasientjournal m.m.

Fastlegens elektronisk pasientjournalsystem skal være innrettet slik at det til enhver tid
kan oppfylle myndighetsbestemte krav til journalføring, elektronisk samhandling og
personvern.

Fastlegen skal være tilknyttet Norsk Helsenett SF. Det elektroniske
pasientjournalsystemet skal være innrettet slik at det støtter sending og mottak av
elektroniske meldinger. FastIegen skal ha digitale sertifikater for kryptering og signering
av meldinger.

Det gjøres unntak fra første, hva angår elektroniskjournalsystem, og andre ledd for
leger som faller inn under unntaket i forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav
om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje av 7. desember 2009 nr. 1746.

§ 30 Tolk

Fastlegen skal benytte kvalifisert tolk ved behov. Når det gis skriftlig informasjon til
listeinnbyggere skal dette tilpasses mottagers forutsetninger.

§ 31 Krav til rapportering

Fastlegen skal avgi nødvendige data ti styrings- og kvalitetsfornål for å ivareta
myndighetens ansvar for et forsvarlig allmennlegetibud og en faglig utvikling av
allmertnlegetjenesten. Staten og kommunen definerer hvilke data som slal avgis.

De alminnelige regler om taushetsplikt gjelder ved utlevering av opplysninger etter
første ledd.

Kapittel 5. Fastiegeavtalen

§ 32 Fastlegeavtale

Kommunen skal inngå en individuell avtale med alle leger som skal delta i
fastlegeordningen. Dette gjelder også om fastIegen arbeider i en gruppepraksis eller er del
aven fellesliste.

A vtalen skal regulere åpningstid, liste lengde og lokalisering.

Avtalen skal omfatte everttueI1e andre legeoppgaver som fastlegen skal utføre på
vegne av kommunen utover det som framgår av listeansvaret, jf. § 12.

A vtalen bør regulere hvordan fastIegen kan bidra i kommunens folkehelsearbeid,
herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5.

§ 33 Reforhandling av fastlegeavtalen
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l

!

fi.K';~ ,;Lti~~t ~:~ü';¿'H~.¡:'i .'~,t J) -r:;Q,~~~_L/tn:t .-.~~d.j tk~ "_:Ji)hj;~~~~~)

A vtalen~~n~Ætt9r;~~W~i~~tlrll~,pe~c~~8rJ~P)z~N:p~~Tin~A~~18~(,~rh i;èno

nt,u

,:::,~tt'¡'i ~~Mt:'C'fi:--i',n":$f~..\.(;...:'1 !l'l i; ~'J ~'..,.;, ~
§ 34 tnngcú!i~êâvriY:fastíegefi1Hili1

Ny fastlegeavtale kan inngås når en fastlege avslutter sin virksomhet og sitt
avtaleforhold, når en ubesattlegehjemmel skal besettes, elt~.t1J.4r;,RW;+TJliieJ!tlf~roÆått;'lwth::tf,)"i

innvilget søknad om opprettelse av ny legehjemmeL.

Overtar en ny fastlege praksis fra en fastlege som avslutter sin virksomhet,Qgsitl,.,~O\\~.~ "t,¿).'\',~ \ t5d:"f 'l .~

avtalefqrhpld,blir listenover person,er overført til den nye fastlegen. Koinmúiidiù;kii1'" ~~

gi ø&b~Yt~óJ'Wilet~k!i¡ist~N:rp~M~f¡¿§ßhtl1é¡lfålaett~,fíb~;'~h Jf~tt~îí!tílf'å!J§~i1tetfa~tl~~é¡~tîgl))f
§ 5, i forskrift orln5ã~ièWtté'ffÍ'gì\~í'efltJfã~iÌè~fe6faiiiß.!g~h¡::)¡tOFpb¡'l~li 'Il ,ì':idmo,t~'l¡V

/ r!.~ ;~?:.tJfn t-h.;i () r!~~ ol

Dersom det er påkrevet for å sikre driften i en ny fastlegepraksis, kan kommunen
overføre følgend¡è';p~tslÓfi~PtWä~ìFh)Ìéj H~tefi: ,~!)j,)d"':,:),l~jj tißfHHi¡,no"1 J~nfif¡ ¡

J)l;.tJI- . \ll) bI(J,dh-,¡J.j~f~ ;~ ~
__,,,"e.) Nyti1me.ldte uten oppgitt legeønske. '. . ~.. .. ~ ~" ~ - ~. ~~.. ...

flß:J,¿ -t ESrI~. f~rtf~n. i1 fi .lttf~'t:~l fl;;aif§lf~(10J::~'-1-¥irB~ .'~~3i'i;~€'l,' i;jl J :~'~.Q;:) l::!~ i-rr f~J' :')."~. ~¡ f'' f'iil- f:~ )tA i~ Tl.;lIé'. : -:-._~ _. ,

b) . P~~soner fra)lste hvor det er foretatt rea~~~Jj?i¡cttt~r,~~I~?' ,9"g,~i?ip 1.~~,P

til annenfastlege ined ledig plass på lisièn::""~ IÆ. u" i"" ,A.,~., p ,A...i.d
~V.1. '!;,.l nl()~3 :àgJ~)J~:a bbJlü :i:J j:)/i)lHi 1''92tt8

(j1,;'

,n ¡ r ~~Hl ~:J fr; UH) A

§ 35 Oppsigelse av individuell avtale

Kommunen og legen kan si 9R~ a,vtalenin,ed,~n frlst på6 måneder. Oppsigelse fra
koinmunensside inåvære saidY~?BeglùL.~éW \vl~~~~tls~lltrii~il~lr~RBïtF1Hin~k~iHì¥~ñè'h"tC\ ~~

hev~ ãvtâl~dïI1-edti~tJø'lik1ke;1ti~,Mir14J\itlgtl 1:) VS gflh~id.f;j~ h,;iv(,pg$Jkiiì

DMAîA~'¡t~l~H~il~1Sâ~ïãi~Wdßßh~f~r'ürJW~b~~lti~le~JriâFìègèfitfyh~f27~..l&~Kdm.\YIi'lNelii'J'i h

og legeJ~ki~£i.:s1êfl~g¥llfgfl~élrlW~'åi~~ri!.iI~$H~g9êff~ii(-1d\ltliï~r~llPlgJtfêke~ll¡tl8MfiJfidt. dvêlol

fylte 7d,i å~:tjd8iire~~¥bilèf(hl~i'~g~i~ïJ¥ýìtj¡Ý'\sttf:,;g'¡n Jsb !g.ìh~ ,n::,¡,::t i~H; H "n~ W1£ fiJZ1 ¡¡:)A~dflld:¡'~ 1

;,:;3.hl'¡-Hi.. l~ll)lL~-t~ u

Avtalen bort,f: er med umiddelbar yirkningnådegen ikke lenger har autotisasjonsotn

lege. ~år ti ~ aäsjdif etìštfšf¿rltaMRß'klli 'liê~iéif;;ífilNåt-Vií(ap ;Nfltlil¡s"àm&'ilê1d~VIDkÔft\¡àv

ti§yJsll~% t~n:I(ll?fdÚlhóJ ,-¡iI .sbn~Jh~LL¡m$;" .h;;4p . 
Afnq:: 'EÙJ;¡b.fhft¡(/~;'~Hrnllf;Vi(:t

§ 36 Sanksjoner ved manglende oppfyllelse av individuell avtale, rariiliigkY;ìbltè'"¡lí'~~)'j'J\ "~-
reg~lvø:¡tkjd¡:J.Jiî:K; :Aj,) rW';åq Yltiß

Ved ilrWd~15~~êYim,l~lPtä'lí¥il~,ífJtiktlfi:idt~lfllétlvlJi~éiFllëlf8mo~$¡~gj0
Legeforeningen eller individuéfl\llt'â~¡'k'åWiìtb?ilffah&i?~éflömü~ttlifgik\1~fö¡Il&ièl~f~¡vãt!~&~dWl.
om retting sk"àìHgr8'¡sl&tftlii;~:Ænism' ftir;itétting;;âyvf(¡rb Qld.~t1\S1QiiJ \.tiitim UJ1t;s~ttl!ß'¡tJ.i.en.L Î);;i J¡

måned. :Hmnrip; \l ~()g;J'iÌ'2ßl'

Dersom forholdet ikke er rettet innen. fastsatt frist, kan kommiHléh1J;bMbilJiTh1å'1Èl'Hé16¿u;'\

eller deler av det månedlige percapita~tilskuddet.

b Veid. r~ttkkin. ...~.~.gav forholdet utbetales 1~!lMH~~¥~1).~il8~~e~?l~l ¡\il~~~~~~l~..~iu.,dt?~~\9?¡.~li.tut eta es 1 "e. . . '. '¥"_.... '. . . . c'-, ~..". ., .~. "~'.:'" .
~~ J J.
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Dersom fastlegen bestrider at det foreligger et brudd, jf. første ledd, kan fastlegen
påklage avgjørelsen om å holde tibake hele eller deler av per capita-tilskuddet til
Fylkesmannen. Klage har utsettende virkning. Fylkesmannen avgjør spørsmålet om det
foreligger brudd på fastlegeforskriften, rammeavtalen mellom KS og legeforeningen eller
individuell avtale.

Kapittel 6. Fastlegens lister

§ 37 Listelengde

Kommunen kan kreve at antallet listeinnbyggere på fastlegelisten er 1500 ved fulltids
kurativ virksomhet. Ved deltidspraksis justeres øvre antall personer på listen
forholdsmessig.

Deltakelse i annet kommunalt legearbeid, jf. § 12, gir fastlegen rett til en
forholdsmessig avkQrtning i listelengden pålagt i medhold av første ledd.- -- ,_.- ... -~. ..'~. ~'.

Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 eller færre enn 500 personer på sin liste. Det kan
inngås individuelle avtaler om kortere lister.

En liste anses lukket når antall innbyggere på Usten er nådd det listetak som er avtalt
mellom kommunen og fastlegen.

§ 38 Prioritering av personer som er tilmeldtfulltegnede lister

Dersom fastlegen ved etablering aven liste har flere tilmeldte personer enn det som er
avtalt listetak, skal listen justeres ned til avtalt listetak. De som har et pasientforhold ti
legen, skal prioriteres på listen etter pasientforholdets varighet. Dersom dette ikke er
tilstrekkelig ti å avgrense listen, skal det organ Helsedirektoratet bestemmer foreta et
tilfeldig utvalg.

Ved etablering av liste hos fastleger som er samisktalende, og som praktiserer i
forvaltningsområdet for samisk språk, skal samisktalende ha fortrinnsrett til å stå på listen.

§ 39 Reduksjon av liste

Fastlege med flere personer på sin liste enn det tak vedkommende kan sette i henhold
ti forskrift og avtale, har rett til å få nedjustert listelengden til dette taket. Krav om
nedjustering skal meldeS til kommunen med 6 måneders frist.

Reduksjon av listen skjer ved tifeldig utvelgelse blant dem som står på listen til
vedkommende fastlege. Ved listereduksjonholdes famile registrert bosatt i samme
husstand samlet på en liste.

Kapittel 7. Særlige tiltak ved legemangel
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§ 40 Suspensjon

FYlkesmanneint~~)Jlt~j::~&~~lìtì~~KÔhi\Jdfitlif~&s~~lídüé~6\fkl~fi Ht~; illh

fastlegeordning.

Suspensjon kan bare skje dersom det er forsøkt å finne lokale løsninger og détf!9ll,hi1 t',~,
grunn til å tro ~t~?PhU\Nfl~Hdvi1.,'l~r~j~tl! ~lÆ)~nllliJI~!RFR.fWrlgis:llhRF~t,flYx~i1R,??eE~9de på

minst tre måneder." -" , . ~

:"::, :ç~!:~

- " , ~~~ ~')Æ~.:Ji~;~~~t~' ,¿t)~\ 'to) -~~
Fylkesmannen skal tilse at kommunens plan forallmennlégetjeneste.. ". ~

suspen~j Bñg~4r'tutleK fv%t~tál l&&n'fi~ iívi¡èöllrrúì1erlg%-(¥iièCpi~ìigt~ e:ÌJpgçlVêr!ètt($~;¡iiêlse~

ogOtnSQrgstjenesteloven § 3~2 1. ledd nr. L og § 3-3 1. og 2. ledøVùli:iií1d ¡:,¡t':1

Suspensjon kan vedtas for inntil L år av gangen. ",;:("
K!86ufftifièii\t6¡ltëtifá'~t1¡éi~hêfr ~dMmû1ieíldkårì!rlålëiiaie'fýlW~SrÌhtnhëilsr~vgjøtëlsë \UÌn'':

. . .- dep1ti'~rdt!ì¥ètP¡üi' .~." '. ~..¡ . . '¡)) ;j'¡';'?; g:n ~;);1l6L) WfH:
''ft,Jì 1~í~'J\hT~~,thrn/i~1'r'ri-~':ú.tE1

Kapittel 8. Ikrafttredelse

¡.:\I.'~Hh

§ 41 Ikrãfttredelse
~¡ f;; rfH!f~

FitV§~itt~H t1iri.i~t~~. fr~Ìgetí~tjq~~Mn.~&.q~p~f$em~!1~~M9~~tf~Jl)1~12~~~~t1T~e&t~t

kaQ;îs~m¥ía.~g1WkJYl% a~è'~t~mWi~J~y~j)g?R~¡~J'i17:YJj\ifßmft)g.JOEslSJ~l\i~ tj1:~1

;¡~d(; ft '1,;j

f),:HOüJ

~ ~t_r;
'~.

" -.-~

\i';;\";',\ \ r;z.

ni~J ~~::

;l!,l ô'~

j:Y;:1':~t ~i::)j n1-Cj?
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8.2 Forskrift om pasientrettigheter i fastlegeordningen

l-
r § 1. Formål

Forskriften skal sikre innbyggerne får rett til å stå på en fastleges liste.

§ 2 Rett til å få time hos fast/egen

Pasienter har rett ti å få tìbud om konsultasjon hos sin fastlege senest innen 5.
arbeidsdager etter bestillng.

§ 3. Retten til å stå på liste hos fastlege

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastl ege. Som
besatt regnes den som i foikere~isteret er registrert som bosatt i en norsk kom:nune. Rett
til å stå på liste hos fastlege har også asylsøkere og deres familemedlemmer når de er
medlem av folketrygden, jf. forskrift 15. april 1997 nr. 315 om trygderefusjon for
asylsøkere og deres familemedlemmer.

Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, kan fremsette legeønske. Legeønsket
skal søkes etterkommet så langt det er ledig plass på fastlegens liste unntatt i de tìfeller
som følger av reglene i denne forskrift.

Den som ikke selv velger fastlege, vil bli plassert på listen til fastlege med ledig
listeplass. Den som ikke ønsker å være tilknyttet fastlegeordningen, gir melding om dettetil kommunen. - .. .

Det er adgang til å velge fastlege utenfor bostedskommunen.

Person som melder flytting ti en kommune, skal motta legevalgsskjema informasjon
med tilbud om å velge (ny) fastlege i kommunen.

I tifeller der en fastlege har anmodet om og blitt fritatt fra listeansvaretfor en person.
på grunn av dennes truende eller voldelige atferd, begrenses innbyggerens legevalg til de
fastleger kommunen bestemmer, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene §§ 5 og 16.

§ 4. Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo

Fastleger tilknyttet Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo kan bare velges av
studenter som har betalt semesteravgift og deres barn under 16 år, samt av ansatte ved
Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo og deres barn under 16 år. Tilbudet
gjelder også for ansatte som går av med alderspensjon.

§ 5. Tilgang til lukkede listet

Selv om listen er lukket har likevel følgende rett til å bli tatt inn på listen:

a) Barn under 16 år av allerede tilmeldte

b) Tidligere tilmeldt som flytter tilbake til kommunen etter midlertidig flyting til en
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annen kommune i en periode som ikke overstiger tre år.

§ 6. Valg av fastlegefor . barn

Den eller de som har foreldreansvaret velger fastlege for barn under 16 år. Dersom

fastlege ikke velges plasseres barnet på samme liste som den eller de som har
foreldreansvaret. Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme adresse, plasseres

barnet på samme liste som mor. Der foreldrene har felles foreldreansvar og forskjellg,

adresse, plassereS barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme

folkeregisteradresse som barnet.

Ved fylte 16 år treffer barnet selv avgjørelse om valg av fastlege. Er barnet mellom 12
og 16 år kan det selv fremsette krav om bestemt fastlegeetter samtykke fra den eller de
som har foreldreansvaret.

Når omsorgenog/eller foreldreansvaret er fratatt foreldrene, etter

-.hatne.v.erntJenestei(rllelt~..~.~k-R,A.," 12 .Og.4~.,2f,er.det~hànte¥ertj.enestensomkan..Ye1ge

fastlegeJol' barn.et.

§ 7. Rett tìlil skife fastlege

Person som står på fastleges liste har rett ti å skifte fastlege inntil to ganger per år, så

fremt d~t er l~dig pla~spå antitira~tlegesliste.Fastlegen kan ikke nekte åta _
vedkommende inn på listen. dersom det er ledig plass på listen, såfremt ikke kommunen
hâtfattet vedtak om å flytteperson.en fra denn.e listen på grunn av vedkommendes truende
eller voldelige atferd, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene § § 5 og 16 og denne

forskrift §3 sjette ledd. Skifte skjer v~4,Jieriy~p.d~.iê~~t!.i4.e,t()rga!1~.tl~I~.~9.tt~kt2t~t~t~",.,"_'Pbestemmer. .
Ved fylte 16 år rrelIsetter harnet selv krav om skife aV tastlege. Erbarnet mellom 12

og 16 år, kan det selv fremsette krav om, skifte av lege etter samtykke.:tra den eller de som

har foreldtea.nsvaret. Er harnet under 12 år, fremsettes slikt krav av den ~ eller de s()m har

foreldreansvaret.

§ 8. Rett til nyvurdering

Person. som står på fastleges liste har rett ti ny vurdering .av sin helsetilstand hos

antin lege enn sin fastlege, så fremt legen som foretar ny vurdering er tiknyttet
fastlegeordningen og personen samtykker i at journalnotat sendes dennes fastlege.

§ 9. .1/tafttredëlse

Forskriften trer i kräft fra det tidspunkt departementet bestemmer.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jou~alpostIO:
12/2585 I

Arkiv sakO.: 12/107 I Saksbehandler: Even Ediassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 097/12 I KOMMUESTYR TDato: 29.03.2012

KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRSAK 082/12
- OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS~KOMITE

Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll fra representantene Kjell Sverre Jakobsen, Are B Vaag og Erling
Palmar
Vurdering av kommuneadvokaten

Sammendrag:

Ved kommUiestyrets vedtak 26.01.12 i sak 08.2/12 ble det vedtatt å nedsette en komite som
innstiler overfor kommunestyret om innold og omfang av kultuhus. Til kulturhuskomiteen ble
valgt Ronny Borge, Trine Nordvik Løkås og Nils Christian Steinbak. Sistnevnte er leder av
kontrollutvalget i kommunen.

Saksopplysninger:

Rådmanen har forelagt saken til kommunens advokat, og hans vudenng følger vedlagt.
Rådmanen har også forelagt saken muntlig overfor fylkesmansembedet hvor
komiuneadvokatens konklusjon understøtes.

Som komiunens advokat skriver reguleres forholdet av kommunelovens § 77 hvem som er
valgbare til kontrollutvalget. Nils Chrstian Steinbak har ikke en rolle som nevnt i § 77, ei heller
er kulturhuskomiteenen komite med beslutnngsmyndighet.

Saksbehandlers vurdering:

Med bakgr i ovennevnte vurdering fra både kommuneadvokat og fylkesmansembedet
(kommunalavdelingen) er rådmanens vudering at representanten Nils Christian Steinbakk er
valgbar til kuIturhuskomiteen selv om han leder kontrollutvalget.

Det spørsmål som gjenstår er hvorvidt man velger en representant som kan bli inhabiL. Eksempel
ved at en innstiling fra vedkomiende kulturhuskomite kan bli gjort til gjenstand for behandling
i kontrollutvalget. Dette må imidlertid kommunestyret på selvstendig grulag vudere å beslutte
l.

Med bakgr i at det nå vil være nødvendig å komme i gang med arbeidet i komiteen foreslår
rådmanen at dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken, gies vedtaket ikke
oppsettende virkning, dvs at vedkommende representant inngår i komiteen i det videre arbeide
mens saken er til behandling hos Fylkesmanen.



FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kommunestyret opprettolder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.
2. Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til behandling.
3. Vedtaket gir ikke oppsettende virkning på valget av kultuhuskomite.

~ Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:



Klagebegrunnelse KOM-082/12 VEDTAK- 26.01.2012 (tilføyelse av begrunnelse gitt i møte)

I sak K-082/12 ble Nils Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske valgt som medlem til
kulturhus-komiteen. Undertegnede Arne B. Vaag, Erling Palmar, og Kjell Sverre Jakobsen la inn
skriftlig krav om lovlighetskontroll, og følgende begrunnelse får kravet legges herved frem:

· Nils Christan Steinbakk sitter i dag som leder av kontrollkomiteen i Fauske kommune.
· Fauske kommune skal leie inn konsulent/rådgiver for prosjektet.
· Det er satt av penger for gjennomføring av prosjektarbeidet (500.000,-)
· Det er gitt rom for at gruppen kan leie inn ekstern hjelp.
· Under det pågående arbeidet er det viktig at parter blir involvert slik som kommunens, og

evt. andre bestemmelser gir rettledning for.

Undertegnede er av den formening av at leder av kontrollutvalget ikke kan sitte i en slik komite, og at
det derfor er i strid med regelverket for hva leder/medlemmer av kontrollutvalgets medlemmer kan
være engasjert i.

Følgende vedtak ble gjort i

VEDTAK:

Til kulturhus-komite velges følgende representanter:
· Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

· Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord

· Nils Christian Steinbakk, Postboks 451,8201 Fauske

Kjell Sverre Jakobsen, Erling Palmar og Arne B. Vaag fremmet krav om lovlighetskontroll:
Undertegnede ber om lovlighetskontroll i sak K082/12. Personen som er valgt sitter som leder av
kontrollutvalget i kommunen, og undertegnede mener derfor at han ikke er valgbar.

Begrunnelse må leveres innen 3 uker og krav om lovlighetskontroll blir behandlet i neste
kommunestyret.

Kjell Sverre Jakobsen
Sign.

Arne B. Vaag
Sign.

Erling Palmar
Sign.

i iijr Fa~s!m kommune

E9?_( FSbeh~~:Q_l¿ _..
~ --I.¿

Klassering
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/397 I

Arkiv sakID.: 12/107 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 082112 I KOMMUSTYR I Dato: 26.01.2012

. OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

IK-sak 74/12 ble det vedtatt at1lèt skulle nedsettes en komite som innstiler ovenfor
kommunestyre om innold og omfang av kultuhus.

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjon og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer komiteen.

Det bes om at koniunestyet nedsetter en kulturhus-komite.

INNSTILLING:

Til kulturhus-komite velges følgende representanter:
. ......................................

KOM-082/12 VEDTAK- 26.01.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo:
. Ronny Borge

. Trine Nordvik Løkås

Jørn Stene (FL) foreslo:
. Nils Chrstian Steinbak

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo:
. Kjell Vestermo

Jørn Stene (FL) krevde forholdsvalg.

Innstillngen med AP's og FL's forslag ble vedtatt med 28 mot 3 stenier.



VEDTAK:
Til kultuhus-komite velges følgende representanter:

. Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

· Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord

· Nils Christian Steinbak, Postboks 451,8201 Fauske

Kjell Sverre Jakobsen, Erling Palmar og Arne B. Vaag fremmet krav om
lovlighetskontroll:
Undertegnede ber om lovlighetskontroll i sak K082/12. Personen som er valgt sitter som
leder av kontrollutvalget i kommunen, og undertegnede mener derfor at han ikke er
valgbar.

Begruelse må leveres innen 3 uker og krav om lovlighetskontroll blir behandlet i neste
kommunestyret.

Utskrift sendes:
Ronny Borge

Trie Nordvik Løkås

Rådmann
Nils-Christian Steinbak

Kirkevn.43B
Løkås

8207
8215

FAUSKE
VALNESFJORD

Postboks 451 8201 FAUSKE



ADVOKATFIRMET

HOLM OG BENSON € ~EUROJURISNOR G E
Medlemmer av Den Norske Advokatforenig

Sertifisert i henhold ti ISO 9001 :2008 standarden I&~uske kommune
KÃD ~.-

2-lR ~~~-"dj;:J¿~Fauske kommune
Rådmannen
Postboks 93

8201 Fauske
I\lasscnng -

J ID ~ S ID! -I -2- &?8 'I;;- b9 b
--~--- ._~-----.,-- ---

Referanse: 201200117
e-post: tOle.benson~eurojuris.no
StedIdato: Bodø, den 19. mars 2012

Vurdering om krav om lovlighetskontrolL.

Ved kommunestyrets vedtak 26.01.12 i sak 082/12 ble det vedtatt å nedsette en komité
som innstiler overfor kommunestyret om innhold og omfang av kulturhus. Til kulturhus-
komité ble valgt Ronny Borge, Trine Nordvik Løkås og Nils Christian Steinbakk.
Sistnevnte er leder av kontrollutvalget i kommunen.

Det er krevd lovlighetskontroll med den begrunnelse at leder av kontrollutvalget ikke kan
sitte i en slik komité og at det derfor er i strid med regelverket for hva leder/medlemmer av
kontrollutvalget kan være engasjert i.

A v kommunelovens § 77 første. ledd fremgår at kommunestyret skal velge et
kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine
vegne. A v samme paragrafs andre ledd fremgår:

"Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskapet og fylkesutvalget, medlem og varamedlem av kommunale eller
fylkeskommunale nemnder med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."

Det fremgår således at medlemmer av nemnd med beslutningsmyndighet ikke kan velges
til medlem av kontrollutvalget. Jeg antar at dette også må innebære at medlemmer i
kontrollutvalget ikke kan velges til nemnder med beslutningsmyndighet.

Jeg finner det klart at kulturhus-komitéen ikke har beslutningsmyndighet. Som det fremgår
av vedtaket skal komitéen kun innstile overfor kommunestyret om innhold og omfang av
kulturhus.

Jeg kan derfor ikke se at det er noe til hinder for at Steinbakk velges som medlem av
komitéen.

Jeg forutsetter at kommunens reglement ikke innolder avvikende bestemmelser.

f-føycstcrcttsadvokat John Stecn Holm
Advokat Torc Bcnson
Advokat Thomas Bcnson
Advokat Ingrid Holm Ellingsen

Postadrcsse:
Postboks 223

N-8001 Bodø
bodo(icurojuris.no

Kontoradresse:
Sjøgt. 27,4. etg.
N-8006 Bodø
http://eurojuris.no

Telefon: 75 5205 58

Telefaks: 75 52 38 20

Bankgiro: 953505 12153

Forctaksnr.: 989 272 799 MV A



ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON
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Tore Benson /
advokat
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JöiialpostID:
12/1427 I

Arkiv salO.: 12/360 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 067/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012
098/12 KOMMUESTYR 29.03.2012

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARITA GRUNDVOLD

Vedlegg: 1. Søknad fra Marita Grundvold datert 07.02.12
2. Oversikt over verv

Sammendrag:

Marita Grudvold har søkt om fritak fra sine verv i Fauske. Søknaden er begrunnet i
helsemessige årsaker.

Kommunestyet kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom
eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøte sine plikter i vervet.
Fritaksgruer vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre
velferdsgruer gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.

Kommunestyret må vudere om han har, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, uforholdsmessige
vanskeligheter med å kunne skjøte sine plikter i vervet.
Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon.

Marita Grudvold er fast medlem for FRP i kommunestyret og 3. varamedlem for FRP i
formanskapet.

Rådmanen anbefaler at søknaden fra Marita Grndvold, om fritak fra verv som fast medlem i
kommunestyret og varamedlem i formanskapet, innvilges.

Rådmannen gjør oppmerksom på at medlemmer og varamedlemmer i formannskapet må, etter
kommunelovens § 8.2, være fast medlem i kommunestyret.

INNSTILLING:

1. Marta Grudvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, frtak fra sine
verv som fast medlem i kommunestyet og varamedlem i formanskapet.

2. Som nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:



I~---
i

. Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske

2. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende
varamedlem:

. Jøran Andre Engan, Vikavn. 15,8200 Fauske

3. Etter kommunelovens § 16.3 velges følgende som nyt 3. varamedlem i
formanskapet:

.

FOR-067112 VEDTAK- 05.03.2012

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo L pkt. 4:
. Liv-Marit Tverå

Innstilingen med FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Marita Grundvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine
verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formanskapet.

2. Som nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:

. Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske

3. Etter valglovens § 14~2 suppleres varanedlemslista til kommunestyre med følgende
varanedlem:

. Jøran Andre Engan, Vikavn. 15,8200 Fauske

4. Etter kommunelovens § 16.3 velges følgende som nyt 3. varamedlem i
formanskapet:

. Liv-Marit Tverå, Greplyngvn. 5, 8209 Fauske

Even Ediassen
rådman
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0: Berit Vestvann Johnsen
:

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:

Marita Grundvold -emaritagrunn(§hotmail.com~
7. februar 2012 09:55
Berit Vestvann Johnsen
Fritak fra verv i FRP Fauske

Jeg Marita Grundvold søker herved fritak fra mitt verv i Fauske FRP i grunnet min helsetilstand.

Mvh Marita Grundvold

1

Jnr. ~')/(3?o



OVERSIKT OVER VERV - MARITA GRUNDVOLD

FORMANNSKAP
Som medlemmer av formannskapet for perioden 2011 - 2015 ble følgende valgt:
l. Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske (AP)
2. Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord (AP)
3. Tom Vidar Karlsen, Krepsvn. 2, 8206 Fauske
4. Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

5. Hege Elisabeth Larsen, Sandnes 37B, 8230 Sulitjelma

6. Are B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske

7. Kenneth Svendsen, Tortenli, 8218 Fauske

8. Jørn Stene, Bringsli, 8215 Valnesfjord

9. Hege Karin Harsvik, Reitanvn. 21, 8210 Fauske

(AP)
(H)
(H)
(V)
(FRP)
(FL)
(FL)

Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2011 - 2015 ble følgende valgt:
For medlem 1- 6 (AP, H, KRF, V):
1. Ottar Skjellhaug, Emil Knudsensvei 5A, 8230 Sulitjelma
2. Art Pedersen, Koppar. 2, 8208 Fauske

3. Ingelin Noresjø, Gryingvn. 40, 8209 Fauske
4. Linn Norman Oodtfredsen, Glastunes 21B, 8230 Sulitjelma
5. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Sulitjelma

6. Hans Henrik Hohnvik, Gautvollen 14, 8210 Fauske

7. Ane Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske

8. Mariane Tverå, Postboks 425, 8201 Fauske

For medlem 7 (FRP):
1. Mart Stemland,Stemland, 8215 Valnesfjord

2. Dag,. Wily Nyrd, Leivset, 8211 Fauske
3. Marita Grdvold, 8218 Fauske

(AP)
(H)
(KR)
(AP)
(AP)
(H)
(AP)
(H)

(FRP)
(FRP)

(FRP)

For medlem 8 - 9 (FL, R, SV):
1. Kjell Ingar Eilertsèn,Kleivmyra 8,8200 Fauske (FL)
2. Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske (SV)
3. Kjetil Sørbotten, Bringli, 8215 Valnesfjord (FL)
4. Per-Gunnar Skotåm, Simonsborgbk. 12, 8230 Sulitjelma (R)


