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HOVEDUTSKRIFT

Onsdag den 23. mai 2012 kL. 1300 på Fauske Hotell, Fauske ble det avholdt møte i
representantskapet for Salten kommunerevisjon IKS,

Til stede:
Asbjørn Jørgensen, Beiarn

Øystein G. Wik, Bodø
Jens-Erik Kosmo, Fauske
Tore Laugsand, Gildeskål
Gisle Hansen, Sørfold
Arne Marhaug, Steigen
Elin Johansen, Meløy
Jan Arild Ellingsen, Saltdal

Forfall:
Hilde Dybwad, Fauske - i hennes sted møtte Jens-Erik Kosmo
Jan-Erik Disen, Steigen - i hans sted møtte Arne Marhaug
Gunnar Stein, Bodø (ikke meldt forfall)
Rolf Steffensen, Hamarøy (ikke meldt forfall)

Øvrige:
Per Asbjørn Andersen, daglig leder
Arne Willy Hillestad, kommunerevisor Bodø
Johan A. Bakke, styrets leder

Det var sendt ut skriftlig innkalling og saksliste til møtet den 24. april og 7. mai 2012.

Til behandling forelå:

Sak 01/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.



Sakoi/IC)1Z; Valg.àvto.representantertll.'. Underskrive'protØkòflen

Veg1ak:.
Glise Hansen og Jens-Erik KosrToenstemmjgvalgt.

sak 03/2012: Val,a" reprèSeniantskapels leder og nestleder . .

Øystein G. Wik forslo Inga:-liU Sundset som ledet

Vedtak:
Ingâ-UIlSundsetenstemmlg valgt. v

Jan AríldEllihgsen forslo Gisle Hansen som nestleder

\ledtak: . . .
Gisle Hansenenstemmlgvaløt.

Sik04/10i2.: Valg av $te

I henhold til selskapsavtalen skal representantskapets leder og nestleder fungere som
valgkomité.

vat$komitfensfg(ileg til sire:
Johan eakke, ßodø
FriB8~Ottar Os, $elarn

Lisbeth l(yæl, Fau$ke
. ' . Finn Arve Moen,. Sørfold

personligvaramedleriSlri Vasshaug,BodØ
personlig varëlmedlemRagnarJullum, Hamarøy
personJlgvarariedlernCll;Uie Am u nds ei'h Fauskll
personUg viiramedlllm Eskll Pedersen/Sørfold

Vedtak: '
Vafgkomitéensforslagenstemmigvedtatt.

Ya1gkornféensforsiagtnieder og nestleder:
leder: Johan Bakke; Bodø
Nestleder: FinnArve Moen, Straumen

Vedtak:
Valgkomitéensforslag enstemmig vedtatt.

IL Il

-$Iricvsshaug, BodØ- -
Eskll Pedersen, Sørfold
RagnarJullum, Hamarøy

. Cecile Amundsen, Fauske
Barbro Sakariassen

Johan-Bakke,Bodø-
Finn Arve Moen, Sørfold
Frigg.Ottar Os, Beiarn
lisbeth Kvæl,Fauske
Tone Z.. HammerfaJl

pers vara" i1
Il "" Il

*)Valgt av de ansatte i personalmøte 22!S.i012



Sik05/ioi2: Val, av revl$ór o'''$uetel$e av tEM$øl'IOdtØllrllse

ItYretlfinsiiliti:
ril selskapets revisor gjenvelges. Nordland. fykesrevisjon. v/fylkesrevlsor og revisors honorar for
iØUfastsettes tUkt. 1.4350/..

Vedtak:
InnstUIing enstemmig vedtatt.

sak 06/2012: Ar$ber.inih' oireiriskp 2011

Styrets innstillng:
1. Arsberetning fot 2011 tastiJorlentering.

2. Arsregriskapetfòr2011 fastsettes slik detforeligiermedet overskudd på
kr. 152 910,63.

3. Overskuddet avsettes tU friegenkapitaJ.

y~dtlk:
lnnstlllng enstemmig veøt$tt.

Sák07/2012~ Fa$lsettlng avgQdtgJørelsetU styre 08 representantskap

styret$innstlllinS:
Godtalørelsetilstyret OS representantskapet fastsettessUk medvirkning fra dato;

$tyret
StytetslederârllSgodtRjørelse
Styrets nestleder ådigøØdtgjørelse.
Styl"êts Qhl'rige medlernmerårlig 8Pcltaørelse
Møtegodtlûørelseper rnøtealfe medlemmer
strets leder årlig teU~föngodtgjØrelse

Ny sau
170ClOI~

9Z00J~
$8PO/-

. 1130/.,
580,"

Røpl'èSentantstapet
Represent~nt$kapetslederårlisgQdtgjørel$e
Møtegodtgjørelse per møte ane medlemmer .

6 8001~

1.130/- .

..1--

Ersatning taptarb.ldsføttJent$e

Sêhtstendigm~rinSsdrivende
Legitimerte tap av inntekt ved refl,$)on til arbeidsgiver
Ulegltlmerte utgifter til nødvendig barnepass/landbruksvikar, pass

~--åvCf()reldrê-'-----~- - -- - -.: -- --------

Ulegltimerte tap av inntekt (eks. skoleelever, PenSjOnister)

Forslagfra ØvsteloG..Wlk;
F.ö.m.nesteinøte i representantskapet dekkes alle godtgjørelser (reiseg()tgjørelse,
møtegodtgørelse og tapt arbeidsfortjeneste) til representantskapets medlemmer av
eierkommunene. Selskapet selv dekker kun åriiggodtgjØrelsetUrepresentant~kapets leder.



vedtak:
Styrets innstiling med endringsforslag fra ØysteinG .Wik enstømmigvedtatt.

Sak 08/2012: Fastsetting aVbudsjettranimefor 2013

Styrets ihnstiUing:

Budsjettrammen for 2013 for Salten kornmunêrevisjonlKS fastsettes til kr. 8700 åÖOr.

Vedtak:
StyretsitinstUlirigenštemrnig vedtatt.

Sak 09/i012:Str'ateø1plan2012.Z015

Styretslnn$tUling:
Sttatêgiplan201i,,201St¡;5 til etterretning.

\lfldtak:
lnnstlllngensternrnig vedtatt.

Sak iø/2012: e"èl)lyelt

Oetførelå ingen saker under Ewerituelt.

Fauskeiden 29. mai 2012.

~~....er4J¡J. 4t1t
Pø · Asbj~~Andetsen
~.. giigI~.rMêr.IH

,

/J,....."\ 11 ..._ljt~~ h.~\~
Gisle Hansen

./l'A~
~UQ,mo

Utskrift sendes: ,.
Deltakend.e kommuner v/ordfører
Medlemmer òg varamedlemmer ¡ styret försalten kornmunerøvlsjon H(S
Representanter og vararepresentanter ¡representantskapet for Salten kommunerevisjon IKS
Nordland fylkesrevisjon v/fylkesrevisor .

~Saltenkontrqllutvalgse!Vicev/Lars~Hah5en-



e FAUSKE KOMMUNE
Rådmannen

KOPI
Arbeidstilsynet
Postboks 4720

7468 TRONDHEIM

Saksbehandler: Gunnar Myrstad - Telefon: 75604072 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.: Vår ref.: l2/6507/GMY Dato: 20.07.2012

VARSEL OM P ÁLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET VEDRØRENDE
INNEKLIMA - SAGA TUN HIS SENTER

Viser til Deres tilsynsrapport og varsel om pålegg den 9.07.2012 med Deres ref. 2012/17578

85657/2012

Fauske kommune har følgende kommentarer til Arbeidstilsynets varsel om pålegg:

Fauske kommune har engasjert Molab AS som gjennomførte nye inneklimamålinger torsdag
19 juli. Målingene ble foretatt som luftmålinger i oppholdsrommene, kjølelager, kontorer og
spisesaL. Rommene som det ble tatt målinger i er valgt ut i samråd med virksomhetsleder. Det
ble i tilegg gjennomført referanseprøver utendørs og tapeprøver for å bestemme hvilke
bakterier/sopp som er i bygget. Rapport fra prøvene vil foreligge medio august
Resultatene av prøvene og vurderingene som gjøres i rapporten vil danne grunnlaget for
videre arbeid.

Fuktskader vil bli utbedret uavhengig av rapporten.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 2 I
E-post: postmottak~fauske.kommune.no

Telefon Faks
75 604000 75 6040 OL

Bankgiro: 45550700348/8951 0700415

Org. nr: 972 418 021
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Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Randi Arctander Enoksen, 75531608
fm norae(ffylkesma n nen. no

Vår dato
11.07.2012
Deres dato
29.06.2012

Vår referanse
2012/5035
Deres referanse
2012/2

Vår arkivkode
752

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

~ Fauske kommune

OIGD I saksheh.0 \I ,J

13('.'-"'=t-\~
Klassering

Tl 11l~bYl5 il æcb
-~--~. -~",_.~ .- .I

Oppnevning av forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 1. januar 2017

Det vises til kommunens brev av 29.06.2012.

Fauske kommunestyre har i møte den 10.05.2012 foretatt valg av nytt forliksråd for
perioden 2013-2017. I henhold tildomstolloven § 58 oppnevner Fylkesmannen herved
medlemmene og varamedlemmene i Fauske forliksråd i samsvar med kommunestyrets
vedtak:

Medlemmer:
1. Bernt Halvorsen, født 29.06.44 - leder
2. Beate Setså Borge, født 04,05.72
3. Sverre Hagen, født 03.05.49

Varamedlemmer:
1. Lisbeth Kvæl, født 18.02.52
2. Vigdis Kristensen, født 02.07.48
3. Lise Karbøl Bakkegård, født 25.03.75

Hvis leder har forfall, trer den av de møtende som er nevnt først i oppnevningen inn i
lederens sted, jf. domstolloven § 27 annet og tredje ledd.

Vi registrerer at kommunestyret har foretatt valg av personlige varamedlemmer. Dette er
ikke i tråd med bestemmelsene. Det fremgår av domstolloven § 27 annet ledd, siste setning:
(( Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.))

V aramedlemmer skal altså innkalles i den rekkefølge som fremgår av oppnevningen.

Forliksrådet skal tre i funksjon 1. januar 2013 og skal fungere fram til 1. januar 2017.

De valgte bes underrettet om oppnevningen. Vedlagte skjema bes undertegnet og returnert
hit for de nyvalgte som ikke tidligere har avgitt dommerforsikring.

(

Kommunalavdelinga E-post
fm nopost(ffylkesma n nen. no
Internett
www.fylkesmannen.no/nord land

Statens hus

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

Telefon: 75531500
Telefaks: 75 53 15 83
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DOMMERFOltSIKRING

Jeg,

. _f "o . . . . . . . . . , . 'i. 1-. 'i .,. 1-. . . . . . . I , .. ~ 'I . . .. . . ", -I . -I . . . . 'o . . . . . I . . . 'i i ! lo . . .

(navn)

forliksrâdsiuedlein ved

.~. Ol. .,...' .'. ~ '.,.'~ "i' 11..1'1. I'.. ..¡;:.~ ....~_..~.;, ''I .... I õ.. ".'..... it-" "'..,- ....

(forlU($råd).. .

føtsikrer at jeg som Jotlikstådsiuedleiusaiuvittighetsfullt vil oppfyii~dep1ìktersoii loven
pâlegger forliksrâÔsinedle1ier.~ til â mekle inelløÍ1parelle og søke å brin.g~ i standføtIík
sliksØfñ ette.rrnin.beste ovetbevisnÍllgrett ogbiHighet tilsier., og til som doiuiietâlialldleøg
dømiuesliksö11 jeBêttêrløvehòg för min saiuvittigb;et kan fqrsvate,.og verken av hat eller
vetiskap, verken · for gunst eller gaveel1et âv.atiehârsa.vike fra rett og rettferd.ighet.

Sted: .........,...... ... . . . . . .. . ... . , . . . . . .. . . . . :Dato;. . . . . . . . . ... "' . . .. . . .. · . . . . . j' . · . . . .

. I. ~.',"Ö .'.! ....,... ',.. ..~,¡..,,,. ,_oi_~.'. oi'. ..~ ~.. "-.,' o.." .t~._.~...._..

(underskrift)



l FAUSKE KOMMUNE
Rådmannens stab

Bernt Halvorsen
Asalvn.20
8209 FAUSKE

Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen - Telefon: 75604020 - Telefaks: 75604001

Deres rel.: Vâr rel.: 12/6665/BVJ Dato: 07.08.2012

OPPNEVNING AV FORLIKSRÅ FRA 1. JANUAR 2013 - L. JANUAR
2017 - DOMMERFORSIKRNG

Det vises til vedlagte brev fra Fylkesmanen i Nordland datert 11.07.2012.

Vedlagt følger også dommerforsikring som bes undertegnet og sendt til Fylkesmanen i
Nordland, Köinunalavdelinga, Molovn. 10,8002 Bodø, hvis ikke slik forsikrng tidligere er
avgitt.

Med hilsen

:b/~2~
Formanskap~:etær

Mottakere:
Lise Karbø1 Bakegård
Beate Setså Borge
Sverre Hagen
Bernt Halvorsen
Vigdis Bodil Krstensen
Lisbeth Kvæ1

Stemland
Kirkevn. 43B
Liner1evn. 16

Asalvn.20
Nedre Hauanvei 3B
Emil Knudsens vei 19B

8215
8207
8207
8209
8209
8230

VALNESFJORD
FAUSKE
FAUSKE
FAUSKE
FAUSKE
SULITJELMA

t'

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Kommunalavdelinga 8002 BODØ

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torgata 21
E-post: postmottk(tfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 756040 OL

Org. nr: 972 418021



- Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler. innvalgstelefon og e-post:
Grethe Breiino. 75 53 16 17

frnnogbr lí fylkesmannen. no

Vår dato

29.082012
Deres dato
020'\ 2012

Vår referanse

201212784
Deres referanse
12i30ß9

Vår arkivkode
323

Fauske kommune
Poslboks 93

820 I Fauske

.. -
Fauske kommune
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Lovlighetskontroll - Oppnevning av politiske representanter til
kulturhuskomite - Fauske - stadfesting av kommunens vedtak

Vi viser iil kommunens ovcrscndelse datert 02.04. I 2. Videre viser vi til vårt brev iil
komiminen av 18.07. i 2 og komiiunens svarbrev av I o.m~. 12.

Sakens hakgrunn

I kommunestyreis møle den 26.01.12, sak 82/12 ble del foretatt valg av representanter iil en
kuliurhuskomite. Som medlemmer av komileen ble valgt Ronny Borge, Trine Nordvik
Løkås og Nils Christian Steinbakk.

Representantenc Kjell Sverre .Jakobsen, Erling Palmal' og Arnc B. Vaag fremiiiet i samme
møte krav om lovlighetskontroll med følgende ordlyd:

Undertegnede ber 011 10vligheiskOlllroll i sak K0821/2. Personen SOlli er valgi sitter
S01l leder av kontrollutvalgei i k01l11111en. og undertegnede Ilener det/or al haii

ikke er valgbar." .

Begrunnelse for lovlighetsklagen ble levert kommunen den 20.02. i 2, og der anføres
følgende:

· Nils Chrislian Steiiibakk siller i dag SOll leder £/' kOflrollko1litéen i Fauske
koJl1l une

· Fauske kOJll1111e skal leie inn kOflsulentlr/idgiver.tor prO,:iektet.

· Det er saft Ol' penger./òr gjClnOft!/G)ring ai' prm:iekfarbeidet (500.000)
· Det er giii rom.tor at gruppen skal leie inn ekstemhjelp,
. Under dei pågående arbeidet er dei viktig al parler blir involvert slik smfl

kOJlmlllens. og el'. (Indre bestt'mmelser gir relfledning for.

Undertegnede er av deii formeii ing (/' at leder (/' koiitrolliitvalget ikke kaii sit/e i £Ill slik
komite. og al del deifor er i strid med regelverket/or hm lededmedlemmer av
koiitrolliii'algets medlemmer kan !'ære t'nga.\)ert i. ..

Statens !iUS

Moluveiefl 10, 8002 Buda
1 elelon. lb 5~J 15 00

Telefaks: 7!) 1,2 09 77

KorirnunalavcJelinga E-post
frinoposi ip fylkesmannen, no
Internelt
www.fylkesinnnnfln.no!nurr!land

Telefun: 75 53 1500
Telflfaks: ll):;3 15 H3
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Side 2ava

Pâbakglunn aV Iovlìghetsklage,n ble sakenbehanglet påfl)'tt i komnlltís.tyrets mØtedèll
29.03.12, Kon:unestyret vedtok å opprettholde sitt tidlig~re vedtak. og saken ble sendttil
Fylkesmannen for lovligbetskontroll.

Fylkesinanheii hat L bi:ev aV 18.07.12 reistspørsinål til köniinunefi om hvilket mandat og
bvìlkefullmakter denne kon:iteen.har.

Kommunen opplyser ibrev av 10.08.12 at bygging av kulturhus korn opp i forbindelse med
àrsbüdsjettfor 20 12 og økonomiplan 2013.15, og detblê vedtatt følgende:

~~

!Jet skalleggesftemeii sqk omfìnlJnsieringogititihold ayk¡¡ltiirhus i 2()12.
Fituuisiering av huset legges inni budsjettetfra. 2fJl3. I,iet Viderearbeìdllt setteS

det ned en komite som itinstilerovenJor kommunestyret om irinhold og omfang. Det
anbefales å hente inn ekstern kompetanse jòr II jll fortgang i arbeidet. . Denne
innstilingen skal være klar i god tidførbudsje.ttarbeiclet tiestehøst Kulturhuset
skal bygges isentrum,ogtâdhuset er første ptiofite'isonilok4sjoh. Det tas sikte pti
byggestart i 2013. . .
Komiteen skal bestti av2j'raposisj()n og enftaopposisjon. Ordfører tiltrer
komiteen. Komiteen bes sikre at repres~ntasjon fraadministrasjon,ungdomsrâd,.
famillesenteret.. kTllt~rskOlen, jrivmig~etss(fntraIJ ..rådfortunksjanshemrnede,

. utøvere og andre blir ivaretatt ¡komiteen. Det sette-s avkronef $()(),()OOtildette
arbeidet. Dette inkluaere r eventuellinnleie av prosjektleder/rapporter mV.

Utoverdette har ikke kultut/iuskomîteen mottatt noe mandatfta kommunestyret."

Fylkt$tñanJlensvurd~r:ng:

Myndighet tì1 åfureta lov1ighetskontroll etter kommuneloven 159ligger hos detenkelte
departêment,. men erdelegetttil fylkesmanneninMnforde. fleste ömråder.

Vedlovlighet~k:onrron skal det ifølge§59 tit.4tas stililngtH òin en ftvgìøtelse;; .
a)erînnholdsmessig lovlig
b) er trujfetavnoen som har myndighettil å treffe en slik av&iørelse, og
ç)er blitt til pti lOvlig niåte."

Dersom. Fylkesmannen ved lovlighetskdntrölleIl f¡nper at det ved avgjørelsen er gjort slike
feil at avgjørelsen màsi~s åværeugytdíg,skal vedtaketoppheves. Det ligger imidlertid
utenfor Fylkesinal1neIls lovHghetskoi1trolt å vurdere kommunensskJønIlsutØvelse.

Lovlíghetskontroll er ikke en klagelf"orvaltningslovensforstanil Fylkesm:aIlrrenhar derfor

ikke kompetansetilâfatte nyavgjørelse, batetH Et opphe~e den forelíggende avgjørelse

ders0!hdel1er ugyldig. .

Begjætingen..Qm.lovlighetskontroll ~r.freinsattav ..ttekomIDuiiestyreteptesentanter og
innen den fastsatte frist på Suker fra det aktuellevedtaket ble fattet Fylkesmannen har ëtter
dette plikt til. ä behandle saken etter kommuneloven§59.



Side 3 av 3

Anførselen i lovlighetsklagen går pfi at formannen i kontrollutvalget ikke kan velges som
medlem av kultiir!luskomiteen. Vurderingen i denne saken blir dermed om vedtaket er i
samsvar med loven, dvs. om vedtaket Cl' innholdsmessig lovlig.

Eiier kommuneloven * 77 er medlemmer og varamedlemmer av nemnder med
hcslutningsmyndighetutclukket fra valg til kontrollutvalget. I Bernt og Overi's
kommentarutgave til kOlllminelovcn. note 9 til * 77 er detuiialt atutelukkelsesregclen i
utgangspunktet også vil ramme medlemmer av komiteer. hvis ikke disse er ct "reiit
sClb:torberedelide orgaii. ..

Spørsmålet er her om kuliurhuskolliteen kan regnes som ei nemnd med
beslutni ngsmyndighet.

Det er i lovforarbeidene ikkc mcrmcre avklart hva det betyr at en nemnd har
beslutiiiiigsmyiidigliet. Ved kontakt med Kommunaldepartementet har vi fått avklart at
besllliiiiigsmyiidigliet mfì forstås slik at det gjelder myndighet til å treffe avgjørelser i en
konkret sak, Beslutninger som tas i forbindelse med saksforberedelsen aven sak kommer
ikke inn under denne betegnelsen.

Denne komiteen er satt ned for fi utarbeide et forslag til kommunestyret om "iml/lold og
OI1!l(lIg" i kulturhussaken, Komiteen skal kun fremme forslag til kommunestyret. og har
ingen avgjørelsesmyndighet i deue spørsmålet. I r~,lge mandatet kan komiteen innhente
ekstern kompetanse. og eller det vi rorstår har de kr 500.000 til disposisjon til delle
arheidet. A vgjý~relser om å engasjere prosjektleder o.l. er avgjørelser underveis i

sakshehandlingen. og vil eller det vi kan se ikke komme inn under betegnelsen
besllliiiiigsmyiidigliet. Fylkesmannen er derfor enig med kommunen i at kulturhuskoiiitecn
ikke er en komite med beslutningsmyndighet. Komiteen må hetegnes som et
sakslorberedende organ, og formannen i kontrollutvalget Nils Christian Steinbakk kan
dermed velges som medlem av denne komiteen.

Fylkesmannen tinner etler delte at kommunens vedtak om valg av kulturhuskomite er
gyldig. og lovlighetsklagen tas dermed ikke til f~jlge.

Konklusjon:

Fylkesmannen kan ikke se at kommunestyrets vedtak i sak 082112 av 26.01.12 er ulovlig,
og vi linner derfor ikke grunnlag ror li oppheve vedtaket.

Fylkesmannen har hehandlet saken i medhold av kommuneloven * 59, jf. rundskriv
1--25/92 og 1--6195 (revidert utgave datert 01.06,92).

t\ vgjorelsen fonitseltes gjort kjent for kommunestyret.

Med hilsen

~;\rn"~\'itv',. (c.L)

avdel ingsdirekt\i1r

~ Sc~~(.~
Tor Sande

kontorsjef



Sekretariatet for Kommunaloppreisningsordning i Nordland

Til kommunene i Norland

OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN OG
SPESIALSKOLEELEVER i NORDLAND FYLKE

Som kjent har samtlige kommuner i Nordland fylke gitt tilslutning til en felles
oppreisningsordning for barnevernsbarn og spesialskoleelever tilhørende hjemkommunene i
Nordland fylke.

Oppreisningsordningen bygger på forslaget fra Fylkesmannen i Nordland som etter
annodning fra Helgeland regionråd i 2009 igangsatte arbeidet med å utrede en felles ordning
for samtlige kommuner i Nordland fylke.

I tråd med forslaget fra Fylkesmaimen og KS som kommunene har godkjent, er det i august
2012 etablert et sekr.etariat og et oppreisningsutvalg som skal behandle søknadene om
oppreisniiig. Sekretariatet er i full drift fra 1. september i år. Funksjonsperioden for
sekretariatets to ansatte er foreløpig fastsatt til 1 og 'l år.

Nordland fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet og har dessuten påtatt seg
tiretteleggelse av driften av dette, som har kontor i Sjøgata 3 i Bodø.

Sekretariatet har ansvaret for søknadsbehandlingen og oppfølging av de enkelte søkere frem
til avgjørelse i Oppreisningsutvalget er fattet. Det er opprettet en egen klagenemnd uavhengig
av hjemkommunefi. Søker har rett til å bringe avslag på krav om oppreisning inn forklagenemnda. '
Oppresiningsordningen er ment å dekke krav som kan ha oppstått før 31.12.1992.

Søknadsperioden vil vare i et år, fra 1. oktober 2012 til l.oktober 2013.

Ut fra sammenlignbare ordnifiger i andre kommuner, vil en saksbehandlingstid på 6 måneder
være påregnelig fra søknad innkommer, ti saken er avgjort i Oppreisningsutvalget.
Sekretariatet er avhengig av et godt samarbeid med hver enkelt kommune i forhold til
informasjon og innhenting av dokumentasjon. Særlig viktig vil det være at dokumenter fra
kommunens arkiv/fjernarkiv blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig.

I afiledfiing oppstart av ordningen blir det avholdt pressekonferanse i sekretariatets lokaler i
Sjøgata 326. september 2012 kL. 10.00. Leder av Oppreisningsutvalget ekstraordinær
lagdommer Gunnar Lind vil sammen med sekretariatets ansatte være til stede.

For at oppreisningsordningen skal nå målgfuppen vil det være avgjørende at informasjon om
denne er lett tilgjengelig i hver enkelt kommune. Sekretariatet oppfordrer ti at det blir gitt
informasjon til alle kommunale tjefiesteområder og til aktelle frivilige organisasjoner. Det
ses på som spesielt viktig at1edelse og annet nøkkelpersonell i de enkelte barneverntjenestene



i Nordland holder seg godt informert om ordningen og hva den i praksis vil innebære for den
enkelte søker.

)

Som et ledd i sekretariatets informasjonsplan ved oppstart av oppreisningsordningen sendes
med dette ut informasjon om ordningene som kommunene bes benyttet i sitt videre
informasjonsarbeide. Kommunene oppfordres også-ttl-å hjelpe til med at oppslaget (( Tidligere
barevernsbarn?)) settes opp på infotavler på hos Nav, legekontor og andre venterom som
tjenestemottakere bruker.

Søkerne må benyte søknadsskjema i papirformat som blir å finne på fylkekommunens
hjemmeside og hos Fylkesmannen i Nordland: sidene skal kunne lastes ned i Wordformat
eller pdffra nettet. Dette må legges ut og kommunenes hjemmeside og i alle servicetorg,

Kommunens servicetorg og lokalbarnevemtjeneste bes å ha søknadsskjema tilgjengelig i
papirformat. Søknadskjema, vedtekter og info-folder vil bli lagt ut på hjemmesidene til
Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

Spørsmål som gjelder ordningen kan rettes til rådgiver Gunn-Beate Lorentzen mobil nr
95858023 eller sekretariatsleder Øystein Hansen mobil nr 94781168.
Sekretariatets post adresse er: Sekretariatet for Kommunaloppreisningsordning i Nordland
Fylkeshuset, 8048 Bodø. Sekretariatet kan også kontaktes på mailadresse: gblØinfk.no eller
oystein.hansenØinfk.no

Sekretariatet ønsker. å ha en god dialog med de involvere i kommunene og håper på godt
samarbeide i hele prosjektperioden.

Følgende materiell vedleggs:

Oppslag oppreisningsordning

Vedtekter

Infoskriv

søknadsskjema

Vennlig hilsen

Øystein Hansen Gunn - Beate Lorentzen



VEDTEKTER.

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland.

§ 1 Formål

Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og
gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller
omsorgssvikt i institusjon under plasseringa av deltakerkommunenes barnevern, eller
forløperne til dette i perioden fram til 31.desember 1992.

§ 2 Oppreisningsutvalg

KS Nordland og Fylkesmannen i Nordland oppnevner i felleskap et oppreisningsutvalg.
Utvalget skal ha tre medlemmer. Leder for utvalget skal være jurist med
dommerkvalifikasjoner. I tilegg skal det utpekes tre vararepresentanter. Dersom noen av de
ovenfor nevnte persOner må fratre i løpet av virkeperioden skal KS Nordland og
Fylkesmannen i Nordland oppnevne nye medlemmer/vararepresentanter.

§ 3 Sekreta.riat for oppreisningsutvalget.

Det skal opprettes et sekretariat for oppreisningsutvalget. Sekretariatet skal besitte nødvendig
faglig kompetansen, herunder Juridisk.

§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning.

Personer som ble plassert av deltakerkommunen i institusjon, fosterhjem, skolehjem eller
spesialskole i perioden fram til 31.12.1992 og som ble utsatt for overgrep, omsorgssvikt, eller
opplevde uverdige omsorgsforhold, kan gis kommunal oppreisning når dette anses rimelig.

Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig
legges vekt på:

Omfanget av overgrep

Om søker har vært utsatt for omsorgssvikt eller levd under uverdige omsorgsforhold.

Oppreisningen ytes ike for økonomiske tap.

Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon
som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge
til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under en plassering
iverksatt av kommunen.

Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet, tilfaller
oppreisningen de etterlatte, dersom søker har arvinger i første arveklasse.

§ 5 Saksbehandling

Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde uverdige omsorgsforhold, kan søke om
kommunal oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat.



Søknaden må fremsettes skriftlig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger ti
grunn for kravet om oppreisning. Sekretariatet skal på forespørsel bistå søkerne ved utforming
av søknadene.

Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot
deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for.

Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om
supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst at det er forsvarlig å
treffe vedtak.

Sekretariatet kan i særlige tilfeller innvilge dekning av utgifter til bistand, herunder advokat,
for å fà utarbeidet søknaden eller påklage et vedtak.

Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstiling til oppreisningsutvalget.

Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkallng fra utvalgets
leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.

I vedtakene skal det opplyses om retten til å klage.

Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen.

Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år.
Saksbehandlingstiden ved en eventuell klageomgang kommer i tilegg.

Etter at oppreisningsordningen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens
bestemmelser.

§ 6 Utmåling av oppreisning

Oppreisning kan ytes med et beløp fra kr. 200.000,- inntil kr. 725.000,- utmalt individuelt
etter utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlg vekt på søkers egenerklæring.

Ved vurderingen av om oppreisnings skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skiles det
mellom aktive overgrepshandlinger, det vil si konkrete ulovlige og straffbare handlinger, og
det som kalles passive handlinger, det vil si omsorgssvikt.

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for seksuelle overgrep, og/eller grov vold, skal oppreisning tilkjennes fra kr.
300.000,- inntil kr. 725.000,-. Det samme gjelder for de som har vært utsattfor gjentatte
overgrep.

Til de som gjennom egenerklæring og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har vært
utsatt for omsorgssvikt eller andre uverdige omsorgsforhold ytes en oppreisning på inntil kr.300.000,-. '
§ 7 Klage

Oppreisningsutvalgets vedtak-kan-paklages-til oppreisningsutvalgets-klagenemnd, Denne er
identisk med fylkeskommunens klageorgan. Klagen skal først vurderes av
oppreisningsutvalget.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
søker.



§ 8 Avkorting

Dersom søker har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal eller fylkesvis
oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp som
eventuelt er tilkjent tidligere.

§ 9 Frist for fremsetting av søknad

Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen ett år fra den dato
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for
fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt atbeid inntil alle søknadene som er
innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.



KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING I NORDLAD FYLKE FOR PERSONER

SOM HAR VÆRT PLASSERT AV BARNEVERNET ENKELTKOMMUNER I
NORDLAND FYLKE I PERIODEN FØR 31.12.1992

Formålet med erstatningsordningen er å markere at enkeltkommunene i Nordland fylke vil
~-----påta-seg-et-m0ralsk-ansvar-0g-gi-en-unnskyldning-ti-de-bama-som-har-oppl~vd-ovetgrep-enel"--

omsorgssvikt under opphold på spesialskoler, institusjon eller fosterhjem i perioden før
31.12.1992.

Hva går oppreisningsordningen ut på ?

Oppreisningen er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de
lidelser som den enkelte har opplevd å bli påført. Oppreisningssordningen er ikke ment å
utmåle erstatning for økonomisk tap.

Oppreisningen fastsettes individuelt og skjønnsmessig og vil variere fra et minimumsbeløp på
kr. 200.000,- og til et maksimumsbeløp på inntil kr 725.000,-.

Hvem kan søke?

Personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de har vært plassert i
institusjon eller fosterhjem aven kommune i Nordland fylke i tidsrommet 01.01.1945-
01.01.1993.

Hvor lenge gjelder ordningen?

Ordningen gjelder i ett år fra og med 01.10.2012 og til og med 01.10.2013.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må fremsettes skriftlig. Søknadsskjema ligger på kommunenes hjemmesider eller
tas ved henvendelse til sekretariatet for oppreisningsordningen. Dersom det er behov for hjelp
til å utforme søknaden kan sekretariatet bistå med dette.

Alle søkere må benyte skriftlig søknadsskjema (papirutgave).

Søkerne kan bli bedt om å gi supplerende opplysninger dersom det er nødvendig for å sikre at
søknaden blir godt nok opplyst til at det er forsvarlig å treffe vedtak.

Hvem skal behandle søknaden om oppreisning?

Søknadene skal avgjøres av Oppreisningsutvalget som består av tre personer. Utvalgets leder
utvalget er jurist og har dommerkvalifikasjoner.

Søknadene vil bli tatt imot av Sekretariatet for Kommunal oppreisning i Nordland.
Sekretariatet skal motta søknader og behandle disse. Sekretariatet har sosialfaglig og juridisk
kompetanse.

Hva skjer når sekretariatet har mottatt søknaden ?

. Sekretariatet registrerer søknadene og innhenter relevante opplysninger.



. Søkeren blir vanligvis innkalt til samtale.

. Sekretariatet skriver en innstiling med forslag til vedtak.

. Søker mr mulighet ti å uttale seg om sekretariatets fremstiling av saken innen en gitt

frist.

. Saken avgjøres i Oppreisningsutvalget.

Sekretariatets målsetting er at saksbehandlingstiden ikke skal overstige 6 måneder.

Klageadgang

Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til Oppreisningsutvalgets klagenemnd som er
identisk med Nordland fylkeskommunes klageorgan.

Hvor skal søknad sendes?

Søkand sedes til:

Sekretariatet for Kommunaloppreisningsordning i Nordland.

Fylkeshúset, 8048 BODØ.

Flere opplysninger om ordningen.

Flere opplysninger

Opplysninger om vedtekter og søknadsskjeme vil bli lagt ut på kommunenes hjemmeside.

Norland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har dessuten opplysninger om
ordningen på sine nettsteder hhv ww.nfk.no

Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til sekretariatet telefon nr. 94781168 eller telefon
nr. 95858023.



TIDLIGERE

BARNEVERNSBARN??

Har du opplevd overgrep eller
omsorgssvikt under plassering av

barnevernet i en kommune i Nordland ?
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Oppreisning innebærer at kommunen gir en økonomisk
kompensasjon og en uforbeholden unnskyldning for den urett

som ble begått.

Ordninger gjelder plasseringer foretatt av barnevernet i en nordlandskommune i
perioden før 31.12.1992.

:S0KNADSFRIST: 1. OKTOBER 2013!

For mere informasjon og søknadskjema:

Sekretariatet for Kommunal oppreisning i Nordland
Fylkeshuset
8048 BODØ

Telefon sentralbord 75 65 00 00
Øystein 94 78 11 68
Gunn-Beate 95 85 80 23
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Oppreisningsordning

Oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under
barnevernets omsorg i Nordland er nå startet opp.

Søknadsperioden er fra 01.10.2012 ti 01.10.2013.

Det er opprettet et eget sekretariat som skal administrere ordningen på vegne av de deltagende
kommunene. Sekretariatets oppgaver er å gi informasjon, utarbeidesøknadsrutiner, gi
veiledning til søkere og være saksforberedende organ for et eget oppreisningsutvalg som
treffer den endelige beslutning i de enkelte sakene.

Om oppreisningsordningen

Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring
og/eller annen dokumentasjon klargjør at de i perioden før 31.12.1992 har vært utsatt for
overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med
hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i
institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsker med en slik
oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for svikten i tjenesten og å gi en uforbeholden
unnskyldning til disse personene.

Ordningen innebærer også at det vil bli gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra kr 200 000,-
til kr 725 000,- , ti dem SOm fàr sin søknad innvilget. Oppreisningsbeløpets størrelse vil
måles ut frakarakter og omfanget av omsorgssvikt - overgrep og er ment som en symbolsk
og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført.

LIN TIL VEDTEKTENE

Kommunene er ansvarlig

Det er de enkelte kommunene som deltar i ordningen som er ansvarlige for å utbetale
oppreisning til sine innbyggere.

Alle kommunene i Nordland er med i oppreisningsordningen.
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Sekretariatet

Post til Oppreisningsordningen kan sendes ti følgende adresse

Sekretariatet for kommunal oppreisning i Nordland

Fylkeshuset

8048 BODØ

Du kan også henvende deg til sekretariatet på telefon 94 78 L L 68 (Øystein) eller

95 85 9023 (Gunn-Beate)

Besøksadtesse er Sjøgata 3, Bodø.
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Fauske kommune
ved ordføreren

Torvgata 21

8200 FAUSKE

Deres rifralZe Vår rifranse Dato
24.09.2012

FOREBYGGENDE ARBEID MOT KRIMINELLE MC-MILJØ

Som dere sikkert kjenner til gjennom media og andre kanaler har flere kriminelle
MC-miljø - såkalt 1 % klubber - vist sin interesse for Nordland og Salten. Dette er
klubber som definerer seg utenfor det norske samfunnet og som har sine egne lover og
regler. De anser seg som et brorskap og ca. 2/3 av medlemmene er straffedømte.

Politidirektoratet har i 2012 definert totalt 6 MC-klubber som 1 % klubber, dette er Hells
Angels, Outlaws, Gladiators, Bandidos, Coffin Cheaters og Mongols, se vedlagte
eksemplar av bladet Norsk politi nr. 2/juni 2012 for nærmere informasjon om disse
klubbene. Gladiators har etablert en fullverdig avdeling i Bodø. Hells Angels har nære
bånd til Turnout MC på Fauske, og Outlaws MC er under etablering på Rognan. Det
finnes også flere andre eksempler fra Nordland på at 1 % klubbene har støttespilere i
ulike lokale support-MC-klubber.

Politiet er av den oppfatning at de kriminelle MC-miljøene er blant nettverkene som
representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i Norge. Til tross for at
de fleste medlemmene er straffedømte, klubbhus brukes til ulovlig skjenking og
oppbevaring av narkotika, penger hvitvaskes og våpen oppbevares ulovlig, så mener
1 % klubbene selv at de ikke er kriminelle. De gjør også det de kan for å fremstå som
entusiaster med interesse for motorsykler, skinnvester og tatoveringer. Politiet er derimot
- på bakgrunn av etterretningsinformasjon, en rekke straffesaker og dommer - overbevist
om at medlemmer av 1 % klubbene, utøver sin kriminalitet helt eller delvis på bakgrunn
av klubbene. Derfor er det et mål for politiet å bekjempe klubbene med alle lovlige og
demokratiske midler.

En vellykket satsning forutsetter at politiet tar i bruk de virkemidler som er tilgjengelige,
men vi kan ikke lykkes alene. Bekjempelse av kriminelle MC-klubber og såkalte
1 % miljøer er en oppgave for flere aktører i samfunnet og vi ønsker derfor et godt
samarbeid med næringsliv, kommune og fylkeskommune.

Salten politidistrikt
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I brev av 3. september 2012 til Salten politidistrikt fra fylkesrådsleder Odd Eriksen gir
Nordland fylkeskommune politiet støtte i arbeidet mot organisert kriminalitet, og sier
samtidig at kriminalitet organisert gjennom MC-klubber ikke er velkommen i Nordland.
Flere andre fylkeskommuner har inntatt lignende standpunkt.

Salten politidistrikt ønsker at samtlige kommuner i vårt politidistrikt skal engasjere seg
tilsvarende og bidra i det forebyggende arbeidet mot MC-kriminalitet. Vedlagt følger
kopi av ovenfor nevnte brev fra Nordland fylkeskommune der de erklærer 1 % klubbene
for uønsket i Nordland. Salten politidistrikt har et sterkt ønske om at samtlige kommuner
i vårt politidistrikt skal uttrykke det samme standpunktet. Et slikt standpunkt vil være
veiledende for innbyggerne og lokalsamfunnet, samtidig som det gir de berørte instanser
nødvendig støtte i det forebyggende arbeidet.

Hvis ønskelig kan Salten politidistrikt - for eksempel gjennom politiråd - bidra med
informasjon om de kriminelle MC-miljøene både lokalt og nasjonalt.

Gjenpart av dette brev sendes Midtre Hålogaland politidistrikt og Helgeland politidistrikt
med forslag om at de sender tilsvarende oppfordring til sine kommuner.

Vi imøteser deres støtte.

Med hilsen

(\- ¡Y()ùt 'J'-Y.
~OveHeirUt
poliimester

Vedlegg:
Norsk Politi nr. 2/ Juni 2012

Gjenpart:
Midtre Hålogaland politidistrikt
Helgeland politidistrikt
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Vår referanse: 12/29079

Deres dato: 24.07.2012
Deres referanse:

Org.nr: 964 982 953

Politimesteren i Salten
Heidi Kløkstad
Kongensgt. 81

8005 BODØ

Forebyggende arbeid mot MC-kriminalitet

Jeg viser til ditt brev av 24.7.2012 hvor du inviterer Nordland fylkeskommune til et samarbeid om
forebyggende arbeid mot MC-kriminalitet. La meg først beklage at svaret kommer sent, det har
sammenheng med ferieavviklingen.

Nordland fylkeskommune er klar på at kriminalitet i alle fonner er uønsket i samfunnet og at
kriminalitet organisert gjennom MC-klubber ikke er velkommen i Nordland. Vi støtter Salten
politdistrikt i sitt arbeid mot den organiserte kriminaliteten og ønsker å være med videre i arbeidet.
Vi ønsker med dette å invitere Salten politidistrikt til å møte på et av fylkesrådsmøtene i høst for å
informere.fy Ikesrådetom.l %-k! ubbene.

I ditt brev varsler du at det vil bli initiert et fellesn1øte om problemstilingen i løpet av høsten. Vi
imøteser invitasjonen til et slikt møte og vil etter beste evne delta.

Fylkeskommunen skal favne om hele fylket, og i fylket-er det tre politidistrikter. Vi håper derfor at
Salten politidistrikt også vil inkludere Helgeland politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt i
arbeidet hvis problemstilingen er relevant for dem.

Odd Eriksen
fylkesrådsleder
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